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 الرمحن الرحيمبسم اهلل 

ْنَساَن ِمْن َعَلق    اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ ) اْقَرْأ َوَربَُّك   َخَلَق اإلِْ
ْنَساَن َما َلْم َيْعَلمْ   الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلمِ   اْْلَْكَرم    ( َعلََّم اإلِْ

 صدق اهلل العظيم

 .(5-1 :اْليات، العلقسورة قرآن كريم، )
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َددِ  َعــ     ــ دََّلــ    اَ ِضــاَ )َأِبــا دَّــَدا  : ()دََّلــِ   َاس ــ     َقــ  َ ، َقــ  َ  (   َعن 
َ      َسـَلَك دَّلَـ   ِبـِ  َطِايقـ    َيب َتِغـا ِِيـِ  ِعل مـ    َطِايقـ "َم   َسَلكَ  َنـِ،، َ دِن ََ ِإََّـ  دَّ 

ــَتغ ِ ا  ََّــ    َ  دَّ َإــ ََِّا َََّيس  ِنَهَتَرــ  ِاَضــ    ََِّط َِّــِم دَّ ِإل ــِا، َ دِن  َ َ  َأ دَّ َمََلِئَكــَ، َََّتَضــ
ــ    ــ ِ ، َ َِض  ــا دَّ َم ــ    ِِ ِل َهَتــ  دَّ ِهيَت َا  ــا دت  َِ َ َمــ   ِِ ــا دََّســَمَ د َمــ   ِِ

ِ  د َّ َقَمِا َعَل  َس ِئِا دَّ َكَ دِكـِم، ِإَ  دَّ إ َلَمـ َ  َ َاةَـ،  دَّ َإ َِِّا َعَل  دَّ َإ ِبِد َكَ ض 
ــ    ََِم ــَا  ــ  َ َاة ــ د دَّ ِإل  ــ  ِإَنَم ــ ا د َ ًَ ِدا َمم  ة ــ د ِديَن ــا  ي َ اد ــ َ  ََّ ِبَي َن  ــ ِ ، ِإَ  دت  َن ِبَي دت 

 .َأَخَذ ِبِ  َأَخَذ ِبَهظٍّ َ دٍِِا"
 ا ده أب  دد  د                                                                           

 (.3641):هديثدَّاقا 
 

 

 

 

 

 

 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6271


 

 ج 
 

 

 هداءاإل
 تسليما كثريا. -صلى اهلل عليه وسلم -ىل احلبيب املصطفى حممد إ 

 بأنفسهم من أجل رفع راية احلق والدين. اروح الشهداء الذين ضحوأىل إ 

 الثغور.املرابطني على املخلصني ىل اجملاهدين إ 

 ب اهلل ثراه وتغمده بواسع رمحته.طيّىل روح والدي العزيز إ 

وسعها لرتانا وبذلت ما ب ووقفت جبانبنا الصابرة على حمنتها، اليت كرست حياهتا لناإىل الغالية أمي احلنونة  

  .من التقدم والنجاح اليوم على ما حنن عليه

 .)رياض( الغايل ابين الدنياة يااحل وزينة ،خواتي وزوجيتأخواني وإىل إ 

 .باءحاأل ئيصدقاأ إىل األقارب األعزاء واألنساب الكرام و 

 يف اجناز هذه الرسالة.وساعدني ىل أساتذتي وكل من ساهم معي إ 

 .، وزمالئي يف العملاإلخوة يف نقابة احملاسبني واملدققني الفلسطينيةىل إ 

 أُهدي هذا اجلهد املتواضع لكم أيها األحبة،،،

 الباحث                                                                   
 حاتم رياض أصالن
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 شكر وتقدير
 

ِمـ  كـ   َّءـا  أ  يَـاي دَّهمد هلل ام دَّإ َّمي ... دَّذي مكننا م  إتمـ ا إكمـ   مـذه دَّدادسـ،      
 ًّ ـــ   ِإَنَمـــ   { مصـــددق   َّق َّـــ  تإـــ َّ  ءـــ ن  بمءـــيئت  َـــ ّ  ِـــا ملكـــ  إ ـــا ه  ِإَذد َأَادَد َءـــي ئ   َأ   َيق ـــ َ  ََّـــ   ك  َأم 

 . (82أي،: : يس س اةقاآ  كايا، ) }ََِيك     
ــ   دَّءــكا بَزيــ  أتقــدا أ    إً يســإنا ً خــاة، هلل ِــا دت َّــ   دَّهمــد هلل ِــا دآ ِ َّهمــد        دَّإِا

 مــذه علــ  ِ دا ءــإل، ســَلمي،دإلب ََّ مإــ،  دَّمءــ اك دَّمه ســب، أســت ذلــدكتورم مــاهر موســى درغــام، ا

يّ   مَلهظ ت  دَّاس َّ،  . دَّإِا   دَّءكا ك  منا ِل ، م، دَّقيّ  دَّمستماة ر ت  تَ 

 اْلســتاذ ِــا دَّمتمةلــ، دَّمن قءــ، ََّنــ، أعضــ   دتِ ضــ  دتســ تذة إَّــ  دَّءــكا بَزيــ   أتقــدا كمــ      

 عميـــد كليـــ، دَّتَـــ اة ب ََّ مإـــ،  ،دَّمه ســـب، أســـت ذ ،)ددخليـــ    من قءـــ   )اهلل حلـــ  عبـــدســـالم  /الـــدكتور

يـ    من قءـ   ) ،نضال فريـد عبـد اهلل مالدكتورو  ،دإلسَلمي، عميـد كليـ، دإلدداة    أسـت ذ دَّمه سـب،، (،خ َا

 كم  يطيم َّا أ  أءكا أس تذتا ِـا كليـ، دَّتَـ اة ب ََّ مإـ، دإلسـَلمي، ، دإلقتص د بَ مإ، دتقص 

 . دز دََّ خيا عن  دهلل مادَ ز ة دَّكبيا  ََّر دما

 صــنيإرا بَميــ  ط قــ نا   َّــا  دَّمســ عدة دَّإــ   يــد مــد مــ  كــ  إَّــ  متنــ ناد   ءــكاي عظــيا      

 .أمي الغالية أخص ب َّذكا 

 كــذَّك إَّــ  ، ِيرــ   دَّإــ ملي أ. َرــ د دَّــ زيا،  دَّنقــد   كــ  دَّتهيــ،  دَّتقــديا َّلســيد ائــيس ســلط،     

 دَّدادس،.  َّمء اكترا ِا إنَ ح مذه دَّإ ملي  ب َّمص اف

زى دهلل ك  دإلخ ة  دتصدق    دتهب، دَّذي   ق  د بَ نبا  ءَإ نا        أخص إلتم ا دَّاس َّ،، َ 

سالم  ،محمد الصوري أ.ب َّذكا منرا  زدكا دهلل ك  خيا دهلل ِيكاب اك  مغاريالوا   َ. 
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 المحتويات فهر 
 الصفحة المحتوى الرمز
 أ قاآني، آي َ --
 م دَّهديث دَّءايف --
 ج دإلمدد  --
 د ءكا  تقديا --
 ه دَّمهت ي َ ِراس --
 ط ق ئم، دََّدد   --
 ي دتءك  ق ئم،  --
 ي ق ئم، دَّمَلهق --
 ك ق ئم، دإلختص ادَ --
   ملخص دَّدادس، ب َّلغ، دَّإابي، --
 ا (Abstract)ملخص دَّدادس، ب َّلغ، دإلنَليزي،  --

 الفصل اْلول: الطار العام للدراسة.
2 مقدم، دَّدادس،1-1

3 مءكل، دَّدادس،1-2

4 متغيادَ دَّدادس،1-3

5 أممي، دَّدادس،1-4

5 أمددف دَّدادس،1-5

6 ِاضي َ دَّدادس،1-6

7 دَّدادس َ دَّس بق،1-7

--   ً 7 : دَّدادس َ دَّإابي،أ 

14 : دَّدادس َ دتَنبي،ة ني    --

17 دَّس بق، دَّدادس َ عل  دَّتإليق --

18 دَّدادس، ع  دَّدادس َ دَّس بق،ز مذه أما م  يميّ  --

18 مهدددَ دَّدادس،1-8

19 مصطله َ دَّدادس، 1-9

 ومعايير الحوكمة ار العام لحوكمة المصارف ومبادئالفصل الثاني: اإلط
21 مقدم، دَّ ص --

22 المبحث اْلول: حوكمة المصارف--
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 الصفحة المحتوى الرمز
23 تمريد2-1-0

23 ه كم، دَّم ر ا  2-1-1

26 خص ئص دَّه كم،  2-1-2

26 دتسب م  دَّد دَِ دتس سي، َّظر ا دَّه كم، 2-1-3

27 أممي، دَّه كم، 2-1-4

30 أمددف دَّه كم، 2-1-5

31 مزدي  ه كم، دَّمص اف 2-1-6

32 مهدددَ ه كم،  2-1-7

32 دَّءاك َمهدددَ ه كم، 2-1-7-1

33 مهدددَ ه كم، دَّمص اف2-1-7-2

35 دَّمص اف َّه كم، دَّددعم، دتس سي، دَّإ دم  2-1-8

35 اك ئز ه كم، دَّمص اف 2-1-9

36 دتطادف دَّتا تت ةا  تؤةا ِا تطبيق ه كم، دَّمص اف2-1-10

37 دَّه كم، ِا دَّمص اف دَّ لسطيني،2-1-11

40  ظ ئف دَّمصاف دَّتَ اي2-1-12

40 ميكلي، دَّنظ ا دَّمصِاا ِا ِلسطي 2-1-13

43 الحوكمة. ومعايير المبحث الثاني: مبادئ --

44 تمريد2-2-0

44 منظم، دَّتإ    دًقتص دي،  دَّتنمي،2-2-1

45 منظم، دَّتإ    دًقتص دي،  دَّتنمي،دَّص داة ع  مب دئ ه كم، دَّءاك َ  2-2-2

ق دَّمؤسس َه كم،  ق دعد  مإ ييا 2-2-3 46 دَّد َّي، دَّتم ي  مؤسس، ِ 

ي، دَّإ َّمي،ََّن،  2-2-4 46 ب ز  َّلاق ب، دَّمصِا

ي، دَّإ َّمي، دَّص داة ع ه كم، دَّمص اف  مإ ييا 2-2-5 47 ََّن، ب ز  َّلاق ب، دَّمصِا

49 دإلدداة مَلس  ميك  عض ي،مبدأ 2-2-5-1

55 دَّتدقيق أنظم،مبدأ 2-2-5-2

58  دَّء  ِي، ِص حإلدمبدأ 2-2-5-3

61 دَّمخ طا دداةمبدأ إ2-2-5-4

62  دَّتإ يض َ دَّمك ِآَ نظ امبدأ 2-2-5-5

63 دَّمس ممي   هق ق د امبدأ 2-2-5-6

64 دَّمص َّح أصه م د امبدأ 2-2-5-7

64 دَّإم   سل ك أخَلقي َمبدأ 2-2-5-8

65 سلط، دَّنقد دَّ لسطيني،  د ام  ِا ت إي  دَّه كم، ِا دَّمص اف2-2-6

58 ِلسطي  ِا َّه كم، دَّمص اف دَّ ضل   دَّمم اس َ دَّق دعد دَّي 2-2-7
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 الصفحة المحتوى الرمز
 69 دَّه كم، مب دئ تطبيق أممي،2-2-8

70 وأشكال اإلحتيال فيهاالغش والتالعب بالتقارير المالية  الفصل الثالث:

71 مقدم، دَّ ص --

72 المبحث اْلول : الغش والتالعب--

73 تمريد3-1-0

73 م ر ا دَّغش  دَّتَلعم3-1-1

73 م ر ا دَّغش3-1-1-1

75 أ  دَّتهايف م ر ا دَّتَلعم3-1-1-2

76 م ر ا دَّخط   أن دع  3-1-2

77 أن دع دَّغش  دَّتَلعم 3-1-3

79 أمددف  أسب م داتك م دَّغش  دَّتَلعم3-1-4

79 أمددف داتك م دَّغش  دَّتَلعم3-1-4-1

80 أسب م داتك م دَّغش  دَّتَلعم3-1-4-2

81 داتك بر   مَ ًَ دَّغش  دَّتَلعم م دط  3-1-5

82 طاق دَّغش  دَّتَلعمأس َّيم    3-1-6

85  منإرم   دَّتَلعم دَّغش َّكءف  دإلءادِي، دَّاق بي، دََّر َ 3-1-7

86 مَلس دإلدداة 3-1-7-1

86 ََّن، دَّمادَإ، )ََّن، دَّتدقيق( 3-1-7-2

88 دَّتدقيق دَّددخلا 3-1-7-3

ادَّمدقق 3-1-7-4 89 دَّخ َا

93 دَّغش  دَّتَلعم دََّلزم، ًكتء ف دإلَاد دَدَّمإ ييا  دَّت صي َ   3-1-8

98 عند تدقيق دَّبي ن َ دَّم َّي، دَّغش مخ طا ع دم 3-1-9

 102 وأشكال الحتيال فيها المبحث الثاني : التقارير المالية --
 103 تمريد3-2-0
 103 م ر ا دَّتق ايا دَّم َّي،3-2-1
 104 دَّتق ايا دَّم َّي، دًهتي َّي،3-2-2
 105 دَّتق ايا دَّم َّي، أمددف3-2-3
 106 أن دع دَّتق ايا دَّم َّي،3-2-4
108  أءك   دًهتي   ِير  دَّتق ايا دَّم َّي، مك ن 3-2-5َ

109 تقايا مَلس دإلدداة3-2-5-1

ا 3-2-5-2 110 تقايا دَّمدقق دَّخ َا

111 دَّق دئا دَّم َّي،3-2-5-3

122 دَّتق ايا دَّم َّي، مهددد3-2-6َ
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 الصفحة المحتوى الرمز
123 دَّتق ايا دَّم َّي، امستخدم3-2-7

 الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية
127 مقدم، دَّ ص  --

 128 واإلجراءات الطريقةالمبحث اْلول:  --
 129 تمريد4-1-0
 129 س،اددَّد جرمن4-1-1
 130 مَتمَ  عين، دَّدادس،4-1-2
 130 مَتمَ دَّدادس،4-1-2-1
 130  عين، دَّدادس، 4-1-2-2
 131 خط دَ إعددد دًستب ن،4-1-3
 132 أددة دَّدادس،4-1-4
 134 صدق دًستب ن،4-1-5
 141 دًستب ن، دَّمستخدم، ِا دَّدادس، ةب 4-1-6َ
 143  دإلهص ئي، دَّمستخدم، ِا دَّدادس، دتس َّيم4-1-7

 145 الفرضيات وتفسير نتائج الدراسة اختبارتحليل البيانات و : الثانيالمبحث  --
 146 تمريد 4-2-0
ق دَّبي ن َ دَّءخصي، 4-2-1  146 دَّ صف دإلهص ئا َّإين، دَّدادس، ِ 
 150 دت َّ دَّائيس، دَّ اضي،  تهلي  ِقادَ دإلستب ن،  دختب ا4-2-2
 168 دَّة ني،دَّائيس، دَّ اضي،  تهلي  ِقادَ دإلستب ن،  دختب ا4-2-3

 : النتائج والتوصياتالخام الفصل 
 173 دَّدادس، نت ئج5-1
 174 دَّدادس، ت صي 5-2َ
 176 دَّمقتاه،دَّمستقبلي، دَّدادس َ 5-3

 المراجع
 178 دَّمادََ دَّإابي، --
 486 دَّمادََ دتَنبي، --
 188 دَّم دقَ دإلَّكتا ني، --
 189 المالحق --
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 قائمة الجداول
 الصفحة العنوان رقم الجدول

42 م2013دَّإ مل، ِا ِلسطي  َّغ ي، نر ي، ع ا  دَّمص افأسم    (2-1)

131 تا َّر  ِا ع ِا قط ع غزةدَّمص اف دَّتَ اي، ِا ِلسطي  دَّ(4-1)

131 قط ع غزة دَّمص اف دَّتَ اي، ِا ِلسطي  دَّتا َّيسَ َّر  ِا ع ِا(4-2)

133 مقي س دَّخم سادَّدَا َ (4-3)
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 ملخص الدراسة
 دكتءـ فتإزيـز  مدى مس مم، تطبيق مب دئ دَّه كمـ، ِـامدَِ مذه دَّدادس، إَّ  دَّتإاف عل       

 .(ِا ِلسطي  دَّتَ اي، دَّمص افعل   )دادس، تطبيقي، دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،

دَّمـنرج دَّ صـ ا دَّتهليلـا نظـاد  َّمَل متـ  َّطبيإـ،  دسـتخددا تـاّ  دَّدادس، م  أَ  تهقيق أمددف      
كــ ددة ََّمــَ  دســتب ن،تصــميا  تــاّ ،   مــ  خــَل  َمــَ دَّبي نــ َ مــ  مصــ دام  دت َّيــ،  دَّة ن يــ، دَّدادســ،

دَّتـا  دَّمصـ اف دَّتَ ايـ، ِـا ِلسـطي  ِـا عءـ دئادَّبي ن َ  ت زيإر  عل  أِادد عين، دَّدادس، بءكٍ  
 دكتءـ فذدَ دَّإَلق،  ما دَّإ ملي  ِـا مَـ   دَّه كمـ،   دَّ ئ َ م  دَّمك ن،  َّر  ِا ع ِا قط ع غزة

ـــا  ،مـــديا ِـــاع)َّتَلعـــم ب َّتقـــ ايا دَّم َّيـــ،  مـــنرا دَّغـــش  د  مـــدقق  ،، مادقـــمائـــيس قســـا ة،مـــديا ددئ
أِـادد  علـ  ،عـدَّم ز   بلـ  عـدد دًسـتب ن َ، دَّ لسـطيني،  تءا سلط، دَّنقدم   كذَّك عين، م   ،(ددخلا
، (%80.24)هــ دَّا دســتاددد بلغــَ أي مــ  نســبت   ســتب ن،د( 65دســتاددد ) ،  تــاّ دســتب ن، (81) دَّإينــ،

  .(SPSS)دإلهص ئي،  دَّتهلي دستخددا بان مج تّا  تهلي  دَّبي ن َ  دختب ا دَّ اضي َ  َّغال
يسـ ما تطبيـق مبـدأ إدداة دَّمخـ طا ِـا تإزيـز   قد ت صـلَ دَّدادسـ، إَّـ  عـدة نتـ ئج مـ  أممرـ :     

هيــث ك نــَ نســب، مــذد دَّمهــ ا دتعلــ  مــ  بــي  َميــَ ، دَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا دَّم َّيــ،دكتءــ ف 
ــــ، ع َّيــــ، َــــدد  مــــ  دَّمخــــ طا. يســــ ما تطبيــــق مبــــدأ نظــــ ا  دَّمهـــ  ا بســــبم تإــــال دَّمصــــ اف َّدَا

هيـث ك نـَ نسـب، مـذد  ، ايا دَّم َّيـ،دَّغـش  دَّتَلعـم ب َّتقـدَّمك ِآَ  دَّتإ يض َ ِا تإزيز دكتءـ ف 
إختصـ ص دإلدداة مـ  دَّمك ِآَ  دَّتإ يض َ منح أ    دَّسبمدَّمه ا دتق  م  بي  َميَ دَّمه  ا 

د ِا ق ذدَ دًَّ، ً .َّرامنح ِا دَّغ َّم ت    دَّإلي  َّلمص اف    (α≤0.05) مست ىإهص ئي، عند  تَ 
 دكتءـ ف تإزيـز دَّه كم، ِا مب دئ مس مم، تطبيق مدىمت سط َ دستَ ب َ دَّمبه ةي  ه   بي  

 َّلبي ن َ دَّءخصي،. دَّم َّي، تإزى ب َّتق ايادَّغش  دَّتَلعم 
ا مَلس دإلدداة ب ضَ  يقضا اة  خلصَ دَّدادس، إَّ  مَم ع، م  دَّت صي َ م  أممر : قد      
 مادَإتــ  بءــك  د اي تقــ ا دإلدداة دَّتن يذيــ، بتطبيقــ   أ   دَّتإ يضــ َ دَّمك ِــآَ مــنح  دضــح َّنظــ ا 

ــــ، َّلمســــ مم، دَّســــم ح تصــــه م دَّمصــــ َّح . ِــــا تَنــــم مخــــ طا دَّغــــش  دَّتَلعــــم ب َّتقــــ ايا دَّم َّي
ـــ   ـــا ق ن نيـــ، مـــ  قب را  دتَـــ ه دَّتصـــِا َ غي ب ًتصـــ   بهايـــ، بمَلـــس دإلدداة َّلتإبيـــا عـــ  مخـــ ِ 

يــــ، دَّتــــا دَّإــــ ملي  ِــــا دَّمصــــ اف بمــــ  ً يــــؤدي إَّــــ  دَّمســــ س بهقــــ قرا،  تز يــــدما ب َّتقــــ ايا دَّد ا 
دَّمــ َّا  دإلدداي  دَّغــش  دَّتَلعــمقــ دني  َّ ــال عق بــ َ صــ ام، بهــق ماتكبــا  ضــَ . يهت َ نرــ 

 .ب تخَلقم  دََّادئا دَّمخل،  دَّغش  دَّتَلعم دعتب ا َايم،  دَّمس ممي  دَّمتَلعبي  ب م د  
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Abstract 

      This study aims at identifying the extent of applying principles of governance in 

enhancing the ability to detect fraud and falsification in financial reports. This study has 

been applied to the commercial banks in Palestine. 

     To achieve the objectives of the study, the researcher has used the descriptive 

analytical approach as it fits the nature of the study through data collection form 

primary and secondary sources. A questionnaire has been designed as a tool for data 

collection, and it was distributed randomly to the sample of the study in the commercial 

banks in Palestine that have branches in the Gaza Strip. The sample of the study 

comprises persons who work in the field of governance and detecting fraud and 

falsification in financial reports, e.g. a branch director, a section director, a head of 

department, a monitor, and internal auditors. Also, a sample from the auditors of the 

Palestinian Monetary Fund was included. The number of distributed questionnaires was 

81 of which 65 ones were returned back, i.e. 80.24 per cent. SPSS has been used to 

analyze data and test the hypotheses.  

The study has reached the following findings:  

- Application of risk management principle contributes to enhancing the ability to 

detect fraud and falsification in financial reports. This factor got the highest average 

as banks face a great deal of risk.  

- Application of rewards and remuneration principle contributes to enhancing the 

ability to detect fraud and falsification in financial reports. This factor got the lowest 

average as giving rewards and remunerations is the responsibility of higher 

administration of banks, and these rewards and remunerations are usually granted to 

those in the higher administration.  

- There are no statistical differences at (α≤0.05) between the averages of responses 

regarding the extent of contribution of applying governance principles to enhance 

the ability to detect fraud and falsification in financial reports attributed to personal 

details.  

The study has reached some recommendations:  

- It is necessary that the administration approve clear regulations for granting rewards 

and remunerations. The executive administration should apply and review it 

regularly to contribute to avoidance of fraud and falsification in financial reports.  

- Stakeholders should freely contact the administration to express their fear regarding 

illegal behaviors by workers in banks so that their rights would not be breached. 

They should be provided with regular reports that they need.  

- New regulations should be enacted to impose strict penalties against those who 

deceive and falsify financially and administratively and who manipulate the funds of 

shareholders. This should be considered as immoral crime. 
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 :مقدمة الدراسة 1-1
َّنم   تط يا  تءَيَ م  دَّاك ئز دتس سي، بءك  عملا دًَّتزدا بتطبيق مب دئ دَّه كم،  يإد     

بمب دئ  ِ ًَّتزدا ،دَّمص افأصه م دَّمص َّح ِا    دَّمس ممي  دًستةم ا  دَّمه ِظ، عل  هق ق
 ،يدعا دًستةم ا أ  ء ن م  دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،    دكتء ف زييس ما ِا تإز  دَّه كم،
 . ضم   مصددقيتر  دَّم صح عنر  ةق، دَّمستةما ب َّتق ايا دَّم َّي،َّ  زي دة إ يؤدي 
ــــ، دَّهقيقــــ، دَّتــــا بــــدأَ ت ــــال ن ســــر  دآ          علــــ  دَّســــ ه، دَّإ مــــ، َّقطــــ ع دتعمــــ   أ  دَّن هي

 دَّمصـ افه كمـ، تقلـ  مـ  دَّمخـ طا دَّتـا قـد تتإـال َّرـ  دَّدًقتص دي، بَ   ع ا مـا أ  مم اسـ، 
ي،  دَّتَ اي،  خ ص، أ  دَّتَ ام دتخياة ِا دَّمنطق، أظرـَا أ ّ  ضـإف دَّه كمـ، ِـا دَّـنظا دَّمصـِا
أمــــا مَلمــــح دَّضــــإف ِــــا  قــــ   أ ّ دَّكــــ د أ  يــــؤدي إَّــــ  تــــدميا دًقتصــــ د بءــــك  خطيــــا،  يمكــــ  

ي، ِـــا دَّمنطقــ، دَّإابيـــ،  ـــ  عـــ ا مــاتبط بتاكيبـــ، مَـــ َّس دإلدَّمؤسســ َ دَّمصـــِا دداة  مســـؤ َّي ترا بَ 
 دَّء  ِي،  هق ق دتقلي،. َّذَّك نَد أ  تإزيز مب دئ دَّمم اسـ َ دَّسـليم، َّله كمـ،  ِص حإلد قض ي  

َّــــدى دََّرــــ ز دَّمصــــِاا يَــــم أ  يمــــا عبــــا طــــايقتي  ممــــ  أ  تقــــ ده دَّبنــــ ك دَّماكزيــــ، ب عتب امــــ  
، يإنــا دَّمســؤ َّ، عــ  تنظــيا  اق بــ، دََّرــ ز دَّمصــِاا  عــ  طايــق دَّبنــ ك ذدترــ  ت  غيــ م دَّه كمــ

 .(283: 2006 ،)سليم    دًنري ادَّ  ض  

 صــ ،ب تطبــق دَّتــا  دَّمم اســ َ دتســس مَم عــ،" عــ  عبــ اة مــا دَّمصــ اف ه كمــ،  مبــ دئ     
 َّك ِـ،  دَّ دَبـ َ دَّهقـ ق  تتضـم  دَّمسـتةماي  م  عايض، َّق عدة دَّممل ك، دَّمص اف عل  خ ص،

 خـَل  مـ   تظرا دَّمص اف،ِا   دَّددئني   دَّمس ممي  دإلدداة مَلس مة  دَّمصاف مَ دَّمتإ ملي 
 دَّإ م، دَّمصله، عل  يؤةا قد قادا أي دتخ ذ تهكا  دَّتا ب َّمصاف دَّمطبق، دَّددخلي،  دَّل دئح دَّنظا

 77).:  2007 ءه ت ،، علا(" أ  دَّمس ممي  َّلمصاف

ــ د غــش أ  تَلعــم  مـ  منــ  يمكــ  دَّقــ   بــ          كبيــاد  علــ تــ ةياد   يــؤةا ســ ف ِــا دَّهســ ب َ َ 
 د   ن ســ  تلقــ   مــ  يقــَ ً دَّخطــ  دَّمــ َّا،  َّإــ  دَّماكــز ق ئمــ، عددَّــ،  مــدى دتعمــ   صــه، نتــ ئج

،  عدا دََّر  أ  دَّسر  نتيَ، دَّمه سم م  دَّخط  يقَ ب  ددَِ أ  سبم   دَّمبـ دئ ب تص   دَّمإِا
 نتيَـــ، ِـــا ب َّتَلعـــم  ذَّـــك مقصـــ دة تكـــ   دتخطـــ    قـــد دَّمءـــا ع بـــ م د  أ  دَّتَلعـــم دَّمه ســـبي،
 (.3: 2012 دَّهل ،( قيمت  دَّهقيقي، م  أق  أ  أكبا دَّابح إظر اأ   دتعم  

دَّق دعد  دَّمم اس َ دَّ ضل  َّه كم، دَّبنـ ك ِـا ِلسـطي   سلط، دَّنقد دَّ لسطيني، دَّي  أصدَاو     
ي،  مــ   بمــ  يت دِــق مــَ إصــددادَ ََّنــ، بــ ز  مَلــس دَّمهــ ِظي  دَّإــام ِــا  دعتمــدهَّلاق بــ، دَّمصــِا

يا دتسس دَّسليم، َّضم   إدداةإدَّإابا،  يردف دَّدَّي   صند ق دَّنقدِا  ا2013ع ا نر ي،   َّ  تِ 
 مــــذه دتســــس ِــــا دََّرــــ ز تهــــاص ســــلط، دَّنقــــد علــــ  إاســــ    تإزيــــز  مةــــ . دَّمؤسســــ، ب َّءــــك  دت
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تضم  دَّـدَّي  مَم عـ،    ،م  تهقيق َّلء  ِي،  دَّهكا دَّاءيددَّمصِاا دَّإ م  ِا ِلسطي  َّم  َّذَّك 
م دادمـ   دسـتغَل م  دَّمب دئ دَّر م،  دَّر دِ، َّإلسر ا بتهسـي   تطـ يا أدد  دَّمصـ اف بمـ  يضـم  

ب َّءك  دتمة   تن يَ منتَ تر   تإزيز دَّةق، ب ََّر ز دَّمصِاا َّلمس مم، بإملي، دَّتنمي، دًقتص دي، 
ـــ دداة دَّمســـتددم،،  تإزيـــز  عـــا أعضـــ   مَـــ َّس دإلدداة ب عتبـــ اما دََّرـــ ، ذدَ دَّمســـؤ َّي، دتكبـــا ب

 دَّبن ك،  تنظيا دَّإَلق، بي  مَ َّس دإلدداة  دإلددادَ دَّتن يذي،  دَّمس ممي   دتطادف دتخاى 
 .)5/20150, 22/http://www.pma.ps(

دَّغـــش  دَّتَلعـــم علـــ     دَّه كمـــ، مبـــ دئ علـــ  دَّ قـــ ف دَّدادســـ، مـــذه خـــَل مـــ   نهـــ    َّـــذَّك     
دَّغـــش  دكتءـــ فمبـــ دئ ِـــا تإزيـــز دَّمـــدى مســـ مم، مـــذه  علـــ  إـــافدَّتّ  ةـــا  مـــ  ،ب َّتقـــ ايا دَّم َّيـــ،

 ةق ِــ،  تطـ يا دَّمبـ دئ مـذه تإزيــز ِـا تسـ ما بت صـي َ دَّخــا ج برـدفب َّتقـ ايا دَّم َّيـ،،  دَّتَلعـم 
 دَّقــداة َّزيــ دة  نءــا تقــ ايا م َّيــ، هقيقيــ،  نزيرــ،  ءــ  ِ،،  دَّاق بيــ، دَّق ن نيــ، دَّبيئــ،  تطــ يا دَّه كمــ،
 .دَّمص اف،  زي دة هَا دًستةم ا ِا مذه ِلسطي ِا  دَّتَ اي، دَّمص اف ِا دَّتن ِسي،

 
 :مشكلة الدراسة 1-2

، ا2007عـ ازم، دَّم َّي، دَّإ َّميـ، ِـا منتصـف ه كم، دَّمص اف بإد نء   دتبدًمتم ا  دزددد     
 دتطــادف  دنريــ ا دَّإديــد مــ  دَّمصــ اف بســبم ع دمــ  يتإلــق بإضــر  ِــا دَّه كمــ،، ممــ  دعــ  ك ِــ،

ي، تكةيـــف دََّرـــ د ِـــا ســـبي  تإزيـــزذدَ   دَّق دعـــد دَّإَلقـــ،  علـــ  اأســـر  ََّنـــ، بـــ ز  َّلاق بـــ، دَّمصـــِا
ي، بءــك  آمــ   ســليا، يضــم  دَّه ــ ظ  أمــ د  علــ   دَّمإــ ييا دَّقــ داة علــ  إدداة دَّمؤسســ َ دَّمصــِا

مـــ   دَّك ِيـــ، غيـــا دَّمـــ دعي   يإـــ َّج دًخـــتَلًَ  دَّقصـــ ا ِـــا دَّمبـــ دئ  دَّتـــا كـــ   أممرـــ  دَّاق بـــ،
 اغيــ نهــ  دإلدداة علــ  دإلددادَ دَّإليــ ،  عــدا ك  يــ، إدداة دَّمخــ طا  دَّري كــ  دَّمإقــدة علــ مَــ َّس 
  دَّخل  ِا نظ ا دَّمك ِآَ  دَّه دِز َّلمص اف، مَلئا

), 7/5/2015http://www.pma.ps(. 

ي،      ــا ضــ   مبــ دئ ه كمــ، دَّمصــ اف دَّصــ داة عــ  ََّنــ، بــ ز  َّلاق بــ، دَّمصــِا  تهــ    مــذه ِ 
ـــ  ـــق  دَّدادســـ، دَّتإـــاف عل ـــز مـــذه دَّمـــدى مســـ مم، تطبي ـــ دئ ِـــا تإزي دَّغـــش  دَّتَلعـــم  دكتءـــ فمب

 .ِلسطي ِا  دَّتَ اي، َّلمص افب َّتق ايا دَّم َّي، 

 :السؤال الرئي  التالي تكمن في اإلجابة على الدراسة مشكلةفإن  خالل ما سبقومن      

دَّم َّيـــ،  َّتقـــ ايادَّغـــش  دَّتَلعـــم ب  دكتءـــ فمـــ  مـــدى مســـ مم، تطبيـــق مبـــ دئ دَّه كمـــ، ِـــا تإزيـــز 
 ؟ِلسطي ِا  َّلمص اف دَّتَ اي،
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  اْلسئلة الفرعية التالية: الرئي  ا السؤالمن هذويتفرع 

 دَّتَلعم  دَّغش دكتء فِا تإزيز  دإلدداة مَلس  ميك  عض ي،مبدأ م  مدى مس مم، تطبيق  .1
 ؟ِا ِلسطي  ب َّمص اف دَّتَ اي،ب َّتق ايا دَّم َّي، 

دَّغـــش  دَّتَلعـــم ب َّتقـــ ايا  دكتءـــ ف تإزيـــز ِـــا دَّتـــدقيق أنظمـــ،مبـــدأ مـــ  مـــدى مســـ مم، تطبيـــق  .2
 ؟ِا ِلسطي  ب َّمص اف دَّتَ اي،دَّم َّي، 

دَّغـش  دَّتَلعـم ب َّتقـ ايا  دكتءـ فتإزيـز  ِـا  دَّءـ  ِي، ِص حإلدمبدأ م  مدى مس مم، تطبيق  .3
 ؟ِا ِلسطي  ب َّمص اف دَّتَ اي،دَّم َّي، 

دَّغـــش  دَّتَلعـــم ب َّتقـــ ايا  دكتءـــ ف تإزيـــز ِـــا دَّمخـــ طا دداةإمـــ  مـــدى مســـ مم، تطبيـــق مبـــدأ  .4
 ؟ِلسطي ِا  ب َّمص اف دَّتَ اي،دَّم َّي، 

دَّغـش  دَّتَلعـم  دكتءـ ف تإزيـز ِـا  دَّتإ يضـ َ دَّمك ِـآَ نظ ام  مدى مس مم، تطبيق مبدأ  .5
 ؟ِا ِلسطي  ب َّمص اف دَّتَ اي،ب َّتق ايا دَّم َّي، 

دَّغـــش  دَّتَلعـــم  دكتءـــ ف تإزيـــز ِـــا دَّمســـ ممي   هقـــ ق د امـــ  مـــدى مســـ مم، تطبيـــق مبـــدأ  .6
 ؟ِا ِلسطي  ب َّمص اف دَّتَ اي،ب َّتق ايا دَّم َّي، 

دَّغـــش  دَّتَلعـــم  دكتءـــ ف تإزيـــز ِـــا دَّمصـــ َّح أصـــه م د امـــ  مـــدى مســـ مم، تطبيـــق مبـــدأ  .7
 ؟ِا ِلسطي  ب َّمص اف دَّتَ اي،ب َّتق ايا دَّم َّي، 

دَّغــش  دَّتَلعــم  دكتءــ ف تإزيــز ِــا دَّإمــ   ســل ك تطبيــق مبــدأ أخَلقيــ َمــ  مــدى مســ مم،  .8
 ؟ِا ِلسطي  ب َّمص اف دَّتَ اي،ب َّتق ايا دَّم َّي، 

 
 متغيرات الدراسة: 1-3
 التابع: المتغير :أولا 

 .دَّمص اف دَّتَ اي،ِا  دَّم َّي،دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا  دكتء فتإزيز 

 :المتغيرات المستقلة: ثانياا 

ي، دَّإ َّمي، )مإ ييعل   بن    دَّةم ني، دَّت َّي، دَّه كم،  مب دئ  Baselا ََّن، ب ز  َّلاق ب، دَّمصِا

Committee)  ،(:21: 2009)دَّإزديزة 

 .دإلدداة مَلس  ميك  عض ي،مبدأ  .1
 .دَّتدقيق أنظم،مبدأ  .2
 . دَّء  ِي، ِص حإلدمبدأ  .3
 .دَّمخ طا دداةمبدأ إ .4
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 . دَّتإ يض َ دَّمك ِآَ نظ امبدأ  .5
 .دَّمس ممي   هق ق د امبدأ  .6
 .دَّمص َّح أصه م د امبدأ  .7
 .دَّإم   سل ك أخَلقي َمبدأ  .8

 
 أهمية الدراسة: 1-4

دَّغــش  دَّتَلعــم  دكتءــ فإَلقــ، بــي  مبــ دئ دَّه كمــ،   ابــط دَّ ِــا دَّإلميــ، تكمــ  أمميــ، دَّدادســ،     
 دكتءـ فنط ق    ،مِا نط ق دَّه ك ََّلدادس َ دَّتا أَاي أ  مذه دَّدادس، دمتدددد  ب َّتق ايا دَّم َّي،،   

دَّإلميـــ، بصـــ ، ع مـــ، مـــ  دَّنتـــ ئج  دَّت صـــي َ ترـــ  يأمم تســـتمد   ،دَّم َّيـــ،دَّغـــش  دَّتَلعـــم ب َّتقـــ ايا 
مبـــ دئ تطبيـــق مـــدى مســ مم،  ،  دَّتــا يمكـــ  أ  تســ ما ِـــا تقـــديا دَّيــ  علمـــا هــ  دَّمت قإــ، منرـــ 
 تكمـ  أمميترـ  دَّإمليـ، ِـا مسـ عدة ، دَّغـش  دَّتَلعـم ب َّتقـ ايا دَّم َّيـ، دكتءـ ف تإزيز دَّه كم، ِا

ـــي  دَّمـــ َّي   م   ـــ َ ك َّمســـ ممي   أصـــه م دَّمصـــ َّح  دَّمهلل ـــد دَّ لســـطيني، عـــدة ِئ  تءـــا ســـلط، دَّنق
ي   ََّ   دَّمادَإ،  اؤس   مَ َّس إددادَ  ا مـ  ِئـ َ  غيـام دَّمصـ اف دَّمدققي  دَّددخلي   دَّخ َا

مـ  ش  دَّتَلعـم ب َّتقـ ايا دَّم َّيـ، دَّغـ ِا تإزيز طـاق إكتءـ ف بقط ع دَّمص افدَّمَتمَ دَّمرتمي  
 دَّمـ ظ ي  ِـا   دَّمـداد عضـ   مَلـس دإلدداة تعـدا دَّسـم ح   دَّت صـ  إَّـ خَل  مب دئ دَّه كم،، 

 مــ  خــَل  ، دَّمصــ َّح أصــه م مــ   غيـاما دَّمصـ اف بتإظــيا مصــ َّهرا علــ  هســ م دَّمســ ممي 
يـ دة دَّةقـ،  ز إعـددد تقـ ايا م َّيـ، نزيرـ،  ءـ  ِ، إَّ   ِ نر  تؤديدتممي، دَّإلمي،  دَّإملي، َّرذه دَّدادس، 

َـــذم دًســـتةم ادَ دَّمهليـــ،  دتَنبيـــ،  تخ ـــيل تكل ـــ، دَّتم يـــ  علـــ   ســـ مدممـــ  يدَّم َّيـــ،  ب َّتقـــ ايا
دَّم َّيــ،  دتزمــ َتَنــم كــذَّك    ، ضــم   هصــ   دَّمســتةماي  علــ  ع ئــد مَــزي علــ  دســتةم ادترا

ي،دَّري ادَ  دإلن  .مصِا
 
 :أهداف الدراسة 1-5

 دكتءـ فمب دى دَّه كمـ، ِـا تإزيـز تطبيق عل  مدى مس مم،  دَّتإافتردف مذه دَّدادس، إَّ       
 دتمــددف،  يمكــ  صــي غ، أمــا ِلســطي ِــا  دَّتَ ايــ، ب َّمصــ اف  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا دَّم َّيــ، دَّغــش
 :يلا ِيم  دَّائيس،
 .دتطادف ذدَ دَّإَلق،تر  مَ عَلق  ه كم، دَّ د ا دَّ ق ف عل  .1
، مب دئ دَّه كم،  تهلي  .2  .برذه دَّمب دئِلسطي  ِا دَّمص اف دَّتَ اي،  دَّتزدا مدى مإِا
،  تهســي  دَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا دَّم َّيــ، دكتءــ فتإزيــز ِــا  دَّتإــاف علــ  د ا دَّه كمــ، .3

، دإلِص ح  دَّء  ِي،  .َّلمص افب َّتق ايا دَّم َّي،  دَا
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دَّغش  دَّتَلعم  دكتء ف  دَّه كم،  بيئ، ِا دَّمستقبلي، دَّبه ث بء   دَّمقتاه َ بإل تقديا .4
 .دَّ لسطيني، َّلمص اف دَّم َّي، دَّتق اياَ  دة 

 
 :فرضيات الدراسة 1-6

 :إَّ  د  دستن د دَّدادس، ِاضي َ صي غ، تاّ ، ِا ض   مءكل،  أمددف دَّدادس     
دَّغــــش  دكتءــــ فتطبيــــق مبــــ دئ دَّه كمــــ، ِــــا تإزيــــز  يســــ ما اْلولــــى:الرئيســــة  الفرضــــية 1-6-1

  .ِلسطي ِا  َّلمص اف دَّتَ اي، دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي، 
 :دَّت َّي،دَّ اعي،  دَّ اضي َ دَّ اضي، مذه م   تت اع

 :اْلولىالفرعية الفرضية 
دَّغش  دَّتَلعـم ب َّتقـ ايا  دكتء ف تإزيز ِادإلدداة  مَلس  ميك  عض ي،تطبيق مبدأ  يس ما     

 .(α≤0.05) دًَّ، مست ىدَّم َّي، عند 
  :الثانيةالفرعية الفرضية 

عنــد  دَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا دَّم َّيــ، دكتءــ فتإزيــز ِــا دَّتــدقيق  أنظمــ،مبــدأ تطبيــق   مايســ     
 .(α≤0.05)دًَّ،  مست ى

  :الثالثةالفرعية  الفرضية
عند دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،  دكتء فتإزيز ِا  دَّء  ِي،  ِص حإلدمبدأ تطبيق  مايس      
 .(α≤0.05)دًَّ،  مست ى

  :الرابعةالفرعية الفرضية 
عنــد  دَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا دَّم َّيــ، دكتءــ فتإزيــز  ِــادَّمخــ طا  دداةإمبــدأ تطبيــق  مايســ      
 . (α≤0.05)دًَّ،  مست ى

 :الخامسةالفرعية الفرضية 
 دَّغـش  دَّتَلعـم ب َّتقـ ايا دكتءـ فتإزيـز ِـا  دَّتإ يضـ َ  دَّمك ِـآَ نظـ امبـدأ تطبيق  مايس      

 .(α≤0.05)دًَّ،  مست ىعند دَّم َّي، 
 :السادسةالفرعية الفرضية 

َّتق ايا دَّم َّي، دَّغش  دَّتَلعم ب  دكتء فتإزيز ِا دَّمس ممي    هق ق د اتطبيق مبدأ  مايس      
.(α≤0.05)دًَّ،  مست ىعند 

 السابعة: الفرعية الفرضية 
دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،  دكتء ف تإزيز ِادَّمص َّح  أصه م د اتطبيق مبدأ  مايس      
 .(α≤0.05)دًَّ،  مست ىعند 
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 :الثامنةالفرعية الفرضية 
دَّغـــش  دَّتَلعـــم ب َّتقـــ ايا  دكتءـــ فتإزيـــز ِـــا دَّإمـــ    ســـل ك أخَلقيـــ َتطبيـــق مبـــدأ  مايســـ      

 .(α≤0.05)دًَّ،  مست ىعند دَّم َّي، 
 
 الثانية:الرئيسة الفرضية  1-6-2

ــد ِــا ق ذدَ دًَّــ،    دَّمبهــ ةي   دســتَ ب َمت ســط َ بــي   (α≤0.05) مســت ىإهصــ ئي، عنــد  تَ 
دَّم َّيــ،  دَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا دكتءــ ف تإزيــز دَّه كمــ، ِــا مبــ دئ مســ مم، تطبيــق مــدىهــ   
دَّمؤمـــ  دَّإلمـــا، دَّتخصـــص دَّإلمـــا، ســـن دَ  دََّـــنس، دَّإمـــا،) دَّت َّيـــ،:دَّءخصـــي،  َّلبي نـــ َ تإـــزى
دَّـد ادَ عـدد  دَّد ادَ دَّتدايبي، ِـا مَـ   دَّه كمـ،،عدد  دَّ ظي ا، دَّم قَ ،ِا دَّإم  دَّه َّا دَّخباة

 (.دَّغش  دَّتَلعم دكتء فدَّتدايبي، ِا مَ   
 
 :الدراسات السابقة 1-7

م ضــ ع دَّغــش  دَّتَلعــم   أيضــ    م ضــ ع دَّه كمــ،  مب دئرــ دَّدادســ َ دَّهديةــ، هــ    دَتإــد     
 دَّمصـ افعمـ  بيئـ،   دضـح ِـا  دَّتا أ ضهَ أمميترـ  دَّب َّغـ،  مـ  َّرـ  مـ  تـ ةياب َّتق ايا دَّم َّي، 

   ً دَّهصا:  م  مذه دَّدادس َ عل  سبي  دَّمة عل  م ة قي، دَّتق ايا دَّم َّي، دَّص دة عنر ، 

 :العربيةالدراسات : أولا 

المراجعـــة الداخليـــة ودورهـــا فـــي تفعيـــل مبـــادئ حوكمـــة " بعنـــوان: ،(2014بوخمـــادة، ) دراســـة .1
 ".المصارف: دراسة تطبيقية على قطاع المصارف في ليبيا

 ِــا دَّه كمــ، ئمبــ د  يت إيــ دَّددخليــ، َإــ،ددَّما  َدإددا  د ا  دَّمن قءــ،  ب َّتهليــ ســ،ددَّدا  تن  َّــَ     
 مــددِر أ   أمميتــ    بيــ  دَّمصــ اف، ه كمــ، ا َّم رــَ ســايعــال  مــَ َّيبيــ ، ِــا دَّإ ملــ، دَّمصــ اف
 دَّمإــ ييا  تطــ ا دتخَلقــاق دَّميةــ   تطــ ا دَّددخليــ، َإــ،ددَّما  د ا  إَّــق دَّتطــا ا ةــ   مــ  مب دئرــ ،
  خـَل  مـ دَّبي نـ ََ َمـا تـ   برـ ، دَّمتإلقـ،  دَّمسـئ َّي َا دَّمرـ   ضـ   ِا دَّددخلي، َإ،دَّلما  دَّمرني،
ــ َّ  عــدده  ســ،ددَّدا  َمَتمــ  علــ ت زيإرــ ا  تــ ،لدَّغــا َّرــ   خصيصــ  أعــدَ دســتب ن،  َإــ   ادم 75دَّب
 .َّيبي  بنغ ز مدين، ِا دَّإ مل، دَّمص اف ِا ددخلي   
 َإــ،دَّلما  دتخَلقـا قَّلميةـ  كبيـا تـ ةيا ( منـ ك1 :أممرــ    عـدة نتـ ئجإَّـ سـ،ددَّدا  ت صـلَ  قـد     

 ِـــا ائيســـا  بءـــك ايســـ م دَّددخليـــ، دَإـــ،ا دَّم مإـــ ييا تطـــ ا( 2 .دَّمصـــ اف ه كمـــ،  علـــ دَّددخليـــ،
 .دتمددف  م دَّإديد إلنَ ز دَّمص اف ِا دَّه كم،  تهسي
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 دَّتـا ئ دَّمبـ د ادَّم  مي قتإمي ضا ا( 1أممر :  خلصَ مذه دَّدادس، إَّ  عدة ت صي َ م       
 َددَّـد ا  عقـد  خـَل  مـ  دَّـددخليي َإـاددَّما  ك ِ، ىَّد دَّددخلي، َإ،دَّلما  دَّد َّي، دَّمإ ييا بر  قضَ

ـــ  دَّإمـــ( 2. دََّلزمـــ، ميليـــ، دَّت دَّتدايبيـــ، ـــ َ  تطـــ يا ثتهـــدي مت بإـــ،  عل  َّمإـــ ييا دَّســـليم، دَّتطبيق
 اِــ يدَّماكــز  َّيبيــ  مصــاف دَّنقـد ســلط،  قبــ  مــ دَّك ملــ، دَّإن يـ، ذ بــ ةضــا ا ( 3 دَّددخليــ،، َإـ،ددَّما 
 نءــا  علــ  دَّإمــ( 4 عنرــ ، دَّصــ دا  دَّتإليمــ َ دَّه كمــ،  ق دعــد ئبمبــ د دَّمصــ اف دادَّتــز   مَــ 
 .دَّإَلق، دَذ فددتطا  ك ِ، ىَّد دَّه كم،  ةق ِ، ام ر  
 

ـــداعور دراســـة .2 ـــة فـــي فلســـطين التـــزام "مـــدى بعنـــوان: ،(2013 ،عابـــدو  ،)ال  المصـــارف العامل
 دراسة ميدانية". :بمتطلبات الحوكمة المتقدمة

ـ،إَّـ   دَّدادسـ، مـذه مـدَِ       دَّه كمـ، بمتطلبـ َ ِلسـطي  ِـا دَّإ ملـ، دَّمصـ اف دَّتـزدا مـدى مإِا
 إطــ ا ضــَ  ،  تــا دَّمإ صــا دَّمه ســبا دَّ كــا ِــا دَّهديةــ، دَّبهــث مَــ ًَ أهــد ب عتب امــ  دَّمتقدمــ،،

 دَّبيئـ، مـَ يت ـق بم   دَّمه سبي، دَّم َّي، دًقتص دي، س َددَّدا   دقَ م  دَّمص اف ه كم، َّم ر ا ع ا
، ِلســـطي  ِـــا دَّإ ملـــ، َّلمصـــ اف دَّه كمـــ، آَّيـــ َ  تطـــ يا َّتق يـــ، دَّإمليـــ، دَّمقتاهـــ َ   دَّ لســـطيني،

 ائـيس مـ َّا، مـديا إدداة، مَلـس عضـ "مـا ،ائيسـ مَم عـ َ أابَمك ن، م    ك نَ عين، دَّدادس،
 طبقـــَ مـــذه  ،دَّنتـــ ئج  من قءـــ، دَّبي نـــ َ َّتهليـــ  دإلهصـــ ئي، دتســـ َّيم دســـتخددا تـــاّ    "مســـ ما قســـا،

 .ا2013دَّدادس، عل  دَّمص اف دَّإ مل، ِا قط ع غزة ع ا 

 دَّنقـد سـلط، قبـ  مـ  َـ د تهـاك منـ ك( 1:  قد ت صلَ مذه دَّدادس، إَّ  عدة نت ئج م  أممر      
 دَّتإـاف برـدف دَّند دَ  دَّملتقي َ بإل  عقد دَّمنء ادَ بإل إصددا خَل  م   ذَّك دَّ لسطيني،

 دَّبنــ ك قبــ  مــ  دَّتــزدا منــ ك( 2 .دَّ لســطيني، دَّبيئــ، ِــا تطبيقــ  مــدى  دادســ، دَّه كمــ، م رــ ا علــ 
ـ د( 3 .دََّيـدة دَّه كمـ، بمتطلبـ َ ِلسـطي  ِـا دَّإ ملـ،  مـ   كـ  دَّملكيـ، ميكـ  تنـ ع بـي  عَلقـ، َ 
ــــ د( 4دَّم َّيــــ،.  دَّتقــــ ايا ِــــا دَّمســــ ممي  ةقــــ،  زيــــ دة دإلدداة مَلــــس تءـــكيل،  ق دعــــد بــــي  عَلقــــ، َ 
  ف.دَّمصا  ددخ  دإلدداة مَلس   َّ،مس ِا  دَّإددَّ، دَّء  ِي،  تهقيق دَّه كم، تطبيق  ض دبط

 دَّمصــ اف ازدإَّــ علــ  َّلإمــ  دَّــدع ة( 1 أممرــ : خلصــَ مــذه دَّدادســ، إَّــ  عــدة ت صــي َ مــ       
 تقــديا (2. دَّمصــاف ِــا دَّه كمــ، تطبيــق آَّيــ، يتنــ    من صــَل   ملهقــ    دَّســن ي تقايامــ  يتضــم  بــ  
َ دَّ لسطيني، َّلمص اف  دَّمس ندة دَّدعا   ب َّمتطلب َ دَِّ    م   دًنتق   دَّه كم، مم اس، مست ى َِّا

  تخ يـف دَّسـ ق، ِـا دَّمخـ طاة مـ  َّلهـد  ذَّـك دإلضـ ِي،، دإلاءـ ددَ تطبيـق إَّ  َّله كم، دإلَّزدمي،
 دتادضــــا تءــــرده دَّــــذي  دًقتصــــ دي دَّسي ســــا دًســــتقادا  عــــدا دَّيقــــي  عــــدا َّه َّــــ، دَّســــلبا دتةــــا

 .دَّ لسطيني،
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  البنوك الفلسطينية بمبادئ حوكمة الشركات". التزام "مدى :(، بعنوان2013دراسة )درغام،   .3
 دَّبنــ ك دَّ لسـطيني، بمبــ دئ ه كمــ، دَّءــاك َمـدَِ مــذه دَّدادســ، إَّـ  دَّتإــاف علــ  مـدى دَّتــزدا      

ــــ  دَّق دعــــد  دَّمم اســــ َ دَّ ضــــل  َّه كمــــ،  ــــ،  دَّي دَّتــــا بينترــــ  منظمــــ، دَّتإــــ    دًقتصــــ دي،  دَّتنمي
علـــ  دَّمـــ ظ ي  ذدَ   زعـــَ َّتهقيـــق مـــدف دَّدادســـ، تـــا تصـــميا دســـتب ن،  دَّمصـــ اف ِـــا ِلســـطي ،

 دَّ ص ا دَّمنرج دستخددا  تاّ دستب ن،  30 إستب ن، دستاد منر  35دَّإَلِ، ب َّه كم، ِا دَّبن ك ب دقَ 
علــ  دَّغــال،  طبقــَ مــذه دَّدادســ،  َّرــذد خصيصــ    إعــدددم  تــاّ  دَّتــا دًســتب ن، تهليــ  ِــا دَّتهليلــا

 ا.2013قط ع غزة ع ا  دَّمص اف دَّإ مل، ِا
تلتـــزا دَّبنـــ ك دَّ لســـطيني، بمبـــ دئ  (1نتـــ ئج مـــ  أممرـــ : عـــدة  مـــذه دَّدادســـ، إَّـــ ت صـــلَ  قـــد      

، كبياة عند مست ى دًَّـ،  ( تلتـزا دَّبنـ ك دَّ لسـطيني، 2. (α≤0.05)ه كم، دَّمص اف مَتمإ، بدَا
ـ، كبيـاة َـدد  عنـد مسـت ى دًَّـ،  بمبدأ هم ي، هقـ ق دَّمسـ ممي   مبـدأ مسـؤ َّي َ مَلـس دإلدداة بدَا

(α≤0.05). 
( ضـــا اة قيـــ ا دََّرـــ َ دَّاق بيـــ، ِـــا 1أممرـــ :   خلصــَ مـــذه دَّدادســـ، إَّـــ  عـــدة ت صـــي َ مـــ      

( 2دَّد َّ، دَّممةل، ِا ب اص، ِلسطي   سلط، دَّنقد ب َّمزيد م  دَّد ا دَّاق با عل  مؤسس َ دَّد َّ،. 
ضا اة قيـ ا دََّمإيـ َ دَّمرنيـ،  كليـ َ دَّتَـ اة بإمـ  بـادمج تدايبيـ،  عقـد  اءـ َ عمـ  َّنءـا ةق ِـ، 

دادســــ، هــــ   أةــــا ه كمــــ، دَّءــــاك َ علــــ  مرنــــ، دَّمه ســــب، ضــــا اة إَــــاد   (3دَّه كمــــ،  تإزيزمــــ . 
  دَّتدقيق.

 
الغــش  اكتشــاف"المســئولية المهنيــة لمــدققي الحســابات فــي  بعنــوان: ،(2012، دراســة )الحلــو .4

 .دراسة تطبيقية في فلسطين" :القوائم المالية والخطأ في

 دكتء ف نه  دَّهس ب َ َّمدققا دَّمرني، دَّمسؤ َّي، َ دنم عل  دَّ ق ف إَّ  دَّدادس، مذه مدَِ     
ق    دَّم َّي، دَّق دئا ِا  دَّخط  دَّغش  دَّتهليلـا دَّ ص ا دَّمنرج دستخددا دَّد َّي،،  تاّ  دَّتدقيق َّمإ ييا ِ 
 دَّغــال َّرــذد خصيصــ    إعــدددم  تــاّ  دَّتــا دًســتب ن، ت زيــَ ِــا دَّءــ م  أســل م دَّهصــا دســتخدا كمــ 

، ( مكتـــم83) عـــددما  دَّبـــ َّ  غـــزة قطـــ ع ِـــا دَّإ ملـــ، دَّتـــدقيق مك تـــم مـــ  عينـــ، دَّدادســـ،  تك نـــَ
 ا.2012قط ع غزة ع ا  طبقَ مذه دَّدادس، ِا 

    دَّمزد َّـــ دَّهســـ ب َ مـــدقق  ( يلتـــزا1 مـــذه دَّدادســـ، إَّـــ  عـــدة نتـــ ئج مـــ  أممرـــ :  قـــد ت صـــلَ     
ق دَّم َّي، دَّق دئا بتدقيق غزة ِا قط ع َّلمرن،  دَّمـدققي  قـداة مـ  دَّد َّي، ممـ  يإـزز دَّتدقيق مإ ييا ِ 
ا2دَّم َّيـــ،.  بـــ َّق دئا  دَّتَلعبـــ َ دَّتهاي ـــ َ دكتءـــ ف علـــ   دَّمـــزد َّي  دَّهســـ ب َ مـــدققا َّـــدى ( يتـــِ 
 قـداترا يإـزز ممـ  عملرـا ت ديـ، أةنـ   دَّمرنيـ،  دَّخبـاة  دَّإمليـ، دَّإلميـ، دَّك ـ  ة غـزة قطـ ع ِـا َّلمرنـ،
 . دَّخط  دَّغش دكتء ف عل 
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 دَّقيـ ا دَّمرنيـ، دَّمنظمـ َ علـ  ينبغـا (1:  خلصَ مذه دَّدادس، إَّـ  عـدة ت صـي َ مـ  أممرـ      
  دَّخط  دَّغش  كتء فب دَّمتإلق،  دَّض دبط دَّق دعد  ضَ مَ دقيق بءك  دَّمدققي  مسؤ َّي َ بتهديد
 أدد  َـ دة َّاق بـ، دَّم َّيـ، دت ادق ميئـ، قبـ  مـ  مإينـ، آَّيـ َ ِـال ضـا اة( 2دَّم َّيـ،.  دَّتقـ ايا ِا

 .دَّد َّي، دَّتدقيق مإ ييا مَ دَّتدقيق آَّي َ دنسَ ا  مدى دَّريئ، قب  م  دَّمإتمدة دَّتدقيق مك تم
 
 السـلبي للمحاسـبة "دور حوكمة الشركات في الحد من التـأثير بعنوان: ،(2011 ،اْلغادراسة ) .5

 على البنوك الفلسطينية". دراسة تطبيقية ة على موثوقية البيانات المالية:البداعي

ه كمـ، دَّءـاك َ ِـا دَّبنـ ك دَّ لسـطيني، ِـا  دَّتإـاف علـ  د ا مبـ دئ مدَِ مـذه دَّدادسـ، إَّـ      
دَّهد م  دَّت ةيا دَّسلبا َّلمه سب، دإلبددعي، عل  م ة قي، دَّبي ن َ دَّم َّي،  زي دة دَّةق، َّـدى أصـه م 
دَّمصــ َّح دَّمختل ــ، ِــا دَّبي نــ َ  دَّقــ دئا دَّم َّيــ، دَّصــ داة عــ  ءــاك ترا،  قــد تــا إَــاد  مســح ءــ م  

ــددخليي "د  مــ  ( ِــاد111َّمَتمــَ دَّدادســ،  دءــتم  علــ  ) يي  ،دَّمــدققي  دَّ  م تءــا ســلط،  ، دَّخــ َا
، أسـرمر  ِـا ب اصـ، ِلسـطي ،  طبقـَ مـذ "دَّنقد ه دَّدادسـ، ِـا قطـ ع غـزة َّلبن ك دَّ لسطيني، دَّمدَا
 .ا2011ع ا 

( يلإـم تطبيـق مبـ دئ ه كمـ، دَّءـاك َ 1  قد ت صلَ مذه دَّدادس، إَّ  عدة نت ئج م  أممرـ :     
مــ  دَّتــ ةيا دَّســلبا َّلمه ســب، دإلبددعيــ، مــَ ِــا ق بســيط، ِــا تطبيــق  د ا مرــا  مهــ اي ِــا دَّهــد

دَّقـ دئا ( تإـد عن صـا 2 دَّمب دئ  أممر  مبدأ هم ي، هقـ ق دَّمسـ ممي ، ةـا مبـدأ أصـه م دَّمصـ َّح.
 إَّير  دإلدداة َّمم اس، أس َّيم دَّمه سب، دإلبددعي، ِير .  دَّتا تلَ  دَّم َّي، دَّمه  ا دَّائيس

دَّإمــ  علــ  تإزيــز مبــ دئ ه كمــ،  (1 دَّدادســ، إَّــ  عــدة ت صــي َ مــ  أممرــ : خلصــَ مــذه      
دَّءاك َ ِا دَّبن ك دَّ لسطيني،،  ذَّك م  خَل  عقد دَّبادمج  دَّد ادَ دَّتدايبي، دَّتـا تإكـس م ـ ميا 

( إصـددا تءـايإ َ تتضـم  عق بـ َ اددعـ، 2  ةق ِـ، ه كمـ، دَّءـاك َ  تطبيقرـ  علـ  أال دَّ دقـَ.
م دَّتــا قــد تهــدث ِــا دَّبي نــ َ دَّم َّيــ، َّلءــاك َ،  ذَّــك َّلهــد مــ  دســتخددا َّهــ ًَ دَّغــش  دَّتَلعــ

 دَّ س ئ  غيا دَّءاعي، عند إعدددم  َّرذه دَّبي ن َ.
   
 الماليـة المنشـورة القـوائم في والتالعب التحريف منع ركائز: "بعنوان ،(2009النزلي، دراسة ) .6

 ."اْلردنية العامة المساهمة الشركات عن الصادرة
ـــد إَّـــ  دَّدادســـ، مـــذه مـــدَِ      دَّتهايـــف  عـــ  دَّهســـ ب َ  مـــدققا دإلدداة، مَـــ َّس مســـؤ َّي، تهدي

  كذَّك تهديد دتادني،، دَّإ م، دَّمس مم، دَّءاك َ ع  دَّص داة دَّمنء اة دَّم َّي، دَّق دئا ِا  دَّتَلعم
يا ع  مسؤ َّيتر    عـددم  دَّدادسـ، عينـ، َ تك نـ . دَّتَلعـم دَّتهايـف مـذد َّمنـَ دَّك يلـ، دَّ سـ ئ  تِ 

رـــ َ دَّهســـ ب َ، دتادنيـــ،،  مـــدقق  دَّإ مـــ، دَّمســـ مم، دَّءـــاك َ إدداة مَـــ َّس" مـــ  ( ِـــادد  (180  َ 
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،  طبقـــَ مـــذه دَّدادســـ، ِـــا دَّ صـــ ا دَّتهليلـــا دَّمـــنرج علـــ  دَّدادســـ، عتمـــدَد   ،" دإلءـــادف دَّاق بـــ،
 .ا2009دتاد  ع ا 

 دَّءـــاك َ دإلدداة ِـــا مَـــ َّسأ   (1 عـــدة نتـــ ئج مـــ  أممرـــ : إَّـــ   قـــد ت صـــلَ مـــذه دَّدادســـ،     
يا مســؤ َّ   دَّءــاك َ تلــك هســ ب َ  مــدققا دتادنيــ، دَّإ مــ، دَّمســ مم،   دَّءــا ط دَّظــا ف عــ  تــِ 
 مَــ َّسأ  ( 2َ. دَّءـاك  دَّمنءــ اة َّتلـك دَّم َّيـ، دَّقـ دئا ِــا  دَّتَلعـم دَّتهايـف َّمنــَ دََّلزمـ، دَّبيئيـ،
 دَّسي ســــ َ بتطبيــــق دَّإملــــا دَّ دقــــَ ِــــا ملتزمــــ   دتادنيــــ، دَّمســــ مم، دَّإ مــــ، دَّءــــاك َ ِــــا دإلدداة

ــ د( 3 .دَّءــاك َ َّتلــك دَّمنءــ اة دَّم َّيــ، دَّقــ دئا ِــا دَّتهايــف  دَّتَلعــم َّمنــَ دَّك يلــ،  دإلَــاد دَ  َ 
 َّمــــدققا دَّ إلــــا دًَّتــــزدا مــــدى بءــــ   دَّ ئــــ َ تلــــك بــــي  آاد  إهصــــ ئي، دًَّــــ، ذدَ مإن يــــ، ِا قــــ َ
 دَّقـ دئا ِـا  دَّتَلعـم دَّتهايـف َّمنـَ دََّلزمـ، دَختبـ ا دإلَـاد دَ  دً بتطبيـق دَّءـاك َ تلك هس ب َ
  .دَّءاك َ َّتلك دَّمنء اة دَّم َّي،

 دتادنيــي  دَّهســ ب َ مــدققا تءــَيَ (1 خلصــَ مــذه دَّدادســ، إَّــ  عــدة ت صــي َ مــ  أممرــ :      
 دَّك ِيـ،، دَّمرنيـ، دَّإن يـ،  بـذ  دَّد َّيـ،، دَّتـدقيق بمإـ ييا يتإلـق ِيمـ  مإل مـ ترا  تهـديث تط يا عل 
 َرـ، يَـ دإ( 2 . منإـ   دَّتَلعـم دَّتهايـف دكتءـ ف َّغ ي َ دَّتدقيق عملي، ِا دََّلزا دَّمرنا  دَّءك
 َّك ِــ، دَّهســ ب َ مــدققا دتبــ ع مــدى مــ  دَّت كــد يمكنرــ  بهيــث كبيــاة صــَلهي َ ذدَ أادنيــ، اق بيــ،

     (. 240) اقــــا  دَّتَلعــــم دَّتهايــــف عــــ  ب َّكءــــف دَّخــــ ص دَّتــــدقيق مإيــــ ا  منرــــ  دَّد َّيــــ، دَّمإــــ ييا
 دَّمســ مم، دَّءــاك َ ِــا دإلدداة مَــ َّس أعضــ   مــ  كــ  َّــدى دَّمرنــ، ب خَلقيــ َ دَّتمســك تإميــق (3

 َّتهايــفد منــَ عــ  منرمــ  َّكــ     منرَــ ذَّــك َّيكــ   دَّءــاك َ تلــك هســ ب َ  مــدققا دتادنيــ، دَّإ مــ،
 أ ( 4 .دتادنيـــ، دَّإ مـــ، دَّمســـ مم، دَّءـــاك َ عـــ  دَّصـــ داة دَّمنءـــ اة دَّم َّيـــ، دَّقـــ دئا ِـــا  دَّتَلعـــم
 دَّك يل، دَّتءايإ َ   ضَ دَّمرن، عل  دَّاق ب، ِا بر  دَّمن ط د ام   دإلءادف دَّاق ب، َر َ تم اس
 . دَّمنء اة دَّم َّي، دَّق دئا ِا  دَّتَلعم دَّتهايف َّمنَ
 
عيـل مبـادئ الحوكمـة: فر إدارات المراجعـة الداخليـة فـي ت"دو  :بعنوان ،(2009دراسة )نسمان،  .7

 دراسة تطبيقية على قطاع المصارف العاملة في فلسطين". 

 دَّمادَإـ، تعمـ   مهكـا نظـ ا إلق مـ، زمـ،َلدَّ  دَّق دعد دتسس عل  دَّتإاف  إَّ س،دا دَّد مدَِ     
قــــ    دَّددخليـــ،  عَلقترــــ   دَّمرنيــــ، دَّمإــــ ييا بــــ  تقــــ ا دَّــــذي دَّــــد ا بيــــ    كــــذَّك دَّه كمــــ، َّمتطلبــــ َ ِ 
ــــ،  كــــذَّك دَّه كمــــ، بتطبيقــــ َ مبــــ دئ  ت إيــــ  علــــ   أةامــــ  دَّمادَإــــ، ََّــــ    أمميــــ، د ا مــــدى مإِا
 طبقـَ مـذه دَّدادسـ،  ِا دَّمص اف،    ددخلي    مادَإ (60) مك   م  دَّدادس،  ك   مَتمَ دَّه كم،،

 ا.2009ِا قط ع غزة ع ا 
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 دَّمادَإــ، َّمرنــ، دتخَلقــا دَّميةــ ق( 1 : قــد ت صــلَ مــذه دَّدادســ، إَّــ  عــدة نتــ ئج مــ  أممرــ      
 يسـ ما دَّددخليـ، دَإـ،دَّما  مإـ ييا تطـ يا مت بإـ،( 2 .دَّه كمـ، مب دئ دعا  ت إي  ِا يؤةا دَّددخلي،
 .دَّمص اف ِا دَّه كم، تطبيق تهسي  ِا ائيس بءك 
 متمــ ادً زيــ دة علــ  دَّإمــ  ضــا اة( 1  خلصــَ مــذه دَّدادســ، إَّــ  عــدة ت صــي َ مــ  أممرــ :     
 . دَّه كم، تطبيق َ دعا ِا يَ باإ د ا م  َّر  َّم  د ام   ت إي  دَّددخلي، َإ،دَّماد ب ظي ،

 ك ِــ، ىَّـد دَّددخليـ، َإـ،َّلماد دَّد َّيـ، دَّمإـ ييا برــ  قضـَ دَّتـا  دَّمبـ دئ دَّم ـ ميا تإميـق ضـا اة( 2
 تطـ يا علـ   دَّإمـ  دَّـددخلا ََدا َّلم َّي،َلستقدً أاك   تدعيا عل  دَّإم  (3 .دَّددخليي  دَّمادَإي 

 َّـدى دَّه كمـ،  نظـ ا م رـ ا نءـا ضـا اة( 4. دَّمصـ اف به كمـ، قترـ َلعى  مد دَّددخلي، َإ،دا دَّم
  َّت ميــ دَّت ميليــ، جمددَّبــا    ضــَ دَّمســتما دَّتــدايم  ضــا اة ب َّمصــ اف قــ،َلدَّإ ذدَادف دتطــ ك ِــ،
 . مب دئر  دَّه كم، َّدعا دَّمص اف ِا دَّددخلي  َإي ددَّما 
 
ـــزةدراســـة ) .8 ـــوان: ،(2009، العزاي ـــة الفلســـطينية للقواعـــدمـــدى " بعن ـــق المصـــارف الوطني  تطبي

 ". والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين
ـــــ  دا مـــــدَِ دَّد      ـــــ  دَّتإـــــاف عل ـــــ،ســـــ، إَّ ـــــق دَّمصـــــ اف دَّ طني  دَّ لســـــطيني، َّلق دعـــــد مـــــدى تطبي

 دَّ لسـطيني،، دَّنقـد سـلط، ع  دَّص داة  دَّمم اس َ دَّ ضل  َّه كم، دَّمص اف ِا ِلسطي  دَّه كم،
 دَّ قـ ف إَّـ  تردف كم  دَّمص اف، ه كم، ه   ب ز  ََّن، ع  صدا م  مَ    دنسَ م َ  َ  دَّتا
دَّدادسـ،  مَتمَ،  ك   دَّه كم، مإ ييا بتطبيق دَّمص اف تلك إدداة عل  دَّق ئمي  دمتم ا مدى عل 
 مســئ َّا  مســ عديرا،  نــ دبرا دَّإــ م    دَّمــداد  دَّ لســطيني،، دَّمصــ اف إددادَ مَــ َّس أعضــ  مــ  
يي ، دَّمادَإي   مس عديرا، دَّددخليي  دَّمادَإي   مس عديرا، دًمتة   د دئا ، دَّ ـا ع  مداد  دَّخ َا

ـــ، عءـــ دئي، مـــ  مَتمـــَ دَّدادســـ، بلغـــَ ) ـــ ا عين  طبقـــَ مـــذه دَّدادســـ، ِـــا ( م ـــادة، 192 تـــا إختي
 ا.2009ع ا  ِلسطي 
 دَّ طنيــ، دَّ لسـطيني، دَّمصــ اف دَّتـزدا (1  قـد ت صـلَ مــذه دَّدادسـ، إَّـ  عــدة نتـ ئج مــ  أممرـ :     

 منــ ك( 2. دَّ لســطيني، دَّنقــد ســلط، عــ  دَّصــ داة دَّمصــ اف َّه كمــ، دَّ ضــل   دَّمم اســ َ ب َّق دعــد
 َّلمزديــ  إلدادكرــا نتيَـ، دَّه كمــ، مإــ ييا بتطبيـق دَّمصــ اف تلـك إدداة علــ  دَّقــ ئمي  قبـ  مــ  دمتمـ ا
 .تطبيقر  ه   تتهقق دَّتا
 ه كمــ، دَّيــ  إصــددا ِــا دإلســادع( 1 مــ  أممرــ : خلصــَ مــذه دَّدادســ، إَّــ  عــدة ت صــي َ      

 دَّمصــ اف إَّــزدا (3 . تإزيزمــ  دَّه كمــ، ةق ِــ، نءــا( 2 .َّله كمــ، دَّ طنيــ، دَّلَنــ، قبــ  مــ  دَّءــاك َ
 دَّمإـ ييا َإـ ( 4 .دَّمصـاف ِـا دَّه كمـ،  ضـَ يسـتإال من صـَل   ملهق    دَّسن ي تقايام  تضمي 
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 دَّبءـــاي ب َّإنصـــا دَّاقـــا ِـــا دتســـ س ك نرـــ  دًمتمـــ ا مـــ  أعلـــ  ماتبـــ، ِـــا  دَّســـل كي، دتخَلقيـــ،
 .َّر   دَّمؤسس،

 
"مــدى تطبيــق مبــادئ الحوكمــة المؤسســية فــي المصــارف  بعنــوان: ،(2008، جــودهدراســة ) .9

: الفلسطينية وفقاا لمبادئ منظمـة التعـاون القتصـادي والتنميـة ومبـادئ لجنـة بـازل المصـرفية
 ".دراسة حالة بنك فلسطين

 نظـــ ا عليرـــ  يقـــ ا دَّتـــا دتس ســـي،  دَّمبـــ دئ دَّم ـــ ميا علـــ  دَّ قـــ ف إَّـــ  دَّدادســـ، مـــذه مـــدَِ     
 عليرـ  دَّمتإـ اف ب َّمبـ دئ ِلسـطي ك بنـ مدى دَّتـزدا  دستكء ف ِلسطي  بنك ِا دَّه كم، دَّمؤسسي،

 َّنظــ ا مقتــاح عـ ا طــ اإ   ضـَ  مإ ق تــ  دَّنظـ ا مــذد تطبيـق ســب مأ  تءـخيص دَّمؤسســي، َّله كمـ،
 تـا  ،( م ـادة36)  كـ   مَتمـَ دَّدادسـ، مكـ   مـ ، ِلسـطي  كبن بيئ، ِا َّلتطبيق ئاَلدَّم دَّه كم،

)عض   دَّمسمي َ دَّت َّي،  تك نَ عين، دَّدادس، م  ،سح دَّء م  َّمَتمَ دَّدادس،مدستخددا أسل م دَّ
ا( قطـ ع غـزة ِـا  طبقَ مذه دَّدادسـ، ، مَلس إدداة،  مديا تن يذي،  مادََ ددخلا،  مادََ خ َا

 .ا2008ع ا 

 دَّه كمـ، بق دعـد يلتزا ِلسطي ك بن أ ّ  (1 :ت صلَ مذه دَّدادس، إَّ  عدة نت ئج م  أممر  قد      
ـــ، يتمتإـــ   دإلدداة مَلـــس  أعضـــ   أ  دَّمؤسســـي،      دًســـتقَلَّي،.  دَّءـــ  ِي، مـــ،ددَّنز  مـــ  ع َّيـــ، بدَا

ــد (2 ــد يَ   مســتقل، تــدقيق ب نظمــ، يهــت ظ كدَّبنــ  أ ك دَّبنــ َّريكليــ،  دضــح تهديــد ِلســطي  كبنــ ىَّ
إ َّــــ   نزيرــــ، ــــ د أيضــــ     يتميــــز  دَّءــــ  ِي، إلِصــــ حد بمبــــ دئ دَّبنــــك يلتــــزا (3 .ِ   إلدداة نظــــ ا بَ 
 . دَّمخ طا

 ســلط، تإليمــ َ تطــ يا علــ  دَّإمــ ( 1  خلصــَ مــذه دَّدادســ، إَّــ  عــدة ت صــي َ مــ  أممرــ :     
 مقتــاح نمـ ذج دعتمـ د خـ   مـ  دَّ لسـطيني،ك دَّبنـ   ىَّــد دَّمؤسسـي، دَّه كمـ، بمَـ   يتإلـق ِيمـ  دَّنقـد

 دَّمؤسســ َ ك ِــ، تمةــ  َّله كمــ،  طنيــ، ََّنــ، دعتمــ د ضــا اة( 2. ِلســطي  ِــا كدَّبنــ   عمــ  إلطــ ا
 نءـا علـ   دَّإم  ِلسطي بنك ب خ ص َّله كم، مكت م نظ ا دستهددث ضا اة( 3. دَّإ مل، دَّم َّي،
 مَلــس( أ صــَ 4. ِلسـطي  كبنــ ِـا دَّإ ملــ،ددايـ، دإل دَّمســت ي َ ك ِـ، بــي  دَّءـاك َ ه كمــ، ةق ِـ،
 مةــ  دَّمت قإــ، دَّمســتقبلي، دَّمخــ طا َّتهديــد دَّمخــ طا بــ دداة خ صــ، ََّنــ، دســتهددث بضــا اة دداةدإل

 .مإر  دَّتإ م  كي ي،  تهديد دَّس ق  مخ طا دَّتءغيلي، دَّمخ طا
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 .الدراسات اْلجنبيةثانياا: 
 بعنوان: Jelal and Mbohwa, 2014)دراسة ) .1

"A Study of Management Principles Incorporating Corporate Governance 

and Advocating Ethics to Reduce Faud at a South African Bank". 

 في بنك جنوب أفريقيا".الغش  للحد من مدونة اْلخالق مبادئ حوكمة الشركات إلىدمج دراسة "

 ه كمــ، دَّءــاك َ مبــ دئتاســي  ق يــ،    أخَلقيــ، خلــق ةق ِــ، ِرــا كي يــ، إَّــ مــدَِ مــذه دَّدادســ،      
دَّتــا طبقــَ عليرــ  مــذه دَّدادســ،   ك نــَ عينــ، دَّدادســ، ،دَّــددخلا دًهتيــ   مســت ي َ َّلهــد مــ  دََّيــدة

  .ا2014ع ا َن م أِايقي  ِا  ،  طبقَ دَّدادس،بنك َن م أِايقي 
دَّاأي هسم دَّمسج دَّذي أَاي ِا دَّبنك يدعا ( 1 : قد ت صلَ دَّدادس، إَّ  عدة نت ئج أممر      

ه كمـ، دَّءـاك َ دَّتـا ( 2نـك نـ قص  به َـ، إَّـ  تـدعيا. بدَّق ئ  ب   بان مج دتخـَلق دَّمتبـَ ِـا دَّ
 .دتخَلق َّيسَ مءا ه، ءاه   دِي مد ن، أ  ( 3 .يتبإر  دَّبنك تق ا عل  دَّءك  بدً م  دََّ ما

ك  يَــم ءــاح مد نــ، دتخــَلق بءــ( 1 خلصــَ مــذه دَّدادســ، إَّــ  عــدة ت صــي َ مــ  أممرــ :      
( تءـــكي  ََّنـــ، 2. َّتكـــ   ســـرل، دَّ رـــا من قءـــتر  ِـــا منتـــدي َ م ت هـــ،  أ  يـــتا ت صـــيلر م صـــ    

َّتهليـ  دَّ َــ ة مـ  بــي  مبـ دئ ه كمـ، دَّءــاك َ  مد نـ، دتخــَلق  ت هيـد دَّإمــ . من صـل، ِـا دَّبنــك 
ددخ  دَّبنك  ذَّك م  خَل  دَّتخطيط  دَّتنظيا  دإلءادف  تطبيقر  ( تهسي  ةق ِ، مب دئ دَّه كم، 3

 دإلدداة ِا دَّبنك. قب م  

 
 بعنوان: ACFE, 2010)دراسة ) .2

"Report to the Nations on occupational Fraud and Abuse: Global 

Fraud study"  

 "،للعالتي لالححيال درلسة وللفساد: للتهني للغشمم  للتحدة  شأن  لأل تقرير"

 (106)  ك نــَ عينــ، دَّدادســ، مكــ   مــ  ِــا دَّءــاك َ،ه َّــ، غــش  (1843) دَّدادســ،تضــمنَ      
مــ  قبــ  َمإيــ، ِ هصــا  ِيرــ  دَّتهقيــق (،  مــذه دَّهــ ًَ تــام2009-م2008خــَل  دَّ تــاة )  ،د َّــ

 .م2010ع ا مختلف أنه   دَّإ َّا ِا  طبقَ مذه دَّدادس،  ،دَّغش دَّق ن نيي 

أ  نسـب، دَّخسـ اة ِـا دَّءـاك َ نتيَـ، ( 1 إَّ  عدة نتـ ئج مـ  أممرـ : قد ت صلَ مذه دَّدادس،      
( 2 .تايليــ   مـ  إَمــ َّا دَّنـ تج دَّمهلــا َّلإــ َّا 2.9))مــ  دإليـادددَ دَّســن ي، بمـ  يإــ د   5%دَّغـش 

خطــا أنــ دع ( أ  أ3 %(.(86مــ  ســ   دســتخددا دتصــ   بنســب،   هــد ة    أكةــا أنــ دع دَّغــش تكــاداد  
هيـــث تقـــدا قيمـــ، دَّخســـ اة كمت ســـط  ،ة مـــ  دَّغـــش ِـــا دَّقـــ دئا دَّم َّيـــ، َّلمنءـــ  أكةامـــ  ضـــااد   دَّغـــش

أظرَا دَّدادس، أن  يمك  كءف دَّغش ِا دَّءاك َ بطاق متإددة ( 4 .َّك  ءاك، (4,100,000$)
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ي، ) ،  ع  طايق مادَإـ، دإلدداة (40%)بنسب،  Tips)م  أكةام  ِ علي، دَّبَلغ َ دَّددخلي،  دَّخ َا
.(4%) ع  طايق دَّتدقيق دَّددخلا  %15))

دَّءـاك َ ت إـ  نظـ ا اقـ با  يَـم علـ ( 1 مـ  أممرـ   خلصَ مذه دَّدادس، إَّ  عـدة ت صـي َ
قلـ  دهتم َّيـ، تإـال دَّءــاك، َّلخسـ ئا  تكـ   قـ داة علـ  كءـف دَّغـش ِــا ممـ  يَّمنـَ دَّغـش  كءـ   

بـــ، دَّددخليـــ، يســـ ما ِـــا أ  ضـــإف دَّاق  (2 . قـــَ قصـــيا مق انـــ، مـــَ دَّءـــاك َ دَّتـــا ً تقـــ ا بـــذَّك
  .فيجبالفصلفيالمهامهد ث دَّغش،  يإ د أما مذه دتسب م دَّ  ضإف ِا ِص  دَّمر ا 

 
 :بعنوان ،(Arab Banks, Union of 2007)دراسة  .3

"Survey Results-Corporate Governance Survey of the Arab Banking 

Sector". 

 ة"العربي البنوك لقطاع مسحية دراسةت: الشركا حوكمة"

 عينـ، َ،  ك نـ،دَّإابيـ دَّبنـ ك َّقطـ ع مسـهي، دادسـ، َ:دَّءـاك  ه كمـ، م ض ع دَّدادس، تن  ََّ     
دإلمــــ ادَ دَّإابيــــ،  عمــــ  ، قطــــا،: )دَّت َّيــــ، دَّإابيــــ، دَّــــد   مــــ  مصــــاف (67) دَّدادســــ، مكــــ   مــــ 

  ا.2007ع ا  دَّد   دَّإابي،مختلف دَّمتهدة، دَّيم ، دتاد ، مصا(،  طبقَ مذه دَّدادس، ِا 
ـد (1  قد ت صلَ مذه دَّدادس، إَّ  عدة نت ئج م  أممر :      يـد عـ ا إطـ ا دَّمصـ اف َّـدى يَ   َ 
د (2 ه كم، دَّمص اف.  ق دعد َّمب دئ  َّمبـ دئ مم ةلـ،  تإتبـا مكت بـ، سي س َ دَّمص اف َّدى يَ 
 أصــه مهقــ ق  هم يــ، َّلمســ ممي  مــَ دَّمتســ  ي، دَّمإ ملــ، دَّمصــ اف ( تضــم 3 دَّه كمــ،.  ق دعــد

 دَّمصــ اف تتمتــَ (5 .دتقليــ، هقــ ق َّهم يــ، دَّسي ســ َ بإــل إَّــ  دَّمصــ اف تهتــ ج (4 دَّمصــ َّح.
 مـَ تتم ءـ  دَّتـا دَّم َّيـ، دَّقـ دئا ءـ  ِي، مَ  دَّم دي، دَّم َّي، َّلمإل م َ دإلِص ح م  اع َّ مست ىب

 .دَّد َّي، دَّمإ ييا
 
 :بعنوان، (Tiscini and Donato, 2006) دراسة .4

"The Relation between Accounting Frauds and Corporate Governance 

Systems: An Analysis of Recent Scandals".  

 اْلخيرة". : تحليل الفضائحالشركات المحاسبة ونظم حوكمة في حتيالاإل"العالقة بين 

،  ك نــَ دَّمه ســب،  نظــا ه كمــ، دَّءــاك َ هتيــ  دإلدَّإَلقــ، بــي  مــذه دَّدادســ، َّتهليــ   مــدَِ     
 أدَّـ، علـ  َّلهصـ   ِـا مه  َّـ، م  مختلف دَّد   دختي ام ( ءاك، تا 20دَّدادس، مك ن، م  )عين، 
 دَّمه ســـبا، دَّتـــا دًهتيـــ    خصـــ ئص ءـــاك، كـــ  ِـــا دَّءـــاك َ ه كمـــ، نظـــ ا دَّإَلقـــ، بـــي  هـــ  

 ـا مختلـف  طبقـَ مـذه دَّدادسـ، ِي ،،  تـا دسـتخددا أسـل م دَّتهليـ  دَّتَايبـامهـددة مإـ ييا تهـددم 
 ا.2006 ع ا دَّد  
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 "دَّم اطــ، دَّقــ ة" نمــ ذج بــي  دَّتمييــز (1  قــد ت صــلَ مــذه دَّدادســ، إَّــ  عــدة نتــ ئج مــ  أممرــ :     
نظـ ا ه كمـ، دَّءـاك َ  (2 .دًهتيـ   دَّمه سـب،" دًَترـ دي دتدد " م   نم ذج دَّمه سبا دًهتي  
 .ت ةيا كبيا ِا تهديد تصنيف دًهتي   دَّمه سبا َّدير 

 ينبغا دادس، دًهتي   مَ دإلءـ اة إَّـ ( 1 إَّ  عدة ت صي َ م  أممر :  خلصَ مذه دَّدادس،     
يي ،  غيـاما ََّـ   دَّتـ  دَّمـدياي  دَّمسـتقلي ، مادقبـ، )دَّميئ َ  سل ك دقيق،  مـدققا دَّهسـ ب َ دَّخـ َا

ـــ،(  ـــ َ دَّاق بي ـــ،مـــ  دَّريئ ـــي  ًســـتنت ج دَّإَلق ـــ   دَّمه ســـب،  ب  نظـــا ه كمـــ، دَّءـــاك َ نمـــ ذج دًهتي
َّلتإــاف  ذدَ دَّصــل، ( إَــاد  بإــل دَّته َّيــ 2 دًهتيــ   دَّمه ســبا. عمليــ َ عــ  دَّ ق يــ،  دَّكءــف  

 كمــا مــنرج ســتخدداد( 3 .دَّمه ســبا دًهتيــ   دَّنمــ ذج خصــ ئص عــ  ت صــيَل   أكةــا تإايــفعلــ  
دََّرــ َ دَّاق بيــ، َّــد ا تهليــ  عميــق   ذَّــك مــ  خــَل  إَــاد  دَّمت هــ، دَّبي نــ َ َّمإ ََّــ، تطــ اد   أكةــا

 .دَّمسيطاة  دَّتنظيمي،
 
 : بعنوان ،(,Gowthorpe and Amat 2005) دراسة .5

"Creative Accounting: Some Ethical Issues Of Macro - And Micro -

Manipulation". 

 "والجزئي يلالك اْلخالقية للتالعب القضايا بعض :اإلبداعية المحاسبة"

هيـث  صـف دَّنـ ع دت    ،مـ  دَّسـل ك دَّتَلعبـاتهلي  ن عي  ائيسي   إَّ  مدَِ مذه دَّدادس،     
ـــ   (Macro-Manipulation)صـــطَله  ب َّتَلعـــم دَّكلـــا د َّ صـــف تـــ ةيا َم عـــ َ دَّضـــغط عل

 عي دَّقــ دئا دَّم َّيــ،، كمــ   صــف دَّنــ  ب صــددا تإليمــ َ تت ــق مــَ مصــ َّح مإــد إلقنــ عرادَّمنظمــ َ 
 سـبي، َّلتإبيا ع  عملي، مإ ََّ، دتاقـ ا دَّمه (Micro-Manipulation)دَّة نا ب َّتَلعم دََّزئا 

ر، نظا متهيزة َّص َّح دَّءاك،،  ق مَ دَّدادس، بتهلي  هـ َّتي  مـ  دَّتَلعـم مـ   دَّتا ينتج عنر  َ 
 ا.2005ع ا  ِا أسب ني منظ ا أخَلقا،  طبقَ مذه دَّدادس، 

 خلصــَ دَّدادســ، إَّــ  أ  دَّتَلعــم بن عيــ  يإــد مه  َّــ، َّإلبــددع ِــا دَّهســ ب َ مــ  قبــ  مإــدي      
 .إَّ  ق دئا م َّي، تهقق أغادل مإدير   َّيس َّمن إ، مستخدمير دَّق دئا دَّم َّي، إذ يؤدي 

  
  "Assessing Governance". ، بعنوان: (Kaufman, et.al, 2002)دراسة .6

ــــــق أَادمــــــ  دســــــ،ا دَّد مــــــذه      ــــــد َّا دَّبنــــــك مــــــ  ِاي ــــــا دَّ  كــــــ ددة دَّه كمــــــ، ًســــــتخددا مه  َّــــــ، ِ
  َّقيـ س دَّمؤسسـ َ، ِـا  دَّضـإف دَّقـ ة مـ دط  علـ  َّل قـ ف(  (Diagnostic Toolsتءخيصـي،

 .دَّنم  عل  دَّه كم، مض مي  غي م أةا
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 أ  دَّه كمـ، مإـ ييا تطبيـق غيـ م إ ( 1  قد ت صلَ مذه دَّدادس، إَّ  عـدة نتـ ئج مـ  أممرـ :     
 مإيءــ، مســت ى علــ  مؤذيــ، نتــ ئج َّــ  تكــ   (Mis Governance) ، دَّضــإي دَّه كمــ، يســم  مــ 
 بـي   دَّكت بـ، دَّقـاد ة مسـت ى مـ  تخ ـل  كـذَّك دَّمَتمـَ، أِـادد علـ  دَّقـ ما دَّـدخ   ت زيـَ تِادد،د

 ك ـ  ة تقليـ  خَل  م  دَّ قا  تزيد دَّإ ا دإلن  ق تء ي  إَّ  يؤدي دَّه كم، غي م( 2 .دَّمَتمَ أِادد
إ َّيترـــــ  دًســـــتةم ادَ        . دًقتصـــــ دي دًَتمـــــ عا دَّتطـــــ ا إَّـــــ  دَّمـــــدخ  دَّه كمـــــ، أصـــــبهَ( 3 .ِ 

    . دَّتءـــ ه دَّضـــإف مـــ  تإـــ نا دَّتـــا دَّمؤسســـ َ َّت ميـــ  كـــ ددة دتســـ س دَّمـــدخ  دَّه كمـــ، تإتبـــا( 4
ـ   ضـَ خـَل  مـ   دَّقـدادَ دَّم دمـم ضـي ع إَّـ  يـؤدي دَّه كم، غي م( 5  ِـا دَّمن سـم غيـا دََّا

 دَّاســـــما غيـــــا ب ًقتصـــــ د يســـــم  مـــــ  دنتءــــ ا إَّـــــ  يـــــؤدي دَّه كمـــــ، غيـــــ م( 6 .دَّإ مـــــ، دَّ ظــــ ئف
(Unofficial Economic) دَّه كمـــ، غيـــ م( 7. دَّضـــادئم ع ئـــددَ ِـــا    دنخ  ضـــ يســـبم دَّـــذي 

 .دَّإ م، دَّخدم َ ن عي، ب نخ  ل ماتبط

 
 :السابقة الدراسات على التعليق
 مَــ   ِــا دَّســ بق، دَّتــا دســتط ع دَّب هــث َمإرــ  دَّدادســ َ َّنتــ ئج دَّســ بق دَّإــال خــَل  مــ      

 دادســ، دَّتــا تن  َّــَ دَّســ بق، دَّدادســ َ مإظــا أ  يتضــح دَّم َّيــ،  َّتقــ ايا دَّغــش  دَّتَلعــم ب دَّه كمــ،
دَّه كمـــ،  ت إيـــ   تطبيـــقدَّتـــزدا دَّمصـــ اف ِـــا مـــدى  بدادســـ، ق مـــَ دَّمصـــ اف بيئـــ، ِـــا دَّه كمـــ،
 منظمــ، دَّتإــ    ه كمــ، دَّءــاك َ دَّمإــدة مــ  قبــ  مبــ دئ دادســ،َّ مــدَِدَّدادســ َ  ِــبإل مب دئرــ  

 دَّمإــ ييا دادســ َ أخــاى تن  َّــَ   علــ  قطــ ع دَّمصــ اف،بــ َّتطبيق (OECD)  دَّتنميــ،دًقتصـ دي، 
 دَّدادسـ َ مـذه بإـل أ  نَـد كـذَّك   ،دَّمصـ اف ه كمـ، عـ  مؤتمامـ  ِا ب ز  ََّن،  ضإتر  دَّتا
إيـ   ا إددادَ دَّمادَإـ، دَّددخليـ، ِـا تد   دادسـ، ب َّه كمـ، مةـ  متإلقـ، أخـاى َ دنـم َّدادسـ، مـدَِ

 .قط ع دَّمص اف دَّإ مل، ِا ِلسطي ِا مب دئ دَّه كم، 
أمــ  بخصــ ص دَّدادســ َ دَّتــا تن  َّــَ م ضــ ع دَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا دَّم َّيــ، اكــَز علــ       

  منــَ دكتءــ فَ دنــم دَّمســؤ َّي، دَّمرنيــ، َّمــدققا دَّهســ ب َ  تهديــد مســؤ َّي، مَــ َّس دإلدداة نهــ  
 .دَّمنء اةِا دَّق دئا دَّم َّي،  دَّتَلعم   دَّخط دَّغش 
 م  خـَل  دَّدادسـ َ دَّ لسـطيني، دَّسـ بق ذكامـ  بينـَ أ  دَّمصـ اف دَّإ ملـ، ِـا ِلسـطي  تلتـزا      

ق   َّم  َ  َ ب  منظم، دَّتإ    دًقتص دي،  دَّتنميـ،  بت إي   تطبيق مب دئ دَّه كم، بءك  ِإلا، ِ 
دَّصـــ داة عـــ    دَّمم اســـ َ دَّ ضـــل  َّه كمـــ، دَّمصـــ اف َّق دعـــد،  ددَّمصـــِاا َّإلءـــادف ََّنـــ، بـــ ز  

ط، دَّنقد دَّ لسطيني، دَّتا تَمَ م  بي  مب دئ منظم، دَّتإ    دًقتصـ دي،  دَّتنميـ،  مإـ ييا ََّنـ، سل
ً  َّلدادسـ َ دَّتـا أَايـ،،  ب ز ،  م  خَل  دًَّتزدا بتطبيق مب دئ دَّه كم، ت تا مذه دَّدادس، دستكم 

 دَّم َّي،.ًكتء ف مدى مس مم، مب دئ دَّه كم، ِا تإزيز دكتء ف دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا 
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مـدَِ إَّـ  دادسـ، َ دنـم متإـددة دَّتا دَّهص   علير   دَّتا تاّ  ب َّاغا م  تإدد مذه دَّدادس َ      
ـ،أنر  َّا تتطاق بءك  مب ءا إَّ   إً دَّغش  دَّتَلعم متإلق، ب َّه كم،  مـدى مسـ مم، مبـ دئ  مإِا

 .دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي، دكتء فدَّه كم، ِا تإزيز 
 

 :هذه الدراسة عن الدراسات السابقةز أهم ما يمي  
بـ   مـذه  يـاىدَّب هث  أ  إً، دَّدادس،مذه  تتميز مذه دَّدادس، ب إلض ِ، إَّ  م   اد ِا أممي،      

برـذد  دَّ لسـطيني، دَّتـا تخصصـَ ب َّكت بـ، دَّدادسـ َ  أ َّـ نرـ  ب دَّدادسـ َ دَّسـ بق، ع  دَّدادس، تتميز
 دَّغـــش  دَّمصـــ اف ه كمـــ،دَّتـــا تـــابط مـــ  بـــي  مبـــ دئ  ِلســـطي دَّم ضـــ ع هســـم علـــا دَّبهـــث ِـــا 

 دَّغــش  دَّه كمـ، اعلـ  م ضـ ع َاكـز دَّ لســطيني، أغلـم دَّدادسـ َ  أ   دَّتَلعـم ب َّتقـ ايا دَّم َّيـ، 
مـدى مسـ مم،  بـ َّتإاف علـ  متمـَد مذه دَّدادسـ،أم   ،بءك  َزئا  ع ا  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،

 دَّتَ ايــ، َّلمصــ افدَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا دَّم َّيــ،  دكتءــ فتطبيــق مبــ دئ دَّه كمــ، ِــا تإزيــز 
 .دَّإ مل، ِا ِلسطي 

 
 محددات الدراسة: 1-8

 . ا2015 ي ني  هت   ا2014 ي ني دقتصَا دَّدادس، عل  دَّ تاة م   المحددات الزمنية:

دَّتـا َّرـ  ِـا ع  ِلسـطي دَّإ ملـ، ِـا دَّتَ ايـ،  دَّمصـ افدقتصـَا دَّدادسـ، علـ   المحددات المكانية:
بنك دَّق ماة عمـ    بنـك دَّقـدس  دستةن   ،  تاّ م  قب  سلط، دَّنقد دَّ لسطيني، مإتمدة   قط ع غزةِا 
 دَّمص اف دإلسَلمي، َّخص صيتر  ِا دَّإم . كذَّك  ِاض  دَّتإ   ،  دَّلذد
 م منر  أن  بَّإدة أسعين، دَّدادس،  م   دستادددم   دَ  دَّب هث صإ ب َ ِا ت زيَ دًستب ن،      
، ، دًســتبي  تإبئـَّم دِقـ، مـ  قبــ  إدداة دَّمصـاف دَّماكزيــ، ِـا دَّضـ ، دَّغابيــ، علــ   دَّهصـ   يَـم

  أخاى ِاضَ بسبم هدة دَّم ض ع،  خص صي، دَّإم .
يإملــ   ِــا مَــ   دتءــخ ص دَّــذي  علــ  ِــا تهديــد دَّإينــ، دقتصــَا دَّدادســ،  المحــددات البشــرية:

 تءـا م    كذَّك ،ِا ِلسطي  دَّتَ اي،َّلمص اف  دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي، دكتء فدَّه كم،   
أِــادد عينـــ، دَّدادســـ،  مـــَهيــث كـــ   دَّتإــ     ســلط، دَّنقـــد دَّــذي  يق مـــ   بــ َّت تيش علـــ  دَّمصـــ اف،

 .َّصإ ب، دَّت دص ،  َّضيق دَّ قَمهد د 
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 مصطلحات الدراسة: 1-9
 الحوكمة :(Governance)  

ـــَ       يـــتا نظـــ ا ب نرـــ  دَّه كمـــ،: مصـــطلح (OECD) دَّتنميـــ،  دًقتصـــ دي دَّتإـــ    منظمـــ، عِا
ي  ب دسطت   دَّمسـؤ َّي َ بـي   دَّمرـ ات زيـَ  بتهديـد تقـ ا هيـث عليرـ   دَّاق بـ، دتعمـ   منظمـ َ تَ 

 دَّمســ ممي   أصــه م دَّمصــ َّح دآخــاي ،  مختلــف دَّمءــ اكي  ِــا دَّمصــ اف، مةــ  مَلــس دإلدداة
ا    أيضــ  مــا ،دَّمصــاف   ؤ ءــ بخصــ ص  دإلَــاد دَ ًتخــ ذ دَّقــادادَكمــ  أنرــ  تبــي  دَّق دعــد   تــِ 

 دتدد   اق بـــ، دتمــددف، تلــك بلــ   دَّمصــاف  ســ ئ  أمــددف  ضــَ خَلَّــ  مــ  يمكــ  دَّــذي دَّريكــ 
, 29/4/2015)www.oecd.org(. 

 

  الغشFraud):) 
ب نـ  دَّسـل ك دَّمتإمـد سـ د  كـ   ب ًاتكـ م أ  "مصطلح دَّغـش:  ف ََّن، تايد دي دتمايكي،إاّ ت       

دَّذي ينتج عن  ق دئا م َّي، مضلل، بص اة َ ماي،  ينط ي دَّغش ِـا  دإلمم   دَّهذف أ  ع  طايق
دَّقـــ دئا دَّم َّيـــ، علـــ  عديـــد مـــ  دَّإ دمـــ   ي خـــذ دَّإديـــد مـــ  دتءـــك   مةـــ  دَّتهاي ـــ َ دََّســـيم، ِـــا 

دًصــطن ع ِــا دَّإمليــ َ ك ةبــ َ عمليــ َ  مميــ، أ  تطبيــق خــ ط   ف أ دَّتزيــ ســََلَ دَّمنءــ ة أ 
.(AICPA 1987: 8) " دئ دَّمه سبي،َّلمب



  التالعب أو التحريفManipulation or distortion):) 
عــدة   دهــد أ  قبــ  ءــخص مــ  مقصــ د ِإــ  إَّــ " :دَّتَلعــم  أ مصــطلح دَّتهايــف بينمــ  يءــيا     

 "دَّم َّيــ، ،  دَّــذي ينــتج عنــ  تهايــف ِــا دَّبي نــ َة َّةــ، أطــادف أ  أءــخ ص مــ  دإلدداة أ  دَّمــ ظ ي 
 ). 148: 2007 َّلمه سبي ، دَّد َّا )دًته د

 

 المالية ) التقارير:(Financial Reporting 
 دَّم َّيــــــــــــ، دَّمنــــــــــــتج دَّنرــــــــــــ ئا َّلمه ســــــــــــب،  تنقســــــــــــا دَّتقــــــــــــ ايا إَّــــــــــــ  قســــــــــــمي : َّتقــــــــــــ اياد تإتبـــــــــــا

 .َّطلم مإي  )تخطيطي، ، اق بي، ، أخاى( دستَ ب، تإد :تق ايا خ ص، .1
ق :ع م، تق ايا. 2 دَّمه سب،  دَّتقـ ايا دَّد َّيـ، دَّمتإـ اف عليرـ  َّيطلـَ عليرـ  كـ  ذي مإ ييا  تإد ِ 

قـ، إلدئا دَّم َّيـ،  ددَّقـ   تقـ ايا ِـا تتمةـ   ب َّمنء ة أ  كـ  مرـتا ب م امـ  عَلق، بـ َّق دئا يضـ ه َ دَّمِا
 .(http://www.ibtesama.com, 3/5/2015( دَّم َّي،

 

 التجاري المصرف:( Commercial Bank)  
مــ  عبــ اة عــ  مؤسســ، أ  منءــ ة مــدِر  دَّمتــ َاة بــ َّنق د دَّتــا تهصــ  عليرــ  مــ  دَّغيــا علــ  "     

ءـــك   ددئـــَ أ  قـــا ل، َّتإيـــد دســـتخددمر  ِـــا مَـــ ًَ دســـتةم اي، متن عـــ،، َّلهصـــ   علـــ  ع ئـــد 
من سم َّم َّكا دَّبنك )ع ئد اأس دَّم  (،  تنظيا عملي، دستةم ا دَّمـ داد دَّم َّيـ، دَّمت هـ، َّـدى دتِـادد 

 (.9 :2010 )دَّهدام،   دي  ، " َّخدم، دًقتص د دَّ طنا بءك  ع اب َّن َ عليرا،  ديإ  بم  



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
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 : الفصل مقدمة
َّلنظـــ ا دَّمـــ َّا  اكيـــزة أس ســـي، َّلتنميـــ، دًقتصـــ دي،  دََّرـــ ز دَّمصـــِاا دَّدع مـــ، دَّـــائيس يإتبـــا     

ــــ، ع َّيــــ، مــــ  دَّهس ســــي، َّلمخــــ طا  دَّمســــتددم،  دَّمــــَلذ دآمــــ  إليــــددع دَّمــــدخادَ، َّرــــذد يتميــــز بدَا
دَّمهتمل، تي، ع دم  أ  مسبب َ ن ءئ، ع  دَّقصـ ا ِـا تطبيـق مبـ دئ دَّه كمـ،،  عليـ  ِقـد بـاَز 

ً   أمميــ، ه كمــ، دَّمصــ اف  أخــذَ ط بإــ   متميــزد   عــ  ه كمــ، دَّءــاك َ  ك نــَ أكةــا تاكيــزد   ءــم 
.http://www.pma.ps, 07/05/2015)) ت صيَل  

 دمتمـــ ا مـــ  كبيـــا قـــدا علـــ  دَّم َّيـــ،  دَّمؤسســـ َ دَّمصـــ اف ِـــا دَّه كمـــ، م ضـــ ع هـــ ز َّقـــد       
 دَّتإـــ    منظمـــ، ميئـــ َ مةـــ  عـــدة أصـــدَا  قـــد دَّد َّيـــ،،  دَّمنظمـــ َ  دَّاق بيـــ، دإلءـــادِي، دَّســـلط َ
ي، َّلاق بـ، بـ ز   ََّنـ، دَّد َّيـ، دَّتسـ ي َ  بنـك OECD))  دَّتنمي، دًقتص دي  د َّيـ، مبـ دئ دَّمصـِا
ي،، دَّم َّي، دَّمؤسس َ ِا دَّسليا َّلهكا مإ ييا تتضم   بمة بـ، دَّمبـ دئ مـذه أصـبهَ هيـث  دَّمصِا
 ســَلم، علــ  ه  ظــ  بمقتضــ م   تإمــ  عليرــ  تاكــز دَّــد   مإظــا  ب تــَ عليرــ ، مت ــق د َّيــ، ق دعــد
ي، أنظمتر   (.1: 2004)ء كا،   دَّم َّي، دَّمصِا

َّله كم، دبتدد   م  دَّمبهث  دإلط ا دَّإ ا  دَّمن قء، ب َّتهلي  َّيتن     م  من  ي تا مذد دَّ ص      
ـــــ َّتاكيز علـــــ  م رـــــ ا  ،  م رـــــ ا ه كمـــــ، دَّمصـــــ اف  دَّتإـــــ ايف دَّمختل ـــــ، َّرـــــ  دَّمصـــــ افدت   ب

 دَّــد دَِ َّظر امــ   أمميترــ   أمــددِر   مزدي مــ   دَّمهــدددَ دَّتــا قــد ت دَررــ  دَّمصــ اف  خص ئصــر  
تطبيـق دَّه كمـ، ِـا دَّـد     دقـَعند تطبيق دَّه كمـ،  دتطـادف دَّمـؤةاة  دَّمتـ ةاة برـ  ب إلضـ ِ، إَّـ  

 .دَّ لسطيني، دَّه كم، ِا دَّمص اف ،  أخياد  دَّإابي،

ـــا مـــذد دَّمبهـــث ســـنتطاق   مإـــ ييا مبـــ دئ ب َّمبهـــث دَّةـــ نا دَّـــذي يتنـــ        دنترـــ       دَّه كمـــ، ِ 
 ق دعـــد  ًقتصـــ دي  دَّتنميـــ، بءـــ   دَّه كمـــ،،دَّتإـــ    د منظمـــ، أقاترـــ  ب َّهـــديث عـــ  دَّمبـــ دئ دَّتـــا

ََّن،  دَّص داة ع ه كم، دَّمص اف   مإ يياا مؤسس، دَّتم ي  دَّد َّا دَّت بإ، َّلبنك دَّد َّا، ي مإ ي
ي، دَّإ َّمي، دَّص دا عـ   دَّمص افدَّي  دَّق دعد  دَّمم اس َ دَّ ضل  َّه كم،   ، ب ز  َّلاق ب، دَّمصِا

 ِلســطي  ِــا دَّمصــ افدَّتــزدا   دقــَدَّه كمــ،،  أخيــاد   مبــ دئ تطبيــق أمميــ،  ســلط، دَّنقــد دَّ لســطيني،، 
 .بتطبيق مب دئ دَّه كم،
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 تمهيد:  2-1-0
ب ًمتمـــ ا مـــ  منظمـــ َ  (Corporate Governance) هظـــا م رـــ ا دَّه كمـــ، دَّمؤسســـي،     

ي، خ صـ، ِـا دآ نـ، دتخيـاة ِـا كةيـا مـ  د   دَّإـ َّا هتـ  ع ـدَ ع م،  دتعم     دَّمؤسس َ دَّمصـِا
برـــ   مـــا أهــد متطلبـــ َ دإلدداة دَّن َهـــ،  دَّـــد د  دَّءـــ ِا َّ قـــدد  ةقــ، دَّمســـتةماي  بإـــد دتهـــددث دَّتـــا

دتزمـ، دَّم َّيـ، دتسـي ي، عـ ا  دًقتص د دَّإ َّما خَل  عقد دَّتسإين َ م  دَّقا  دَّم ضا مـَ دن َـ ا
،(Enron)ا.  تإــــال عــــدد مــــ  دَّءــــاك َ دَّإ َّميــــ، ًســــيم  دتمايكيــــ،، مــــ  بينرــــ  ءــــاك، 1997

(Worldcom) 216)عـــ  إِـــَلس ) م2001ذَّـــك  دضـــه   عنـــدم  أعلـــ  عـــ ا  دَّ ضـــ ئح م َّيـــ،  بـــد 
مـ  دنريـ ا عـدد مـ   م2002  ءـرده دَّإـ َّا عـ ا ءاك، نتيَ، عَزم  ع  سددد دَّتزدم تر ، ِضَل  عّمـ

إمَلقـ، تسـب م متإـددة مـ  بينرـ  دَّغـش  دَّتضـلي   دَّإبـث  دتخطـ   دَّمه سـبي، دَّءاك َ دَّإ َّميـ، دَّ
ِضــَل عــ  تــدنا دتخــَلق دَّمرنيــ،  أخــَلق إددادَ دَّءــاك َ  دَّمصــ اف  مك تــم دَّتــدقيق دَّإ َّميــ، 

دَّإ َّميـ، َّلتـدقيق. نتيَـ،  َّـذَّك ِقـد  Anderson)دَّتا ةبَ ت دطؤم  مَ تلـك دَّءـاك َ  منرـ  ءـاك، )
ةقتــــ  ِــــا دتنظمــــ، دإلددايــــ،  دَّمه ســــبي،  دَّاق بيــــ، ممــــ  أةــــا ســــلب   علــــ  قــــادادَ  دَّمَتمــــَ َــــز  مــــ 

: 2011)ط َّــم،  دَّمءــرددنا،  ِــا ب صــ، دت ادق دَّم َّيــ، دتمايكيــ،  دَّب اصــ َ دَّإ َّميــ، دًســتةم ا
9.) 

نظايـــ، علميـــ، عـــ  كي يـــ، تطبيـــق دَّه كمـــ،  دَّم َّيـــ، إَّـــ  دتبـــ ع دتزمـــ َ  دًنريـــ ادَ قـــد أدَ      
دَّمؤسســـي، ِــــا قطــــ ع دَّمصــــ اف َّت ــــ دي دتزمــــ َ دَّتـــا عصــــ َ بــــ َّكةيا مــــ  دَّمؤسســــ َ دَّم َّيــــ، 

ي، ِا مختلف دَّد   دَّمتقدمـ، من    دَّن ميـ،.  دسـتدادك   َّرـذه دًنريـ ادَ دَّم َّيـ،  تم ءـي   مـَ رـ دَّمصِا
ــ ي،  َّّ ؤسســي، ِــا دَّقطــ ع دَّمصــِاا  دَّتــا تإــد أمــاد  َّــ  دَّه كمــ، دَّمدَ دَّه َــ، إدَّتطــ ادَ دَّمصــِا

 ،  سَلم، دتم د  دَّمستةماة ِير .غ ي، ِا دتممي، َّضم   سَلم، دََّر ز دَّمصِاا
 
 حوكمة:المفهوم   2-1-1

 دَّمنءآَ دَّد َّيـ،  بإل  دَّسي سيي  دًقتص ديي  م  دَّإديد دَّمصطلح مذد با ز ِا س ما َّقد     
 ادَّكلـ مسـت ىدَّ علـ  بدديـ،   دَّمصـطلح مـذد أسـتإم  هيـث دَّـد َّا، دَّنقـد  صـند ق دَّـد َّا دَّبنك مة 
 نقطتـي  إضـ ِ، مـَ دَّهكـا  طايقـ، ِـ  أي دَّقـديا، دَّمإنـ  بـن س  ذَّـك دَّـد   مسـت ى علـ  أي

  :(3-2009:2، ،)ب اقب مم  أس سيتي 

 (Governement)  مصــطلح دَّهك مــ،  Governance))دَّه كمـ،  مصــطلح بــي  دَّتمييـز .1
 .دَّه كم، عن صا أهد دَّهك م، هيث تإتبا

 كـــــ  علـــــ  دَّمـــــدنا دَّمَتمـــــَ مءـــــ اك، علـــــ  ياتكـــــز دَّإم ميـــــ، دتعمـــــ   إدداة نظـــــ ا تطـــــ يا .2
 .دَّمست ي َ
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ً   دســـتإم  دَّه كمـــ، مصـــطلح  إ  ب َّتـــ َّا       يإـــاف  مـــذد مـــ  )دَّـــد َّا) دَّكلـــا مســـت ىدَّ علـــ  أ 
 .دَّمنءآَ يإاف به كم، م   مذد (دَّمنءآَ( دََّزئا مست ىدَّ عل  دستإم  ةا دَّد َّي،، ب َّه كم،
دَّب هة   يإِا   مـذد دَّم رـ ا  أن  َّيس من ك تإايف م هد َّله كم، دَّمؤسسي، هيث أخذنَد        

ــــَ تنــــ ع مــــذه دَّتإايــــف إَّــــ  تددخلــــ  ِــــا دَّإديــــد مــــ  دتمــــ ا دَّتنظيميــــ،  ر تــــ ،  يَا كــــ  هســــم تَ 
 )سـليم  ، دَّمَتمـَ ككـ   علـ  دًقتصـ د دَّـذي يـؤةا  دًقتصـ دي،  دَّم َّيـ،  دًَتم عيـ،،  مـ  دتمـا

2005 :18.) 
ــَ منظمــ، دَّتإــ    دًقتصــ دي  دَّتنميــ،هيــث       ب نرــ  نظــ ا "مصــطلح دَّه كمــ،:  (OECD) عِا

ي  منظم َ دتعم    دَّاق بـ، عليرـ  هيـث تقـ ا بتهديـد ت زيـَ دَّهقـ ق  دَّمسـؤ َّي َ  يتا ب دسطت  تَ 
 دَّمســـــ ممي   أصـــــه م دَّمصـــــ َّح بـــــي  مختلـــــف دَّمءـــــ اكي  ِـــــا دَّمصـــــ اف، مةـــــ  مَلـــــس دإلدداة 

   دَّمصاف،  ما أيضـ   ؤ َاد دَ ًتخ ذ دَّقادادَ بخص ص ءدآخاي ، كم  أنر  تبي  دَّق دعد  دإل
ا دَّريكـــ  دَّـــذي يمكـــ    اق بـــ،  ضـــَ أمـــددف دَّمصـــاف  ســـ ئ  بلـــ   تلـــك دتمـــددف، خَلَّـــ  مـــ  تـــِ 

 .)www.oecd.org, 29/4/2015( "دتدد 
ي  أعم   دَّمنظم،  مادقبتر  عل         يمك  تإايف دَّه كم، ب نر  "دَّنظ ا دَّذي يتا م  خَلَّ  تَ 
 هم د،)م  أَ  تهقيق أمددِر   دَِّ    ب َّمإ ييا دََّلزم، َّلمسئ َّي،  دَّنزدم،  دَّء  ِي،"  مست ىأعل  
2005 :3). 
مادقب، دتدد  م  قب  مَلس دإلدداة  دإلدداة دَّإلي  َّلبنـك "دَّه كم، ِا دََّر ز دَّمصِاا   تإنا     

يـ،،   هم ي، هق ق همل، دتسرا  دَّمـ دعي ، ب إلضـ ِ، إَّـ  دًمتمـ ا بإَلقـ، مـًؤ  بـ تطادف دَّخ َا
 (.281: 2006)سليم  ، دإلط ا دَّتنظيما  سلط َ دَّريئ، دَّاق بي،" تتهدد م  خَل   دَّتا 
 Finance CorporationInternational(IFC)د َّيــــــ، مؤسســــــ، دَّتم يــــــ  دَّ تإــــــاف كمــــــ      

ـــ  إدداة دَّ هـــدة  ـــتا مـــ  خَلَّ ـــتهكا ِـــا أعم َّرـــ "  دًقتصـــ دي،"دَّه كمـــ، ب نرـــ  مـــا دَّنظـــ ا دَّـــذي ي  دَّ
(Alamgir, 2007.) 

دَّنظا   دَّق دني    دإلَاد دَ   مَم ع، م  دآَّي َ "ءه ت، ب نر  علا،    ك  م  دَّه كم،  عاف     
دَّتميـز ِـا دتدد  عـ    دَّإددَّ، بم  يهقـق دََّـ دة   دَّء  ِي،   دَّقادادَ دَّتا تضم  ك  م  دًنضب ط   

دًقتصــ دي، دَّمت هــ،  دَّمــ داد ســتغَل  دَّ ةــ ئق دًقتصــ دي، ِيمــ  يتإلــق بطايــق ت إيــ  تصــِا َ إدداة 
" )علــا،  ءــه ت ، ككــ دَّمَتمــَ   َّــدير  َّتهقيــق أِضــ  منــ َِ ممكنــ، َّك ِــ، دتطــادف ذ ي دَّمصــله، 

2007 :17.) 
ي، َّلاق ب، ب ز  ََّن،  عّاَِ      برـ  إدداة أعمـ    تـتا دَّتـا دَّطـاق" ب نرـ  دَّمصـ اف ه كم، دَّمصِا

 ءؤ   دَّمصاف م  قب  مَلس إددات   دإلدداة دَّتن يذيـ،،  دَّتـا تـؤةا ِـا كي يـ، قيـ ا دَّمصـاف بمـ  
دداة أعمـــ   دَّمصـــاف دَّي ميـــ،، دإلي ـــ   ب دَـــم دَّمســـ  َّ، أمـــ ا  :يلـــا  ضـــَ دتمـــددف دَّمؤسســـي،،  دن

دَّمســـ ممي  مـــَ دتخـــذ بإـــي  دًعتبـــ ا مصـــ َّح دتطـــادف دتخـــاى ذدَ دَّإَلقـــ، ك ََّرـــ َ دَّاق بيـــ، 
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يـــق دَّنءـــ ط  دَّســـل ك دَّمؤسســـا مـــَ دِتـــادل أ  دَّمصـــ اف ســـتإم  بطايقـــ، آمنـــ،   دَّهك مـــ َ،  تِ 
، دَّنقـد دَّ لسـطيني،، )سـلط "مَ دَّقـ دني   دتنظمـ، دَّن ِـذة،  هم يـ، مصـ َّح دَّمـ دعي   سليم، تتم ء 

2009:7-8.) 
 دداةإ مَلـس بـي  دَّإَلقـ َ مـ  مَم عـ،" أنر عل   دَّمصِاا َّلقط ع دَّءاك َ ه كم،  تإاف     
)ي ســف،  "دآخــاي  دَّمصــله،  أصــه م دَّ ددئــَ  أصــه م دَّمســ ممي   بــي  دَّتن يذيــ،  دإلدداة دَّبنــك
2010:3.) 
ه كمــــ، دَّمصــــ اف "ب نرــــ  دتســــ َّيم دَّتــــا تــــددا برــــ   BIS)) يإــــاف بنــــك دَّتســــ ي َ دَّد َّيــــ،      

دَّمصــ اف مــ  خــَل  مَلــس دإلدداة  دإلدداة دَّإليــ   دَّتــا تهــدد كي يــ،  ضــَ أمــددف دَّبنــك  دَّتءــغي  
قــ    َّلقــ دني   دَّــنظا دَّســ ئدة   هم يــ، مصــ َّح هملــ، دتســرا  أصــه م دَّمصــ َّح مــَ دًَّتــزدا ب َّإمــ  ِ 

 (. 85: 2012 بم  يهقق هم ي، مص َّح دَّم دعي " )خضا، 
دَّطايقـــ، دَّتــا تــددا برــ  ءــؤ   دَّمصــاف، مـــ  "تتمةــ  دَّه كمــ، مــ  دَّمنظــ ا دَّمصــِاا ِــا        

خـــَل  دَّـــد ا دَّمنـــ ط بـــ  كـــ  مـــ  دإلدداة  مَلـــس دإلدداة، بمـــ  يـــؤةا ِـــا تهديـــد أمـــددف دَّمصـــاف 
 .(2)دَّمإرد دَّمصِاا دَّمصاي: " دَّم دعي  يدي  م  دَّتم ي   هم ي، هق قهق ق دَّمست  مادع ة 
"مَم عــ، دَّإَلقــ َ  دَّق دعــد  أنرــ : علــ  إــافمــ  منظــ ا ســلط، دَّنقــد دَّ لســطيني، ت    دَّه كمــ،     

بمـــ  يهقـــق مصـــ َّح  )ســـليم،(  دإلَـــاد دَ  دَّمبـــ دئ دَّتـــا تضـــم  إدداة دَّمصـــاف بطايقـــ، هصـــي ،
دتطـادف ذدَ دَّإَلقــ، بءــك  يت دِــق مــَ دَّقــ دني   دَّتإليمــ َ  دَّمم اســ َ دَّ ضــل  ِــا مَــ   دَّإمــ  

 (.6: 2014)سلط، دَّنقد دَّ لسطيني،،  يهقق دَّه  ظ عل  دَّمصاف  تنميت "دَّمصِاا  بم  
ي، دَّمؤسس َ دَّمِا   دَّه كم، ياى دَّب هث أ م  خَل  دَّم  ميا  دَّتإ ايف س بق، دَّذكا       صـِا

مادقبــ، أدد  مــذه دَّمؤسســ َ مــ  قبــ  مَلــس دإلدداة  دإلدداة دَّتن يذيــ،، مــَ  مــا عبــ اة عــ  دَّم َّيــ، 
ـق د  ذَّك م  خَل  إاس    تإزيـز مبـ دئ دَّه كمـ، دَّإَلق،، مادع َ هق ق دتطادف ذدَ َّقـ دني  ِ 

 وتتضمنالعديدمنالجوانبأهمها:،  دَّنظا دَّس ئدة
   دداتر  بءك  سليا  دَّمإ ييا دَّتا تتضم  دَّتهكا  دَّسيطاة عل  دتم ا ضَ دَّق دني  . دن
 .مَم ع، دَّإَلق َ بي  مَلس دإلدداة  دَّمَلك  دَّمس ممي   أصه م دَّمص َّح 
 . دَّه  ظ عل  هق ق دَّمس ممي   اع ي، مص َّهرا بءك  ع د 
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  :خصائص الحوكمة  2-1-2
دَّإزيــــزي، ) (3 :2005 همــــ د،إَّــــ  دَّخصــــ ئص دَّت َّيــــ، ) دَّمؤسســــ َيءــــيا مصــــطلح ه كمــــ،      
2013 :163): 
دَّســـل ك دتخَلقــا دَّمن ســم  دَّصـــهيح،  يقصــد بـــذَّك : أي إتبــ ع Discipline)) دًنضــب ط .1

 .ِا أدد  ك  دَّإم  دًنضب طِا ك  ءا  مة   دًنضب ط
 يَـم أ  تاتكـز علـ   : أي تقـديا صـ اة هقيقيـ، َّكـ  مـ  يهـدث(Transparency) دَّء  ِي، .2

  دَّمء اك،.  دإلِص حدَّمصددقي،  دَّ ض ح 
ـــــد (Independence) دًســـــتقَلَّي، .3 ـــــا ًزمـــــ، َّلإمـــــ ، : أي ً تَ  ـــــ ةيادَ  ضـــــغ ط َ غي ت

  تتهقق م  خَل :
 َ  د ائيس مَلس إدداة مستق  ع  دإلدداة دَّإلي . .أ
 ع  مَلس دإلدداة دَّتن يذي.َ  د مَلس إدداة إءادِا مستق   .ب
 َ  د مَلس ََّن، مادَإ، ياأسر  عض  مَلس إدداة مستق . .ج
ـــــديا  تقـــــديا أعمـــــ   مَلـــــس دإلدداة  دإلدداة (Accountability) دَّمســـــ ئل، .4 : أي إمك نيـــــ، تق

 .دَّتن يذي،
مَم عــــــ َ أصــــــه م : أي يَــــــم دهتــــــادا هقــــــ ق مختلــــــف (Responsibility) دَّمســــــؤ َّي، .5

،  أ  يــداك دَّمصــاف هقــ ق َميــَ دتطــادف دَّتــا تتضــمنر  دَّلــ دئح دَّمصــله، ِــا دَّمصــ اف
 . دتطادف دَّق دني   دَّتءَيَ عل  دَّتإ    دَّمءتاك ِيم  بي  دَّمصاف 

أي يَـــم دهتـــادا هقـــ ق مختلـــف دَّمَم عـــ َ أصـــه م دَّمصـــله، ِــــا  :(Justice) دَّإددَّـــ، .6
يتإرد بهم ي، مصـ َّح دَّمسـ ممي   يؤكـد علـ  مإـ ملترا  دَّمصاف،  يإنا ذَّك أ  دَّمص اف
  .س ممي دَّم َّرا بم  ِيرا صغ ا دَّمتس  ي،

 .دَّمسؤ َّي، تَ ه أصه م دَّمص َّح: (Social Responsibility) دَّمسؤ َّي، دًَتم عي، .7
دَّم َّي، ب َّ ضـ ح  دَّءـ  ِي،  دَّإددَّـ، (:  يقصد ب  أ  تتسا دَّق دئا  دَّتق ايا Clarityدَّ ض ح ) .8

دإلدداة  عـــ  طايـــق ََّنـــ، دَّتـــدقيق أ  تتهـــاى دَّ رـــا دَّإـــ ا  علـــ إعـــدددم ،  َّتهقيـــق ذَّـــك  دعنـــ
 .(http://walidsamir7.blogspot.com, 29/4/2015) َّلق دئا دَّم َّي،



 الحوكمة: اْلسباب والدوافع اْلساسية لظهور  2-1-3
دآتـا  ِـا أمميترـ  تـنإكس دَّتـا  دَّـد دَِ دتسـب م م  عدد بسبم دَّه كم،إَّ   دَّه َ، ظرَا     

 (:22: 2009)نسم  ، 
 .دتدد  عل   دَّاق ب،  دإلدداة دَّملكي، بي  دَّ ص  .1
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 .دًقتص دي، دَّك   ة تهسي  .2
 .إيَ د دَّريك  دَّذي تتهدد م  خَلَّ  أمددف دَّمصاف،   س ئ  تهقيقر ،  مت بإ، دتدد  .3
دَّق دني  دَّه كم، تدد  دَّمص اف بهيث تتهـ   مسـؤ َّي، دَّاق بـ، إَّـ  كـ  مـ  مادَإ،  تإدي   .4

 .َّلمصاف مَلس إدداة دَّمصاف  دَّمس ممي  ممةل، ِا دََّمإي، دَّإم مي،
 .دَّمص اف به كم، دَّمصله،  أصه م دإلدداة مسئ َّا  عا زي دة .5
 مســــؤ َّي َ  عــــدا دَّخلــــط بــــي  مرــــ ا  مســــؤ َّي َ دَّمــــدياي  دَّتن يــــذيي   مرــــ ا مَلــــس دإلدداة .6

 .أعض ئ 
 .دَّإلي  دإلدداة أدد   تق يا دَّمس  َّ،، تإزيز .7
يا دَّهــ دِز دَّمَلئمــ، َّمَلــس دإلدداة  دإلدداة دَّتن يذيــ،  .8  دَّتــا تت ــق َّمت بإــ، دتمــددف َّلمنءــ ةتــِ 

  دَّمس ممي . دَّمصاف مص َّحمَ 
 .َّلمصاف  دَّمؤسسي،  دَّتنظيمي،، دَّق ن ني،، دَّبيئ، مَ دَّتك م  تهقيق .9
، دَّةق، مَ تهقيق دَّمزيد م  دًسـتقادا َّمصـ دادَّمس عدة عل .10 َ دَا  مـَ َلـم دَّتم يـ ،   ِا

 .دتَنبي، ََّلستةم ادَ
 .دَّمس ممي  ََّميَ ع دَّ، مإ مل، عل  دَّهص   ضم   .11
 مس مم، دَّإ ملي   غيـاما مـ  دتطـادف أصـه م دَّمصـله، ِـا نَـ ح دَّمصـاف  دَّمسـ مم، .12

 .دَّط ي  دَّمدى ِا أددئ  تهسي  ِا
 

 الحوكمة:أهمية   2-1-4
 دَّخ صـ،، هيـث َّطبيإترـ  نظـاد   دتخـاى، ب َّمنءـآَ مق انـ، دَّمصـ اف ِـا دَّه كم، أممي، تزددد     

  َّك   م دعي   مقاضي ، زب ئ  م  دَّإَلق، ذ ي دتطادف عل  ِقط يؤةا ً دَّمص اف إَِلس  إ
ـ دةدَّإَلق َ  مختلف دتخاى م  خَل  دَّمص اف عل  دستقادا أيض    يؤةا  يإـاف ِيمـ  بيـنرا دَّمَ 
 َّلقطـ ع دَّمـ َّا دًسـتقادا علـ  يـؤةا  ب َّتـ َّا، (Marche Interbancaire) دَّبنـ ك مـ  بـي  بسـ ق

َ دَّإ َّمي، إةا  خ ص، كك ، دًقتص د عل  هتم    ةا  م  دَّمصِاا  ع َّمـ، مـ  هدةَ دَّتا دَّتهً 
يــ،  تطــ ادَ  دَّمخــ طا هَــا دات ــ ع إَّــ  هتمــ    دَّــذي أدى دتمــا دَّمــ َّا، دَّتهايــا  سي ســ َ تكن ََّ 

 .(2009:9)ب اقب،،  دَّمصِاا دَّقط ع مست ى عل 
 :(2009)قاش،وتنبع أهمية الحوكمة الجيدة في المصارف في تحقيقها العديد من اْلهداف 

 َرــ، مــ  خلــق  تإزيــز دَّةقــ، بــي  دَّمــ دعي   هملــ، دتســرا مــ  َرــ،  دإلدداة دَّتن يذيــ، دَّإليــ  .1
 .أخاى

 .خ ص أم د  دَّم دعي   صغ ا دَّمس ممي  بءك تطبيق دَّه كم، يس ما ِا هم ي،  .2
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تإتبا دَّه كم، م  ءا ط  م دص  َ عملي َ دَّتصنيف، ِ َّبنك دَّذي يلتزا ب َّمإ ييا دَّد َّي،  .3
ي، دَّد َّيـ، بـ   ب ددئـ  ً يمكـ  ،   يمك  تصني   بسر َّ،، مم  يإزز م  ةق، دَّمؤسس َ دَّمصـِا

  أ  يكـ   دَّبنـك قـد دنـترج أ  أخـذ أ  ِـا دَّمه سـب،  دَّتـدقيق بـد   (II,I)تطبيق مإ ييا ب ز  
  .دَّسليم، دَّهك م، بمب دئ دَّتزا

 دَّتصــنيف  تســري  عمليــ َ دَّتــدقيق  دَّاق بــ، مــ  قبــ  دَّســلط، دَّنقديــ،  مــ  مؤسســ َ دَّتقيــيا .4
 .دَّد َّي،

 َّألســـب م َّلبنــك دَّماكـــزي د ا ِـــا تإزيـــز  تءـــَيَ دَّه كمــ، دَّمؤسســـي، ِـــا دَّمصـــ اف  ذَّـــك .5
 :  2003: 27-30)،زا أب    دَّت َّي، )دممش،

 .دَّماكزي إ  تطبيق دَّه كم، دَّمؤسسي، دََّيدة يقَ ضم  دَّمسؤ َّي َ دإلءادِي، َّلبنك .أ 
إ  دَّمص اف دَّتَ اي، تختلف ع  غيام  م  دَّءـاك َ دَّمسـ مم، ت  طبيإـ، عملرـ  تهمـ   .م 

 ،دَّمــ دعي  أمــ د  علــ  دَّمه ِظــ، دَّمخــ طا، إضــ ِ، إَّــ  كــ   مــذه دَّمصــ اف مســئ َّ، عــ 
نتيَ، َّتإال دَّمص اف َّرذه دَّمخ طا  بسبم تدد   أسرمر  ِـا ب اصـ، دت ادق دَّم َّيـ،، 

 .دَّبن ك َّرذه ِ   َ  د دَّه كم، دَّمؤسسي، مس َّ، مرم،  ضا اي،
يهت ج أعض   مَلـس دإلدداة ِـا دَّمصـ اف ضـم   أ  دَّمخـ طا دَّتـا تتإـال َّرـ  طبيإـ،  .ج 

ماكـزي دَّمسـؤ َّي، دَّق ن نيـ، َّلت كـد مـ  أعم   دَّمص اف تددا بءك  سليا،  أ  َّـدى دَّبنـك دَّ
ذَّــك  مــذد ً يإنــا بــ   مَلــس دإلدداة يَــم عليــ  تكــ ي  سي ســ َ إدداة دَّمخــ طا بن ســ ، 

 .دَّسي س َ مذه مة  عل   دَّمص دق، دَّت كد  َّك  يَم علي 
يَــم دًعتــادف ب نــ  َّــيس مــ  دَّســر  دَّهصــ   علــ  أعضــ   مَلــس إدداة مســتقلي  بءــك   .د 

 .دَّمصاف م   اأس عل  يق  د ِا َ   دَّمس ممي  دَّمسيطاي هقيقا،  يمكنرا أ  
 "مســـتقلي  ءــب "منــ ك أيضــ   دَّمخــ طا دَّمتمةلــ، بتإيــي  أعضــ   مَلــس إدداة يطلــق علــيرا  .ه 

 .دَّمؤسسي، َّله كم، خ ط  دنطب ع إلعط  
 :(32 :2005 )ميخ ئي ،الجانب المحاسبي والرقابي بما يلي  فيوتتجسد أهمية الحوكمة 

 بَ  ده أ  ع دت  ماة أخاى.  عدا دَّسم حمه اب، دَّ س د دَّم َّا  دإلدداي ِا دَّءاك َ  .1
 مـ  مَلـس دإلدداة د   بـدَّك ِ، دَّإ ملي  ِا دَّءاك،   دًستق م،م   دَّنزدم،  دَّهي دي، ضتهقيق  .2

  .ِيرَّلإ ملي   مست ى دَّمدياي  دَّتن يذيي  هت  أدن  
ــ د أخطــ   عمديــ، أ   .3 متإمــد  منــَ دســتماداه أ  دَّإمــ  علــ  متإمــد أ  غيــا  دنهــادفت ــ دي َ 

 تقليل  إَّ  أدن  قدا ممك ،  ذَّك ب ستخددا دَّنظا دَّاق بي، دَّمتط اة.
دَّقص ى م  نظا دَّمه سب،  دَّمادقب، دَّددخلي،،  تهقيـق ِ عليـ، دإلن ـ ق  ابـط دإلست  دة تهقيق  .4

 دإلن  ق ب إلنت ج.
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 َّكءِ  َ دَّم َّي،.تهقيق قدا ك ِا م  دإلِص ح  دَّء  ِي، ِا د .5
ــ،  .6 يــ،،  دَّت كــد مــ  كــ نرا علــ  دَا ضــم   أعلــ  قــدا مــ  دَّ  عليــ، َّمادقبــ، دَّهســ ب َ دَّخ َا

ـــ، ضـــغ ط مـــ  مَلـــس دإل ـــ، مـــ  دًســـتقَلَّي،  عـــدا خضـــ عرا تي دداة أ  مـــ  دَّمـــدياي  ع َّي
 ي ضح أممي، دَّه كم، بءك  مختصا ِا دََّ نم دَّمه سبا. (1-2)دَّتن يذيي .  دَّءك  اقا 

 : أممي، دَّه كم، بءك  مختصا.(1-2)دَّءك  اقا 

 
 
 أه
 
 
 
 
 

 

 
 (.214: 2013دَّمصدا: )ك ِا، 

 
ـــة الحوكمـــة       ـــأتي أهمي ـــن ت ـــي منظـــور م ـــد الفلســـطينية ف ـــالي ســـلطة النق )ســـلط، دَّنقـــد  الت

 :(2014:6دَّ لسطيني،، 

 أَـ  مـ  تإزيـز  عـا دَّمصـ اف بم ضـ ع دَّهكـا دََّيـد،  خلـق إَمـ ع علـ  أمميـ، تطبيقـ  .1
 .من  دَّمَا ة دَّ  دئد تهقيق

ً  َّلمتطلبــ َ دَّق ن نيــ، ذدَ دَّصــل،  دَّــ دادة ضــَ إطــ ا تنظيمــا َّه كمــ،  .2  دَّمصــ اف دســتكم 
 .دَّق دني  ِا

يا إاءـــ ددَ َّلمصـــ اف هــ   كي يـــ، تهقيـــق دَّتـــزدا أِضــ  ب َّمإـــ ييا  دَّمم اســـ َ دَّد َّيـــ، .3  تــِ 
 .دَّمص اف إلدداة دَّ ضل 

 تإتبـا أكةـا ب َّنسب، َّلد   دَّن مي،  ذدَ دَّمـ داد دَّم َّيـ،  غيـا دَّم َّيـ، دَّمهـد دة ِـ   دَّه كمـ،      
 :(2013:256، ع بد   )دَّددع ا، أس سيي  َّسببي  أممي،

 أهمية الحوكمة

 مه اب، دَّ س د دَّددخلا

 ضم   دَّنزدم،  دَّهي دي،

 تهقيق دَّسَلم،  دَّصه،

 تهقيق دًستق م،  دَّصه،

 تقلي  دتخط   دَّمقص دة

 تهقيق ِ علي، دَّمه سب، دَّددخلي،

ي،  تهقيق ِ علي، دَّمادَإ، دَّخ َا
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 دَّ سـ د عـ  ينـتج دَّـذي أصـَل   دَّمهـد دة دَّمـ داد ِـا دَّرـدا تهمـ  تسـتطيَ ً دَّـد   مـذه  إ . أ
 .دَّه كم،  س  

 .إ  دَّتنمي، تإتمد بءك  كبيا عل  دَّقداة عل  دَتذدم دًستةم ا دتَنبا دَّمب ءا . م
 

 أهداف الحوكمة:  2-1-5
)ســلط، دَّنقــد دَّ لســطيني،،  دآتـاتـ تا أمــددف دَّه كمــ، مـ  منظــ ا ســلط، دَّنقـد دَّ لســطيني، ِــا      
2014 :5:) 
 . دًقتص دي دَّم َّا دًستقادا عل  دَّه  ظ .1
 . دَّمس ممي  دَّم دعي  هق ق هم ي، .2
 . دتاب ح دَّمدخادَ تنمي،  ب َّت َّا تدِق   تءَيَ دًستةم ا تنمي، .3
 .أق   بتكل ، دَّم َّا دَّتم ي  عل  دَّهص   تيسيا .4
 .َّلمص اف دَّس قي، دَّقيم، زي دة .5
 .دَّمصاف مَ دَّإَلق، ذدَ دتطادف مَ دَّةق، تإزيز .6
 .كك   ََّلقتص د َّلمص اف دَّم َّي، دتزم َ مخ طا تقلي  .7
 ب َّمص اف. دَّ س د مخ طا ضبط .8

 

تطبيق مب دئ ه كم، دَّمص اف  يبي  تهقق أمددف دَّه كم، ِيم  َّ  تاّ  (2-2) دَّءك  اقا      
 دَّتا سيتا دَّتإاف علير  ِا دَّمبهث دَّة نا م  مذد دَّ ص :

 .أمددف دَّه كم، :(2-2)ءك  اقا 
 
 
 
 

 

 .(45 :2011)ط َّم،  دَّمءرددنا،  دَّمصدا:

كبح مخ َّ  َ 
 دإلدداة

 تقلي  دَّمخ طا
هم ي، هق ق  مص َّح 

 دَّمس ممي 
تإميق د ا أس دق 

 دَّم  
زي دة دَّةق، ب ًقتص د 

 دَّ طنا

 دظر ا دَّء  ِي،
تهسي  دتدد  

 دَّم َّا
دَّه  ظ عل  دَّسمإ، 

 دًقتص دي،
دًن ت ح عل  
 أس دق اأس دَّم  

دًَّتزدا ب َّسل كي َ 
  دَّمم اس َ دَّمرني،

 الحوكمة هدافأ
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 مزايا حوكمة المصارف:  2-1-6
ـــــق      ـــــد دَّه كمـــــ، تهق ـــــ  مـــــ  دَّإدي ـــــ تدد  دَّماتبطـــــ، دَّمزدي ـــــ   دَّمه ِظـــــ، دَّمصـــــِاا ب ـــــ  عل  أم دَّ

 َّله كمــ، ِــ    ب َّتــ َّا دًقتصــ دي دًســتقادا ةــا  مــ  دَّمــ َّا دًســتقادا ِيــ  إــززي ممــ   مَ  ددتــ ،
 ):20: 2009 )نسم  ، أممر  مزدي 
  .دَّد   ةا  م  ب َّ س د دَّم َّا  دإلدداي دَّتا ت دَرر  دَّمص اف دَّمخ طا دَّمتإلق، تخ يل .1
 .َّلد َّ،  دَّتنمي، دًقتص دي  دَّنم  دَّتقدا ةا  م  َّلمص اف دتدد  مست ى ِاَ .2
 علـــ  دًســـتةم ا ِـــا دَّمءـــا ع َ  تءـــَيَ اأس دَّمـــ   دَّمهلـــا دتَنبيـــ، دًســـتةم ادَ َـــذم .3

 . دَّد َّي، دَّمهلي، دتم د  تدِق  ضم   دَّ طني،
  دَّنزدمـ، ِــا دَّقـ دئا دَّم َّيـ، ممـ  يزيــد مـ  دعتمـ د دَّمسـتةماي  عليرــ   دَّ ضـ ح  دَّدقـ، دَّءـ  ِي، .4

 .دَّقادا ًتخ ذ
  ســ د    مســتةماي دَّ كبــ ا أ  مســتةماي دَّ صــغ ا كــ ن د ســ د    ع مــ، بصــ ، دَّمســتةماي  هم يــ، .5

 .دَّمَتمَ مص َّح مادع ة مَ ع ئدما،  تإظيا أغلبي، أا أقلي، ك ن د
ـ د ضم   .6  ضـم   مـَ مسـ ممير  أمـ ا دَّمصـ اف إدداة مه سـب، مإرـ  يمكـ  إددايـ، مي كـ  َ 

ـــ د ـــ  مســـتقل، مادقبـــ، َ  ـــ، قـــ دئا إَّـــا َّل صـــ    دَّمـــادَإي  دَّمه ســـبي  عل  أســـس علـــ  م َّي
 .صهيه، مه سبي،

 .دَّإ َّمي، دَّم   أس دق ِا دَّتن ِسي،  تدعيا دَّمصاف أسرا قيم، تإظيا .7
  تن يـذ تهقيـق علـ  قـ داي  مـؤملي  مـدياي  ختيـ اإ يسـتطيَ قـ ي إدداة مَلس عل  دَّهص   .8

 .أخالقية وبطريقة الحاكمة واللوائح القوانين إطار في المصرف أنشطة
ق تَنم .9  نءـ ط  دستقادا تدعيا عل  يإم  بم   مه سبي،، م َّي،َ كَلمء ِا دَّمص اف دنًز

ي، بـ تَرزة دًنريـ ادَ َّهـد ث دا    ب ًقتصـ د، دَّإ مل، دَّمص اف  دَّمـ   أسـ دق أ  دَّمصـِا
 . دَّإ َّمي، دَّمهلي،

  دَّمصـ اف تمـنح قا ضـ   ذدَ نسـم كل ، اأس دَّم   علـ  دَّءـاك َ هيـث إتقل  دَّه كم،  .10
ِ ئـــدة أقـــ  َّلءـــاك َ دَّتـــا تطبـــق أنظمـــ، دَّه كمـــ، مق انـــ، دَّءـــاك َ دَّغيـــا ملتزمـــ، ب َّه كمـــ، 

 (.223، 2013)ك ِا، 
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 حوكمة:المحددات  2-1-7
 :: محددات حوكمة الشركات2-1-11-1

م  مزدي  تطبيق ق دعد دَّه كم، يَم أ  تت دِا مَم ع،  دإلست  دةَّكا تتمك  دَّءاك َ م       
كم   مَم عتي  دَّمهدددَ مذه م  دَّمهدددَ دَّتا تضم  دَّتطبيق دَّسليا َّق دعد دَّه كم،،  تءم 

 (: 20-19 2006: )سليمان، (3-2)رقم  الشكل يبي 

 
 .المحددات األساسية لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات :(3-2)شكل رقم 

المحددات 
اْلساسية لتطبيق مفهوم

 
حوكمة
 

الشركات
 

دَّمهدددَ  
ي،  دَّخ َا

 
 دَّق دني   دَّل دئح .1

  
 ك   ة دَّريئ َ  دتَرزة دَّاق بي، .2

 د ا دَّمؤسس َ غيا هك مي، .3  

    

دددَ هدَّم 
 دَّددخلي،

 
 دَّق دعد دَّمطبق، .1

 
 دَّري ك  دإلدداي، .2

  
 دَّسلط َ  دَّ دَب َ .3

 

 (.2006:19المصدر: )سليمان، 
 

 الخارجية: المحددات المجموعة اْلولى وتشتمل  
 د َّـ، مـ   تمة  دَّبيئ، أ  دَّمن خ دَّذي تإم  م  خَلَّر  دَّمص اف  دَّءاك َ  دَّتا قد تختلف     

 ع :  ما عب اة تخاى،
  تنظـيا  دَّءـاك َ دَّمـ   سـ ق قـ دني دَّقـ دني   دَّلـ دئح دَّتـا تـنظا دَّإمـ  ب تسـ دق دَّم َّيـ، ) .1

 (. دإلَِلس دًهتك اي، دَّمم اس َ  منَ دَّمن ِس،
يا دَّتم يــ  دَّــَلزا َّلمءــا ع َ ب َّءــك  دَّمن ســم دَّــذي .2 ــِ  يءــََ  نظــ ا مــ َّا َيــد، يضــم  ت

 .دَّد َّي،  دَّمن ِس، دًستمادا عل  دَّمصاف
ك   ة دَّريئ َ  دتَرزة دَّاق بي، مة  ميئ َ س ق دَّم    ذَّك ع  طايـق إهكـ ا دَّاق بـ، علـ   .3

دَّتـــا تقـــ ا بنءـــام ،  مـــ  دقـــ،  ســـَلم، دَّبي نـــ َ  دَّمإل مـــ َدَّءـــاك َ  دَّمصـــ اف  دَّتهقـــق 
 دًَّتزدا. عدا ه َّ، ِا   ضَ دَّإق ب َ دَّمن سب،  دَّتطبيق دَّ إلا َّر 

ضــــم   دَّتــــزدا أعضــــ ئر  بــــ َّن دها دَّســــل كي،  دَّمرنيــــ،  دَّهك ميــــ، ِــــا غيــــا د ا دَّمؤسســــ َ .4
ــــ َ  تتمةــــ  مــــذه دَّمؤسســــ َ ِــــا . دتخَلقيــــ،  دَّتــــا تضــــم  عمــــ  دتســــ دق بك ــــ  ة  َمإي

  دَّمادَإي   نق ب َ دَّمه مي . دَّمه سبي 
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يــ، مرمــ، َــدد  ِــا تن يــذ دَّقــ دني   دَّق دعــد دَّتــا تضــم  هســ  إدداة        تإتبــا دَّمهــدددَ دَّخ َا
 ,Ghazi) َّر  دَّمؤسس،،  مذد م  يقل  م  دَّتإ ال بي  دَّإ ئد دًَتم عا َّلءاك،  دَّإ ئد دَّخ ص

2006: 3) 
  

 الخارجية: المحددات المجموعة الثانية وتشتمل  
 ما دَّق دعد  دتسـ َّيم دَّتـا تطبـق ددخـ  دَّءـاك َ  دَّتـا تتضـم   ضـَ مي كـ  إددايـ، سـليم،      
كي يـــ، دتخـــ ذ دَّقـــادادَ ددخـــ  دَّءـــاك َ  ت زيـــَ من ســـم َّلســـلط َ  دَّ دَبـــ َ بـــي  دتطـــادف ضـــح ت  

إلدداة  دإلدداة  دَّمسـ ممي   أصـه م دَّمصـ َّح دَّمإني، بتطبيق م ر ا ه كم، دَّءاك َ مة  مَلس د
د تإـ ال ِـا دَّمصـ َّح بـي  مـًؤ  دتطـادف َّتهقيـق مصـ َّح دَّمسـتةماي  علـ  دَّمـدى  بهيث ً يَ 

 .(200620:  )سليمان، دَّط ي 
 

 :المصارف: محددات حوكمة 2-1-11-2
ي، عل  َ دة مَمـ عتي  مـ        كمـ   دَّمهـدددَيت قف دَّتطبيق دََّيد َّه كم، دَّمؤسس َ دَّمصِا
ـــي  ي، (4-2)دَّءـــك  اقـــا  ب ضـــ ح يب ـــ اي،  خ دَّـــد،  أمـــا مهـــدددَ ه كمـــ، دَّمؤسســـ َ دَّمصـــِا )عي
2012:9). 

ي، :(4-2)اقا  ءك   .أما مهدددَ ه كم، دَّمؤسس َ دَّمصِا
 

 (.2012:9دَّمصدا: )عي اي،  خ دَّد، 
 
 دَّسـلط َ  ت زيـَ دَّقـادا دتخـ ذ طايقـ، تهـدد دَّتـا  دتسـس دَّق دعد ِا تتمة : الداخلية المحددات .1

 مذه مص َّح بي  دَّتإ ال تخ يل إَّ  يؤدي بم   دَّمدياي ، دإلدداة  مَلس دَّإ م، دََّمإي، بي 
  دَّددخلي،: دَّمهدددَ  تءم  .دتطادف

 هيـث ع م،، بص ، دَّمص افِا مادقب، أدد   مرم    يلإم همل، دتسرا د اد  : حملة اْلسهم 1-1
ر َ تهديد عل  دَّت ةيا انرإمك  ِا ن إ  .دَّمصاف تَ 

 المحددات الداخلية

َ – دَّمس مم   مَلس دإلدداة  دَّلَ   دَّتا تِا
 .دَّمادَإ   -دإلدداة دَّتن يذي، -تق ايام  إَّي 

 المحددات الخارجية
 دإلط ا دَّق ن نا  دَّتنظيما  دَّاق با

دَّق ى  –اق ب، ميددني،  –)اق ب، مكتبي، 
 دََّباي،(

ءاك َ تقييا  –دَّمه سبي  –)دَّم دعي دَّإ م،  
 دَّمهللي -  س ئ  دإلعَلا –دََّدداة دًئتم ني،

  دَّب هةي (
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ي  دإلدداة دَّإلي    ضَ سي س َ دَّتءـغي   تهمـ  مجل  اإلدارة 1-2 :  ضَ دًستادتيَي َ  تَ 
 .دَّمسؤ َّي،  دَّت كد م  سَلم، م قف دَّبنك

دمـ، دَّمطلـ بتي  إلدداة دَّمصـاف، كمـ  أنـ   دَّنز : ً بد أ  يك   َّرـا دَّك ـ  ة اإلدارة التنفيذية 1-3
ق     .تخَلقي َ دَّمرن، عليرا أ  يتإ مل د ِ 

 ِا تقييا عملي، إدداة دَّمخ طا. مرم    أصبح َّلمادَإي  د اد  المراجعين الداخليين:  1-4
 

ي، دَّمؤةاة عل  دَّمصاف،  تضا: :المحددات الخارجية  .2   تءم  َميَ عن صا دَّبيئ، دَّخ َا
ــ د إطــ ا تنظيمــا  قــ ن نا متطــ ا َّنظــ ا  والتنظيمــي والرقــابي:اإلطــار القــانوني  2-1 يإتبــا َ 

 دَّمصاف أماد  مرم    هي ي  ، مذد ب إلض ِ، إَّ  دَّد ا دَّاق با َّلبنك دَّماكزي.
ــال  دور العامــة:  2-2 إ  م رــ ا دَّإ مــ، يمكــ  أ  يكــ   َّــ  تــ ةياد أكبــا ِــا إهكــ ا دَّاق بــ، ِ 

 دنضب ط دَّس ق عل  أدد  دَّمصاف، إذد م  دتسَ َّيءم  ك  م  ي تا:
يتمة  د ا دَّم دعي  ِا دَّاق ب، علـ  أدد  دََّرـ ز دَّمصـِاا ِـا قـداترا علـ   المودعين: .أ

 ا مب َّ  ِي  م  دَّمخ طا.سهم مدخادترا إذد م  ًهظ د إقب   دَّمصاف عل  تهم  قد
يإتبا دَّت مي  عل  دَّ ددئَ أهد أما أءك   ءبك،  شبكة اْلمان وصندوق تأمين الودائع:  .ب

 دتم   )نظ ا دَّت مي  دَّضمنا، نظ ا دَّت مي  دَّصايح(.
يمكــــ  َّ ســــ ئ  دإلعــــَلا أ  تمــــ اس دَّضــــغط علــــ  دَّمصــــ اف َّنءــــا  وســــائل اإلعــــالم:  .ج

َ ك   ة اأس دَّم   دَّ بءـاي  مادعـ ة مصـ َّح دَّ ـ علي  دآخـاي  ِـا دَّسـ ق، دَّمإل م َ  ِا
 ب إلض ِ، إَّ  ت ةياما عل  دَّاأي دَّإ ا.

تســـ عد مؤسســـ َ دَّتقيـــيا علـــ  دعـــا دًَّتـــزدا ِـــا  شـــركات التصـــنيف والتقيـــيم الئتمـــاني: .د
دَّس ق، هيث تق ا ِكاة دَّتقييا عل  دَّت كد م  تـ دِا دَّمإل مـ َ َّصـغ ا دَّمسـتةماي   مـ  
، دَّءـ  ِي،  دعـا دَّهم يـ، دَّتـا  ةا ِ   ت دِا مذه دَّخدم، م  ء ن  أ  يس ما ِا زي دة دَا

 يَم ت دِام  َّلمتإ ملي  ِا دَّس ق.

يـ، مهـدددَ أ  ددخليـ، مهـدددَ ك نـَ سـ د  دَّمهـدددَ أ  نَـد سبق م  ض   ِ        ِ نرـ   خ َا
 ِادد دَّمَتمَ،أ عند  ب َّ عا  دًَتم عا، دًقتص دي ب َّنظ ا ماتبط، آخاي ع دم  بمَم ع، تت ةا
 علـ  َميإـ   تإمـ  ِرـا ،دَّمؤسسـ، ددخـ   دَّتنظيميـ،  دَّق ن ني، دَّتن ِسي، ب َّبيئ، أيض    ماتبط أن  كم 
ـَ تإبئ، عل  قدات   زي دة دَّم  ، س ق د ا  تإميق دًقتص د ِا دَّةق، زي دة  مإـدًَ دَّمدخادَ  ِا

 نمــ  علــ  دَّه كمــ، تءــََ أ  كمــ  دَّمســتةماي ، صــغ ا أ  دتقليــ، هقــ ق علــ   دَّه ــ ظ دًســتةم ا،
  ت َّيـــد علـــ  دَّتم يـــ  دَّهصـــ   ِـــا دَّمءـــا ع َ  تســـ عد دَّتن ِســـي،، قدادتـــ   دعـــا دَّخـــ ص دَّقطـــ ع
 (.29: 2009 ،أب  هم اعم  ) ِاص  خلق دتاب ح
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 :المصارف لحوكمة الداعمة اْلساسية العوامل 2-1-8
نـذكا مـ  يلـا  م  بي  دَّإ دم  دتس سي، دَّتا تدعا دَّتطبيق دَّسـليا َّله كمـ، ب َّنظـ ا دَّمصـِاا     

 (:81-80ق، د)عبد دَّاز 
 ِـا مإل مـ، َّكـ  دَّإـ ملي  ضَ أمددف دستادتيَي،  مَم ع، مـ  دَّقـيا  دَّمبـ دئ دَّتـا تكـ    .1

ي، دَّمؤسس،  .دَّمصِا
 .ب َّمص اف َّلمسؤ َّي،  دضه، سي س َ  تن يذ  ضَ .2
دادكرــا َّلــد ا دَّمنــ ط برــا ِــا عمليــ، .3  دَّه كمــ،  عــدا ضــم   ك ــ  ة أعضــ   مَلــس دإلدداة  دن

ي، أ  ددخلي، س د  ت ةيادَ، تي خض عرا  .خ َا
 .دَّإلي  دإلدداة ب دسط، مَلئم، اق ب، ت دِا ضم   .4
يي  ِـا دإلست  دة .5  أمميـ، إدادك دَّ إليـ، مـ  دَّإمـ  دَّـذي يقـ ا بـ  دَّمـادَإي  دَّـددخليي   دَّخـ َا

 .دَّاق بي، دَّ ظي ،
 .دَّمهيط،  دَّبيئ،  أمددِ  دَّمصاف أنظم، مَ دَّه دِز نظا ت دِق ضم   .6
 .دَّإلي   دإلدداة دإلدداة مَلس أعم   مادَإ، ِا دَّاق بي، دَّسلط َ د ا .7
 .ِإلي    دَّس ق دنضب ط َّتإزيز بيئ، خلق .8
 .دَّمص اف ه كم، ِا ط ق َ َّبن    دَّتدايم دَّتإليا مب دادَ .9
 .دَّمصاف   دَب َ هق ق يهدد ِإ   ق ن نا إط ا تط يا .10

 
 ركائز حوكمة المصارف: 2-1-9

ـــ       ـــ، اكـــ ئز أس ســـي، تتمة  مـــا دَّســـل ك دتخَلقـــا، دَّاق بـــ،  اكـــ ئز ه كمـــ، دَّمصـــ اف ِـــا ةَلة
ـــــا  د دداة دَّمخـــــ طا،  تإتب ـــــدعيا َّه كمـــــ، َّمســـــ  َّ،،  دن ـــــ، ءـــــديدة َّمـــــ  َّرـــــ  مـــــ  ت دَّاكـــــ ئز ذدَ أممي

  دَّسـل ك دتخَلقـا يـتا مـ  خـَل  ضـم   دًَّتـزدا دَّسـل كا،  يـتا ت إيـ  دَّاكيـزة إدَّمص اف، هيـث 
يـ،  ددخليـ،، أمـ   دَّمرم،دَّة ني،   َّله كم،  ما دَّاق ب،  دَّمسـ  َّ، مـ  خـَل  عـدة أطـادف اق بيـ، خ َا

داة دَّمخـ طا  نظـ ا إدداة دَّمخـ طا  تتمةـ  ِـا دَّكءـف عـ  دَّخطـا  ت صـيلر  ددَّاكيزة دَّة َّةـ، ِرـا إ
 منـ ك مـ  . (2008:245)همـ د، دَّ قـَ دَّمن سـم ِـا ب َّمصـاف دَّمصـ َّح  أصـه م َّلمسـ ممي 

هـــددم  ِـــا ســـت، اكـــ ئز أس ســـي، مـــ  خـــَل  إضـــ ِ، ةَلةـــ، اكـــ ئز أخـــاى  مـــا دَّك ـــ  دَ  دَّمرـــ ادَ، 
 اقـــا  دَّءـــك  (،  ي ضـــح147: 2005َّتنظيمـــا، دَّتءـــايإ َ  دتنظمـــ،  دَّقـــ دني  )دَّـــ اددَ، دَّريكـــ  د

 .المصارف حوكمةركائز  تفريعات (2-5)
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 ه كم، دَّمص اف: اك ئز (5-2)ءك  اقا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (.2011:51(، )ط َّم، دَّمءرددنا،2008:45دَّمصدا: )هم د، 
 
 تطبيق حوكمة المصارف:اْلطراف التي تتأثر وتؤثر في  2-1-10

د يــمنــ ك أابإــ، أطــادف ائيســ، تتــ ةا  تــؤةا ِــا دَّتطبيــق دَّســليا َّق دعــد ه كمــ، دَّءــاك َ،  تهد     
ــ، كبيــاة مــدى دَّنَــ ح أ  دَّ ءــ  ِــا تطبيــق مــذه دَّق دعــد، م ضــح ِــا  مــا دتطــادف  مــذه إَّــ  دَا

 (:20: 2007(، )علا،  ءه ت،، 18-2006:17 )سليم  ،( 6-2دَّءك  اقا )

 المصارفركائز حوكمة 

 دَّاق ب،  دَّمس ئل، دتخَلقا دَّسل ك
 

 إدداة دَّمخ طا
 

 ممن السموويي االلتماام ضمما 

 :خالل

الحميدة باألخالق االلتاام. 

السمووك بقواعمد االلتماام 

 المهنيالرشيد.

 مصالح تحقيق في التواز 

 األطمممممرارالمرت  ممممم 

 .بالمصرر

 تقيمممي  عنمممد الشمممفافي 

 .المعوومات

بالمسممممةولي  القيممممام 

 عوم  االجتماعي والحفما 

 .نظيف  بيئ 

 

 ِا دَّمصله، أصه م إدارة تفعيل 
 .إنَ ح دَّمنء ة

 س ق ميئ، مة  ع م، اق بي، أطادف 
 دَّب اص،، دَّءاك َ، دَّم  ، مصله،

 دَّبن ك ِا ه َّ، دَّماكزي دَّبنك
 .دَّتَ اي،

 دَّمس مم  ، مب ءاة: اق بي، أطادف 
 دَّمدققي  دَّتدقيق، ََّن، مَلس دإلدداة،

ي  دَّددخليي ، دَّمدققي   .دَّخ َا
 دَّإمَل   دَّم اد  ، أخاى: أطادف

 .ضوندَّمقا دَّمسترلك  ، دَّم دع  ،
 

َإدداة نظ ا  ض 
 .دَّمخ طا

ت صي  دإلِص ح  
 إَّى َّمستخدمي  دَّمخ طا
 .دَّمصله،  أصه م

 

 دَّريك  دَّتنظيما دَّك   دَ  دَّمر ادَ

دَّتءايإ َ 
  دتنظم،
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 : دتطادف دَّمإني، بتطبيق دَّه كم،(6-2)دَّءك  اقا 
 

 

 
 

 

 (.20: 2007دَّمصدا: )علا،  ءه ت ، 
 

 مَلـــس أعضـــ   دختيـــ ا ِـــا دَّهـــق يملـــك مـــ  : بصـــ ترا(Shareholders) المســـاهمين .1
 .َّهم ي، هق قرا دَّمن سبي  دإلدداة

: بصـ ترا مـ  يقـ ا ب ختيـ ا دَّمـدياي  دَّتن يـذيي  (Board of Directors) اإلدارة مجلـ  .2
،  باســـا دَّسي ســـ َ دَّإ مـــ،  كي يـــ، دَّمنءـــ ة دَّـــذي  ي كـــ  َّرـــا ســـلط، دإلدداة دَّي ميـــ، تعمـــ   

 .دَّمه ِظ، عل  هق ق دَّمس ممي ، ب إلض ِ، إَّ  دَّاق ب، عل  أددئرا
 تقـــــديا دَّتقـــــ ايا  َّلمنءـــــ ة مـــــا دَّمســـــؤ َّ، عـــــ  دإلدداة دَّ إليـــــ، : ((Management اإلدارة .3

 نءـ ةَّلمدَّخ صـ، بـ تدد  إَّـ  مَلـس دإلدداة، كمـ  أ  دإلدداة تكـ   مسـئ َّ، عـ  تإظـيا أابـ ح 
 تنءـام  دَّتـا  زي دة قيمتـ  ب إلضـ ِ، إَّـ  مسـئ َّيتر  دتَـ ه دإلِصـ ح  دَّءـ  ِي، ِـا دَّمإل مـ َ

 .َّلمس ممي 
 مـــا مَم عـــ، مـــ  دتطـــادف َّرـــا مصـــ َّح ددخـــ   Stockholders):) أصـــحاب المصـــالح .4

مةــــ  دَّــــددئني   دَّمــــ ادي   دَّإمــــ    دَّمــــ ظ ي ،  قــــد تكــــ   مصــــ َّح مــــذه دتطــــادف  دَّمنءــــ ة
 .دتهي   ِا بإل  مختل ، متإ اض،

 
 الحوكمة في المصارف الفلسطينية: 2-1-11

 خـــَل  ســـطي لِ ِـــا دَّءـــاك َ ه كمـــ، تإزيـــز ِـــا ئـــدد  دا  د  د ا  دَّد َّيـــ، دَّمءـــا ع َ ماكـــز عمـــ      
 يامم   إدخ   دفرتست ب نءط، قي الَّ  م َّي    ِني    دعم    ماكزدَّ ادق ِقد .دَّم ضي، ع م    عءاة دَّخمس
-م1998) ســطيني،لدَّ  ســ َد دَّدا  دَّبهــ ث ماكــز خــَل  مــ   ذَّــك ســطي لِ ِــا دَّءــاك َ، ه كمــ،
 عمــ   (. ا2011-م2001) دَّخــ ص دَّقطــ ع تطــ يا ماكــز ت  مــَكدءــا  خــَل  مــ   أيضــ    (،م2001

 سـطينا،لدَّ  دَّه كمـ، درمإ  م   دَّه كم،، بءؤ   متخصص درمإ ت سيس ي،لعم دعا  لع ماكزدَّ
  لـع  بنـ     ،ا2011 نيسـ   ِـا  نءـ ط دَّه كمـ، درـمإ بـدأ  قد. ابهي، غيا ،لمستق كمؤسس،  ذَّك

 اْلطراف المعنية بتطبيق الحوكمة

 دَّمس ممي 
Shareholders 

 مَلس دإلدداة
Board of Director 

 أصه م دَّمص َّح
Stockholders 

دإلدداة
Management 
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 دَّه كمــ، ةق ِــ، تإزيــز  درــَ بــ   درــدَّمإ إدداة اتــ َد ِقــد دَّم ضــي، دَّســن دَ عبــا كمــ،ددَّمتا  َددَّخبــا 
ــ، دَّءــاك َ ِــا دَّه كمــ، ت ضــ ع مســهي، ســ،ددا   دإَــا  ملــتتط )مإرــد  ســطي لِ ب اصــ، ِــا دَّمدَا

 .(1: 2012دَّه كم، دَّ لسطينا، 
ســلط، دَّنقــد دَّ لســـطيني، منــذ إنءــ ئر  ب صــددا قـــ دني   أنظمــ، ددخليــ، تتإلــق ب ََّ دنـــم ق مــَ        

ــــس إدداترــــ  ا  تءــــكي  مَل ــــددخلا  دَّخــــ َا ــــدقيق دَّ ــــا مَــــ ًَ دَّت ــــدة، ِ  .دتس ســــي، َّله كمــــ، دََّي
مـــــا م دكبـــــ، دَّتطـــــ ادَ دَّد َّيـــــ، ِيمـــــ  يتإلـــــق  دًســـــتادتيَي،ب إلضـــــ ِ، إَّـــــ  أ  خطـــــ، ســـــلط، دَّنقـــــد 

ــ، ِــا دَّتطــ ادَ دَّريكليــ،  دَّتءــايإي،  دَّاق بيــ، َّســلط، دَّنقــد،  ب َّمم اســ َ دَّ ضــل  َّله كمــ،، دَّمتمةل
يا إطـــــ ا ِإـــــ   َّله كمـــــ، ب ســـــتهددث أابـــــَ مك تـــــم مســـــتقل،، َّلتظلمـــــ َ،  أخَلقيـــــ َ دَّإمـــــ    تـــــِ 

ـــز ةقـــ،   . دَّمستءـــ ا دَّقـــ ن نا،  دَّمـــدقق دَّـــددخلا دََّمرـــ ا ب َّنظـــ ا دَّمصـــِاا  هم يـــ، هقـــ ق  تإزي
نءـ   أنظمـ،   دَّم دعي   دَّمسـ ممي ،  تنميـ، دًسـتةم ا  تءـَيَ تدِقـ   تنميـ، دَّمـدخادَ  دتابـ ح،  دن

)ســـلط، دَّنقـــد  مخـــ طا دَّإمـــ  دَّمصـــِاا،  دَّه ـــ ظ علـــ  دًســـتقادا دَّمـــ َّا  دًقتصـــ ديِإ َّـــ، إلدداة 
  .(2008 دَّ لسطيني،،

  مؤسسـ، دَّمـ   اأس سـ ق  ميئـ، دَّ لسـطيني، دَّنقـد سـلط، مـ  كـ  عقـدَ ا،2005سـبتمبا ِ ا     
مإيـــ، (OECD) دَّد َّيـــ،  دَّتنميـــ، دًقتصـــ دي دَّتإـــ     منظمـــ، (IFC) دَّد َّيـــ، دَّتم يـــ   دَّبنـــ ك َ 
 Governance دَّءـاك َ  دَّبنـ ك ه كم،ه    دت َّ  دَّإم   اء، ب لسطي  دتعم   َا    دته د

Corporate دَّءـــاك َ، دَّبنـــ ك قطـــ ع يمةلـــ   مءـــ اك (70) بهضـــ ا  غـــزة دَّغابيـــ، دَّضـــ ، ِـــا  
 عــ   ممةلــي  دَّقــادا، صــ نإا كبــ ا َ نــم إَّــ  ب َّه كمــ،، متخصصــي  د َّيــي  خبــاد  َّقــ    برــدف
  دَّمإـ ييا دَّمبـ دئ  تطبيـق َّتكييـف دَّسب  أِض  َّمن قء، دَّ كا ق دة إَّ  ب إلض ِ، دَّخ ص، دَّقط ع
 .(62: 2009 )دَّإزديزة، دَّمهلا دَّصإيد عل  َّله كم، دَّد َّي،
ــا نر يــ، عــ ا       مســؤ َّي تر  بهكــا دَّقــ ن   ا بــ دَا ميئــ، ســ ق اأس دَّمــ   دنطَلقــ   مــ  2007ِ 

ك  ََّنــ،  طنيــ، تمةــ  ءخصــي َ صــ هب، قــادا يءــ اك ِيرــ  اؤســ    مؤسســ َ دَّقطــ ع يتءــب عــددد   
 ممةلـا دَّمؤسسـ َ دَّخ ص  عدد م  ممةلا دَّقط ع دَّهك ما  ميئ، س ق اأس دَّمـ    سـلط، دَّنقـد 

وتتكــون  ،دَّمرنيــ، ذدَ دَّإَلقــ،، هيــث يــاأس مــذه دَّلَنــ، ائــيس مَلــس إدداة ميئــ، ســ ق اأس دَّمــ  
 :(2011:60)دتغ ،  أعضاء لجنة الحوكمة في فلسطين

  ميئ، س ق اأس دَّم  . .1
  سلط، دَّنقد دَّ لسطيني، .2
  دَّم َّي،. أل ادقس ق ِلسطي  َّ .3
  َمإي، َا   دتعم  . .4
  دَّصن ع، دَّ لسطيني،.دته د  .5
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  دته د دَّغاف دَّتَ اي،  دَّصن ع،. .6
  دته د ءاك َ دَّت مي . .7
  مركز التجارة الفلسطيني بال تريد. .8
  َمإي، دَّمدققي  دَّق ن ني . .9
  َمإي، دَّبن ك.  .10
  . دَّمس ئل، )أم  ( مؤسس، دًئتَلف م  أَ  دَّنزدم،  .11
  نق ب، دَّمه مي .  .12
   زداة دًقتص د دَّ طنا.  .13
  أك ديميي   متخصصي  ِا مذد دَّمَ  .  .14

 

عملـَ سـلط، دَّنقـد علـ  إعــددد دَّيـ  متك مـ  َّمبـ دئ  مإــ ييا دَّه كمـ، دََّيـدة ِـا دَّمصــ اف        
م  أَ  تإزيز  عير  بم ض ع دَّهكا دََّيد  خلق إَم ع عل  أممي، تطبيق ،   ضَ إط ا تنظيما 

علـ  أ  أعضـ   مَلـس إدداة سلط، دَّنقد  ءددَ  .َّه كم، دَّمص اف دستكم ً َّلمتطلب َ دَّق ن ني،
مب دئ أ  يق ا دَّمصاف بتهديد   دَّمصاف يَم أ  يتمتإ د ب َّك   ة  دتملي،  دًستقَلَّي،  دَّنزدم،، 

دَّمقـاة مـ  قبـ  سـي دة  م2002َّسـن،  (2)دَّمصـ اف اقـا  أ  دََّلئه، دَّتن يذي، َّق ن   هيث .دَّه كم،
ب ض ح عل  تكليف سلط، دَّنقد ب صددا دَّتإليم َ دََّلزم،  ائيس دَّسلط، دَّ طني، دَّ لسطيني، نصَ
ي، سلط، دَّنقـد دَّيـ  متك مـ  َّمبـ دئ  مإـ ييا  أصدَاَّذَّك  .َّتإزيز دَّه كم، ِا دَّمؤسس َ دَّمصِا

دَّه كمـــ، دََّيـــدة ِـــا دَّمصـــ اف، ً  يإتبـــا مـــذد دَّـــدَّي  بـــديَل عـــ  قيـــ ا دَّمصـــ اف بتطـــ يا م دةيـــق 
َاد دَ دَّتزدمر  بمتطلب َ دَّه كم، دَّسليم، دَّ دادة ِا مـذد ددخلي، َّله كم، َّدير  تهدد ِير  آَّ ي َ  دن

دَّـدَّي  أ  أيـ، مإــ ييا إضـ ِي، يــاى دَّمصـاف إمك نيــ، تطبيقرـ  َّديــ ، بمـ  ً يتإــ ال مـَ دَّتءــايإ َ 
 2008: 2). )سلط، دَّنقد دَّ لسطيني،،  دَّس اي، ِا ِلسطي 

مبـ دئ دَّه كمـ، َّـدى دَّءـاك َ، ِـ   منـ ك  ب َّاغا م  ك  دََّر د دَّمبذ َّ، ِا ِلسـطي  َّنءـا      
 :(64: 2009)دَّإزديزة،  مَم ع، م  دَّصإ ب َ ت دَ   دقَ دَّه كم، ِا ِلسطي ، م  أممر 

 . دإلدداة  دإلِص ح،  دَّتدقيق، دَّمه سب،، مَ ًَ ِا دَّضإف مظ ما .1
 .دَّإ م، قل، دَّءاك َ دَّممك  تصني ر  بءك   دقإا ضم  مَم ع، دَّءاك َ دَّمس مم، .2
 دَّط بَ دَّ ادي  دَّإ ئلا تغلبي، دَّمنءآَ دَّتَ اي،، دتما دَّذي يؤةا علـ  دَّه كمـ، مـ  هيـث .3

 عدا دًَّتـزدا دَّك مـ   تءدد دَّبن ك  مص دا دَّتم ي  بسبم ضإف دَّص ، دًعتب اي، َّلمنء ة، 
 .مهد دي، د ا مَ َّس دإلدداة  ب َّمإ ييا دَّمرني، عند دَّت ظيف، 

دَّماكزي، َّله كم، )دًنتخ ب َ دَّهاة، دَّمس  َّ،، دَّء  ِي،، غي م نسبا َّمَم ع، م  دَّم  ميا  .4
ا آَّي َ مك ِه، دَّ س د  .)هاي، دَّصه ِ،، دًَّتزدا ب َّق دني ، تِ 



 

 40 

 

 وظائف المصرف التجاري: 2-1-12
ي، َّإمَلئــ ،       ً ءـك أ  قيــ ا أي مصـاف تَــ اي، يإنـا قي مــ  بمَم عـ، مــ  دَّخـددم َ دَّمصــِا

دَّـ طنا،  دَّمسـ مم، ِـا عمليـ، دَّتنميـ، دًقتصـ دي،،  َّتهقيـق ب إلض ِ، إَّ  د اه ِا دعـا دًقتصـ د 
: 2010مــذه دتمــددف ً بــد َّلمصــاف مــ  أدد  مَم عــ، مــ  دَّ ظــ ئف أممرــ  )دَّهــدام،   ديــ  ، 

18-19:) 

قب   دَّ ددئَ  دَّمدخادَ مـ  دتِـادد  دَّمؤسسـ َ ِـا ءـك  هسـ ب َ َ ايـ،، أ   ددئـَ تَـ ،  .1
ــــ،، ةــــا إقــــادل َــــز د  منرــــ  َّلمءــــا ع َ  دت ِــــادد بقــــا ل قصــــياة دتَــــ   بضــــم ن َ مإين

 َّلهص   عل  ع ئد من سم م  مذه دَّإملي،.
صــددا خط بــ َ دَّضــم    .2 ءــاد   بيــَ دت ادق دَّم َّيــ،  تهصــي  ك ب نــ َ َّهســ م دَّإمــَل ،  دن

 َّلإمَل ،  كذَّك ِتح دًعتم ددَ دَّمستندي،، َّتسري  عملي، دًستيادد  دَّتصديا.
، عـــ  دَّإمـــَل   دَّمســـه ب، علـــ  عمـــَل  ددخـــ  دَّمصـــاف أ  تهصـــي  دت ادق دَّتَ ايـــ، ني بـــ .3

يــ،،  كــذَّك خصــا دت ادق دَّتَ ايــ، دَّمقدمــ، مــ   ــ ، أ  علــ  مصــ اف مهليــ، أ  خ َا خ َا
 دَّإمَل .

دَّمســـــ مم، ِـــــا إنءـــــ   دَّمءـــــ ايَ دًقتصـــــ دي،، أ  دعمرـــــ  م َّيـــــ  ، كـــــذَّك تنميـــــ، دَّمــــــدخادَ  .4
  دًستةم ادَ دَّم َّي، َّخدم، دًقتص د دَّ طنا.

ـــ، ِـــا خلـــق  .5  دســـتخددا  ســـيل، )أ   ســـ ئ ( هديةـــ، تهـــ  مهـــ  دَّتإ مـــ  دَّنقـــدي دَّ إلـــا، ممةل
ي،  ب دَّص دَّتهصي ،  غيام  م   س ئ  دَّتإ م  دَّنقدي دَّهديث.  دَّءيك َ دَّمصِا

ي، َّرــــا،  دًهت ــــ ظ  .6 تســــري  دَّمإــــ مَلَ دَّم َّيــــ، َّلإمــــَل  دَّخ صــــ، بتقــــديا دَّخــــدم َ دَّمصــــِا
تـــيح َّلمصـــاف أ  دتطـــادف دتخـــاى إمك نيـــ، بســـََلَ صـــهيه، عـــ  تلـــك دَّخـــدم َ، بمـــ  ي

 ِهص  مادَإ، هس ب ترا عند دَّضا اة.
 

 هيكلية النظام المصرفي في فلسطين: 2-1-13
 ســـلط، دَّنقـــد دَّ لســـطيني، يقـــ ا دَّنظـــ ا دَّمصـــِاا دَّ لســـطينا علـــ  مبـــدأ دَّماكزيـــ، هيـــث تتـــ َّ      

 دإلددادَ دَّإ مـــ،  دَّ ــــا ع دإلءـــادف علــــ  أعمـــ   دََّرــــ ز دَّمصـــِاا مــــ  خـــَل  دإلددادَ دإلقليميــــ، 
 كـــ آتاكــ  تقســـيا مؤسســ َ دََّرـــ ز دَّمصـــِاا هســم َنســـيتر   طبيإــ، أنءـــطتر  مدَّت بإــ، َّرـــ ،  ي

 (:19-18 :2006)ء مي ، 
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 .( فرعاا 62( بنوك بشبكة فروع )10: مجموعة البنوك الوطنية وعددها )2-1-3-1
 دَّبن ك دَّت َّي،: تضا مذه دَّمَم ع،   

ِاعــ    تءــم   (32( بنــ ك َّرــ  ءــبك، ِــا ع عــددم  )3 مــا بإــدد ) :)تقليديــة(بنــوك تجاريــة  .1
 بنك ِلسطي ، دَّبنك دَّتَ اي دَّ لسطينا، بنك ِلسطي  دَّد َّا.

ِاعـ    تءـم  بنـك  (17) ( بن ك َّر  ءبك، ِا ع عددم 3)  ما بإدد :بنوك تنمية واستثمار .2
 دًستةم ا دَّ لسطينا، بنك دَّقدس َّلتنمي،  دًستةم ا، دَّبنك دَّإابا دَّ لسطينا ََّلستةم ا. 

    تءــم  ِاعــ (14) ( بنــ ك َّرــ  ءــبك، ِــا ع عــددم 3)  مــا بإــدد )إســالمية(: بنــوك تجــاري .3
، دَّبنــــك دإلســــَلما دَّ لســــطينا، دَّبنــــك دإلســــَلما دَّإابــــا، بنــــك بنــــك دإلســــَلما دَّ لســــطينا

 دتقص  دإلسَلما.
ي، دَّ لسـطيني،(  َّرـ  )مؤسسات إقراض مصرفية:  .4 ( 2 ما مؤسس،  دهدة )دَّمؤسس، دَّمصِا

 ِاع ِقط. 
 

  .( فرعاا 72( بنك بشبكة فروع )11: مجموعة البنوك الوافدة وعددها )2-1-3-2 
 دَّمَم ع، دَّبن ك دَّت َّي،:  تضا مذه     
ِاعـ    تءـم  بنـك دتملـا  (55) ِـا ع عـددم ( بن ك َّرـ  ءـبك، 6)  ما بإدد: بنوك تجارية .1

دَّبنــــك  دتادنــــا  دَّخلــــيج،بنــــك دتاد ،  بنــــك دَّبنــــك دَّإابــــا، دَّقــــ ماة عمــــ  ،بنــــك دتادنـــا، 
 دتادنا دَّك يتا.

( ِاعــ    مــا دَّبنــك دَّإقــ اي دَّمصــاي دَّإابــا، 12) ( بنــك  َّرــ 2 مــا بإــدد ) :بنــوك عقــاري .2
  بنك دإلسك   َّلتَ اة  دَّتم ي  . 

  ما بنك  دهد  َّ  ِاع  دهد )بنك دَّتنمي،  دًئتم   دَّزادعا(.: زراعيةبنوك  .3
  م  بنك    دِدد   دهدد  )بنك دًته د ََّلدخ ا  دًستةم ا(. بنوك تنمية واستثمار: .4

 

 .: مجموعة البنوك اْلجنبية2-1-3-3
ِـا  ب ـاع  دهـد H.S.B.Cدَّءـاق دت سـط دَّمهـد د  تضا مذه دَّمَم ع، بنك    دهدد   مـ  بنـك      

 .دَّض ، دَّغابي،
: 2014، سلط، دَّنقد دَّ لسطيني،دَّإ مل، ِا ِلسطي  ) دَّمص افأسم    (2-2) ي ضح دََّد   اقا 

10 .) 
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 .م2013: أسم   دَّمص اف دَّإ مل، ِا ِلسطي  َّغ ي، نر ي، ع ا (1-2)َد   اقا 
 البنوك اْلجنبية البنوك الوطنية

 البنكاسم  الرقم اسم البنك الرقم
 بنك دَّق ماة عم   .1 ا.ع.ا بنك ِلسطي .1
 دَّبنك دَّإابا.2 دَّبنك دَّتَ اي دَّ لسطينا.2
 بنك دتاد .3 بنك دًستةم ا دَّ لسطينا.3
 دَّبنك دَّإق اي دَّمصاي دَّإابا .4 دَّبنك دإلسَلما دَّإابا.4
 دَّبنك دَّتَ اي دتادنا.5 دَّبنك دإلسَلما دَّ لسطينا.5
 دَّبنك دتملا دتادنا .6دَّقدسبنك .6
 بنك دإلسك   َّلتَ اة  دَّتم ي .7 دَّبنك دَّ طنا.7
 دَّبنك دتادنا دَّك يتا .8  
 دًته دبنك .9  
   H.S.B.C دَّءاق دت سط دَّمهد د بنك.10 

 (.10: 2014دَّمصدا: )سلط، دَّنقد دَّ لسطيني،، 
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 تمهيد: 2-2-0
دَّتَ اي، د اد ائيس ِـا دَّتطبيـق دَّسـليا َّمبـ دئ ه كمـ، دَّءـاك َ  ذَّـك  دَّمص افيلإم قط ع      

ــ د نظــ ا مــ َّا كــف  يإتبــا مــ  دَّإ دمــ  دتس ســي، دَّتــا تســ عد دَّءــاك، بــ  دَّــد   ِــا  نظــاد  ت  َ 
نَـــ ح تطبيــــق م رــــ ا ه كمــــ، دَّءــــاك َ.  نظــــاد  َّتلــــك دتمميــــ،، ق مــــَ كةيــــا مــــ  دَّريئــــ َ دَّد َّيــــ، 

َّمبــ دئ  دَّق دعــد دَّتــا تســ عد علــ  دَّتطبيــق دَّســليا َّمبــ دئ ه كمــ، دَّمتخصصــ، ب ضــَ دَّإديــد مــ  د
 (.305: 2006)سليم  ،  دَّمص افدَّءاك َ ددخ  تلك 

 تطبـق بصـ ، دَّتا  دَّمم اس َ دتسس مَم ع،" دَّمص اف مب دئ ه كم، هيث يتضم  م ر ا    
 َّك ِـ،  دَّ دَبـ َدَّهقـ ق   تتضـم  دَّمسـتةماي  م  عايض، دَّممل ك، َّق عدة دَّمص اف عل  خ ص،

 خــَل  مــ   تظرــا  دَّــددئني   دَّمصــ اف، دإلدداة  دَّمســ ممي  مةــ  مَلــس دَّمصــاف مــَ دَّمتإــ ملي 
 دَّإ م، قادا قد يؤةا عل  دَّمصله، دتخ ذ أي تهكا دَّمطبق، ب َّمصاف  دَّتا دَّددخلي،  دَّل دئح دَّنظا

 77).:  2007علا،  ءه ت ، ("أ  دَّمس ممي  َّلمصاف

ــــ د مبــــ دئ        دن  غيــــ م مبــــ دئ دَّه كمــــ، أدى إَّــــ  هــــد ث أًزمــــ، دَّم َّيــــ، دَّإ َّميــــ،،  اغــــا َ 
دَّه كم، ِا دَّمؤسس َ دَّم َّي، دَّكباى إً أنر  غيـا مطبقـ، ب َّءـك  دَّمن سـم، ممـ  أدى إَّـ  هـد ث 

مة  ميا  َّنش  َّيم   بـادذاز  س سـتي  َنـاد . كمـ  أ  عـدا تطبيـق  كبياة ِا بن ك ع َّمي، خس ئا
ب دئ دَّه كم،  عدا دقـ، نظمرـ  ِـا دَّبنـ ك دَّإ َّميـ،، أدى إَّـ  دتزمـ، دَّم َّيـ، دَّإ َّميـ،  دَّتـا أةـَا م

 (.389: 2013ي سف، دَّإ َّما ) دًقتص دعل  

 ت سيسـ   علــ  مــ  تقــدا َــ  َ دَّــدع ة َّتطبيـق مبــ دئ دَّه كمــ، ِــا دَّءــاك َ ع مــ،  دَّمصــ اف      
  تءَيَ دًستةم ا ِير . دًستماداي،  دًستقاداه  ظ   عل  خ ص، 

ه كم، دَّءـاك َ دَّصـ داة عـ  منظمـ، دَّتإـ      م  خَل  مذد دَّمبهث سيتا دَّنظا ِا مب دئ     
 ِــادداة )تهســي  ضــ دبط دإل عــ   مإيــ ا ََّنــ، بــ ز  مؤسســ، دَّتم يــ  دَّــد َّا تصــ دي  دَّتنميــ، دًق

ي،(  كــذ  د دَّ لســطيني، )دَّيــ عــ  ســلط، دَّنقــ دَّمصــ اف دَّصــ دا دَّيــ  ه كمــ، َّكدَّمؤسســ َ دَّمصــِا
،  مـ  ةـا  دقـَ دَّتـزدا دَّمصـ اف ِـا (ِلسـطي  ِـا َّه كمـ، دَّمصـ اف دَّ ضـل   دَّمم اسـ َ دَّق دعـد

 ِلسطي  بتطبيق مب دئ دَّه كم،.
 
 منظمة التعاون القتصادية والتنمية: 2-2-1

ــم بــ ايس ِــا إنءــ ؤم  تــاّ  د َّيــ، منظمــ، مــا       د َّــ، َّإءــاي   زاد  قبــ  مــ  م قإــ، دت  قيــ، بمَ 
 ،جَّ كسمبا  يسلندد،د دَّي ن  ، دَّي ب  ، دَّغابي،، أَّم ني  ِانس ، دَّدنم اك، كندد، بلَيك ، دَّنمس ،غابي، )
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يــ َ بايط نيــ ، تاكيــ ، س يســاد، دَّســ يد، ســب ني ،د دَّباتغــ  ، دَّنــا يج، م َّنــدد، ، دتمايكيــ،دَّمتهــدة  دًَّ 
 (. 2008:23( )َ ده، دَّمملك، دَّمتهدة

ً  بصـ اة إقليميـ، ب سـا منظمـ، دَّتإـ    دًقتصـ دي دت ابـا عـ ا         ا بإـد 1948هيث ظرـَا أ 
دَّهــام دَّإ َّميــ، دَّة نيــ، إلعــ دة ميكلــ، أ ا بــ  بإــد دَّهــام. ةــا تغيــَا إَّــ  دَّــنمط دَّإــ َّما ِــا عــ ا 

ا ِ صــبهَ تســم  بمنظمــ، دَّتإــ    دًقتصــ دي،  دَّتنميــ،  مــ  أمــا أمــددف دَّمنظمــ، مســ عدة 1961
دَّد   دتعض    غيا دتعض   عل  تهسي  دتطا دَّق ن ني، دَّمؤسسي، دَّتنظيمي، َّه كم،  هك م َ

يا دإلاءــ ددَ تســ دق دت ادق دَّم َّيــ،  دَّمســتةماي   دَّءــاك َ َّ ضــَ أســ َّيم ســليم،  دَّءــاك َ.  تــِ 
 (.2012:106َّه كم، دَّءاك َ )خضا، 
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ا،  مـ  1999 ضإَ منظم، دَّتإ    دًقتص دي  دَّتنميـ، مبـ دئ ه كمـ، دَّءـاك َ ِـا دَّإـ ا      
ا َّتءــم  آخــا دَّتطــ ادَ ِــا دَّــد   دتعضــ    غيــا 2004ةــا ق مــَ بمادَإترــ   تإــديلر  ِــا دَّإــ ا 

: 2009)سـلط، دَّنقـد دَّ لسـطيني،،  هسـم دَّتـ َّادَّمب دئ   أ ضهَ دَّمنظم،دتعض   ِا دَّمنظم،، 
5:) 

 :الشركات لحوكمة فعال إطار وجود ضمان اْلول: المبدأ
ا إطــ ا َّله كمــ، يإمــ  علــ  تءــَيَ       أ  يتم ءــ  مــَ  دتســ دق،  ك ــ  ة ءــ  ِي، يَــم أ  يتــِ 

 . دَّتن يذي،  دَّتنظيمي، أهك ا دَّق ن  ،  ي ضح دَّمسؤ َّي َ دَّمختل ، دَّخ ص، ب َّسلط َ دإلءادِي،
 :المساهمين كل حقوقحفظ  الثاني: المبدأ
مَلس دإلدداة  دَّهص   عل  ع ئد دتابـ ح  مادَإـ، دَّقـ دئا   دختي ا تءم  نق  ملكي، دتسرا      

 .(240: 2013 دََّمإي، دَّإم مي، )ك ِا، دَتم ع َدَّم َّي،  هق دَّمس ممي  ِا 
 :للمساهمين المتكافئة أو العادلة المعاملة: الثالث المبدأ
يَـــم أ  يضـــم  إطـــ ا ه كمـــ، دَّءـــاك َ دَّمإ ملـــ، دَّإ دَّـــ، ََّميـــَ دَّمســـ ممي ، بمـــ  ِـــا ذَّـــك      

ا دَّ اصـ، ََّميـَ  َّلهصـ   دَّمسـ ممي  صغ ا دَّمس ممي   دَّمسـ ممي  دتَ نـم، كمـ  يَـم أ  تتـِ 
 هق قرا. ِا دَّتقصيا ع  من سم عل  تإ يل

 :الشركات حوكمة في المصالح أصحاب دور ع:الراب المبدأ
يَم أ  يداك إط ا ه كم، دَّءـاك َ هقـ ق دتطـادف ذ ي دَّمصـ َّح  تءـَيَ دَّتإـ    دَّ إـ        

تتمتــَ  َّمؤسســ َ بــي  دَّمؤسســ َ  دتطــادف ذ ي دَّمصــ َّح ِــا خلــق دَّةــا ة  دَّ ظــ ئف  دًســتماداي،
 ب َّسَلم،( دَّم َّي،. (ب َّهص ِ،
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 :والشفافية اإلفصاح  :الخام المبدأ
َميـَ دتمـ ا  ه كم، دَّءاك َ دإلِص ح ِا دَّ قَ دَّمن سم  بدق، ع يَم أ  يضم  إط ا      

 .دَّءاك، ذدَ دتممي،  ذدَ دَّإَلق، ب َّءاك، بم  ِا ذَّك دَّ ضَ دَّم َّا،  دتدد ،  دَّملكي،،  ه كم،
 :اإلدارة مجل  مسئوليات  :الساد المبدأ
 دَّاق ب، دَّ إ َّـ، علـ  دإلدداة يَم أ  يك   إط ا ه كم، دَّءاك َ دَّتَ   دًستادتيَا َّلءاك،،      

أمـ ا  دإلءـادِا  دَّمَلـس دإلدداة م  قبـ  مَلـس دإلدداة  دَّمَلـس دإلءـادِا،  ضـم   مسـ ئل، مَلـس
  دَّمس ممي . دَّءاك،

 
 :الدولية التمويل مؤسسة وفق المؤسساتحوكمة  قواعد ومعايير 2-2-3

رـ َ م2003( دَّت بإ، َّلبنك دَّد َّا ِا عـ ا IFC ضإَ مؤسس، دَّتم ي  دَّد َّي، )      ق دعـد  مَ 
 مإ ييا ع م، تادم  أس سي، َّدعا دَّهك م، ِـا دَّمؤسسـ َ علـ  تن عرـ ، سـ د  ك نـَ م َّيـ، أ  غيـا 

 (:2009:9م َّي،،  ذَّك عل  مست ي َ أابإ،، َ  َ ك َّت َّا )ب عظا،  زديدي، 

 .دََّيد َّلهكا دَّمقب َّ، دَّمم اس َ .1
 . دََّديد دََّيد دَّهكا َّضم   إض ِي، خط دَ .2
 مهلي  . دََّيد دَّهكا َّتهسي  أس سي، إسر م َ .3
 .دَّقي دة .4

 
 :لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية 2-2-4

ِا دَّد   دَّصن عي، دَّإءا دَّكباى )كندد،  دَّماكزي،مه ِظا دَّبن ك  قب  م  دَّلَن، مذه أنءئَ     
دَّســ يد،  ،(يط َّيــ ، د   دَّبينيلــ س )بلَيكيــ ، م َّنــدد، َّ كســمب ا ، دســب ني ِانســ ، أَّم نيــ ، إ دَّصــي ، 

ي َ دَّمتهدة  دَّإ َّميـ، دتسـ دق تإـال بإـدا، 1974 عـ ا نر ي، ِا س يساد(  ،دَّمملك، دَّمتهدة، دًَّ 
ي، نقدي، تزم،  ِـا( (Bankaus Herstatt دنريـ ا بنـك مظ مامـ  أهـد مـ  كـ    دَّتا كبياة  مصِا
ــَ ببــ ز  )1988،  أ    ةيقــ، صــدَا عنرــ  كــ   عــ ا آنــذدك دَّغابيــ، أَّم نيــ  (،  ةــ نا  ةيقــ، Iا  عِا

 .(IIا  عِاَ بب ز  )1999صدَا ك نَ ع ا 
 (:332: 2005( )عبد دَّهليا، IIب ز  ) دت  ق نستإال أما أمددف 

ي، دَّمخ طا إلدداة منظ اة قي س طاق .1  .دَّمصِا
، ب كبا دَّتقايم .2  َّرـ  يتإـال دَّتا دَّمخ طا  هَا دَّمطل م دَّم   اأس هَا بي  ممكن، دَا

 .دَّمصاف
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 دَّمخـ طا إدداة بقيـ س يتإلـق ِيمـ  دَّاق بيـ،  دَّسـلط َ دَّبنـك مسـئ َّا بي  َّلت  ما مدخ  إيَ د .3
 . دَّمخ طا دَّم   اأس هَا بي   دَّإَلق،

، ِاَ .4  دَّك ِيـ، دَّمإل مـ َ تت ح ب   دَّمصاف َّر  يتإال دَّتا َّلمخ طا ب َّنسب، دَّء  ِي، دَا
ا  دَّمصـاف يءـ اك   أنرـا هيـث دَّمصـاف، مـَ يتإـ مل   دَّـذي  َّلإمـَل  دَّمن سـم دَّ قـَ ِ 
 .َّر  يتإال دَّتا دَّمخ طا ِا

ا       دإلءـادف م دضـيَ يخـص ِيمـ  دتعضـ   د َّرـ  بـي  دَّمستما َّلتإ    منتدى دَّلَن، مذه  تِ 
 ،دَّ طني، دإلءادِي، دَّسلط َ عل  علي  إءادِي، سلط، أي، ت ال ً دَّ قَ ن س ِا  ما دَّمصِاا،

ا أنرــ  بــ  ق ن نيــ، قــ ة تكتســم أ  َّرــ  يــادد ً  تكتســم ً دَّلَنــ، مــذه ت صــي َ  إ هيــث  إطــ ا تــِ 
 .(35: 2008)َ ده،  دَّمَ   مذد ِا دَّمم اس َ تِض   دَّي  دإلءادف َّمإ ييا  دسَ

ََّنـــ، بـــ ز  مإـــ ييا َـــ  َ مكملـــ، َّلمبـــ دئ دَّتـــا دنترـــَ إَّيرـــ  منظمـــ، دَّتإـــ     َهيـــث أصـــدا      
 دَّمص اف. دَّإم  ِا ا، م  أَ  تنظيا  مادقب،1999دًقتص دي،  دَّتنمي، ع ا 

 
 :لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية الصادرة عنحوكمة المصارف  معايير 2-2-5

ي، دمتم مـ   كبيـاد  َّه كمـ، دَّمصـ اف،  بـذََّ َرـ دد  هةيةـ، ِـا       أ ََّ ََّن، بـ ز  َّلاق بـ، دَّمصـِا
إيـ، دَّسـليم، َّلَرـ َ دإلءـادِي، َّتهقيـق أِضـ  دَّنتـ ئج  يا دإلطـ ا دَّإـ ا  دَّمَا مذد دَّمَـ   برـدف تـِ 

سـتقادا بمـ  يهقـق ده كمـ، دَّمصـ اف، َّد ام  دَّاق با دَّذي يتمة  ِا تإزيز تطبيـق مبـ دئ  مإـ ييا 
دَّـيَل  إلددادَ  رـ تإتبـا مإـ ييا دَّه كمـ، دَّصـ داة عن   .دَّنظ ا دَّم َّا  دَّه  ظ علـ  أمـ د  دَّمـ دعي 

، دت َّـ  َّمبـ دئ  أصـدَا ََّنـ، بـ ز  دَّنءـاة دإلاءـ دي. زيـز دَّاق بـ، دَّذدتيـ،  ماءـدد  َّرـ دَّمص اف َّتإ
ا دســـتن دد  إَّـــ  مبـــ دئ 2006،  مـــ  ةـــا تـــا تإـــديلر  ِـــا دَّإـــ ا م1999 عـــ اا ه كمـــ، دَّمصـــ اف ِـــ

 (OECD)م  منظم، دَّتإـ    دًقتصـ دي  دَّتنميـ،  م2004ه كم، دَّءاك َ دَّتا نءَا ِا دَّإ ا 
 م2006اكــَز إاءــ ددَ ََّنــ، بــ ز  ِــا عــ ا    ،هســي  إطــ ا ه كمــ، دَّءــاك َإَّــ  ت دَّتــا ترــدف 

دتمـــددف ح خطــ ط دَّســلط،  دَّمســؤ َّي،  دتســ ق دَّسي ســ َ دَّمإتمــدة مــَ ي ضــتعلــ   أســ سبءــك  
دداة دَّمخـ طا بءـك  ِإـ    هيـث   .(5: 2014)سـلط، دَّنقـد دَّ لسـطيني،،  ط يل، دتَـ  َّلمصـاف،  دن

منظمة لل حوكمة الشركاتتعزيز "بإن د :  ا دَّذي2006 دَّص دا ِا ع ا ب ز  ََّن،يتضم  تقايا 

 ,BIS) ِا دَّمص اف م ضح ِيم  يلـا َّله كم، دَّمصِاا َّإلءادف ب ز  ََّن، مب دئ  "المصرفية
2006): 
 ِـا َّـد اما  دضـه    ِرمـ    يهملـ   َّمن صـبرا، مـؤملي  دإلدداة مَلـس أعضـ   يكـ   أ  يَـم .1

 دَّمصاف. بءؤ   يتإلق ِيم  دَّسليا دَّهكا مم اس، عل   ق دا   دَّمؤسسي،، دَّه كم،
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 م   َّلبنك  يت بإر دَّمؤسسي،  دَّقيادًستادتيَي،  دتمددف عل  دإلدداة مَلس ي دِق أ  يَم .2
 .َّلبنك دَّتنظيما دَّريك  مَ دَّت دص  خَل 

 طـ   دَّريكـ  علـ   دَّمه سـب، َّلمسـئ َّي،  دضـه، خط ط  تطبيق  ضَ دإلدداة مَلس عل  .3
 .َّلمؤسس، دَّتنظيما

 َّلمصاف تتم ءا دَّإلي  دإلدداة قب  م  من سب، اق ب، َ  د ضم   دإلدداة مَلس عل  يَم .4
 .دَّمَلس سي س َ مَ

 دَّمادَـَ دَّـددخلا  ظي ي، مخَا َ بك   ة يستخدم  أ  يَم مَتمإي   دإلدداة دإلدداة مَلس .5
ي  ،  دَّمادَإ    .دَّددخلي، دَّمادَإ،  ََّن، دَّخ َا

 ، دَّمؤسســي،يــدَّمنظم دَّةق ِــ، مــَ دَّتإ يضــ َ سي ســ َ م دِقــ، مــ  دَّت كــد دإلدداة مَلــس علــ  .6
 .دَّمدى ط يل، دتمددف  كذَّك َّلبنك،

 .َّلهكا ء  ِ، بطايق، دَّمصاف يتمتَ أ  يَم .7
خَل   م  س   دَّمن ذة دَّبنك عملي َ ميك  دَّإلي   دإلدداة دَّمَلس م  ك  يت را أ  يَم .8

  .دَّتنظيما( ميكلك عافد (دَّء  ِي، يإزز بم  دَّتنظيمي، دَّري ك  أ  دَّممن ه، دَّصَلهي َ

خ ــ ق دَّإديــد مــ  دَّمصــ اف  م2007 بإــد ظرــ ا دتزمــ، دَّم َّيــ، دَّإ َّميــ، ِــا منتصــف دَّإــ ا        دن
ََّن، ب ز  أ  من ك ضا اة إلع دة دَّنظا  دات ََّإدة أسب م منر  م  م  َ ماي  يتإلق ب َّه كم،، 

أكـدَ  م2010،  ق مَ ب صددا إاء ددَ َديدة ِا دَّإـ ا م2006ِا دإلاء ددَ دَّص داة ِا دَّإ ا 
ـــ ة منرـــ  ِيرـــ  علـــ  أمميـــ، تبنيرـــ  مـــ  دََّرـــ َ دإلءـــادِي،  دَّمصـــ اف َّضـــم   ت هقيـــق دَّنتـــ ئج دَّمَا

 (.5: 2014)سلط، دَّنقد دَّ لسطيني،، 

ي، دَّه كمـ،  مب دئ يمك  ت ضيح       دَّةم نيـ، دَّت َّيـ، بنـ    علـ  مإـ ييا ََّنـ، بـ ز  َّلاق بـ، دَّمصـِا
 َّه كمـــــ، دَّ ضـــــل   دَّمم اســـــ َ دَّق دعـــــددَّم ضـــــه، مـــــ  خـــــَل   (Basel Committeeدَّإ َّميـــــ، )
 (:21: 2009)دَّإزديزة،  ِيم  يلا ِلسطي  ِا دَّمص اف

 .دإلدداة مَلس  ميك  عض ي،مبدأ  .1
 .دَّتدقيق أنظم،مبدأ  .2
 . دَّء  ِي، ِص حإلدمبدأ  .3
 .دَّمخ طا دداةمبدأ إ .4
 . دَّتإ يض َ دَّمك ِآَ نظ امبدأ  .5
 .دَّمس ممي   هق ق د امبدأ  .6
 .دَّمص َّح أصه م د امبدأ  .7
 .دَّإم   سل ك أخَلقي َمبدأ  .8
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فـإن مـن اْلهميـة توضـيح اْلسـ  التـي  السـابقة لمبـادئلوفيما يتعلق بالمكونات التفصـيلية      
 فيما يلي:المبادئ هذه عليها تنطوي 

 :اإلدارة مجل  وهيكل عضويةمبدأ  2-2-5-1

 دَّدادســـ َ أ  هـــ دَّا َنَـــد أ  تاكيبـــ، مَلـــس دإلدداة مســـ َّ، ِـــا غ يـــ، دتمميـــ، هيـــث أظرـــا      
ي، أ   %(60) ـ، دَّمصـِا م  دَّبن ك دَّ  ءل، ك   َّدير  أعض   مَلـس إدداة إمـ  كـ ن د م تقـاي  َّلمإِا

ي، به َـــ، إَّـــ  مَلـــس  كـــ ن د ســـلبي  إزد  دإلءـــادف علـــ  ءـــئ   دَّبنـــك، َّـــذد ِـــ   دَّمؤسســـ َ دَّمصـــِا
، مإ   ف ب َّق ة يتص  (.285: 2006. )سليم  ،  دَّمإِا

ــد مبــ دئ أس ســي، تهكــا ســل ك مَــ َّس دإلدداة  دَّتــا دت قــَ عليرــ         مــ  خــَل  مــذد دَّمبــدأ يَ 
ـــ َّتطبيق دَّســـليا َّم رـــ ا دَّه كمـــ،  مـــا ) ـــ ايا  دَّت صـــي َ دَّمتإلقـــ، ب ـــَ ســـ بقدَّإديـــد مـــ  دَّتق ، مَا

2006 :103:) 
    يســر  دِــَ دَّمصــاف إَّــ  دتمــ ا د ة خلــق هايــ، ددخــ  مَلــس دإلدداة هتــ ضــا ا  المبــدأ اْلول:

ي،.  تدخ  غيا ضا اي م  أطادف خ َا
منح دَّمَلس دَّسلط، دََّلزم،، تن  م  دَّضا اي مـنح دإلدداة د امـ  دَّـائيس،  يتاكـز  المبدأ الثاني:

 ِ  دَّه كم، دََّيدة ِا ِرا دَّ اق بي  دَّتدخ  دَّمب َّ  ِي   دَّمسئ َّي، دَّمن سب،.
 :ما ينطوي عليه هذا المبدأ وفيما يلي نستعرض

 : المؤهالت :أولا 
 علـ  داديـ،  خبـاة من سـب، تمكـنرا مـ         دَّمَلس أ  يك ن د مـؤملي  مرنيـعل  أعض ينبغا .1

ـــــديا  ـــــ  تق ـــــ  دإلدادك  عل ـــــيرا أ  يمتلكـــــ د دَّقـــــداة عل ـــــ َّ   ظـــــ ئ را دإلءـــــادِي،،  يتإـــــي  عل ت
ــــ، ِيمــــ  يتإلــــق  ــــيا دَّمخــــ طا  ب ًســــتادتيَي َدَّمســــ مم َ دَّمرني  دَّنءــــ ط َ دَّتءــــغيلي،،  تقي

دداتر ،  عددد  دَّمه سبي،  دَّل دئح دَّتن يذي، ب َّق دني   دًَّتزدا دن  . دًتص ًَ دَّم َّي، دَّتق ايا  دن
علـــ  علـــا تـــ ا،  بهســـ  نيـــ،،  لـــس أ  يمتلكـــ د دَّقـــداة َّلإمـــ  بنـــ    يتإـــي  علـــ  أعضـــ   دَّمَ .2

 .ِي   دَّهاص  دًمتم ا دَّمطل بي ،  بم  يخدا دَّبنك أ  أصه م دَّمصله،
قــأ   ينبغــا .3 ،  دَّقــ دني  دتخــاى َّقــ ن   دَّبنــك دَّماكــزي    يكــ   عــدد أعضــ   مَلــس دإلدداة ِ 

 .دَّبن ك نء ط َ  مدى  تط ا هَا دَّمرني، م  هيث دَّمتطلب َذدَ دَّإَلق،  أ  يلب  
َّتن يــذ مســئ َّي ترا،  عليــ  يتإــي  علــيرا  دَّكــ ِالــ  أعضــ   دَّمَلــس دمــتَلك دَّ قــَ يتإــي  ع .4

 ب ســتةن  دتكةــا  مَلــس إدداة بنــك  دهــد د  بنكــي  علــ عــدا قبــ   دَّإضــ ي، ِــا أكةــا مــ  
ِيرــ  دَّبنــك ذدَ دَّمَم عــ، دَّ دهــدة مةــ  ءــاك،  ،مســ ممدَّإضــ ي، ددخــ  مَــ َّس دَّءــاك َ دَّ

ق دَّإض ي،  أ  تك   دَّمَم ع، ق بض، أ  ت بإ، ددخ   . دَّتإليم َ َّلق دني     ِ 
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 : التي يقوم بها مجل  اإلدارة الوظائف :ثانياا 
 . ضَ مية ق ددخلا َّله كم، ِا دَّبنك عل  أ  يإتمد م  قب  دََّمإي، دَّإ م، .1
 مــَ يــتَل ا بمــ  َّلإمــ  برــ  دَّمرنــايقــ ا مَلــس دإلدداة بت ضــيح قــيا دَّه كمــ،  ق دعــد دَّســل ك  .2

ً  عــ  دًَّتــزدا بــ َّق دني    يكــ   دَّبنــك، أ  ينترَرــ  ينبغــا دَّتــا دَّمإــ ييا مَلــس دإلدداة مســئ 
تمكنـ  مـ  تهليـ   دَّتـا  ضَ دَّسي س َ دَّمن سب،   دَّل دئح دَّتنظيمي، دَّن ِذة دَّخ ص، ب َّبن ك،

  تقييا دتدد  دَّمـ َّا َّلبنـك  مـدى دَّتإـال إَّـ  دَّمخـ طا ِـا مختلـف دتنءـط، دَّتـا يم اسـر 
 .دَّبنك

 : (45-44: 2009)َ دة،  اإلدارة مجل  مسئوليات :ثالثاا 
ــــ  دإلدداة مَلــــس أعضــــ   يتصــــاف أ  يَــــم .1 ــــ، دَّمإل مــــ َ مــــ  أســــ س عل   ب م نــــ، دَّك مل

ق دََّلزم،  دَّمر اة  ب َّإن ي،  . مس ممير لمؤسس، َّ مصله، تِض      ِ 
 علـــ  ِـــ   مختل ـــ، بصـــ اة دَّمســـ ممي  ِئـــ َ علـــ  تـــؤةا قـــادادَ دَّمَلـــس دتخـــ ذ ه َّـــ، ِـــا  .2

 .بإددَّ، دَّمس ممي  ك ِ، يإ م  أ  دَّمَلس
 .دَّمس ممي  مصله، ِير  يادع  س مي، أخَلقي، مإ ييا دإلدداة مَلس يطبق أ  يَم  .3
 :دَّت َّي، دَّمإين، دَّ ظ ئف دَّمَلس يؤدي أ  يَم .4
 دَّتقديايـ،  دَّم دزنـ َ دَّخطـا،  سي سـ، َّـألدد ، ،دَّائيس  دَّخططدَّمؤسس،  دستادتيَي، مادَإ، .أ 

 مادقبـــ، عـــ  ِضـــَل    دَّتن يـــذ، دتدد  يادقـــم  أ  دتدد  أمـــددف يهـــدد  أ  دتعمـــ  ،  خطـــط
 .دًستةم ادَ م   دَّتخلص  دًسته دذ دَّائيسا دَّاأسم َّا دإلن  ق

دخ   دَّه كم، مم اس َ ِإ َّي، مادقب،  .م   .دََّلزم، دَّتإديَلَ  دن
هَل   عز  دتدد   مادقب، مك ِآَ  تهديد دختي ا .ج   .دَّائيسي  دَّم ظ ي   دن
 .دإلدداة مَلس أعض   دنتخ م عملي،  ء  ِي، اسمي، ضم   .د 
 دَّمسـتقل،، دَّمادَإـ، ذَّـك ِـا بمـ  ،َّلمؤسسـ،  دَّمه سـبا دَّم َّا دَّتقايا أنظم، نزدم، ضم    .ه 

 دَّتءـــغي   مادقبـــ، دَّخطـــا بـــ دداة دَّمتإلقـــ، دتنظمـــ، دتخـــص  علـــ  دَّاق بـــ،، أنظمـــ،  مَلئمـــ،
 .دَّإَلق، ذدَ  دَّمإ ييا ب َّق دني   دًَّتزدا  دَّإملي َ

 . دًتص ًَ دإلِص ح عملي َ مادقب، .  
ــــس يكــــ   أ  يَــــم .5 ــــ  د  قــــ دا  دإلدداة مَل ــــيا مم اســــ، عل  تمــــ ا  دَّم ضــــ عا دَّمســــتق  دَّتقي

 :دآتا مادع ة خَل  م َّلمؤسس، 
 دَّمهتمـ  مـ  دَّتـا دَّمرـ ا َّيت َّـ د دَّتن يـذيي  غيـا دَّمَلـس أعضـ   مـ  ك ف عدد تخصيص .أ 

 نزدمـ، مـ  دَّتهقـق دَّر مـ، دَّمسـئ َّي َ مـذه أمةلـ، مـ ) دَّمص َّح ِا تإ ال عل  تنط ي أ 
  دختي ا   دَّإَلق،، ذ ي دتطادف مَ دَّمإ مَلَ مادَإ،   دَّم َّي،،  غيا دَّم َّي، دَّتق ايا عملي،

 (.دَّمَلس  مك ِ ة دَّائيسي  دَّم ظ ي 
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َاد دَ تءكيل،  تهديد ت صيف يَم .م   .دَّمَلس م  دَّمنبةق، دَّلَ   عم   دن
 عـــ تقرا علـــ  دَّملقـــ ة ب َّمســـئ َّي َ دًَّتـــزدا علـــ  قـــ داي  دَّمَلـــس أعضـــ   يكـــ   أ  يَـــم .ج 

 .ِإ َّ، بص اة
 ِـــا  دَّمَلئمــ، دَّســليم، دَّمإل مـــ َ علــ  دَّهصــ   ِاصــ، دَّمَلـــس تعضــ   تتــ ح أ  يَــم .6

 .بمسئ َّي ترا دَِّ    م  يمكنرا نه   عل  دَّمَلئا دَّت قيَ

 :اإلدارة مجل  لجان :رابعاا 

 : للمجل  التنفيذية اللجنة .1
 م  دَّتا تق ا بمس عدة دَّمَلس ِا مادَإ، ت  صي  دَّبي ن َ دَّخ ص، ب تعمـ   َّهـي  دنإقـ د      

، ك ِ، عل  دَّلَن، دَّتن يذي،  دتنءط، دَّائيس دَّمَلس ِا د ات  دَّت َّي،، ِ   دَّغ َّم تإال دتعم  
 .(22: 2009)دَّإزديزة،  َّلمَلس دَّت بإ، دَّلَ   ب قا َّمادَإتر  كم  تق ا ب َّتنسيق بي  أعم  

 

 : المراجعة لجنة .2
دَّتا تس عد مَلس دإلدداة ِا تن يذ مسئ َّي ت  ب إلءادف عل  ن عيـ،  دسـتق م، دَّمه سـب،،  ما      

 دَّمادَإــ،،  دَّاق بــ، دَّددخليــ،  مم اســ َ إعــددد دَّتقــ ايا دَّم َّيــ، َّلبنــك  ينبغــا علــ  َميــَ أعضــ   
أعض   دَّلَن،( أ  يك ن د مستقلي   ذ ى خباة ب َّءئ   دَّم َّي، ََّن، دَّمادَإ، )أ  علا دتق  أغلبي، 

)سـلط، دَّنقـد  دَّمه سـبي، أ  دَّم َّيـ، ب َّءـئ      متخصصـ دَّـائيس يكـ    دَّمه سـب،، كمـ  ينبغـا أ 
 .(20-21: 2014دَّ لسطيني،، 

 المهام التالية المراجعة لجنةتتولى  :المهام: 
ا  تهديـد دتإ بــ   عزَّـ  ءــايط، مصـ دق، دَّمَلــس  دََّمإيـ، دَّإم ميــ،   .1 تاءـيح دَّمـدقق دَّخــ َا

 .ذَّك دَّإ م، عل 
ا ماة  دهدة ِا دَّسن، عل  دتق   .2   .تقييا دستقَلَّي، دَّمدقق دَّخ َا
 .مادَإ، دَّمم اس َ دَّمه سبي،  دَّم َّي، َّلمصاف  .3
 .اف. مادَإ، نظا دَّاق ب، دَّم َّي،  دَّاق ب، دَّددخلي، َّلمص4
ا، ب إلضــ ِ، إَّــ  ت ضــيح أيــ، 5 . مادَإــ، نطــ ق  نتــ ئج دَّتــدقيق  من قءــتر  مــَ دَّمــدقق دَّخــ َا

 .ِا نط ق دَّإم  صإ ب َ  دَرت 
ا 6 . مادَإــ، دَّقــ دئا دَّم َّيــ، دَّماهليــ،  دَّســن ي، َّلمصــاف  من قءــتر  مــَ دإلدداة  دَّمــدقق دَّخــ َا

 .دَّم َّي، ب إلض ِ، َّألهك ا  دَّتقديادَ دَّمتإلق، ب َّق دئا
نرـــ   خدمـــ، مـــديا دَّتـــدقيق دَّـــددخلا  دَّم دزنـــ،   . تقـــديا دَّت صـــي َ بخصـــ ص دختيـــ ا  تإيـــي7  دن

 .متة  إلدَّمخصص، َّلتدقيق دَّددخلا  أعم   مادقب، د
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َــاد دَ دَّاق بــ، دَّددخليــ،  مادقبــ، 8  متةــ   إلد. تقيــيا مــدى ك ــ  ة دَّإــ ملي  ِــا دَّتــدقيق دَّــددخلا  دن
 .ِير  تغييادَ أي، أنظم، إلدداة دَّمخ طا  أي، 

 .عل  دَّتزدا دَّمصاف ب َّمتطلب َ دَّق ن ني،  دَّتنظيمي، دإلءادف .9
 . أددئ  دَّتنسيق مَ ََّن، إدداة دَّمخ طا بم  يك   بي    ضَ دَّمصاف دَّم َّا .10
 .مادَإ، دَّتق ايا دَّمإدة م  ددئاة دَّتدقيق دَّددخلا  مت بإ، تص يم دَّمخ َّ  َ .11
ِــا دَّمصــاف  مت بإــ، دَّتزدمــ  بــدَّي  إَــاد دَ   دإلمتةــ مادَإــ، دَّتقــ ايا دَّتــا يإــدم  مادقــم  .12

 .دَّإم 
 

 : المخاطر وتقييم اللتزام متابعة لجنة .3
 مــ  دَّلَنــ، دَّمإنيــ، بمت بإــ، دًَّتــزدا  دَّمخــ طا دَّتــا تهــدد سي ســ َ دًَّتــزدا،  آَّيــ َ دَّمادقبــ،      

،  مخ طا دَّسـ ق،  مخـ طا دًئتم   مإل م تر  ََّميَ دَّنء ط َ ِا مَ   دَّمخ طا مة  مخ طا 
دَّتءـغي ،  مخــ طا دَّســي َّ، دَّنقديــ،،  مخـ طا أخــاى يقتضــ  دإلءــادف عليرـ ،  قــد يكــ   مــ  دَّم يــد 

من صل، ع  ََّن، تقييا دَّمخ طا َّمت بإ، دَّتزدا دَّإ ملي  ب َّبنك ب َّق دني   دَّل دئح  دًَّتزداتك ي  ََّن، 
 .    سن ي دإلدداة    تقديا تقايا دَّا مَلسبسي س، مك ِه، غسي  دتم د دًَّتزدادَّددخلي،  كذَّك 

 ســلط، دَّنقــد دَّ لســطيني،،  التاليــة المهــام المخــاطر وتقيــيم اللتــزام متابعــة لجنــة تتــولى :المهــام(
2014 :19): 

  مســتقبلي، ه َّيــ، ءــ مل، دســتادتيَي،   ضــَ دَّمصــاف تعمــ   دَّمصــ هب، دَّمخــ طا تهديــد  .1
، ه    .منر   دَّهد دَّمخ طا تهم  دَا

 .دَّمخ طا إدداة ددئاة  ي ب بينر  دَّاسما اي غ دَّاسما دًتص   تب د   .2
  .دَّمصاف َّر  يتإال قد أ  ر ي دَ دَّتا دَّمخ طا ه   د اي، بتق ايا دَّمَلس تز يد .3
ــ د بيئــ، من ســب، إلدداة دَّمخــ طا ِــا دَّمصــاف بمــ  يءــم  دادســ، مــدى مَل مــ،  .4 دَّت كــد مــ  َ 

مؤم  يإم  بءك  مستق  علـ  إدداة دَّمخـ طا دَّتـا دَّريك  دَّتنظيما َّلمصاف  َ  د ك دا 
ا مــذد دَّنظــ ا ب َّهــد ــق نظــ ا  دضــح إلدداة دَّمخــ طا علــ  أ  يــِ   ت دَــ  دَّمصــاف  ذَّــك ِ 

 :يلا م  دتدن 
 دَّمادقب، دَّمَلئم، َّلمخ طا م  دَّمَلس  دإلدداة دَّتن يذي، دَّإلي .  .أ
ي،  .ب   .تهديد  قي س  ضبط ك ِ، دَّمخ طا دَّماتبط، ب تنءط، دَّمصِا
  .دَّمخ طا  دَّخس ئا دَّتا قد تنَا عنر  مست ىدَّسب  دَّمَلئم، َّتخ يل  .ج
 .َّم دَرتر  دََّلزا دًهت  ظ باأس دَّم   .د
 . ضَ سي س َ إدداة دَّمخ طا ِا دَّمصاف .5
َ تق ايا َّلمَلسدَإ، دَّتق ايا دَّص داة ع  ددئاة إما  .6  .ب َّخص ص دداة دَّمخ طا  ِا
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بسي سـ َ إدداة دَّمخـ طا  مـدى نَ هرـ  ِـا تهقيـق دَّنتـ ئج دَّتهقق م  دَّتزدا دإلدداة دَّتن يذي،  .7
 .دَّماس م،  دتمددف

دًَتمـــ ع أابـــَ مـــادَ ب َّســـن، علـــ  دتقـــ ،  يَـــ ز تهديـــد م دعيـــد دَتم ع ترـــ  بهيـــث تكـــ    .8
 ًَتم ع َ دَّمَلس بك م  أعض ئ .متزدمن، مَ دَّم دعيد دَّمنتظم، 

 

 :الترشيحات لجنة .4
تقيا دَّماءهي  َّلإض ي، إَّ  مَلس دإلدداة  دإلدداة دَّتن يذي،  تق ا بتقديا دَّت صي َ  دَّتا ما      

إ َّيـ، مَلـس دإلدداة، ب إلضـ ِ، إَّـ  تقـديا  بء   دَّماءهي  َّإضـ ي،، كمـ  تقـ ا بتقيـيا مـدى ك ـ  ة ِ 
يرـــ َ بءـــ   دَّتَديـــد تعضـــ   مَلـــس دإلدداة  دَّإمـــ  علـــا تهـــديث   عليرـــ  أيضـــ     دســـتبددَّرادَّتَ 

  اة دَّـا دَّتإـدي  مةـ  صـد ا قـادادَ أ  كلم  دعـَ دَّضـا  أ     يا مية ق دَّه كم، ِا دَّبنك د اي تط
  ََّن، ق دعد َديدة تستلزا مإر  تإدي  مية ق دَّه كم،،  أممر  مت بإ، م  يصدا م  دَّبنك دَّماكزي

 .ب ز 
 (:18: 2014)سلط، دَّنقد دَّ لسطيني،،  التالية المهام الترشيحات لجنة تتولى :المهام 

 أعضـــ   ِــا ت دِامــ  دَّ دَــم  دَّمــؤمَلَ َّلءــا ط دَّمَلــس مــ  دعتم دمــ  يــتاا مإــ يي إعــددد .1
 .من سب، تادم  أخاى ع دم   أي،  دَّخبادَ دَّمر ادَ هيث م  دَّمَلس

 .تعض  د دنتخ م إع دة أ  ًنتخ م َّلمس ممي  دَّمَلس ب  يتقدا تقايا إعددد .2
دَ دَّتا تإتقد دَّلَن، أنر  مطل ب، ب َّنسب، َّإدد أعض   ا دَّت صي َ َّلمَلس ه   دَّتغييتقديا  .3

 عن . دَّمنبةق، دَّمَلس أ  أي م  دَّلَ  
 ماءهي  دَّمس ممي   أي م  دَّمَلس َّإض ي، دَّمقتاهي  دَّماءهي  َميَ أملي، مدى دادس، .4

 .أسم ئرا دإلدداة تقتاح
ــــد  .5  تقــــديا  دَّمَلــــس ََّــــ   مــــ  أي ِــــا دَّءــــ غاة دَّمق عــــد َّءــــغ  دَّمــــؤملي  دتعضــــ   تهدي

 .َّلمَلس إَّ  بء نرا دَّت صي َ
ميَ دَّلَ   َميَ  أدد  دَّمَلس أدد  تقييا  .6  .عل  دتق  دَّسن، ِا  دهدة ماة دتعض   َ 
 أنرــ  ضــا اي، دَّلَنــ، تإتقــد دَّتــا دَّتغيــادَ هــ    دآخــا دَّهــي  بــي  َّلمَلــس ت صــي َ تقــديا .7

 .دَّائيسي  َّلمسؤ َّي  دَّ ظي ي، دت ص ف أ  دإلدداة ميك  ِا
  دَّائيســـ  دَّمســـؤ َّي  دإلدداة مَلـــس  أعضـــ   ائـــيس إهـــَل  َّضـــم   من ســـب، خطـــ،  ضـــَ  .8

 .غيا مت قإ، ظا ف بسبم ء دغا ظر ا عند أ  دَّط ائ، دَّه ًَ ِا  دستبددَّرا
 

 : المكافأت والحوافز لجنة منح .5
 بمـــ  دإلدداة  دإلدداة دَّتن يذيـــ،، ِـــا مَلـــس  مـــا دَّتـــا تقـــ ا بتقيـــيا بـــدًَ  مك ِـــآَ دتعضـــ       

 . (22 :2014)سلط، دَّنقد دَّ لسطيني،،  َّلبنك دتَ  ط يل، مَ دتمددف يتن سم
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 المهام: تكون مهام لجنة منح المكافآت والحوافز على النحو التالي: 
إر  َّلمَلس َّلم دِق، علير   دإلءادف عل  تطبيقر  .1  .إعددد سي س، دَّمك ِآَ  دَّه دِز  ِا
 تهديثَّإَاد  مادَإ، د اي، َّسي س، منح دَّمك ِآَ  دَّه دِز  تقديا دَّت صي َ إَّ  دَّمَلس  .2

 .دَّسي س، مذه
إ َّي، سي س، منح دَّمك ِآَ َّضم   تهقيق أمددِر  .3  .إَاد  تقييا د اي ه   مدى ك  ي، ِ 
  . تهقق دإليادد بءك  ِإلا آَدَّت كد م  َ  د تَ نس بي  ِتاة صاف دَّمك ِ .4
 مك نــ َ مك ِــآَ  بــدًَ ائــيس  أعضــ   دَّمَلــس مســت ى َّلمَلــس بءــ   تقــديا ت صــي َ  .5

 .ِا دَّمصاف   دَّمسؤ َّي  دَّائيسي
دَّت كد م  أ  سي س، منح دَّمك ِآَ  دَّهـ دِز ت خـذ بإـي  دًعتبـ ا ك ِـ، أنـ دع دَّمخـ طا دَّتـا  .6

  .يتإال َّر  دَّمصاف عند تهديد دَّمك ِآَ
مــَ تإليمــ َ ســلط، دَّنقــد  دَّنظــ ا دَّــددخلا دَّت كــد مــ  ت دِــق سي ســ، مــنح دَّمك ِــآَ  دَّهــ دِز  .7

 .َّلمصاف
 

 لجنة الحوكمة: .6
 َّتنســـيق دتقـــ  علـــ  أعضـــ   ةَلةـــ، مـــ  تكـــ  .َ َّله كمـــ، ََّنـــ، تءـــكي  دَّمَلـــس علـــ  يَـــم     

)ســلط، دَّنقــد  دتقــ  علــ  عضــ يتر  ِــا تضــا أ   يَــم  تك ملرــ  دَّه كمــ، سي ســ، إطــ ا  تطبيــق
  (:23: 2014دَّ لسطيني، ، 

رــا قــاد ة علــ  دَّقــداة يمتلــك أ   يَــم دَّلَنــ، يــاأس مســتقَل   عضــ د   .أ    دَّقــداة دَّم َّيــ، دَّقــ دئا ِ 
  . دَّتدقيق دَّه كم، َّلَنتا دَّمكمل،  دَّمر ا دتد دا بي   دَّابط دَّتنسيق عل 

ي، دَّق ن نيـ، كـ َّخباة دَّلَنـ، منرـ  تسـت يد مختل ـ، مرـ ادَ َّديـ  مسـتقَل   عض د   .م    تإتبـا  دَّمصـِا
 .دَّه كم، ةق ِ، إلاس   دَّمَلس م  مطل ب،

 م  غيا تن يذي عض د   أ  دًسَلمي، دَّمص اف ِا دَّءاعي، دَّاق ب، ميئ، أعض   م  عض د   .ج 
 .دَّتقليدي، دَّمص اف ِا دَّمَلس

 المهام التالية الحوكمة لجنةتتولى  :المهام: 
 دَّتدقيق.  ََّن، دإلدداة مَ ب َّإم   ذَّك دَّه كم، سي س، إط ا تطبيق عل  دإلءادف  .1
 دَّقيــ ا خــَل  مــ  إَّيرــ  تت صــ  دَّتــا دَّنتــ ئج علــ  بنــ      دَّت صــي َ ب َّتقــ ايا دَّمَلــس تز يــد  .2

 هتـ  دَّـدَّي   مقتاه تر  َّتإدي  دَّمصاف ه كم، بدَّي  دًَّتزدا مدى تقييا يءم  بم  بمر مر 
 دَّ ضل . دَّمم اس َ مَ يت دِق
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 :التدقيق أنظمةمبدأ  2-2-5-2
بم  تق ا ب  م  مس عدة دَّ هدة دًقتص دي، ِا تهقيق أمددِر   ت كيـد  تس عد دَّمادَإ، دَّددخلي،     

َــ  إدداة دَّمخــ طا  دَّاق بــ، أِإ َّيــ، دَّاق بــ، دَّددخليــ،  دَّإمــ  مــَ مَلــس دإلدداة  ََّنــ، دَّمادَإــ، مــ  
ِا عملي، ه كم، دَّءاك َ مـ  خـَل  تقيـيا  تهسـي  دَّإمليـ َ دَّددخليـ، َّل هـدة دًقتصـ دي،،  ،علير 

دَّضبط دَّددخلا نتيَ، دستقَلَّر   تبإيتر  َّائيس مَلس دإلدداة  دتص َّر  بـائيس ََّنـ،   كذَّك تهقيق
 دَّمادَإ،. 

 م الذي بعنوان: 2006وضمن تقرير لجنة بازل عام 
 (Enhancing Corporate Governance For Banking Organization-February: 2006).  
 :(2006(، IIب ز ، )دت  ق    دإلء اة إَّ  أنظم، دَّتدقيق ب آتاضمت

يَـــم علـــ  مَلـــس دًدداة أ  يقـــا ب ســـتقَل  مادقبـــا دَّهســـ ب َ  ب ظـــ ئف دَّاق بـــ، دَّددخليـــ،  .1
) يءـــم  ذَّـــك  ظـــ ئف دَّتطـــ بق  دًَّتـــزدا  دَّق ن نيـــ،( ب عتب امـــ  َ مايـــ، َّه كمـــ، دَّمصـــ اف 

مــــ َ دَّتــــا يــــتا  ت كيــــد دَّمإل   دختبــــ ابغــــال    بغــــال تهقيــــق عــــدد مــــ   ظــــ ئف دَّاق بــــ، 
ـــك يَـــم أ  تقـــا ليرـــ  مـــ  دإلدَّهصـــ   ع ـــك،  دإلدداة دَّإليـــ  َّلبن ـــ َ  أدد  دَّبن دداة عـــ  عملي

ي، َّسَلم، دَّبنك ِا دتب ممي،  ظ ئف دَّمادَإ،  دَّاق ب، دَّ إ َّ، دَّددخل  َ  دَّط ي .ي،  دَّخ َا
دداة  دإلدداة دَّإليــ  َّلبنــك دَّتهقــق مــ  أ  دَّقــ دئا دَّم َّيــ، تمةــ  دَّم قــف إليَــم علــ  مَلــس د .2

يي   َّلبنــك دَّمــ َّا ِــا َميــَ َ دنبــ   ذَّــك مــ  خــَل  دَّت كــد مــ  أ  مادقبــا دَّهســ ب َ دَّخــ َا
عملي َ دَّاق ب، دَّددخلي، ب َّبنك  ِا  يء اك د أيم اس د عملرا ب َّت دِق مَ دَّمإ ييا دَّمطبق،   

دَّق دئا دَّم َّي، ،  م  دَّمَلئـا أ  تقـ ا ََّنـ، دَّمادَإـ، دَّددخليـ، بكت بـ،  ِادَّماتبط، ب إلِص ح 
 .ب ءاة دَّ  مَلس دًدداةدَّتق ايا م

 

   ما يليأنظمة التدقيق في المصارف تشمل: 

 :التدقيق الداخلي :أولا 

 عــ  ، دَّمســئ َّ،دَّائيســ دتطــادف أهــد ب عتبــ اه د اه بــ دد  يقــ ا دَّــددخلا دَّتــدقيق أ  يــاى خليــ      
 :(415: 2003)خلي ،  دتَ مي  خَل  م  دَّه كم، دعا

 دتطــادف دَّددخليــ، مــ   مــا دَّتن يذيــ،  دإلدداة دَّتــدقيق  ََّنــ، دإلدداة مَلــس مســ عدة :اْلول تجــاهل ا
 خـدم َ دًستءـ ادَ تقـديا خـَل  مـ  ب  عليـ، د ام  أدد  ِا  ق دعدم  دَّه كم، تن يذ ع  دَّمسئ َّ،

 .َّلتءغي  دَّمختل ، دَّم دضيَ ِا
 دَّمخــ طا  تقيــيا  تهليــ  مت بإــ، ِــا  ظي تــ  مضــم   مــَ يت ــق دَّــذي بــد اه دَّقيــ ا :الثــاني تجــاهال 

 دَّت كيــد خــدم َ تقــديا خــَل  مــ  ذَّــك عــ   دَّتقايــا َّم دَرترــ ، دَّمَلئمــ،  دَّاق بــ، بــ َّتنظيا دَّماتبطــ،
 .دَّمختل ، دَّمَ ًَ ِا  دَّضم  
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 :متثالإلمراقبة ادائرة  :ثانياا 
إننــ  ً نســتطيَ تهديــد مــدى دَّتــزدا دَّمصــ اف به كمــ، دَّءــاك َ د   دَّتطــاق َّإَلقــ، ه كمــ،      

، تلـك دَّإَلقـ، دَّماتبطـ، دَّتـا ي صـإم  (Compliance In Banks)دَّءـاك َ ب إلمتةـ   ِـا دَّبنـ ك
ـ، أ  ه كمـ، دَّءـاك َ  مإر  تهديد دَّهَـا دَّهقيقـا دَّـذي تمةلـ  ه كمـ، دَّءـاك َ ِـا دإلمتةـ  ، َّدَا

دَّبنــ ك قــد تإنـا دإلمتةــ   ِــا دَّبنــ ك. ِه كمـ، دَّءــاك َ تإتبــا أمــا مك نـ َ نظــ ا دإلمتةــ   ِــا ِـا 
تإـد أمـا عن صـا دإلمتةـ    Corporate Governance)دَّبن ك دَّتَ اي، ِمب دئ دَّه كمـ، ن سـر  )

ِا دَّبنك، كم  أ  ق دعد دَّه كم، أيض   تدخ  ِا مك ن َ عن صا دإلمتة   دتخاى ِا دَّبنك ِإل  
 Basel (I, II)بي  دَّمة   ِ   أما عن صا دإلمتة   ِا دَّبن ك م  ضا اة دًَّتزدا بتطبيق مإي اس

(www.bis.org –The Bank International Settlements (BlS) .)

إ َّ، ددئم، متة  إلد مادقب،  ظي ، إنء   مسؤ َّي، دَّمَلس ع تق عل  يقَ         سي سـ، مـ  كَز  ِ 
 تســم   مســتقل، مختصــ، ددئــاة إَّــ  دَّ ظي ــ، مــذه  تســند دَّمصــاف ِــا  دَّتإليمــ َ َّلقــ دني  متةــ  دإل
 .(30: 2014)سلط، دَّنقد دَّ لسطينا،  دمتة   مسؤ   أ  مديا ياأسر  متة  دإل مادقب، ددئاة
 

 :التدقيق(لجنة ) لجنة المراجعة :اا ثالث
ب نرـ  ََّـ، منبةقـ، عـ  مَلـس إدداة دَّمؤسسـ،، تكـ   عضـ يتر   قد عاف سليم   ََّن، دَّتدقيق      

ـ، ع َّيـ، مـ   ق ا َّـديرا دَا  دَّخبـاة  دًسـتقَلَّي،صاة ِقط علـ  دتعضـ   غيـا دَّتن يـذيي   دَّـذي  يتـِ 
يـ،  عـددد دَّتقـ ايا دَّم َّيـ،  مادَإـ، عمليـ َ دَّتـدقيق دَّددخليـ،  دَّخ َا ِا مَـ   دَّمه سـب،  دَّتـدقيق،  دن

 .(143: 2006ددخ  دَّمؤسس، )سليم  ، ئ دَّه كم،  مادَإ، دًَّتزدا بتطبيق مب د
 المؤسسية الحوكمة منظور من المراجعة لجان تشكيل ضوابط : 

 هتــ  ءــاك، أي ِــا دَّمادَإــ، ََّنــ، تءــكي ب دَّخ صــ، دَّضــ دبط مــ  مَم عــ، تتــ دِا أ  يَــم     
 دَّمؤسسـ َ ه كمـ، آَّيـ َ ت صـي  ِـا     بيـإيَ تسـ ما   ب  عليـ، أ  بك ـ  ة أعم َّر  دَّلَن، مذه تؤدي

 : 315) 2007: ءه ت ،   علا،)
 .دَّلَن،  مسئ َّي َ َّسلط َ دَّ دضح دَّتهديد .1
 .دَّمادَإ، ََّن، أعض   ِا  دَّمر اة دَّخباة  تك م  ت دِا .2
 .دَّمادَإ، ََّن، تعض   دَّمَلئا دَّإدد تهديد .3
 .   تنظيمي دَّمادَإ، ََّن، دستقَل  .4
 .دَّءاك َ ه كم، ِا َّد ام  دَّمادَإ، ََّن، إدادك .5

 

 

http://www.bis.org/
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 :(31-29: 2009)سلط، دَّنقد دَّ لسطيني،،  رابعاا: التدقيق الخارجي
ا هســ ب َ مــدقق ســن ي    يإــي  أ  مصــاف كــ  علــ  .1  مــ  دَّمرنــ، بمزد َّــ، َّــ  مــاخص خــ َا

 . دَّمرني، دَّاسمي، دََّر َ
ا دَّمــــدقق  تإيــــي يـــتا .2  هــــ   ِــــا دَّمَلــــس مــــ  أ  َّلمصــــاف دَّإم ميـــ، دََّمإيــــ، مــــ  دَّخــــ َا

 .أص َّي    دَّإم مي، دََّمإي، م  ت  يض 
ا دَّمدقق عل  .3  علـ   دإلَ بـ، َّلمصـاف دَّإم ميـ، دََّمإيـ، دَتم عـ َ َميـَ هضـ ا دَّخـ َا

 .دَّمس ممي  دست س ادَ م  يخص  م 
ا دَّمــدقق مــَ دَّتإ قــد َّــدى دَّمصــاف علــ  يَــم .4  ِيــ  يــذكا مإرــ  )دت  قيــ،( عقــد إبــادا دَّخــ َا

 :يلا م  أدن  كهد
 . دَّمهدددَ  دَّمسؤ َّي َ دَّم َّي، دَّبي ن َ تدقيق م  دَّردف .أ
 .دَّم َّي، دَّبي ن َ ع  دإلدداة مسؤ َّي، .ب
 .دتخاى دَّمرني،  دَّمتطلب َ دَّإَلق، ذدَ دَّتءايإ َ إَّ  دإلء اة مَ دَّتدقيق نط ق  .ج
 .دَّتدقيق نت ئج إليص   أخاى  س ئ  أي، أ  دَّتقايا ءك  .د
 مإل مــــ َ أيــــ، أ  مســـتنددَ أ  ســــََلَ تيــــ، دَّتـــدقيق ءــــاك،  صــــ   تقييـــد عــــدا ضـــم   .ه

 .دَّتدقيق تغادل مطل ب،
 .تسديدم   تاتيب َ دَّمرني، دتتإ م .و
ا خبيا إءادك ه   دَّتاتيب َ .ز  .دَّلز ا عند خ َا

 
 :والشفافية فصاحإلامبدأ  2-2-5-3

ــــ، دإلِصــــ ح  دَّءــــ  ِي، ِــــا       ــــا أنرــــ  تمكــــ  دَّمســــتةماي  مــــ  مادقبــــ،  دَّمؤسســــ َتكمــــ  أممي ِ
دســــتةم ادترا،  هم يــــ، دًســــتةم ادَ،  دِــــَ دَّمســــتةما ًتخــــ ذ قــــادا دًســــتةم ا، هيــــث تبــــاز أمميــــ، 

 قـ ة ِصـ ح إلد دَّء  ِي، علـ  سـبي  دَّمةـ   ب َّنسـب، َّقـ ة دَّسـرا، ِرنـ ك عَلقـ، طاديـ، بـي  ِص ح إلد
ــ،   كلمــ  دعتبــا دَّســرا قــ ي ً  يتــ ةا ب َّمإل مــ َ دَّســلبي،ِصــ ح إلددَّســرا أ  تدنيــ ، ِكلمــ  زددَ دَا

 (.129: 2012، )خضا
  دتعم    دَّقادادَ ب َّظا ف دَّمتإلق، دَّمإل م َ ِير  تك   بيئ، خلق" دَّء  ِي،بم ر ا  يقصد       
 .(144: 2011ص، ي)دَّص   "دَّمؤسس، ِادتطادف  َّك   م ر م،  منظ اة مت ه، دَّه َّي،
ا دَّ قَ دَّمَلئـا   م  خَل  مذد دَّمبدأ يَم      أ  يك   دط ا دَّه كم، تهقق دإلِص ح دَّدقيق ِ 

 دَّملكيــــ،،  ،  مــــ  بينرــــ  دَّم قــــف دَّمــــ َّا،  دتدد ،دَّمنءــــ ةبءــــ   ك ِــــ، دَّمســــ ئ  دَّمتصــــل، بت ســــيس 
 :(236: 2013)ك ِا،   أسل م مم اس، دَّسلط،
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 ءتم  دإلِص ح  َّك  د   أ  يقتصا عل  دَّمإل م َ دَّت َّي،:يَم أ  ي .1
 دَّنت ئج دَّم َّي،  دَّتءغيلي،. . أ
 أمددف دَّمص اف. . م
 هق دتغلبي، م  هيث دَّمس مم،. .َ 
 ي   دَّماتب َ  دَّمزدي  دَّممن ه، َّرا.دداة  دَّمدياي  دَّتن يذي  دَّائيسأعض   مَلس دإل . ث
 ع دم  دَّمخ طا دَّمنظ اة. . ج
  َّإ ملي   بغياما م  أصه م دَّمص َّح.دَّمس ئ  دَّم دي، دَّمتصل، ب . ح
 مي ك   سي س َ ه كم، دَّمص اف . خ

مإــ ييا دََّــ دة يت ــق مــَ  ب ســل مينبغــا إعــددد  مادَإــ، دَّمإل مــ َ  كــذَّك دإلِصــ ح عنرــ   .2
دَّمه سبي،  دَّم َّي، كم  ينبغا أ  ي ا ذَّك دتسل م بمتطلبـ َ دإلِصـ ح غيـا دَّم َّيـ،  أيضـ  

 بمتطلب َ عملي َ دَّمادَإ،.
يَــم دًضـــطَلع بإمليــ، مادَإـــ، ســن ي، عـــ  طايـــق مادَــَ مســـتق ، برــدف دت هـــ، دَّتـــدقيق  .3

ا  دَّم ض عا   دَّمستخدا ِا إعددد تقديا دَّق دئا دَّم َّي،. َّألسل مدَّخ َا
ينبغــا أ  تك ــ  قنــ دَ ت زيــَ دَّمإل مــ َ إمك نيــ، هصــ   مســتخدما دَّمإل مــ َ عليرــ  ِــا  .4

 دَّ قَ دَّمَلئا  ب َّتك َّيف دَّمن سب،.
 
 :المخاطر دارةمبدأ إ 2-2-5-4

 تيَي،ددًســـتا  دإلدداة ِـــا دتس ســـا دََّـــز  :مـــاأ  إدداة دَّمخـــ طا  دَّمخـــ طا إدداة مإرـــد فعـــاّ      
دَّمصــ هب،  دتخطــ ا َّم دَرــ، مــنظا بءــك  دَّمؤسســ َ تتبإرــ  دَّتــا  دَدا دإلَــ ِرــا .مؤسســ، تي

 نء ط ك  مه ظ،  م  نء ط ك  م  دَّمستددم، دَّمزدي  تهقيق بردف تنءطتر ،
 (The Institute of Risk Management, 2002: 2) 
َّلمخــ طاة  دَّســلبي، دآةــ ا تقليــ " أنرــ  علــ  دَّمخــ طا إدداة Williams and Heinzعــاف   قــد   
)همـــ د،  عليرـــ   دَّســـيطاة  قي ســـر  عليرـــ  دَّتإـــاف خـــَل  مـــ  ممكنـــ، تكل ـــ، ب قـــ  دتدنـــ  دَّهـــد إَّـــ 

2007 :146.) 
 إدداة دَّمخــ طا علــ  أنرــ  " تهديــد  تهليــ   دَّســيطاة دًقتصــ دي، (COSO) ََّنــ، ِــَعاّ   قــد     

 . 2011: 10)دَّاد ي، (دإلياددي، َّلمءا ع دَّقداة أ  دتص   تردد دَّتا دَّمخ طا عل  مذه

 ـــواع ـــ، مخـــ طا إَّـــ دَّمنءـــ ة  َّرـــ  تتإـــال دَّتـــا دَّمخـــ طا تصـــنيف يمكـــ : المخـــاطر أن  نظ مي
 :(15: 2012)داد سا، دَّر دي،  يلا كم  نظ مي، غيا  مخ طا دَّس ق( )مخ طا
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 مــا دَّمخــ طا دَّإ مــ، دَّتــا تســاي علــ  دًســتةم ا ِــا  مخــاطر الســوق(:(المخــاطر النظاميــة  .1
  :دًقتص دي  ب َّنظ ا دَّم َّا دَّإ ا،  م  أمةلتر  ب َّنء ط دَّس ق،  تنء  ع  دَّبيئ،  تتإلق

ـــــ  دنخ ـــــ ل دَّقيمـــــ، دَّهقيقيـــــ،  :مخـــــ طا دَّتضـــــخا  دَّكســـــ د .أ هيـــــث تـــــؤدي مـــــذه دَّمخـــــ طا إَّ
 .دَّءادئي،  ترق   دنخ  ل َّلمَ  ددَ  دتص   دًستةم اي، بسبم

 ما دَّمخ طا دَّتا تكم  ِا دَّتغيادَ دَّمهتمل، تسإ ا دَّ  ئـدة  :مخ طا تغيا أسإ ا دَّ  ئدة .ب
 .دات  ع   دنخ  ض 

دَّتقلبـــ َ أ  دَّتغيـــادَ دَّإكســـي،  مـــا دَّمخـــ طا دَّتـــا تنءـــ  نتيَـــ،  :مخـــ طا أســـإ ا دَّصـــاف .ج
 .دَّمهتمل، ِا أسإ ا صاف دَّإمَلَ

 مــــا دَّمخــــ طا دَّماتبطــــ، ب ت ضــــ ع دَّسي ســــي،  :دَّمخــــ طا دَّسي ســــي،  دَّم َّيــــ،  دًقتصــــ دي، .د
 .دي،  دًَتم عي، دَّم َّي،  دًقتص 

  ما دَّمخ طا دَّتا تنء  ع  طبيإ،  ن ع دًستةم ا، ِرا ت تا نتيَ، المخاطر غير النظامية:  .2
 :أمةلتر  دَّتإ مَلَ دًستةم اي، ِقد تؤةا عل  مستةما مإي  د   غياه،  م 

ــــ، دَّتم يــــ ،  :مخــــ طا دَّتم يــــ  . أ ــــ  دتمــــ د    تــــاتبط بن عي ــــ دة نســــب، دتمــــ د  دَّمقتاضــــ، إَّ زي
 .دَّمستةماة يإنا أ  دَّمؤسس، تتهم  مخ طا دَِ كل ، نقدي، زي دة ع  دَّتك َّيف دتخاى

 بزي دة  يزددد ما دَّمخ طا دَّن َم، ع  دَّت سَ ِا منح دًئتم   دَّتَ اي :دًئتم   مخ طا . م
 .دَّإمَل  إَّ  دَّممن ه، دَّذما

ــ ددَ دَّمتدد َّــ، إَّــ   :مخــ طا دَّســي َّ، .َ   تتمةــ  ِــا قــداة دَّمؤسســ، علــ  ته يــ  عن صــا دَّمَ 
  .علي  سي َّ، َّتسديد دًَّتزدم َ دَّمتاتب،

دَّمت قــَ،  عــ  دات ــ ع مصــ ايف دَّتءــغي  مــا تلــك دَّمخــ طا دَّن َمــ، عــ   :مخــ طا دَّتءــغي  . ث
 دَّدخ .  يؤةا ذَّك دَّتغيا عل  ص ِا

ــ   ب ًَّتزدمــ َ عنــدم   :مخــ طا اأس دَّمــ   أ  ســددد دًَّتزدمــ َ . ج  تإنــا عــدا دَّقــداة علــ  دَِّ 
أقـــــ  مـــــ  دَّقيمـــــ، دَّســـــ قي، َّرـــــذه  مســــت ىدَّمؤسســـــ، إَّـــــ   تــــنخ ل دَّقيمـــــ، دَّســـــ قي، تصـــــ  

  .دًَّتزدم َ

 ( يمك  إبادز أن دع دَّمخ طا دَّتا تتإال َّر  دَّمص اف.7-2 م  خَل  دَّءك  اقا )
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 .(: أن دع دَّمخ طا دَّتا تتإال َّر  دَّمص اف7-2دَّءك  اقا )
 

 

 

 

 

  

 .(55: 2011)ط َّم،  دَّمءرددنا،  دَّمصدا:
 
 يلي فيمانوضحها  المخاطر إدارة ممهام (IIA, 2009: 14): 

 َّ هــددَ ددخليـ    َّلمخــ طا  ميكـ  سي ســ، إعـددد مــَ دَّمخـ طا إدداة دســتادتيَي،  سي سـ،  ضـَ .1
 . مَلئم، بيئ، إنء   عل   دَّإم  دَّإم ،

 .دَّمخ طا إدداة يخص ِيم   دَّتءغيلا تيَاددًستا  مست ىدَّ عل  دَّتإ    .2
 دَّ ظـ ئف مختلـف مَ دَّتنسيق مَ دَّمَلئا دَّتإليا  يءم  دَّمؤسس،، ددخ  دَّةق ِا دَّ عا بن   .3

 . دَّخطا م دَر، عملي َ تط يا مَ دَّمخ طا إدداة يخص ِيم 
 . دَّمص َّح  أصه م دإلدداة َّمَلس  تقديمر  دَّمخ طا ع  دَّتق ايا إعددد .4
 . دقتص دي نء ط بك  دَّخ ص، دَّمخ طا دكتء ف .5
، ر دكتء ِ تا دَّتا دتخط ا تهلي  .6   .دتخاى ب تخط ا  عَلقت   مسبب ت  طبيإت   مإِا
، قي س .7  .دَّخس اة هَا  تقديا هد ةر   دهتم   دَّخط اة دَا
ـ َ هسـم دَّمؤسسـ، أ  دَّ ـاد َّدى دَّمَ  دة دتخط ا م  ك  إلدداة  سيل، أنسم دختي ا .8  دَا

 .دََّلزم،  دَّتكل ، دتم  
 
 

 للتخاطر للحي تحعرض لها للتصارف

 مخاطر السوق

 ممخاطر سعر للفائة 

 المخاطر المالية

 هيكل الميزانية

 هيكل قائتة للةخل

 ممالءممة رأس للتال

 ممخاطر لالئحتا 

 مخاطر اْلعمال

 المخاطر القانونية

 مخاطر السياسات

 البنية المالية

 مخاطر الدولة

 مخاطر التشغيل

 مخاطر استراتيجية 

 اْلنظمة الداخلية

خاطر التكنولوجيام  

الدارةسوء   

اْلحداث مخاطر  

السياسية المخاطر  

 المخاطر ذات العالقة

 مخاطر أزمات

 المخاطر الخارجية

 ممخاطر للعتالت
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  :والتعويضات المكافآت نظاممبدأ  2-2-5-5
  دَّمم اسـ َ دَّ  علـ، دَّه كمـ، مبـ دئ َّتإزيز دَّك مل، دَّمسؤ َّي، يتهم  أ  دَّمَلس عل  يتإي      
 برـذه يإرـد أ  يَـ ز ً  دَّم َّيـ،، دَّمك ِـآَ ََّنـ، َ  د ظ  ِا هت  دَّم َّي، دَّمك ِآَ َّمنح دَّسليم،

 دَّمصـ اف دًَّتـزدا برـ علـ   ينط ي مـذد دَّمبـدأ علـ  عـدة مإـ ييا يَـم ، ،دَّتن يذي َّإلدداة دَّمسؤ َّي،
 :(37-34: 2014، سلط، دَّنقد دَّ لسطيني،)

 آَّيـ َ   ضـَ تط يامـ  مت بإـ،    دَّهـ دِز دَّمك ِـآَ َّمـنح سي س، دعتم د دَّمَلس عل  يتإي  .1
 .تن يذم  هس تك   

 ذ ي دَّك ــــ  ة  دســــتقط م دَّمــــ ظ ي  علــــ  َّلمه ِظــــ، دَّم َّيــــ، دَّمك ِــــآَ مــــنح سي ســــ، ترــــدف  .2
،  .دََّلزم،  دَّخبادَ  دَّمر ادَ  دَّمإِا

ئ َ مست ي َ َميَ  دَّه دِز دَّمك ِآَ سي س، تءم  أ  يَم .3  .دَّم ظ ي  ِ 
 تك ــ  دًَّتــزدا مهكمــ، إَــاد دَ ب ضــَ دَّتن يذيــ، دإلدداة قيــ ا مــ  دَّت كــد دَّمَلــس علــ  يتإــي   .4

 .تن يذم   آَّي َ  دَّه دِز دَّمك ِآَ منح سي س، بتطبيق
 أ  يســـتإي   َّـــ  ســـن ي     دَّهـــ دِز دَّمك ِـــآَ مـــنح سي ســـ، مادَإـــ، يضـــم  أ  دَّمَلـــس علـــ   .5

 .دستء ادَ ءاك، أ  دَّددخلا ب َّتدقيق
م ظ يـــ   أدد   قيـــ س تقيـــيا أَـــ  مـــ  دتدد  َّقيـــ س نظـــ ا مصـــاف كـــ  َّـــدى يكـــ   أ  يَـــم .6

 .م ض عا بءك  دَّمست ي َ بمختلف
دَّمــــدى  علــــ  دَّكلــــا دَّمصــــاف أدد  علــــ  دَّإليــــ  دإلدداة مــــ ظ ا أدد  قيــــ س يســــتند أ  يَــــم .7

 .دَّط ي 
إ َّيترـ  مَل مترـ  َّتقيـيا دَّم َّيـ، دَّمك ِآَ منح سي س، مادَإ، تك   أ  يَم .8  يتَـزأ َـز د  ً ِ 

 .دَّمصاف َّدى دَّمخ طا إدداة عم  إط ا م 
 َّتإزيز ِإ َّيـ، ب َّمصاف دَّم ظ ي  مست ي َ َّمختلف دَّم َّي، دَّمك ِآَ ميك  يصما أ  يَم .9

 .دَّم َّي، دَّمك ِآَ منح أمددف  تهقيق دَّمخ طا إدداة
 تءــم  دَّنقــد  قــد  د اه دَّم ظــف منصــم علــ  بنــ     دَّمك ِــآَ مــنح أءــك   تتنــ ع أ  يَــم .10

 . دَّإيني، دَّنقدي، دَّمك ِآَ م  أخاى  أءك    دتسرا
دَّخ صـــــ،  دَّمإل مــــ َ عـــــ  دَّســــن ي، دَّم َّيـــــ، بي ن تــــ  ِـــــا دإلِصــــ ح دَّمصـــــاف علــــ  يَــــم .11

 مــَ دَّمــ ظ ي   قيمترــ  ِئــ َ  َّمختلــف دَّمَلــس  أعضــ   َّــائيس دَّممن هــ، دَّم َّيــ، ب َّمك ِــآَ
  ر .دِإ  أءك   دَّمك ِ ة َّن ع ت صيلا تهلي 

م دَّهص   عل  م دِق، سلط، دَّنقد دَّمسبق، علـ  تخصـيص أ  صـاف مك ِـ ة َّـائيس  .12 يتَ 
مصـ دق، ،   صـاف دَّمك ِـ ة  أسب م    دَّمَلس مَ ت ضيح قيم، دَّمك ِ ة َّك  عض أ  أعض

 .دََّمإي، دَّإم مي، َّلمس ممي  عل  تخصيص مك ِآَ َّائيس  أعض   دَّمَلس
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 :المساهمين وحقوق دورمبدأ  2-2-5-6
 دَّإددَّـ، يهقـق بمـ  هق قرا عل  دَّمس ممي  هص   َّضم   دَّمن سب،  دَددإلَا  دَّمؤسس، تتخذ     

 :(14: 2013ما )دَّزعبا،  دَّهق ق  مذه ،تمييز د    دَّمس  دة
 :أهمها ومن العامة الحقوقأولا: 
 دَّخ صـــــــ، دَّمإل مـــــــ َ تتضـــــــم  دَّمســـــــ ممي  بملكيــــــ َ خ صـــــــ، بســـــــََلَ دَّءـــــــاك، دهت ــــــ ظ .1

  .بمس ممترا
 علــ   ب َّهصــ   ،ب َّمؤسســ، دَّخ صــ،  دَّ ةــ ئق دَّمإل مــ َ علــ  دًطــَلع ِــا دَّمســ ما هــق .2

 .عنر  دَّم صح دَّمإل م َ
 دَّسـن ي، دتابـ ح علـ   دَّهصـ   دََّإيـ، دَّإم ميـ، َّلمؤسسـ، دَتمـ ع ِـا  دَّتصـ يَ دَّمء اك، .3

 َّلمسـتةماي  طاهرـ  قبـ  َّلمنءـ ة دتسـرا مـ  َديـدة َدإصـددا  أيـ، ِا دًكتت م أ َّ ي، َّلءاك،
  .دآخاي 

 دَّمــديا م دَرــ، ِــا أ  أعضــ ئ  مــ  أي أ  دإلدداة مَلــس م دَرــ، ِــا قضــ ئي، دعــ ى إق مــ، .4
ــــ َّتإ يل ِيــــ  يط َّــــم م ظــــف أي أ  َّلءــــاك، دَّإــــ ا  إِءــــ   نتيَــــ، ضــــاا مــــ  َّهقــــ  عمــــ  ب

 .َّلءاك، دَّساي، دَّطبيإ، ذدَ دَّمإل م َ
  دسـإ،، بصـَلهي َدََّمإيـ، دَّإم ميـ،  تتمتـَ :الجمعيـة العموميـة صـالحيات ضـمن الحقـوقثانياا: 

 أممرـــ   مـــ ، مب ءـــا بءـــك ٍ دَّمنءـــ ة  مســـتقب  علـــ  تـــؤةا دَّتـــا َددَّقـــادا  دتخـــ ذ صـــَلهي،     خص صــ
 :دآتا
 .دَّق دم، َّل تاة  خطت  دَّءاك، أدد  ه   دإلدداة مَلس من قء، .1
ا دَّهس ب َ مدقق  دنتخ م دإلدداة مَلس أعض   دنتخ م .2  .دَّخ َا
 .َّلمنء ة دَّم َّي، دَّبي ن َ عل  دَّمص دق، .3
 .،دَّائيس غ ي تر  يتغيا يتإلق م   خص ص    َّلمنء ة دتس سا  دَّنظ ا دَّت سيس عقد تإدي  .4
 .تخ يض  أ  م َّر  سأا  زي دة أ  تص يتر  أ  دندم َر  أ  دَّمنء ة بدمج دَّمتإلق، دتم ا .5
 .أعض ئ  أهد أ  ائيس  أ  دإلدداة مَلس إق َّ، .6

 ذَّــك مَلهظــ،  يمكــ  ،دَّمســ ممي  هقــ ق هم يــ، تهقيــق إَّــ  دَّه كمــ، أنظمــ، مختلــف ســإَ       
 إَّــ  مَملرــ  ِــا ترــدف دَّتــا OECD)) دإلقتصــ دي،  دَّتنميــ،تإــ    دَّ منظمــ، مبــ دئ ِــا ب ضــ ح
 دَّمبـدأ يـنص هيـث قدَّهقـ   مـذه ب ضـ ح َّيإـ َّج دَّمبـ دئ أهـد  خصصـَ دَّمس ممي ، هق ق ضم  
 ِــيرا بمــ  دَّمســ ممي  ََّميــَ دَّمتك ِئــ، دَّمإ ملــ، دَّءــاك َ ه كمــ، إطــ ا يك ــ  أ  يَــم" :أنــ  علــ 

 علـــ  دَّهصـــ   ِاصـــ، َّلمســـ ممي  تتـــ ح أ  ينبغـــا كمـــ  .دتَ نـــم  دَّمســـ ممي  دَّمســـ ممي  صـــغ ا
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 ضم نر  يَم دَّتا دَّهق ق م  د  عدد دَّمبدأ  يهدد". هق قرا دنتر ك ه َّ، ِا( ع د ) ِإلا تإ يل
 :(6-5: 2007)دَّ زيا،  دآتا دَّنه  عل  دَّءاك َ ِا  دَّمستةماي  َّلمس ممي 

 .متك ِئ، مإ مل، دَّ ئ، ن س إَّ  دَّمنتم   دَّمس مم   يإ م  أ  يَم .1
 ك ِـ، يـتمك  أ  ِيَـم .دَّتصـ يَ هقـ ق ن ـس (ِئـ، كـ  ددخ ) َّلمس ممي  يك   أ  ينبغا .أ

 مـ  ِئ، َّك  دَّممن ه، دَّتص يَ بهق ق دَّمتصل، دَّمإل م َ عل  دَّهص   م  دَّمس ممي 
 هقــ ق ِــا مقتاهــ، تغيــادَ أيــ، تكــ   أ  يَــم كمــ  َّألســرا، ءــادئرا قبــ  دَّمســ ممي  ِئــ َ

 .دَّمس ممي  قب  م  َّلتص يَ خ ضإ، دَّتص يَ
 مَ علير  مت ق بطايق، دَّم  ضي  أ  (Trustees) دتمن   ب دسط، دَّتص يَ يتا أ  يَم .ب

 .دتسرا همل،
 دَّمإ ملـــ، َّلمســ ممي  دَّإ مــ، ب ًَتم عــ َ دَّمتصــل،  دإلَــاد دَ دَّإمليــ َ تك ــ  أ  ينبغــا .ج

ــــ،  همــــ ت   أ  صــــإ ب، دَّمنءــــ ة إَــــاد دَ تءــــك  أً يَــــم كمــــ  دَّمســــ ممي ، َّك ِــــ، دَّمتك ِئ
 .َّلتص يَ مات إ، تك َّيف دَّمس ممي 

 .دَّء  ِي، أ  ب إلِص ح تتسا ً بص اة دتسرا تدد   منَ يَم .2
ــ د عــ  دإلِصــ ح دَّتن يــذيي  دَّمــدياي  أ  دإلدداة مَلــس أعضــ   مــ  يطلــم أ  ينبغــا .3  أيــ، َ 

 .دَّمنء ة تمس بمس ئ  أ  بإملي َ تتص  قد برا خ ص، مص َّح
 

 :المصالح أصحاب دورمبدأ  2-2-5-7
ينبغا أ  يقا دإلط ا دَّخ ص ب َّق دعد دَّمنظم، َّله كم، دَّمؤسسـي، بهقـ ق أصـه م دَّمصـ َّح      

يا  كم  ما مهددة ِا دَّق ن  ،  يءََ دَّتإ    دَّ إ   بي  دَّءاك َ  أصه م دَّمص َّح ب َّءاك، تِ 
 :(39: 2011 )ط َّم،  دَّمءرددنا، ا    تضم  م  يلَّلءاك َ م َّي دًستماداي،

ضـــا اة دهتـــادا هقـــ ق أصـــه م  دَّق دعـــد دَّمنظمـــ، َّله كمـــ، دَّمؤسســـي، علـــ يءـــدد إطـــ ا أ   .1
 دَّمص َّح دَّتا يهمير  دَّق ن  .

 إت ه، دَّ اص، تصه م دَّمص َّح َّلهص   عل  تإ يل من سم ع  دنتر ك هق قرا. .2
ـ د آَّيـ َ َّمءـ اك، أصـه م دَّمصـ َّح  أ  تك ـ  تلـك  .3 أ  يسمح إطـ ا دَّه كمـ، دَّمؤسسـي، بَ 

 .دتدد  مست ىدآَّي َ بد ام  تهسي  
ا دَّت قيَ دَّمن سم. .4 اص دَّن  ذ َّر  ب سل م د اي ِ  يا دَّمإل م َ تصه م دَّمص َّح ِ   تِ 
تمـــةلرا دًتصـــ   دَّســم ح تصـــه م دَّمصـــ َّح بمــ  ِـــيرا دَّإـــ ملي  مــ  دتِـــادد  دََّرـــ َ دَّتــا  .5

ـــــ،  ـــــ،  دَّمن ِي ـــــا ق ن ني را  دتَـــــ ه دَّتصـــــِا َ غي ـــــا عـــــ  مخـــــ ِ  ـــــس دإلدداة َّلتإبي بهايـــــ، بمَل
 تخَلقي َ دَّمرن،، بم  ً يؤدي إَّ  دَّمس س بهق قرا.
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 :العمل وسلوك أخالقياتمبدأ  2-2-5-8
ـــ اًختيـــ ا  دتس ســـا دَّءـــاط مـــ،ددَّنز  تكـــ   أ  يَـــم      ـــس  أعضـــ  دَّمؤسســـ،  مـــ ظ ا كب  مَل
 تإـــزز  دَّتـــاَّمـــديام  دَّتن يـــذي   دتخَلقـــا دَّســـل ك َّق دعـــد مد نـــ،  ضـــَ َّلمنظمـــ َ ينبغـــا  .دإلدداة

  (.33 :2013)دَّزعبا،  دَّمسؤ َّ، َدا ددَّقا عملي، دتخ ذ 
)ســلط،  دَّإليــ  مــ  خــَل   دَّســل كي، دتخَلقيــ، دَّمإــ ييا  تءــَيَ تبنــا دَّمصــاف ينبغــا علــ        

 :(2009:44دَّنقد دَّ لسطيني،، 
صددا دعتم د دإلدداة مَلس عل  يَم .1  َّمـ ظ ا دَّإمـ  آددم  أخَلقيـ َ سي سـ، عـ  دَّيـ   دن

ق   َّلظا ف تإديلر  َّلمصاف  يمك  دَّمصاف،   .ب  دَّخ ص، دَّإم   دهتي َ َ ِ 
  .َّبن ده خاق أي عل  دَّمتاتب، دَّإ دقم دَّدَّي  ي ضح أ  يَم .2
ــــ  .3 ــــَ دَّمصــــاف عل ــــ َ دَّيــــ  ت زي ــــ  علــــ  دتخَلقي ــــدايم تز يــــدما  م ظ ي  عنــــد دَّــــَلزا ب َّت

 .ب َّءك  دتمة  بن ده تطبيق ضم   أَ  م  دَّضا اة،
ضـــم   تطبيـــق دَّيـــ  دتخَلقيـــ َ ِـــا دَّمصـــاف  دَّتـــزدا َميـــَ  دَّمصـــاف إدداة مَلـــس علـــ  .4

 .ب  م ظ ا دَّمصاف
 
 :سلطة النقد الفلسطينية ودورها في تفعيل الحوكمة في المصارف 2-2-6
 الفلسطينية:: نبذة مختصرة عن سلطة النقد أولا 

ا،  دضــطلإَ بمر مرــ  ِــا نر يــ، عــ ا 1994ت سســَ ســلط، دَّنقــد دَّ لســطيني، ِــا نر يــ، عــ ا      
ســإَ ســلط، دَّنقــد د مــ    منــذ ت سيســر  هيــث ا كمؤسســ، مســتقل، َّرــ  أمليــ، ق ن نيــ، ك ملــ،. 1995

ي،، ي، دَّإ َّمي،  أِض  دَّمم اس َ دَّد َّي، ِـا دَّاق بـ، دَّمصـِا كمـ   دمتمـَ  َّم دكب، دَّتط ادَ دَّمصِا
منــــذ ت سيســــر  ب اســــ   أســــس دَّه كمــــ، دَّســــليم، مــــ  خــــَل  أهكــــ ا قــــ ن   ســــلط، دَّنقــــد  دَّمصــــ اف 
 دَّتإليمــ َ دَّصــ داة بمقتضــ مم ، بمــ  يضــم  ســَلم، دَّإمــ  دَّمصــِاا  هم يــ، أمــ د  دَّمــ دعي  ِــا 

 .(2009:5ِلسطي   تءَيَ دَّنم  دًقتص دي دَّمستددا )سلط، دَّنقد دَّ لسطيني،، 

علـى تطبيـق  لهـا فـي الرقابـة الممنوحـة الصـالحيات خـالل من سلطة النقد الفلسطينية دور: ثانياا 
 :حوكمة المصارف

 بمت بإــ، َّقــد أتــَ ََّنــ، بــ ز  علــ  تهديــد د ا دَّســلط، دَّاق بيــ، ب عتب امــ  دََّرــ، دَّمإنيــ، مب ءــاة     
 دَّه كمــ، ق دعــد  قــد أن طــَ برــ  مســؤ َّي َ عــدة َّتســري  تطبيــق .أعمــ    أنءــط، دَّقطــ ع دَّمصــِاا

 بـــد   دَّتقليـــ  مـــ  أمميـــ، دَّتـــزدا دَّمصـــ اف بمبـــ دئ  ق دعـــد  . تكـــايس دَّءـــ  ِي،  دَّمســـ  َّ،  دَّنزدمـــ،
 ســلط، علـ  ينطبـق  مـذد دَّسـلط، دَّاق بيـ،، أمـا مـ  أءـ َا إَّيـ  ََّنـ، بــ ز  هـ   د ا  أمـ  .دَّه كمـ،
 :(2009)قاش، ضه  ِيم  يلا ، م لسطيني،دَّنقد دَّ
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يرــ َعلــ  ســلط، دَّنقــد،  .1 دإلاءــ دي،  بصــ تر  دَّمادقــم دَّإــ ا َّلبنــ ك، أ  تــز د أ  تصــدا دَّتَ 
 .دَّه كم، عملي، مم اس، كي ي، ه   َّلمص اف

م عل  سلط، دَّنقد أ  ت خذ بإي  دًعتب ا ب   دَّه كم، دَّسليم، تإتبا .2 دَّإن صا  إهدى يتَ 
 .دَّم دعي  َّهم ي، دَّائيس،

بتطبيــق ق دعـــد دَّه كمــ، ب إ َّيــ، ســ د  ََّرـــ، علــ  ســلط، دَّنقــد أ  تهــدد ِيمـــ  إذد قــ ا دَّبنــك  .3
 .دًَّتزدا ب َّسي س َ دَّإ م، أ  ب ضإر  م ضَ دَّتن يذ دَّ إلا

م عل  سلط، دَّنقد أ  تؤكد عل  ن عي، دَّتدقيق   ظ ئف دَّاق ب، دَّد اي، .4  .يتَ 
 .َّلمصاف عل  سلط، دَّنقد أ  تق ا بإملي، تقييا دآة ا دَّمتاتب، عل  إقادا دَّريك  دَّتنظيما .5
دإلدداة إَّــ  دَّمءــ ك  دإلدداة دَّتن يذيــ، دَّإليــ   مَلــس  علــ  ســلط، دَّنقــد أ  تل ــَ نظــا يَــم .6

دَّاق بيــ، دَّد ايــ،  تــا ِهصــر  أ  تءخيصــر  خــَل  قيــ ا دَّم تءــي  دَّتــ بإي  َّرــ  ب عمــ َّرا دَّتــا
 .دَّمصاف عل 

قيــ ا ســلط، دَّنقــد ب ضــَ دَّيــ  مكتــ م َّق دعــد دَّه كمــ،  دَّت كــد مــ  أ  دَّمصــ اف تلتــزا بــ   .7
ي، تطب  .س د  هد عل  ق  س د  ِا دإلدداة دَّإ م، دإلقليمي، أ  دَّ ا ع دَّمهلي،  دَّخ َا

 َّق دعــد أ  تإمـ  ســلط، دَّنقــد علــ  إيَــ د دَّمنــ خ  دَّبيئــ، دَّمن ســب، َّــدعا تطبيــق دَّمصــ اف .8
 .دَّه كم،

قي ا سـلط، دَّنقـد ب صـددا دَّتإـ ميا  دَّتإليمـ َ دَّم سـاة  دَّم ضـه، َّك ِـ، دَّقـ دني  ذدَ دَّصـل،  .9
 .دَّمص افبإم  

 
 :فلسطين في لحوكمة المصارف الفضلى والممارسات القواعد دليل 2-2-7

دَّمتطلبــ َ  دَّمَم عــ، دت َّــ  :تمــَ ميكلــ، دَّــدَّي  بهيــث يهتــ ي علــ  مَمــ عتي  مــ  دَّق دعــد     
ــــ دني   ــــ،،  دَّتــــا تمةــــ  دَّنصــــ ص دَّملزمــــ، َّلمصــــ اف ِــــا مــــذد دَّمَــــ   كمــــ   ادَ ِــــا دَّق دإلَّزدمي

أمــ  دَّمَم عــ،  . دَّتإليمــ َ دَّســ اي، ِــا ِلســطي ،  تإتبــا دَّمتطلبــ َ دإلَّزدميــ،  دَبــ، دَّتطبيــق هكمــ   
 ترـدف سـلط،  .دَّة ني، ِرا دَّمتطلب َ دإلاء دي،،  دَّتا تمة  أِض  دَّمم اس َ ِا مَ   دَّه كمـ،

يـ  دمتمـ ا دَّمصـ اف َّرـذه دََّ دنـم خ صـ، أنـ  مـ  دَّمت قـَ  يا مـذه دإلاءـ ددَ إَّـ  تَ  دَّنقد م  تِ 
قـــ   َّمـــ  تإليمـــ َ إَّزدميـــ، ِـــا دَّمســـتقب ، أ  تتهـــ   مـــذه دإلاءـــ ددَ إَّـــ   مصـــله، دَّإمـــ   تقضـــي ِ 

قـ   َّمبـدأ   دَّمصـِاا هتـ  ذَّـك دَّهـي ،   Comply Or)تلتـزا دَّمصـ اف بتطبيـق مـذه دإلاءـ ددَ ِ 

Explain)    ـا هـ دَّمتإ اف علي ،  مذد يإنا أ  دتصـ  أ  تطبـق دَّمصـ اف كـ  دإلاءـ ددَ، ِ 
عــدا قي مرــ  بــذَّك ِإليرــ  ذكــا دََّ دنــم دَّتــا َّــا تلتــزا برــ  مــَ دتســب م دَّتــا دضــطاتر  َّــذَّك، ِــا 

 (.11: 2009، ،تق ايام  دَّسن ي، )سلط، دَّنقد دَّ لسطيني
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ـــا      ـــ  ت ـــ  ه كمـــ، دَّمصـــ افدَّتإـــدي    هيـــث أن ـــ  دَّي ِـــا عـــ ا    ا2008دَّصـــ دا ِـــا عـــ ا  عل
صدداه ِا ع ا  ا  م  ةا دَّتإدي  علي 2009 دستن د َّلق دعد  دَّمم اس َ دَّد َّي، دَّ ضل   ا2014 دن

ا، مـــَ 2010ِــا مَـــ   ه كمــ، دَّءـــاك َ  ه كمــ، دَّمصـــ اف دَّصــ داة عـــ  ََّنــ، بـــ ز  ِــا دَّإـــ ا 
 دَّمصــِاا دَّقطــ ع ِلســطي   دَّظـا ف دَّتــا يتصــف برـ  دتخـذ بإــي  دًعتبـ ا دَّتءــايإ َ دَّن ِــذة ِـا

ــــ، ت ت، دَّ لســــطينا ــــ  ك ِ ــــا تســــمح بتطبيقرــــ  عل ــــ، دَّت ــــدَّي  ب َّما ن ــــ دئ دَّتــــا يتضــــمنر  دَّ ــــز دَّمب مي
 .دَّمص اف دَّإ مل، ِا ِلسطي  عل  دختَلف أهَ مر   مي كلر   دَّنء ط َ دَّتا تق ا بر 

  الفلسطينيةرف من منظور سلطة النقد امبادئ حوكمة المص.  
ــا مــذد دإلطــ ا  ضــم  َرــ د ســلط، دَّنقــد دَّمســتماة ِــا إاســ   دَّق دعــد  دَّمم اســ َ دَّ ضــل         ِ

َّه كمــــ، دَّمصــــ اف  م دكبــــ، دَّتطــــ ادَ ذدَ دَّإَلقــــ،، ِقــــد ق مــــَ بمادَإــــ،  تطــــ يا دَّيــــ  دَّق دعــــد 
  دَّمب دئ دستن دد  إَّا 2008 دَّمم اس َ دَّ ضل  َّه كم، دَّمص اف ِا ِلسطي  دَّص دا ِا دَّإ ا 

 دَّتـــا دعتمـــدتر  أيضـــ   ََّنـــ، دَّاق بـــ،  ا2010دإلاءـــ دي، دَّتـــا تـــا إقادامـــ  مـــ  ََّنـــ، بـــ ز  ِـــا دَّإـــ ا 
ي، دَّإابي، دَّمنبةق، ع  صند ق دَّنقـد دَّإابـا  مؤسسـ َ  (مَلـس مهـ ِظا دَّبنـ ك دَّماكزيـ،) دَّمصِا

 .(3: 2014)سلط، دَّنقد دَّ لسطيني،،  دَّنقد دَّإابي،
بهيــث دءـتم  علـ  أابإـ، عءــا مبـدأ  إَّزدميـ  ، يهتــ ي ا 2014ِـا عـ ا  قـد تمـَ ميكلـ، دَّــدَّي       

م دَّتطبيــق   علــ  َميــَ دَّمصــ اف دًَّتــزدا برــ  كــ  مبــدأ مــ  مــذه دَّمبــ دئ علــ  عــدة أهكــ ا تســتَ 
َ س بق)  ما ك آتا   :(45-2014:9، مَا

 :المجل  مهام :اْلول المبدأ
دَّء مل، ع  إدداة دَّمصاف بم  ِا ذَّك  ضَ دَّسي س َ  دتمددف  يتهم  دَّمَلس دَّمسؤ َّي،"     

ً  عـ   دًستادتيَي،  دستادتيَي، دَّمخ طا  مإ ييا دَّه كم،  دَّقيا دَّمؤسسي، َّلمصاف،  يكـ   مسـؤ 
 دإلدداة علـ  َّإلءـادف ب إلضـ ِ، سـَلم، تطبيقرـ ، علـ  تطبيـق مـذه دتمـددف  دَّمإـ ييا  دإلءـادف

 ."دَّتن يذي،
 :المجل  أعضاء مؤهالت ني:الثا المبدأ
ا "      يتإــي  علــ  أعضــ   دَّمَلــس دســتمادا دَّت ميــ  مــ  خــَل  دَّهصــ   علــ  دَّتــدايم  أ  يتــِ 
 دَّســــليا علــــ  دَّهكــــا دَّ دضــــح َّــــد اما ِيمــــ  يتإلــــق ب َّه كمــــ،  أ  تكــــ   َّــــديرا دَّقــــداة دَّ رــــا َّــــديرا

 ".دَّمصاف إدداة ِا  دَّم ض عي،
 :المصالح وتضارب المجل  ممارسات الثالث: المبدأ
علــ  دَّمَلــس تهديــد تطبيقــ َ دَّه كمــ، دَّمن ســب، َّمم اســ، أعم َّــ    ضــَ مــ  يلــزا مــ   ســ ئ       

 ".َّضم   إتب عر   دًَّتزدا بر   مادَإتر  د اي   بردف تهسينر  بءك  مستما
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 :المجل  لجان الرابع: المبدأ
ــم علــ  دَّمَلــس أ  يءــك  ََّ نــ   منبةقــ، عنــ  برــدف "      تإزيــز ِ عليتــ  دَّاق بيــ، علــ  أعمــ   يتَ 

ـــ، دَّتـــدقيق  ََّنـــ،  ـــ، دَّمخـــ طا  ََّن ـــ،: ََّنـــ، دَّتاءـــيح  ََّن ـــ  دَّلَـــ   دَّت َّي دَّمصـــاف،  ب َّهـــد دتدن
ً  يَـــ ز أ  يكـــ   ائـــيس دَّمَلـــس أ  أي عضـــ  يءـــ اك ِـــا عضـــ ي،  .دَّه كمـــ،  ََّنـــ، دَّمك ِـــآَ

 ."دَّلَ   مذه م  ََّن، أي، إهدى دَّلَ   دَّتن يذي، عض د  ِا
 :التنظيمي الهيكل الخام : المبدأ
 ."يَم أ  يإتمد دَّمَلس ميك  تنظيما  دضح يؤدي َّلقي ا ب نءط، دَّمصاف ب  علي،"     
 :العليا التنفيذية اإلدارة :الساد  المبدأ
م علـ  دإلدداة دَّتن يذيـ، دَّإليـ   ب ءـادف دَّمَلـس دَّت كـد مـ  دتسـ ق أنءـط، دَّمصـاف مـَ "      يتَ 

 ."م  دَّمَلس دتعم    م مي،  هَا دَّمخ طا دَّمقب َّ،  دَّسي س َ دَّمإتمدةدستادتيَي، 
 :المخاطر إدارة منهجيات السابع: المبدأ
ا َّـــدى دَّمصـــاف نظـــ ا اق بـــ، ددخلـــا ِإـــ     ظي ـــ، إدداة مخـــ طا بصـــَلهي َ "      يَـــم أ  يتـــِ 

مك ني، ك ِي،  م داد  دستقَلَّي،  ."دَّمَلس مَ دَّت دص   دن
 :الخارجي والمدقق الداخلية الرقابة: الثامن المبدأ
ست  دة دَّ إ َّ، م  عم  دَّمدقق دَّـددخلا  مـدققا إليَم عل  دَّمَلس  دإلدداة دَّتن يذي، دَّإلي  د"     

يدَّهس ب َ   ".دَّددخلي، دَّاق ب،  م  يصدا عنرا م  تق ايا بخص ص متة  دإل مادقبا  ي دَّخ َا
 :والمساهمين المجل  بين التواصل التاسع: المبدأ
 ."يَم أ  يت دص  دَّمصاف مَ دَّمس ممي   يءَإرا عل  دَّمء اك،  يهتاا هق قرا"     
 :والحوافز المكافآت منح سياسة العاشر: المبدأ
أ  يتهم  دَّمسؤ َّي، دَّك مل، َّتإزيـز مبـ دئ دَّه كمـ، دَّ  علـ،  دَّمم اسـ َ  يتإي  عل  دَّمَلس"     

ـ د ََّنـ، دَّمك ِـآَ دَّم َّيـ،، دَّسليم، َّمنح دَّمك ِآَ دَّم َّيـ، هتـ  برـذه  يإرـد أ  يَـ ز ً  ِـا ظـ  َ 
 ."دَّتن يذي، َّإلدداة دَّمسؤ َّي،

 :المصرف حوكمة عن اإلفصاح عشر: الحادي المبدأ
 يَم أ  يقـ ا دَّمصـاف ب إلِصـ ح عـ  ه كمتـ  بءـ  ِي، َّلمسـ ممي   دَّمـ دعي   غيـاما مـ "     

 ".دَّس ق ِا  دَّمء اكي  دَّإَلق، ذ ي دتطادف
 :اإلسالمية المصارف حوكمة متطلبات عشر: الثاني المبدأ
تقـَ علــ  دَّمصــ اف دَّتــا تتبــَ مبــ دئ دَّءـايإ، دإلســَلمي، مســؤ َّي َ إضــ ِي، تَــ ه مســ ممير  "     

ِصـ ح إضـ ِي، َّتقـديا ضـم   َّلمسـ ممي   دَّءـايإ، بمبـ دئ ب نرـ  تلتـزا  تخضَ َّمتطلب َ ه كم،  دن
 ."دإلسَلمي،
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 :اْلم المصرف إدارة مجل  ودور المجموعة هيكل: عشر الثالث المبدأ
ـــ،  دإلَّمـــ ا بريكليـــ، دَّإمليـــ َ َّـــدى دَّمصـــاف"       أ  علـــ  دَّمَلـــس  دإلدداة دَّتن يذيـــ، دَّإليـــ  دَّمإِا

 ."تءكلر  دَّتا  دَّمخ طا كك  دَّمَم ع،
 :الخاصة اْلغراض ذات الشركات عشر: الرابع المبدأ
دَّءــاك َ ذدَ دتغــادل دَّخ صــ، أ  ذدَ دَّصــل، ِـا ه َّــ، عمــ  دَّمصــاف مــ  خـَل  مي كــ  "     

ي، دَّد َّيـــ، ِ نـــ   أ  ِـــا د   تهـــ   ق دنينرـــ   تإليم ترـــ  د   دَّءـــ  ِي، أ  ً تطبـــق دَّمإـــ ييا دَّمصـــِا
م عل  دَّمَلس  دإلدداة دَّإلي  ِرا دَّغال  دَّريك   دَّمخ طا دَّ ايدة م  ن عر  َّرـذه دَّإمليـ َ  يتَ 

 ."خ طادَّم تلك  يَم أ  تسإ  إَّ  دَّتقلي  م 
  :(8: 2014)سلط، دَّنقد دَّ لسطيني،،  ويتم تطبيق هذه المبادئ على المصارف وفقاا للتالي

ــة: .1 َ مــذه مــذه دَّتإليمــ َ علــ  دَّمصــ اف دَّمهليــ، بءــك  ينســَا مــ تســاي المصــارف المحلي
يمــ اس أعم َّــ  ِــا د َّــ، أخــاى، ِإلــ  دَّمصــاف  دَّمصــاف دَّــذي ع  ، أ  ِــا دَّمبــ دئ َّتطبيقرــ 

مَ مذه دَّق دعد ءايط، أ  ً تتإ ال مَ دَّمتطلب َ  دَّمص افضم   ت دِق سي س، ه كم، 
 .دَّبلد دَّمضيف ِا دَّق ن ني،  دَّتنظيمي،

 علير  تقـديا مـ  دَّه كم،،  دَّي دَّ دِدة بتطبيق م   اد ِا  تلتزا دَّمص اف المصارف الوافدة: .2
ـــ د  يـــدَّ  ـــ  َ  ـــ َ تت دِـــقعل ـــدَّي  َّـــدى دَّمصـــاف دتا،  أ  مـــذه مـــَ  تاتيب ـــ َ مـــذد دَّ متطلب

 .مم استر  ِا ِلسطي  َّر  دَّمسم ح دَّتاتيب َ تتضم  ض دبط ِإ َّ، تخضَ َّر  دتنءط،

ـــ  مبـــ دئ ،    مـــ  خـــَل  مـــ  ســـبق      دَّه كمـــ، نـــاى أ  مـــذه دَّمبـــ دئ  مإـــ ييا بإـــد دَّتإـــاف عل
ً تإنــا مَــاد مبــ دئ    دََّ دنــم دَّإمليــ، َّضــبط دَّإمــ ءــم َّي، هيــث غطــَ أمــا تتســا ب َّ  دَّمإــ ييا

نم  ما ةق ِـ،  أسـل م ِـا ضـبط دَّإمـ   تهديـد دَّإَلقـ، بـي  كـ  دتطـادف    ، ت سيام  ت سياد  ضيق  دن
ــ ةا بتطبيــق مــذه دَّمبــ دئؤةدَّمــ ف ا   نخــص ب َّــذكا ضــبط دَّإَلقــ، مــ  بــي  إدداة دَّمصــ ،اة  دَّتــا تت

 دَّتنميــ،  دًقتصــ دي،كمــ، دَّصــ داة عــ  منظمــ، دَّتإــ     بخصــ ص مبــ دئ دَّه   .  دَّمســتةماي  ِيرــ
 ءــ  ِي، تإزيـز مـ  كـَل دَّءـاك َ ه كمـ، إطـ ا يتضـم  بهيـث َّءـاك َ،مـدِر  ضـبط دَّإمـ  ددخـ  د

  دَّتن يذيــ،  دَّتنظيميــ، دإلءــادِي، دَّســلط َ بــي  ِيمــ  دَّمســئ َّي َ تقســيا ح ت ضــ  ك   ترــ ، دتســ دق
عمــــ   تنظــــياضــــبط     دَّمصــــ اف  علــــ  اق بــــ،دَّ مــــدِر أمــــ  مإــــ ييا بــــ ز     .دَّءــــاك، ِــــا دَّمختل ــــ،
دمََ م  بي  مب دئ منظم، دَّتإ    دًقتص دي،  دَّتنمي،  مإ ييا ََّن، أم  سلط، دَّنقد    .دَّمص اف

 دَِ إَّــ مــبــ ز ، ِءــاهَ ب َّت صــي  مــ  تنطــ ي عليرــ  دَّمبــ دئ  هــددَ أَّيــ َ ضــبط دَّإمــ  هيــث 
 ِا ِلسطي . سر ا ِا تهسي   تط يا أدد  دَّمص افدإل
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 :الحوكمة مبادئ تطبيق أهمية 2-2-8
 :(142: 2011تتلخص أممي، تطبيق مب دئ دَّه كم، ِا دتم ا دآتي، )دَّص يص، 

دَّتزدا دَّبن ك بتطبيق مب دئ دَّه كم، يإـد مـ  دَّمإـ ييا دَّمرمـ، َّلمسـتةماي  ِـا ظـ  دَّظـا ف  .1
 .دَّتا تما بر  دتس دق دَّإ َّمي،،  دَّتن ِس دَّءديد ِيم  بينر 

 دتدد ، تطبيق مب دئ دَّه كم، يؤدي إَّ  تهسي  إدداة دَّبن ك،  تَنم دَّ س د  دإلَِلس  س   .2
 .سليم، أسس عل  دَّقادادَ دتخ ذ  يضم 

 دَّهــ دِز،  دَّمبــ دئ يإمــ  علــ  إعطــ   كــ  ذي هــق هقــ  مــ  خــَل  ََّــ   دَّمك ِــآَ تطبيــق .3
 .َّلبنك دإلخَلص ِا دَّإم  دَّذي ينتج عن  تهسي  دتدد   ب َّت َّا

 دإلِص ح  دَّء  ِي، تمنَ دتزم َ  دَّمخ طا  تخلق دَّةق، عند دَّمس ممي  دَّصغ ا  دَّكب ا.  .4
 بــي  دَّن ءــئ، دتســ دق مســت ى علــ   ةيقــ  داتب طــ    منــ ك أ  دَّد َّيــ، دَّدادســ َ مــ  دَّإديــد تؤكــد .5

 دَّمؤسســـي، دَّه كمـــ، بم رـــ ا دَّمتإلقـــ،  دَّمبـــ دئ دَّمإـــ ييا بتطبيـــق دًَّتـــزدا  مـــدى دَّبنـــ ك أدد 
 .(20: 2009)زيدد ، 

ا ن       أمـ د  هم يـ، امـ دَّمصـ اف ه كمـ، ددفمـأ امـأ مـ  أ دَّ صـ  يتبـي  َّلب هـث مذد ر ي، ِ 
 .دَّمصــِاا دَّنظــ ا ِــا  ارــدََّم ةقــ، تإزيــز  كــذَّك خــ ص، بءــك  مي مدَّمســ   صــغ ا دَّمــ دعي ،
يــ ِــا تتمةــ  دَّه كمــ، تطبيــق ِــا دَّنقــد ط،لســ د ا يتضــح أ    مم اســ، كي يــ، َّــ إ دَّمصــ اف  تَ 

 ِــا يــ،لدَّددخ  دَّاق بــ، دَّتــدقيق يــ َلعم مســت ى، قبــ ماد ، رــَّ الــدَّ إ دَّتن يــذ  مت بإــ، دَّه كمــ، مبــ دئ
 دَّماكــــزي  دَّبنــــك ،دَّمصــــ اف َدإددا ) :تءــــم دَّمصــــ اف  ه كمــــ، فدأطــــا    يتضــــح أ ،دَّمصــــاف
ـــــددخ  دَّمـــــدقق   دَّنقـــــد، ط،لســـــدَّمتمةـــــ  ب ي  ، ي  لدَّ  مـــــا  دآخـــــا   دَّمصـــــ َّح صـــــه م أ  دَّخـــــ َا

 .("دَّمقتاض   دَّم دع  ، م  ،مدَّمس "
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 : مقدمة الفصل
 َّلبـ هةي  أ  دَّمادَإـ، َّمرن، س د  دَّمرم، دَّم دضيَ م  عق د عدة منذ دإلدداة غش مءكل، تإد     
 دَّءـاك َ مـ  َّلإديـد مت دَّيـ، دنريـ ادَ مـ  دَّغـش مـذد عل  يتاتم َّم  نتيَ، ع ا، بءك  َّلمَتمَ أ 

 دَّتـا دًنريـ ا هـ ًَ أءـرا  م  .دََّنسي َ متإددة دَّءاك َ خ ص، دَّإ َّا، د   ِا مإظا دَّكباى
 ءـاك،علـ  سـبي  دَّمةـ   ً دَّهصـا، مـ  هـدث َّإمـَلق دَّط قـ، دتمايكيـ،  دإلدداة غـش نتيَـ، هدةَ

(Enron ،ءــــــــاك  ،)(Worldcom)   ،،ءــــــــاك (Xerox ،ــــــــا ِانســــــــ  ءــــــــاك (،  كــــــــذَّك دَّهــــــــ   ِ
(Vivendi Universal،)  ءــاك، مــَ ديط َّيــ  ِــا أ (Parmalat )،  ءــاك، مــَأ  ِــا س يســاد  
(.(Adecco Int'l   ،(.3: 2006)دَّ ءلا 
 تا م  دكتء ف ِا Arthur (Andersen أنداس   آاةا)ما  كباى تدقيق منء ة أخ قَ  قد      

 دسـتةم اي، أد دَ دختـادع خـَل  مـ  سـلبي، م َّيـ،  أهددث هق ئق م  دَّءاك َ مدياي قب  م  إخ  ؤه
 ِــا أنداســ   آاةــا ءــاك، دَّمإتمــدة دَّمادَإــ، مإــ ييا تســإف  َّــا ،   مه ســبي مإ ََّترــ  يصــإم مإقــدة

 دَّتقـــ ايا بإددَّـــ، صـــاده،  ءـــرد د قصـــد، د   أا بقصـــد ســـ د   دَّتَلعـــم  دَّغـــش دتخطـــ   دكتءـــ ف
 عـددَّتر  إَّـ  دَّنظـا د   عليرـ ، دَّمتإ اف دَّمه سب، مإ ييا هسم أعدَ َّك نر  دقق م  دَّتا دَّم َّي،
 أا عمـدد   أكـ   سـ د  ِيرـ  دَّمتسـبم أا دَّ ضـَ كـ    مرمـ  دَّمست يدي ، ع م، ب  يط َّم كم  دَّمَادة
 دَّ ةـــ ق ِـــا    متن ميـــ    نقصـــ منـــ ك  أ  دَّءـــك، يءـــ بر  بـــدأ دَّم َّيـــ، دَّتقـــ ايا إعـــددد عمليـــ، ِـــ   ،ســـر د  
 .(174: 2006)دهد ح،  دَّإ َّا ه   دَّمست يدي  م  كبيا قط ع َّدى دَّمادََ بءر دة
َّلتإبيا عل  مـدى دسـتقادام  تسإ  َميَ دَّمنء ة إَّ  دظر ا أِض  ص اة َّلماكز دَّم َّا َّذَّك      

دًقتصـ دي، َّمـ  َّـذَّك مـ  تـ ةيا مب ءـا علـ  قيمـ، دَّمنءـ ة دَّتـا تظرـا ب ضـ ح ِـا أسـإ ا أسـرمر  
ِا دَّس ق،  مقددا دَّمخ طاة دَّتا يقيمر  دَّمستةما   ب ًعتمـ د علـ  دَّمإل مـ َ دَّتـا ت صـح عنرـ  

ق    دَّق دئا دَّم َّي، َّلمنء ة تهـَ ظـا ف تءـغيلي، مإينـ، دَّـ  دًختيـ ا إدداة دَّمنءـ َّذَّك ِقد تلَـ   ة،  ِ 
 دَّمنءـ ةابـ ح أِصـ ح دَّـذي تـاده من سـب  عـ  إلم  بي  دَّق دعد دَّمه سبي، دًختيـ ا دَّـذي يـؤدي دَّـ  د

 خســ ئام   ماكزمـــ  دَّمـــ َّا، ممـــ  ي ســـح دَّمَـــ   َّلتَلعــم عـــ  طايـــق دســـتخددا دًختيـــ ا دَّمه ســـبا 
 . َ دَّمه سبي، ينتج عنر  قادادَ غيا اءيدةدَّمن سم  تقديا مإل م َ مضلل، َّمستخدما دَّمإل م

 دَّتَلعم ب َّتقـ ايا دَّم َّيـ،، دبتـدد   مـ  دَّمبهـث دَّ ص  ب َّتهلي   دَّمن قء، دَّغش  سيتن    مذد       
ـــ دع  أمـــددف  أســـب م دت   بـــ َّتاكيز علـــ  م رـــ ا دَّغـــش  دَّتَلعـــم،  م رـــ ا  دَّخطـــ   أن دعـــ ،   أن

  دَّمإــــ ييا َّكءــــ رم ،  دإلءــــادِي، دَّاق بيــــ،  دََّرــــ َ ، مــــ دط   مَــــ ًَ داتكــــ م دَّغــــش  دَّتَلعــــم
 .دَّغش تهديد مخ طا أخياد  ، دَّغش  دَّتَلعم َّكءف دََّلزم، دإلَاد دَدَّتا تضمنَ  دَّت صي َ  

أمددف    دَّتق ايا دَّم َّي، دًهتي َّي،  دَّتق ايا دَّم َّي،   دنتر ئن  ب َّمبهث دَّة نا دَّذي يتن    م ر ا     
مهــدددَ دَّتقــ ايا دَّم َّيــ،    أءــك   دًهتيــ   ِيرــ  مك نــ َ دَّتقــ ايا دَّم َّيــ،   أنــ دع دَّتقــ ايا دَّم َّيــ،   

 دَّتق ايا دَّم َّي،. امستخدم أخياد  
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 تمهيد: 3-1-0
تقا َميَ دَّمنظم َ دَّمرني، عل  أ  دإلدداة ما دَّمسؤ َّ، ع  دَّخط   دَّغش بينم  يإد دَّمدقق      

َّمستنددَ  دِ تا  سََلَ دَّمنءـ ة مسؤً  ع  م  يكتء   م  دتخط    دَّغش أةن   ِهص  دَّإ دي 
 (.169: 2012)َمإ،، 

 أمميــ، ذد أمــاد    دكتءــ ِ ِــا دَّمــؤةاة دَّإ دمــ   تهديــد دَّم َّيــ، دَّتقــ ايا ِــا دَّتضــلي  مءــكل، إــدت         
 علـ  دتعمـ   منءـآَ كبـاى مـ  عـدد ِـا م َّي، مء ك  ظر ا بإد  ذَّك دَّه َّا، دَّ قَ ِا خ ص،

 .(173: 2006)دهد ح،  دَّمادَإ، مرن، بمصددقي، داتبط دَّذي دتما دَّإ َّما، مست ىدَّ

دَّغش أ  دَّتز يا ِا  دتخط   أ  دكتء فضا    ظ ئف دَّمدقق دتس سي، ِا دَّم َّقد ك   م       
دتخطـ   أ  دَّغـش نتيَـ، طبيإـ،  دكتءـ فدَّدِ تا  دَّسََلَ دَّمه سبي، إً أ  ذَّك قد تغيا  أصـبح 

ةغادَ نظ ا دَّاق ب، دَّددخلي،  دكتء فَّإم  دَّمدقق  َّيسَ مدِ   َّرذد دَّإم  إً أ  م   دَم دَّمدقق 
صـي، َّـإلدداة بمإ ََّـ، مـذه دَّةغـادَ ت   م عمليـ، دَّغـش أ  دَّتز يـا  دَّك دَّتا يمك  أ  تتسبم ِا دات

 (.2009:137)ام ها، 

 خــدم َ ِــا دَّإ مــ، دَّةقــ، ســتإ دةً مرنــ، دَّمادَإــ، تقــدا دَّمادَإــ،، مرنــ، مســت ى ولوووحع علوو      
 دَّمادَإي  تَ ه بمسئ َّي، دَّمتإلق، دَّمادَإ، مإ ييا تط يا خَل  م  تقدمر ، دَّتا  دَّتصديق دَّت كيد
 دتمايكــا دَّمإرــد َرــ د دَّمَــ   مــذد ِــا دََّرــ د أمــا مــ   كــ   . دَّتَلعــم غــشدَّ دكتءــ ف   تقيــيا

 دَّتــا  دإلَــاد دَ دَّسي ســ َ مــ  دَّإديــد بــ قادا دَّمإرــد قــ ا هيــث ((AICPAَّلمه ســبي  دَّقــ ن نيي  
 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،  دَّمإل م َ دَّتا تهت ير . كتء فدًزم، ً دَّت عي، دستردَِ

 
 :مفهوم الغش والتالعب 3-1-1

 (:(Fraudالغش مفهوم  3-1-1-2

ب نـ  دَّسـل ك دَّمتإمـد سـ د  كـ   ب ًاتكـ م أ  "مصطلح دَّغـش:  دتمايكي،إاف ََّن، تايد دي ت       
دَّذي ينتج عن  ق دئا م َّي، مضلل، بص اة َ ماي،  ينط ي دَّغش ِـا  دإلمم   دَّهذف أ  ع  طايق

دَّقـــ دئا دَّم َّيـــ، علـــ  عديـــد مـــ  دَّإ دمـــ   ي خـــذ دَّإديـــد مـــ  دتءـــك   مةـــ  دَّتهاي ـــ َ دََّســـيم، ِـــا 
دًصــطن ع ِــا دَّإمليــ َ ك ةبــ َ عمليــ َ  مميــ، أ  تطبيــق خــ ط   ييــف أ دَّتز  ســََلَ دَّمنءــ ة أ 
 .(AICPA, 1987: 8) "َّلمب دئ دَّمه سبي،

إسـ  ة "ب نـ   (Management Fraud) ( غـش دإلدداة82 عِاَ نءاة مإـ ييا دَّمادَإـ، اقـا )     
دَّتَلعــم ب َّســََلَ دَّإــال دَّمتإمــد َّلهقــ ئق بــ َّق دئا دَّم َّيــ،، أ  دخــتَلس دتصــ  ،  ذَّــك خــَل  

 (. AICPA, SAS, NO 82, 1997) "إمد دَّتطبيق دَّخ ط  َّمب دئ دَّمه سب، دَّمتإ اف علير  ت



 

 74 

 

 بي ن َ م  إظر ا"Fraudulent Financial Reporting): )ب َّتق ايا دَّم َّي،  غشدَّ يإاف      
خ طئ، بءك  متإمد، أ  هذف قيا مإين، أ  إخ  ئر  ِا دَّبي نـ َ دَّم َّيـ،، برـدف تضـلي  مسـتخدما 
 "دَّقــ دئا دَّم َّيــ،،  مــذد دَّنــ ع مــ  دَّتَلعــم يإــد مخ َّ ــ،  َّلقــ ن    َّلمبــ دئ دَّمه ســبي، دَّمتإــ اف عليرــ 

Mulford and Comiskey, 2002: 3).)  
  مل ــ َ دَّه ســ م بــادمج ِــا تَلعــم أي : "أنــ دًَّكتا نيــ، دَّه ســب َ مَــ   ِــا بــ َّغش  يقصـد    

 مَـ   ِـا دَّغـش يقـَ َّتـاد ب َّتنظيمـ َ خسـ ئا إَّهـ ق إَّ  يؤدي مم   دَّمإددَ،  دَّتءغي ، دَّتق ايا،
 (.180: 2006)دهد ح،  "َّله سب َ دستخددمر 

ِإ  متإمد م  قب   دهد، أ  أكةا م  أِادد دإلدداة، أ  دَّمكل ـي  ب َّه كمـ،،  دَّغش ب ن  فإاّ  ي       
ي،، ينط ي عل  دَّلَ   إَّ  دَّخددع َّلهصـ   علـ  من إـ، َّيسـَ مـ  أ  دَّم ظ    ، أ  أطادف خ َا

 (.6: 2007)دًته د دَّد َّا َّلمه سب،،  "غيا ق ن ني، هق ، أ 
 دَّتضـلي  أ  دَّخـددع عمليـ،" ب نـ  ((ACFE دَّغـش ِ هصـا َمإيـ، قبـ  مـ  دَّغش تإايف تا       
 أ  دَّمؤسسـ، أ  دَّ ـاد َّرـذد من َِ تهقيق دَّ  تؤدي  دَّتا قصد ع  دَّمؤسس، أ  دَّ اد  بر يق ا دَّتا
 ACFE, 2010).) "خاأ طاف يأ

رــ، دَّنظــا دَّمه ســبي،      ق إصــادا  يإنــا داتكــ م أخطــ   عــ  عمــد  ســب" : يقصــد بــ َّغش مــ  َ 
َّلخطــ  دَّإمــد،  يهــدث دَّغــش عــ  طايــق دَّتَلعــم ِــا دَّبي نــ َ دَّمه ســبي،،  ذَّــك أ  دَّغــش مــاددف

)دَّ ق د،   دي  ،  "بردف إخ    مإ َّا مإين،، َّتهقيق من إ، ءخصي، عل  هس م دَّ هدة دًقتص دي،
2010 :93). 
 "يتمةــ  ِــا إســ  ة دًســتخددا أ  دَّتهايــف دَّمتإمــد َّلقــ دئا دَّم َّيــ،"ب نــ   ف دَّــذنيب َ دَّغــشإــاّ  ي       

 (.2010:83)دَّذنيب َ، 
دَّذي ياتكـم عـ  قصـد أ  عمـد أ  تـدبيا سـ بق مـ  دَّمتإمد دَّخط  " عاف دَّغش عل  أن  م       

 علــ  دَّتــ ةيا أ  قبــ  قســا دَّمه ســب، أ  دَّريئــ، دإلددايــ، َّلتضــلي  أ  دإلخ ــ   أ  دَّغــش أ  دًخــتَلس
 2011: 59).    آخا  ، دَّق دئا دَّم َّي، )مهم د،

 (:2: 2006)دَّإنقاي، م  يلا  دَّغش ،بإملي دَّمقص د م  خَل  دَّتإ ايف س بق، ِ        
 دَّمه ســـبي، دَّســـََلَ ِـــا دَّتهايـــف أ   دَّتزييـــف  دَّتَلعـــم دَّمنـــ  ادَ مةـــ  دَّخـــددع دســـتخددا 

 .نظ مي،  غيا ءاعي، غيا مميزدَ دَّهص   بردف دتخاى  دَّمستنددَ
 دَّمه ســـبي، دَّســـََلَ ِـــا دإلِصـــ ح عـــدا أ  دَّمبـــ َّ  ِـــا دَّتهايـــف بقصـــد ســـليا غيـــا عـــال 

 .دَّم َّي،  دَّق دئا
 غاضــر   طــاق  دَّبنــ د ب َّمبــ َّ  يتإلــق ِيمــ  دَّمه ســب،  مبــ دئ تس ســي َ ســليا غيــا تطبيــق 

 .عنر   دإلِص ح
 ساقتر  أ  َّألص   مَلئا غيا ستخدداد. 
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 (:(Manipulation or distortionالتالعب أو التحريف مفهوم  3-1-1-2  
 ِـا رـ هق دإلدداة دسـتخددا نـ ب  (Account Manipulation): "حاسـبيمال التالعبيعرف      
دَّهكــا   لــع دمــتإت دَّتــاادادَ دَّقــ كــذَّك  ه ســبي،،مدَّ دَّبــددئ   دَّسي ســ َ دختيــ ا ِــادَّتصــاف  هايــ،

عمليــ،   لــع تــ ةيالَّ دَّصــ ق َريكلــ، َّدَّم َّيــ،  دَّتقــ ايا ِــاماة دَّظــ دَّبنــ د  َّــبإل دَّءخصــا دَّتقــديا  
 Stolowy).أ  دَّإَلق، )دَّمَتمَ، دَّممـ َّي ، دإلدداة("  ه،لصمدَّ أطادف  اك،ءدَّدنتق   دَّةا ة بي  

and Breton, 2003: 3)  
عدة أءـخ ص   دهد أ  قب  ءخص م  مقص د ِإ  إَّ " دَّتَلعم:  مصطلح دَّتهايف يءيا       

 )دًتهــ د "دَّم َّيــ، تهايــف ِــا دَّبي نــ َعنــ   ،  دَّــذي ينــتجة َّةــ، أطــادف أ  مــ  دإلدداة أ  دَّمــ ظ ي 
 ). 2007:148 َّلمه سبي ، دَّد َّا
 به زترــــ  دَّتـــا  َّيــــ،مدَّ  َنـــدَّبي  تهايـــف دإلدداة دمــــتإ "نـــ ب  ه ســـبامدَّ دَّتَلعــــميإـــاف   كمـــ      
 (.Balaciu, 2008: 963) يديا نر  دَّتا دَّءاك، ِا  َّامدَّ ي ضل نر  تددئرا دَّتا اة  دَّص َّتإكس
ـــ اة عـــ  هـــذف أ  تإـــدي  أ  إَـــاد  قيـــ د "ف دَّامـــ ها دَّتَلعـــم ِـــا دَّهســـ ب َ ب نـــ  إـــاّ  ي        عب
 " ضـــــ ع دَّم َّيـــــ، تخ ـــــ   هقـــــ ئق ببي، بصـــــ اة عمديـــــ، برـــــدف إخ ـــــ   عَـــــز أ  تَلعـــــم أ  إمه ســـــ

 .(137: 2009، )دَّام ها
ــاحثين أنــه يجــب الجمــع بــين مفهــوم الغــش       ضــافة إلــى التعــاريف الســابقة يــري بعــض الب وا 

 : التالعب ونذكر منهم اآلتي ومفهوم
عل  دَّغش  دَّتَلعم دَّمه سـبا َّإبـ، دتاقـ ا  يطلق أهي ن   "عاف هم د دَّغش  دَّتَلعم أن   

دَّم َّيـ،،  يتمةــ  دَّرــدف دتس ســا مــ  مــذه دَّلإبــ، ِــا تهســي  دًنطبــ ع عــ  أدد  دَّمنءــ ة  ذَّــك عــ  
، طايق تغييا دنطب ع مستخدما دَّق دئا دَّم َّي، ع  أدد  دَّمنء ة،  تق ا دَّمنء ة بتهقيق نت ئج ماغ ب

تكـــ َّيف دَّ  دئـــد علـــ  دَّمبـــ َّ  دَّمقتاضـــ، أ  عـــدا دِـــَ  مةـــ  دات ـــ ع أســـإ ا أســـرا دَّمنءـــ ة أ  خ ـــل
،  تـــتا مم اســـتر  مـــ  خـــَل  دَّما نـــ، دَّمت هـــ، مـــ  أســـ َّيم دَّغـــش  دَّتَلعـــم ضـــادئم أعلـــ   غيامـــ 

 (.423 :2005)هم د،  "َّلمنء ة ِا هاي، دختي ا دَّطاق  دَّسي س َ دَّمه سبي، دَّتا تطبقر 
دَّمقصـــ د بـــ َّغش  دَّتَلعـــم دَّمه ســـبا ب نـــ  "مَم عـــ، دَّطـــاق  دتســـ َّيم دَّتـــا   عـــاف أهمـــد     

تستخدمر  إدداة دَّمنءـ ة  دَّتـا ترـدف إَّـ  إعطـ   صـ اة مضـلل، عـ  نتيَـ، أعمـ   دَّمنءـ ة  ماكزمـ  
خ    بإل دتنءط، أ  تإـديلر  بمـ  يـتَل ا  دَّم َّا ع  طايق دختي ا أسس قي س   س ئ  إِص ح  دن

 (.35 :2010دداة" )أهمد، مَ أغادل  أمددف دإل
ـــ   ب نـــ        ـــ َ " يإـــاف َمإـــ، م رـــ ا دَّغـــش أ  دَّتَلعـــم أ  دًهتي تإمـــد إخ ـــ   أ  تإـــدي  دَّبي ن

بغــال دَّهصــ   علــ  منــ َِ خ صــ،، أ  تظليــ  طــاف أخــا أ  تهميلــ  بمــ  يزيــد عــ  دَّتزدم تــ  أ  
َّتهايــف دَّمتإمــد دَّهصــ   علــ  أصــ    ممتلكــ َ دَّمنءــ  ًســتخددمر  ِــا دتعمــ   دَّخ صــ،، أ  د

 (.2012:170)َمإ،،  "َّلمإل م َ دَّم َّي، م  قب  م ظ ا دَّءاك، أ  طاف ة َّث
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 دَّمه ســـب، ِـــا  دَّتَلعـــم دَّغـــش مصـــطلح دســـتخددا أ ّ  دَّب هـــث يســـتنتج ذكـــا مـــ  خـــَل   مـــ      
 تلــــك تإايــــف عليــــ  ياكــــز  ممــــ  " دًهتيــــ   دًخــــتَلس" :منرــــ  مإــــ  ٍ  عــــدة علــــ  يــــد   دَّمادَإــــ،

  دَّقصد دَّني،  ما داتك ب  أَ  م  عن صا عدة يءم  أن  دَّتَلعم  دَّغش مإن  ع  دَّمصطله َ
ــــدبيا أ  ــــ،  ســــ   إصــــادا بســــ بق ياتكــــم دَّغــــش أ  أي دَّمســــبق، دَّت ــــيس  تإمــــد ني  طايــــق عــــ   َّ

 مـذد يتادِـق كمـ  دَّم َّيـ،، َّلتقـ ايا دَّمسـتخدمي  أنظـ ا عـ   دإلخ ـ   َّلتضـلي  سـإي     ذَّـك دَّمص دِ،،
 دَّمتإمد. دَّخط  مصطلح مَ  دَّمادَإ، دَّمه سب، مادََ ِا ددئم    دَّمصطلح

 
 مفهوم الخطأ وأنواعه:  3-1-2

تهاي ـــ َ غيـــا مقصـــ دة ِـــا "إَّـــ  أ  دَّخطـــ  يإنـــا  (240)أءـــ ا مإيـــ ا دَّتـــدقيق دَّـــد َّا اقـــا      
دَّتقــ ايا دَّم َّيــ،، مةــ  خطــ  ِــا َمــَ بي نــ َ أ  ِــا مإ ََّترــ  أ  ِــا تقــديا مه ســبا غيــا صــهيح 

ت سيا مغل ط َّلهق ئق، أ  خط  ِا تطبيق دَّمبـ دئ دَّمه سـبي، دَّمتإلقـ، ب َّقيـ س ن تج ع  دَّسر  أ  
 .(202: 2003)دًته د دَّد َّا َّلمه سبي ،  "أ  دَّتصنيف أ  دَّإال أ  دإلِص ح أ  دًعتادف

ـــ كمـــ        صـــه، عـــدا أ  هـــذف أ  تغييـــا أ  تإـــدي  عـــ  عبـــ اة" ب نـــ )دَّغـــش(  دَّإمـــد دَّخطـــ  فاّ ع 
 دَّمتإــ اف دَّمه ســبي،  دَّمبــ دئ دتصــ   دتبــ ع عــدا أ  دَّمءــا ع ِــا دَّم َّيــ، دَّإمليــ َ بإــل تب يــم
 إخ ـــ   أ  تَلعـــم أ  دخـــتَلس أ  عَـــز إخ ـــ   برـــدف أ  تقصـــيا أ  إممـــ   أ  َرـــ  بســـبم عليرـــ 
 أ  دَّغـش مـ  ن عـ    دعتبـا بـ  دَّقـ ئمي  نيـ، بس   دقتا  ِ ذد َّلمءا ع دَّم َّي، ب ت ض ع تتإلق هق ئق
 (.2009:129، )دَّام ها "دَّتز يا
تلـــك دتخطـــ   دَّدِتايـــ، دَّتـــا يقـــَ ِيرـــ  دَّمه ســـم أةنـــ   دَّقيـــ ا " يقصـــد ب تخطـــ   دَّمه ســـبي،      

بمر م ، س د  ِا دَّتسَي  ِا دِتا دَّي مي،، أ  أةن   دَّتاهي  إَّ  دِتا دتست ذ، أ  هت  ِا كءف 
 (.2012:199)دَّهدام،  "ميزد  دَّمادَإ،

 دَّتقــ ايا ِــا متإمــد غيــا تهايــف مــ  دَّخطــ  أ  دَّب هــث يســتنتج دَّســ بق، دَّتإــ ايفخــَل   مــ      
ـا مه سبا نظ ا أي ِا مَ  د هد ة  دهتم    دن  دَّم َّي،  برـ  تمـا دَّتـا دَّمادهـ  مـ  ماهلـ، أي ِ 
 :Hylas and Ashton, 1982) دآتيـ، دَّصـ ا ب هـدى يكـ    قـد .دَّم َّيـ، دَّتقـ ايا إعـددد عمليـ،

752): 
 .دَّم َّي،  دَّتق ايا  دَّدِ تا دَّسََلَ ِا كت بي، أ  هس بي، أخط   .1
  .دَّمه سبي، َّلسي س َ دَّمغل ط  دَّتطبيق دَّت سيا .2
، عدا أ  دَّنسي  دَّسر  أ   .3  .دَّمه سبي، ب تص   دَّمإِا
ـ مزيترا  تـدايبرا دَّهسـ ب َ مـ ظ ا ت ميـ  عـدا .4  بءـك  مـنرا دَّمطل بـ، ب تعمـ   َّلقيـ ا َ 

 .سليا
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( مســؤ َّي، دَّمــدقق ِيمــ  يتإلــق بــ َّغش  دَّخطــ  ِــا تــدقيق دَّبي نــ َ 240 قــد تنــ    مإيــ ا اقــا )     
دة مقص دة ِا دَّبي ن َ م  دَّغش يمة  أخط   متإإهيث   دَّخط  دَّم َّي، دَّت اق، بي  مصطلح دَّغش

أ  غياما، بينم  دَّخط  يمةـ  دإلَـاد دَ غيـا  دَّمنء ةدَّم َّي، ب دسط،  دهد أ  أكةا م  دَّإ ملي  ِا 
 ,IFAC, AICPA, SAS)دَّمتإمـدة  دَّن تَـ، عـ  دَّسـر  أ  دََّرـ  بـ تم ا دَّمه سـبي،  دَّاق بيـ، 

NO 240, 2004: 6.) 
ـــد ِـــاق بـــي  دَّخطـــ   دَّغـــش مـــ  هيـــث أةـــا كـــ  منرمـــ  علـــ  ســـَلم،  يـــاى دَّاّ      مـــ ها ب نـــ  ً يَ 

ا هسـ  أ  سـ    دَّبي ن َ دَّمه سبي،  َّك  يتمة  دَّ اق بينرم  ِا دَّسبم أ  دَّرـدف أ  ِـا مـدى تـِ 
 (. 2009:129ني، دَّق ئمي  ب اتك م دَّخط  أ  دَّغش )دَّام ها، 

 
 :أنواع الغش والتالعب 3-1-3

 بـ َّغش يرـتا دَّمادَـَ أ  إً دَّمادَإـ،، مإـ ييا تغادل  دسَ ق ن نا  ر ام م  دَّغش أ  اغا     
 برـ  يرـتا دَّمتإمدة دَّتهاي  َ م  ن ع    من ك .دَّم َّي، دَّق دئا ِا َ ماي تهايف علي  يتاتم دَّذى

 .دتصــ   دخـتَلس عـ  دَّن تَــ،  دَّتهاي ـ َ مغءـ ش، مــ َّا تقايـا عـ  دَّن تَــ، دَّتهاي ـ َ: دَّمادَـَ
 ق ن نيـ، بصـ ، يهـدد ً أنـ  إً دَّغـش، هـد ث يهـدد نـ داة هـ ًَ ِـا أ  يءك، قد دَّمادََ أ   اغا
 3). اقا  دَّمادَإ، )مإي ا ب َّ إ  هدث قد دَّغش ك   إذد م 

َ داتك م دَّتَلعم،  تتمة  ِـا: دًخـتَلس  دًبتـزدز  دَّاءـ ة  دَّتَلعـم        تتن ع  تتءك  مه ً 
سـ  ة دسـتخددا دَّســلط،  دَّغــش مـ  نـ عي  منـ ك   ،ِـا عمليـ َ دإلِصـ ح،  دَّتإـ ال ِــا دَّمصـ َّح  دن

  : مم  عدم  م  غش د  بَ  دَّمادََ  دمتم ا دَّمادَإ، بإملي، تاتبط دَّتا
  دَّخطـ  دَّمتإمـد ِـا ت زيـَ (: 93: 2010)دَّ قـ د،   ديـ  ،  الغش بقصد الخـتال  :اْلولالنوع

سـاق، دتصـ   دَّم ديـ،   دتص    يتضـم  سـاق، أصـ   دَّءـاك،  يتمةـ  دَّتَلعـم ِـا دتصـ  ، 
أ  دَّمإن يـ، أ  تهميــ  دَّءــاك، قيمــ، أصـ   َّــا تســتلا  عــ دة مــ  يـتا ذَّــك ب خ ــ   أ  دَّتَلعــم ِــا 

ــ د  مــذد يســبم إظرــ ا أغــال عــدا دًنتبــ ه إَّــا دَّمســتنددَ أ  دَّســََلَ َّ   دتصــ  غيــا مَ 
ياتكــم دَّغــش يقصــد دًخــتَلس عــ  عمــد، َّتهقيــق مصــله، ذدتيــ،   ، قــ دئا م َّيــ، غيــا صــهيه،

 ءخصي،، د   مق ب   د   َ   هق  م  أمةل، مذد دًختَلس:
   أةــا : تهصــي  نقديــ،  عــدا إةب ترــ ،  دَّتَلعــم ِــا عمليــ َ دَّتســَي  إلخ ــدخــتَلس نقديــ، . أ

 .دًختَلس
 : دَّتَلعم ِا سََلَ دَّمخ ز .دختَلس بض ع، أ  خ م َ . م
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 دَّتـا تظرـا مـ   :(83 :2010)دَّـذنيب َ،  اإلظهار غير الصحيح بالقوائم المالية :النوع الثاني 
إلممـ   أ  عــدا إظرـ ا مبــ َّ  أ  عـدا دإلِصــ ح عنرـ  َّغــال ددَّغـش بـ َّق دئا دَّم َّيــ،  تتمةـ  ِــا 

 دَّق دئا دَّم َّي،.خددع مستخدما 
 يطلــق أهي نــ   علــ  مــذد دَّنــ ع مــ  دَّغــش "غــش دإلدداة"، تنــ  يءــم  دَّتَلعــم ِــا دَّســََلَ      

دَّمســـتنددَ دَّمؤيـــدة إمـــ  ب َّهـــذف دَّمتإمـــد َّلإمليـــ َ دَّم َّيـــ، أ  بإـــد دإلِصـــ ح دَّكـــ ِا  دَّمه ســـبي، أ 
  مـدقق دَّهسـ ب َ ن عـ    دَّمن سم أ  عـ  طايـق إسـ  ة دَّتطبيـق دَّمتإمـد َّلمبـ دئ دَّمه سـبي،،  ي دَـ

مــذد دَّنــ ع مــ  دَّغــش بســبم تَــ  ز دإلدداة َّلتإليمــ َ  دختادقرــ  َّنظــ ا  دكتءــ فمــ  دَّصــإ ب َ ِــا 
 .دَّاق ب، دَّددخلي،  مه  َّ، دإلدداة إخ    مذد دَّن ع م  دَّغش

م  أمةل، مذد دَّتَلعـم   دَّتَلعم ِا نتيَ، دَّنء ط  دَّماكز دَّم َّا بقصد دَّتظلي ، إض ِ، إَّ       
 :تادآ

 دَّتَلعم ِا تك ي  دَّمخصص َ. .أ 
ي  دَّمه سبا. .م   دَّتَلعم ِا دَّتَ 
 دَّتَلعم ِا تك ي  دهتي ط َ ساي،. .ج 

 تقــ ا دَّمنءــآَ بــ َّغش  دَّتَلعــم دَّمه ســبا َّتــتمك  مــ  تغييــا دًنطبــ ع هــ   أدد  أعم َّرــ ،      
 ب َّتـــ َّا تزيـــد مـــ  قـــداتر  علـــ  تهقيـــق دَّمك ســـم دَّظـــ ماة َّةخـــاي ، ممـــ  يـــؤدي إَّـــ  زيـــ دة أســـإ ا 

أس سـيت   َّكـ  أنـ دع دَّغـش  دسـتادتيَيت  أسرمر   قداتر  ِا دَّهص   علـ  تم يـ  إضـ ِا.  منـ ك 
 (: Schilit, 2002: 26عم دَّمه سبا  مم  ) دَّتَل

تضـــخيم دخـــل الفتـــرة الحاليـــة عـــن طريـــق تضـــخيم إيـــرادات أو مكاســـب الفتـــرة الحاليـــة أو  .1
دت َّـ  دتسـ َّيم  دًسـتادتيَي، يـدخ  ضـم  ، تخفيض مصروفات أو خسائر الفترة الحاليـة

 دَّت َّي،:
 دَّمكء ف ِا دتس دق دَّم َّي،.نق  دإليادددَ دَّه َّي، إَّ  ِتادَ ًهق،: مة  دَّبيَ عل   .أ 
 زي دة دَّدخ  ع  طايق مك سم تتا َّماة  دهدة. .م 
 عدا تسَي  أ  دَّتخ يل غيا دَّمَلئا ََّلَّتزدم َ. .ج 
 عدا تسَي  أ  دَّتخ يل غيا دَّمَلئا َّمصاِ  َ أ  خس ئا دَّ تاة دَّه َّي،. .د 
ق تخفـيض تخفيض دخل الفترة الحالية وبالتالي تضخيم نتائج الفترات المستقبلية عن طري. 2

أو خســـائر الفتـــرة  إيـــرادات أو مكاســـب الفتـــرة الحاليـــة أو عـــن طريـــق تضـــخيم مصـــاريف
 دَّة ني، دتس َّيم دَّت َّي،: دًستادتيَي، يدخ  ضم   ،الحالية

نق  دَّمص ايف أ  دَّخس ئا دَّه َّي، إَّ  ِتادَ ًهق، َّزي دة أاب ح دَّ تاة دَّه َّي، َّتاغيم  .أ
 .دَّمؤسس،دَّمستةماي  عل  دستةم ا أم دَّرا ِا أنءط، 



 

 79 

 

 نق  دَّمص ايف أ  دَّخس ئا دَّمستقبلي، إَّ  دَّ تاة دَّه َّي، كن ق، خ ص،. .ب
 دَّه َّي،.عدا تسَي  أ  دَّتخ يل غيا دَّمَلئا إليادددَ أ  مك سم دَّ تاة  .ج

: دخــــتَلس دتصــــ    يســــم  غــــش دت  دَّنــــ ع  خَلصــــ، دَّقــــ   يصــــنف دَّغــــش إَّــــ  ن عــــ  :      
ـــدني ،  ينـــتج نتيَـــ، تخطـــ   دَّمـــ ظ ي   نـــ داد  مـــ  تءـــتاك دإلدداة ِيـــ   غ َّبـــ   مـــ  ينءـــ  ب َّمســـت ي َ دَّ

 دَّقــ دئا غــش :دَّةــ نادَّنــ ع    .دإلدداة مــ  ياتكــم مــ  قبــ  إَــاد دَ دَّاق بــ، مــ  قبــ  دَّمــ ظ ي   نــ داد  
 دَّمبـ دئ عـ  دَّخـا جمـ  خـَل   ،  ينـتج"غـش دإلدداة"أيض     يسم  "دَّمضل  دَّم َّا دَّتقايا" دَّم َّي،

 دَّمادَـــَ قبـــ  مـــ دت    دَّنـــ ع دكتءـــ ف أ  كمـــ  . دَّمإـــ ييا دَّمه ســـبي، دَّمه ســـبي، دَّمتإـــ اف عليرـــ 
ـــ نا دَّنـــ ع دكتءـــ ف مـــ  أســـر  ـــدني  ب َّمســـت ي َ ت  دَّنـــ ع دت   ينهصـــا دَّة  دإلدداة ت دطـــؤ د   دَّ
 .دَّإلي 
دَّتــا تإــددَ  تإقــدَ با دَّإديــد مــ  دتنــ دع  دتســ َّيم  ينــداج تهــَ دَّغــش  دَّتَلعــم دَّمه ســ     

 دَّتَلعـــــم أءـــــك   دَّغـــــش نتيَـــــ، دَّتطـــــ ادَ دًقتصـــــ دي، دَّســـــايإ، دَّمتَلهقـــــ،،  يمكـــــ  تهديـــــد أمـــــا 
 .م  خَل  دَّبهث دَّة نا م  مذد دَّ ص  ِا دَّتق ايا دَّم َّي، دَّمه سبا

 
 :الغش والتالعب وأسباب ارتكاب أهداف 3-1-4

 :أهداف الغش والتالعب 3-1-4-1

  Jameson, 1998): تلَ  دإلدداة إَّ  دَّغش  دَّتَلعم ِا دَّق دئا دَّم َّي، َّتهقيق عدة أمددف منر  )

دَّتقايـا  دَّـدخ   َّـيس ِـاة بـَ مـ  دَّنمـ   مسـت ىت ضـ  دَّتقايـا عـ    ةتمريد دَّدخ ، ِ َّمنء .1
 يتا ذَّك ع  طايـق عمـ  مخصصـ َ كبيـاة  ذَّـك ِـا  دَّدخ . مست ىع  تذبذم كبيا ِا 

تهقـق أابـ ح َيـدة ممـ  يـؤدي إَّـ  تهسـي  دتابـ ح ِـا دَّسـن دَ دَّسـيئ،،  علـ   دَّتـادَّسن دَ 
 علــ   عد مــ  مــ  يســ ــ   دَّتغيــادَ ِــا دتَــ ه دَّــدخ  دَّــدخ  يســ عد علــ  إخ ذَّــك ِــ   تمريــد

ـ، دَّمخـ طا دَّمهيطـ،  ،تخـاىدستقادا دَّدخ  م  سن،  دتمـا دَّـذي يسـ عد علـ  تخ ـيل دَا
ب َّمنءـــ ة  مــ  مــ  يــدَِ دَّمســتةماي  دَّمهتملــي  َّءــاد  أســرا دَّمنءــ ة  كــذَّك يــدَِ دَّمســتةماي  

 دَّه َّيي  إَّ  دَّه  ظ عل  دتسرا دَّممل ك، َّرا.
 دَّهص   عل  تم ي  َديد أ  دَّهص   عل  ءا ط ميساة َّلتم ي  دَّه َّا. .2
 .دَّمنء ةتهسي  ابهي، دَّسرا  ب َّت َّا تءَيَ دًستةم ا ع  طايق بيَ أسرا  .3
ــــادل، .4 ــــ  تكــــ َّيف دًقت ــــا  تقلي ــــا ل أكب ــــ  ق ــــؤدي دَّغــــش  دَّتَلعــــم  دَّهصــــ   عل ــــث ي هي

 دَّمه سبا إَّ  تهسي  ص اة نت ئج  أدد  دَّمنء ة.
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ـــَ ســـإا دَّســـرا، .5  ذَّـــك عـــ  طايـــق خ ـــل مســـت ي َ دًقتـــادل هيـــث  دَّمه ِظـــ، علـــ  أ  ِا
 ب َّتـــ َّا تظرـــا ب نرـــ  تتإـــال َّقـــدا  دَّمنءـــ ة ب نرـــ  تهقـــق مســـت ي َيـــد مـــ  دتابـــ ح،تظرـــا 

 مــذد يســـ عد دَّمنءــ ة علــ  زيــ دة اأســـم َّر  عــ  طايــق إصــددا أســـرا  ضــئي  مــ  دَّمخــ طا،
َ دَّسيطاة علير  م  قب    أخاى . منء ةَديدة  مق  م، مه ً 

تقتاضـر  دَّمنءـ ة مهسـ ب، علـ   دَّتاَّلقيم،  مإين    إذد تتضم  هدد   دَّقي ا ب ت  قي َ دَّقا ل، .6
 : َّت َّاب ت َّا تق ا دَّمنء ة ِا مذه دَّه َّ، ب َّ  دًهتي طي َأس س أسرا اأس دَّم   

 .دًهتي طي َتإظا دتاب ح  ب َّت َّا  دَّتادختي ا دَّطاق دَّمه سبي،  . أ
 دختي ا عملي، دَّتم ي  دَّتا ً تؤدي إَّ  إظر ا دًَّتزدم َ ددخ  دَّميزدني،. . م
ــ د مك ِــآَ  .7 ِــ ذد ك نــَ مــذه  دتابــ ح أ  ب ســإ ا دتســرا، مســت ى هــ ِز َّلمــدياي  متإلقــ، بَ 

إَّــ  عــال دَّهســ ب َ بطايقــ،    ِــا مــذه دَّه َّــ،تتإلــق بســإا دَّســرا يميــ  دَّمــديا   دَّهــ دِز
أمـــ  إذد ك نـــَ دَّهـــ دِز ماتبطـــ، ب تابـــ ح  كـــ   منـــ ك هـــد أدنـــ  َّرـــذه  ســـ ق دتســـرا، ته ـــز

 .كنسب، منر دتاب ح هت  يمك  دهتس م دَّه دِز 
 ِا ه َّ، تغيا دَّمدياي  أي يك   من ك مديا َديد مسئ   ع  منء ة مإين، ِـ   يكـ   َّديـ  .8

هتــــ  يؤكــــد أ  أي خســــ اة مــــا مســــئ َّي، دَّمــــديا دَّســــ بق هيــــث  دَّــــددَِ َّإمــــ  مخصصــــ َ،
 دَّمخصص َ تؤةا عل  اقا دَّابح.

دَّمه ســبا  هيــث تســإ  بإــل دَّءــاك َ دَّكبيــاة َّلغــش  دَّتَلعــم تَنــم دَّتكــ َّيف دَّسي ســ،، .9
 َّكا تخ ل أاب هر  هت  ً تك   مل ت، َّنظا دََّر َ دَّهك مي،.

 َّتهقيق خط،  م دزن، دَّمنء ة. .10
 بإ د ت قإ َ دَّس ق دَّسلبي، ع  دَّمنء ة.إ .11
 ظر ا مدى دًَّتزدا بإق د دَّتم ي .إ .12
 دَّترام م  دَّضادئم. .13

 
 :أسباب الغش 3-1-4-2

 :(180: 2006)دهد ح،  دَّمة   سبي  عل  منر  نذكا  متإددة كةياة دَّغش أسب م
 .أسرمر  ءاد  عل  دَّمستةماي   تءَيَ علي  م  مم  أِض  بءك  دَّمنء ة  ضَ إظر ا .1
ر  دَّق ئم، دَّتم ي  عملي َ ءا ط تهسي  أ  إض ِي، قا ل عل  دَّهص   .2   . ظاِ 
 .دتاب ح م  ممك  قدا أكبا بتهقيق دَّمتمةل،  غ ي تر  منء ةدَّ أمددف تهقيق .3
 .َّلمنء ة دَّم َّا دتدد  عل  بن     إض ِي،  ه دِز مك ِآَ عل  دَّهص   .4
  .منر  دَّترام أ  دَّدخ  ضايب، تخ يل بردف أق  أاب ح إظر ا .5
 .دستَلمر  يتا َّا خدم َ أ  َّبض ع، مب َّ  بدَِ دَّمنء ة قي ا .6



 

 81 

 

ي، أ  ددخلي، مص دا م  ضغ ط تهَ دإلدداة  ق ع .7  .خ َا
 .دَّم َّي، أمددِر  تهقيق ِا دإلدداة إخ  ق ع دقم تَنم .8
  .دتاب ح م  دَّسرا هص، نسب، زي دة .9
 .دَّمنء ة أص   دختَلس  .10

 
 :ارتكابها ومجالت الغش والتالعب مواطن 3-1-5

  تإتبـا دَّمه سـبي،، دَّـد اة ِـا ائيسـ، مادهـ  بـةَلث دَّمه سـبي،  دَّمإل مـ َ دَّبي نـ َ تمـا هيث     
يرــ  دَّغــش، داتكــ م مــ دط  دَّمادهــ  مــذه )دَّ قــ د،  مــا  دَّمادهــ  ًاتك برــ  متإــددة مَــ ًَ تقــَ ِ 

 (:99-2010:98  دي  ، 
 تهليــ  أةنــ   دَّماهلــ، مــذه ِــا دَّغــش ياتكــمدت َّــ :  دَّقيــد ماهلــ، أي دَّإمليــ َ دةبــ َ ماهلــ، .1

ير  إَّ  دَّمه سبي، دَّإملي َ يـ  ِـا إمـ  دَّغـش  يتا ،) دَّددئ  دَّمدي ) طِا  أي دَّمه سـبا دَّتَ 
  تخـص قيدم  يَم ك   عملي َ هذف أ  دَّإكس أ  إياددي  أنر  عل  اأسم َّي، عملي َ قيد

 عمـد غيـا عـ  سـر د   دَّخط  يك    قد ،دَّ تاة مذه تخص ً عملي َ قيد أ  دَّمه سبي،، دَّ تاة
 .ني، بس    تَلعم غش عمد ع  يك   قد أ  ني،، بهس 

  نقـ  دَّي ميـ،، دِـ تا تَميـَ ِـا دَّماهلـ،، مذه ِا دتخط   تاتكم : دَّتَميَ دَّتاهي  ماهل، .2
 أ  دَّإـ ا أ  دَّمسـ عد َّألسـت ذ دَّي ميـ، مـ  دَّتاهيـ  عمليـ، ِـا أ  تخـاى، صـ ه، مـ  دتاق ا
ــا دََّــاد، قــ دئا إعــددد عنــد أ  دَّهســ ب َ مادكــز مــ  دتاصــدة دســتخادج ِــا  تــدقيق ميــزد  ِ 
 دَّغــش بقصــد أ  نيــ، بهســ  داتكبــَ إمــ  دَّماهلــ، مــذه ِــا دتخطــ   تكــ   دَّنرــ ئا هســ ب َدَّ

 .دَّماتكم دَّخط   ن ع طبيإ، عل  يت قف  مذد ني،، بس   أي  دَّتَلعم
 بإـل قـيا إظرـ ا يـتا ِقـد دَّماهلـ،، مـذه ِـا دتخطـ   تتنـ ع :دَّم َّيـ، دَّق دئا إعددد ماهل، ِا .3

 دَّـاقا إخ ـ   أ  مهقق، غيا إيادددَ بن د بإل إظر ا أ  دَّهقيقي، قيمتر  م  ب كبا دتص  
ظرــ اه دَّـــددئني  َّبنــد دَّهقيقــا   غيـــا دَّإ ديــ، دإليـــادددَ بــي  دَّت اقــ،  عـــدا قيمتــ ، مـــ  ب قــ   دن
 كــ دادج دَّة بتــ،  دَّمتدد َّــ، دتصــ   أنــ دع بــي  دَّتمييــز عــدا أ  دَّنتيَــ،، هســ ب َ ِــا دَّإ ديــ،
 ع ديــ،، غيــا نســب، ســي َّ، إلظرــ ا دَّتضــلي  برــدف دَّمتدد َّــ، دتصــ   ضــم  ة بتــ، أصــ  
 مســتق  كبنــد دَّميزدنيــ، دَّإم ميــ، ِــا تظرــا  دَّتــا دَّإاضــي، ََّلَّتزدمــ َ دَّــَلزا دَّت صــي   عــدا
  .نظ مي، هس ب َ ءك  ِا
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 (:http://ar.wamda.com.14/3/2015) هي التالعب فيها يمكن التي مجالتوال
 .دستهق قر  أ  أ دنر  قب  دإليادددَ تسَي  .1
  ممي،. إيادددَ تسَي  .2
  دهدة. َّماة مؤقت، مك سم بتهقيق دَّدخ  زي دة .3
 ًهق،. ِتاة إَّ  دستهق قر  ت َي  أ  دََّ اي، دَّن ق َ ته ي  .4
 .دًَّتزدم َ َميَ ع  دَّكءف أ  تسَي  عدا .5
 ًهق،. ِتاة إَّ  تسَيل  ت خيا أ  ه َّا دخ  ته ي   .6
 دَّه َّي،. َّل تاة دَّمستقبلي، دَّن ق َ ته ي   .7

 
 :طرق الغش والتالعبأساليب و  3-1-6

 تخـدع دَّتا َّلطاق ِئ َ سبَ إَّ  مقسم، تقني، ةَلة   دَّم َّا  دَّتهلي  دتبه ث ماكز هدد َّقد     
 (http://ar.wamda.com. ما دَّسبإ، دَّ ئ َ  مذه عمَل م  دَّمهت َّ، دَّءاك َ بر 
 14/3/2015:) 

 َّتن يــذم . دَّطـاق مـ  دَّكةيـا  منـ ك دَّمه سـب،، ِـا كبـاى خطيئـ،  مـذه زائفـة: أربـاح تسـجيل .1
 دَّمـ   دَّهقيقـا. دًقتص دي دََّ  د إَّ  ت تقا َّكنر  مرم، تبد  قد دَّبيَ عملي َ بإل ِمةَل
 أ  يمكـ   كـذَّك أابـ ح. أن  عل  تسَيل  يتا أ  يمك  دإلقادل تإ مَلَ ِا تلقي  يتا دَّذي
 دَّتءغي . ع ئددَ أن  عل  دًستةم ا دخ  دَّءاك، تسَ 

ـــددَ كـــ  َّيســـَ ذاتهـــا: المنخفضـــة الجـــودة عائـــدات تســـجيل .2 ـــد متســـ  ي،. دَّإ ئ  مـــ  ِ َّإ ئ
 دَّإ ئــد يسـَ  أً يَــم َّـذَّك دََّــ دة، مـنخ ل ع ئـدد يإــد بإـد تقــديمر  يـتا َّــا دَّتـا دَّخـدم َ

 دَّمسترلك. إَّ  ب َّ إ  دَّمنتج أ  دَّخدم، تقديا يتا َّا م  أبدد
 مـذه تسـتخدا  قـد أابـ ح. أنـ  علـ   تسـَل  أصـ َّر  أهـد دَّءـاك، تبيـَ قـد واحـدة: لمـرة أرباح .3

 علي . ما مم  أق  تبد  دَّتءغي  ن ق َ َّتَإ  دتاب ح
 أكبا. تبد  دَّءاك، أاب ح يَإ  مذد المستقبلية: الديون تسجيل في الدقة عدم .4
 ِـا أكبـا دتابـ ح ِسـتبد  ت َّيـ، ي،مه سـب ِتـاة إَّـ  دَّن قـ َ ته يـ  تـا مـ  إذد النفقات: تحويل .5

 دَّه َّي،. بي،دَّمه س دَّ تاة
 ت َّي،. مه سبي، ِتاة إَّ  دَّه َّي، دتاب ح ته ي  يتا أ  يمك  الدخل: تحويل .6
 دَّمه ســـبي، دَّ تـــاة إَّـــ  دَّمســـتقبلي، دَّتكـــ َّيف ته يـــ  يـــتا أ  أيضـــ    يمكـــ  الخاصـــة: النفقـــات .7

 خ ص،. ن ق َ أنر  عل  دَّه َّي،

http://ar.wamda.com/
http://ar.wamda.com/
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 غـشدَّ عـ  نـ تج َـ ماي تهايـف علـ  دَّم َّي، دَّق دئا دهت د  دهتم   إَّ  تءيا  ق ئَ يلا ِيم        
 (:42-39: 2013)دَّص اي،   دَّتَلعم

 :ذلك في بما المحاسبية، السجالت في تناقض وجودأولا: 

ً  ب   ، أ  تا تسَيلر  بطايق، غيا سليم،، ِيم   .1 مإ مَلَ َّا يتا تسَيلر  بءك  ك م ، أ  أ 
 .دَّمنء ة سي س، يتإلق ب َّمبل ، أ  دَّمدة دَّمه سبي،، أ  دَّتب يم، أ 

 .مؤيدة  غيا بر ، مصاح أ  ماخص، غيا مإ مَلَ أ  أاصدة،  .2
 .دَّم َّي، دَّنت ئج عل  َ ماي أةا  َّر  َّهظ،، آخا ِا تمَ تس ي َ  .3
 ضـا اي مـ  دَّي  عل  دتصـ   دَّمـ ظ ي  ب تنظمـ،، أ  دَّسـََلَ، بطايقـ، ً تت ـق مـَ مـ   .4

 .بر  دَّمصاح ب دَب ترا َّلقي ا
 .مهتم  أ   ا،لمإ غش ع  َّلمادََ بَلغ َ أ  ءك  ى،  .5
 :ذلك في بما مفقودة، أو متناقضة، إثبات أدلةثانياا: 

 .م ق دة مستنددَ .1
 .تغييام  تا قد أن  يبد  مستنددَ .2
 .مستنددَ تا نقلر  آَّي  ، بينم  ك   م  دَّمت قَ َ  د دَّمستنددَ دتصلي، .3
 .دَّتس ي، مذكادَ ِا ت سيام  أ  ءاهر ، يتا َّا مرم، بن د .4
مرمـ،  دني،، أ  تغيادَ ِا دًتَ م َ، أ  ِـا مإـدًَ  عَلقـ َز ع دي، ِا دَّميتغيادَ غيا  .5

 .دإليادددَ م  أساع بص اة نم  دَّمتهصَلَ :ِا دَّق دئا دَّم َّي،،  عل  سبي  دَّمة  
 عــ  ن تَــ، غيــا مقب َّــ، مــ  دإلدداة، أ  دَّمــ ظ ي ، دســتَ ب َ غيــا متســق،، أ  غ مضــ،، أ  .6

 .دَّتهليلي، دإلَاد دَ أ  دَّمادََ، دست س ادَ
 .دَّمص دق َ  اد د دَّمنء ة سََلَ بي  ع دي، غيا ِا ق .7
 .دَّمديني  سََلَ ِا أخاى  تس ي َ دَّددئن، دَّقي د م  كبياة إعددد .8
  هســ م دَّمســ عد دتســت ذ دِتــا ِــا َّمــديني  هســ ب َ بــي  َّل ــا ق كــ فٍ   ءــاح ت ســيا، عــدا .9

 .دَّمس عد دتست ذ ِا دَّمديني   هس ب َ دَّإمي  ق دئا بي  أ  دَّمادقب،،
 إَّـ  دَّملغـ ة دَّءـيك َ تإـ د أ  ع دة تتطلم ظا ف ِا َّر  إَّغ   َ  د عدا أ  ءيك َ، ِقد .10

 .دَّبنك هس م كءف مَ دَّمنء ة،
 .كبياة ب هَ ا أ  بمب َّ ، م دي، أص   أ  بض ع،، ِقد .11
 بءــ   دَّمنءــ ة سي ســ َ أ  مم اســ َ، مــَ يت ــق ً  بمــ  مت هــ،، غيــا أ  م قــ دة، آَّيــ، أدَّــ، .12

 .ب َّسََلَ دًهت  ظ
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 كبيـا عدد دَّإكس، أ  دَّماسل،، دَّمص دق َ مَ ب َّمق ان، دَّمص دق َ، عل  قليل، دستَ ب َ .13
 .دَّماسل، دَّمص دق َ مَ ب َّمق ان، دَّاد د م 
 دتنءـط،،  تن يـذ دَّـدمج ِـا  دَّتغيـادَ دتنظمـ، تطـ يا دَدختبـ ا  أدَّـ، تقديا عل  دَّقداة عدا .14

 .دَّه َّي، َّلسن، ِير ،  دَّتغيادَ دتنظم، بتط يا يتإلق ِيم 

 إَّـ  دَّمه سـب،، مَـ   ِـا دًَّكتا نيـ، دَّه سـب َ دسـتخددا ِـا دَّت سـَ أدى ِقـد ذَّـك َ نم إَّ      
ــ دة تكــ  َّــا دَّتــا دَّمءــ ك  مــ  دَّإديــد ظرــ ا  أممرــ   مــ  َّلبي نــ َ، دَّيــد ي دَّتءــغي  ظــ  ِــا مَ 
 بإدة دَّه سب َ دستخددادَّغش ِا مَ    يتميز، َّذَّك ر دكتء ِ  صإ ب، دَّغش َادئا داتك م سر َّ،

رــ، مــ  خصــ ئص  ِــا دَّخصــ ئص مــذه  تتمةــ  دَّيــد ي، دَّنظــ ا ظــ  ِــا تتــ دِا ً ماتكبيــ  نظــا َ 
 (:181 -180 :2006، دهد ح) دآتا
 عل  دَّاق ب، قص ا إَّ  بذَّك دَّسبم  يإ د دَّه سب َ دستخددا ظ  ِا دَّغش داتك م سر َّ، .1

 .دَّكبيا دَّ نا دَّتقدا ظ  ِا دَّه سب َ نظا
 دَّغـش ماتكـم إ  إذ دًَّكتا نيـ،، دَّه سـب َ دسـتخددا ظ  ِا  تتبإ  دَّغش دكتء ف صإ ب، .2

 بدقـ، ذَّـك  ين ـذ تتبإـ ، يمكـ  ملمـ س أةـا أي تـاك د   دَّتخـزي   هـددَ مـ  يغيا أ  يمك 
هكــ ا،  هــ ًَ زيــ دة إَّــ  يــؤدي  ممــ  ر ،دكتءــ ِ يمكــ  ً قــد دَّهــ ًَ مــذه مإظــا ِــ   َّــذد  دن
 أً ت ضـ  دَّغـش ِيرـ  يقـَ دَّتـا دَّءـاك َ مـ  دَّإديـد أ  دَّه دسـيم، دسـتخددا ظـ  ِـا دَّغش
 دَّغـش أ  كمـ  ، دَّمسـتةماي  دَّـددئني ، دَّإمـَل ، عند سمإتر  عل  َّله  ظ  ذَّك عن ، ت صح
 هــ ًَ مإظــا أ  ذَّــك إَّــ  أضــف دَّمب ءــاة، دإلددنــ، أدَّــ، ي تقــد دَّه ســب َ دســتخددا ظــ  ِــا

سيم  ب ًستماداي،، تتسا دَّغش  .دَّنظ ا تصميا عند مبكاة ماهل، ِا تبدأ دَّتا تلك ً 
 أءـ ا ِقـد :داتك بـ  علـ  يءـََ ممـ  َّماتكبيـ ، مغايـ    ع ئـدد   يهقق دَّه سب َ مَ   ِا دَّغش .3

 مــ  يتــاد ح َّماتكبيــ  د  ع ئــد يهقــق دَّه ســب َ غــش أ  إَّــ  دتمايكيــ، دََّن ئيــ، دَّمب هــث مكتــم
ا بليـــ   5 إَّــــ  3 بـــي   دَّغــــش هــــ ًَ ِـــا دَّغــــش َّماتكـــم دَّإ ئــــد مت ســـط  أ  ،   ســــن ي دً 

ا، (500.000) بزمــــ   يقــــدا دَّمكتءــــ ، ا (23.000) مق بــــ   ذَّــــك دً   َّماتكــــم ســــن ي   دً 
 .دَّيد ي، دَّطادئق ب ستخددا دَّغش

 ًاتكـــ م تم مـــ  هديةـــ، طادئـــق عليـــ  تاتـــم قـــد دَّه دســـيم ظرـــ ا أ دَّدهـــد ح  يســـتنتج ذَّـــك مـــ     
 أن  إً ر ،دكتء ِ هيث م  صإ ب،  أكةا داتك بر ، هيث م  سر َّ، أكةا َإلر  مم  دَّغش، ه ًَ
 دَّمإل مـ َ نظـا بيئـ، ِـا دَّددخليـ، َّلاق ب، ِإ   نظ ا تصميا خَل  م  دَّه ًَ مذه م  دَّهد يمك 

  .دَّمه سب، دَّمه سبي،
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اســا مــذه دتر  تبإــ   َّاؤيــ، د  تتبــ ي  تصــني  دَّتَلعــم ب َّهســ ب َدَّغــش   أءــك    أنــ دع  تتإــدد       
يمــ  يلــا (،(Mulford and Comiskeyدَّظــ ماة،  َّإــ  مــ  أبــاز دَّــذي  داســ د مــذه دَّظــ ماة   ِ

:Mulford and Comiskey, (2002: 3)ك َّت َّا   أءك َّر  دَّمختل ، أس َّيم دَّتَلعم ب َّهس ب َ

 (:Accounting) Aggressive المتعسفةالمحاسبة  .1

مه ســـبي، مهـــددة َّتهقيـــق أمـــددف ماغ بـــ، منرـــ  مـــا دإلصـــادا علـــ  دختيـــ ا  تطبيـــق أســـ َّيم      
أابـــ ح ع َّيـــ،، ســـ د  أك نـــَ دَّمم اســـ َ دَّمه ســـبي، دَّمتبإـــ، مســـتندة إَّـــ  دَّمبـــ دئ دَّمه ســـبي،  تهقيــق

 دَّمتإ اف علير  أا ً.
 (:Earnings Management) ْلرباحإدارة ا .2

دإلدداة، أ  متنب   م  دَّتَلعم ِا دَّدخ  بردف دَّ ص   إَّ  مدف مهدد بءك  مسبق م  قب       
 مَ مس ادَ مهددة َّلإم . ِي  م  قب  دَّمهل  دَّم َّا، أ  َّيك   مت دِق   

 :Income Smoothing))الدخل تلطيف  .3

م  ءك  مـ  أءـك   دَّتَلعـم ِـا دَّـدخ  يتضـم  نقـ  دَّـدخ  بـي  دَّ تـادَ دَّمت   تـ، دَّمسـت ى،      
َّـ  دَّسـن دَ ذدَ دَّـدخ  دَّسـي ،  يإـد  ذَّك بتخ يل دَّدخ  ِا دَّسن دَ ذدَ دَّـدخ  دََّيـد  نقلرـ  إ

ذَّـك مــ  أءــك   دَّتَلعــم دَّتــا تإتمــد علــ  تخ ـيل دتابــ ح دَّمتزديــدة ِــا دَّــدخ   دًهت ــ ظ برــ  ِــا 
 ءك  مخصص َ َّل تادَ دَّزمني، ذدَ دَّدخ  دَّسي . 

 Fraudulent Financial Reporting): )بالتقارير المالية  غشال .4

مـ  إظرــ ا بي نـ َ خ طئــ، بءـك  متإمــد، أ  هـذف قــيا مإينـ، أ  إخ  ئرــ  ِـا دَّبي نــ َ دَّم َّيــ،،      
َّلقـــ ن    َّلمبــــ دئ  يإـــد مخـــ َّف دَّغـــشبرـــدف تضـــلي  مســـتخدما دَّقـــ دئا دَّم َّيـــ،،  مـــذد دَّنــــ ع مـــ  

 دَّمه سبي، دَّمتإ اف علير . 
 (: Practices Creative Accounting) الحتياليةالمحاسبة  أساليب ممارسات .5

 دستخددا أ  دستإم   دَّمم اس َ دَّمنهِا، ع  دَّمم اس َ ما (دإلبددعي،دًهتي َّي، ) سب، إ  دَّمه  
ـــ،،  تتميـــز ب ســـتإم   دتســـ َّيم  دَّمم اســـ َ دَّهديةـــ،  َّمإي ايـــ،، أ د دَّقي ســـي،، أ  َّمه ســـبي،د دَّم َِّ 

 ِ َ  دإليادددَ.  قيا دَّمصا   دَّمإقدة  دَّمبتكاة َّلهص   عل  أاب ح ص اي، ع  طايق دَّتَلعم ِا

 
 :ومنعهما والتالعب الغش لكشف واإلشرافية الرقابية الجهات 3-1-7

  مـا أمميترـ ، دَّهسـ ب َ مادَإـ، تإطـا دَّتـا مـا دَّتقـ ايا مسـتخدما ه َ، أ  دَّمإا ف م      
 علـ      ت سيسـ دَّمسـتخدمي ، ن  س إَّ  ةق، م  تضي   م  طايق ع  دًقتص دي،، قيمتر  تهدد دَّتا
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 كـــ   ِقـــد  أمـــددِر ، دَّمادَإـــ،  ظي ـــ، علـــ  دنإكســـَ دَّتقـــ ايا، مســـتخدما ه َـــ َ تطـــ ا ِـــ   ذَّـــك
 دَّتاكيز خَل  م  دت َّ ، دَّمادَإ، ماده  ِا َّلمادَإي  دَّء غ  دَّءغ  م   دَّغش دَّخط  دكتء ف
هــص دَّهســ م إعــ دة ِيرــ  بمــ   دَّمســتندي،، دَّهســ بي، دَّمادَإــ، علــ   دَّهســ بي،  دَّإمليــ َ دَّتاهيــ  ِ 
 دَّخطـ  مـ  أمـ دَّرا بهم يـ، يرتمـ   كـ ن د دَّـذي  دَّمه سبي، دَّتق ايا َّمستخدما إاض     دختَلِر  عل 
د قد م  دكتء ف ع  ً  مسؤ   دَّمادََ ك   ِقد َةا  م  دَّتَلعم، أ  دَّغش أ    دَّسََلَ ب َّدِ تا يَ 
  عـــدد دَّهَـــا صـــغياة دَّمءـــ ايَ ك نـــَ ِقـــد ،   ممكنـــ مـــذد كـــ    قـــد تَلعـــم، أ  غـــش أ  أخطـــ   مـــ 

 خـَل  تمَ دَّتا دَّمءا ع عملي َ ََّميَ ء مل، بمادَإ، يق ا دَّمادََ  ك    بسيط، قليل، عملي تر 
يـ،  دًَتم عي، دًقتص دي،، دَّظا ف تغيا  َّك  .دَّ هص تهَ دَّمه سبي، دَّ تاة   ظرـ ا  دَّتكن ََّ 

 عـ  دَّملكيـ،  دن صـ    دَّتإقيـد، دَّتءـ بك ب َّغ،  دَّإملي َ دَّكبيا ب َّهَا تميَز دَّتا دتم د  ءاك َ
 دَّهسـ ب َ مادَإـ، أمميـ، دزديـ د إَّـ  أدى دَّـذي دتمـا َّلمسـ ممي ، دَّمسـؤ َّي،  مهد دي، ِير  دإلدداة
  أصـــبهَ دَّم َّيـــ،، دَّتقـــ ايا عددَّـــ، مـــدى علـــ  دَّمســـ ممي  تطمـــئ  دَّتـــا دَّمرنيـــ، دَّاق بـــ، أددة ك نرـــ 
  دَّتَلعبـ َ دتخطـ   َميـَ دكتءـ ف  َّـيس دَّم َّيـ،، دَّتقـ ايا بإددَّـ، دَّاأي إبدد  ما دَّمادَإ،  ظي ،
 (.181-2006:182)دهد ح،  دَّم َّي، ب َّتق ايا تك   أ  يمك  دَّتا

 

 :مجلس اإلدارة 3-1-7-1 
 دَّمرـا  مـ  .ب َّه كمـ،  دَّمكل ـي  دإلدداة علـ  دَّغـش دكتءـ ف   منَ ع  دتس س دَّمسؤ َّي،تقَ      
 َّتقليـ  دَّغـش، منـَ علـ  ق ي بءك  ب َّه كم،، دَّمكل ي  َ نم م  دءادف ظ  ِا دإلدداة، تءدد أ 

 بســـبم دَّغـــش داتكـــ م بإـــدا دتِـــادد َّـــدى قن عـــ، خلـــق إَّـــ  يـــؤدي بمـــ  ماتكبيـــ ،  ادع  ق عـــ  ِـــاص
 دَّــذى دتخَلقــا  دَّســل ك دتم نــ، ةق ِــ، خلــق علــ  ذَّــك  ينطــ ي .َّلإقــ م  دَّتإــال  دكتءــ ِ دهتمــ  
 دَّمكل ــي  قيــ ا إمك نيــ، دَّهســب   ِــا دتخــذ يَــم .ب َّه كمــ، دَّمكل ــي  قبــ  مــ  ءــادف ب  نــييتإ يمكــ 

ــــ،، أد دَ بتَــــ  ز ب َّه كمــــ، ــــ ةيا أ  دَّاق بي ــــا دَّت ــــ  دَّمن ســــم غي ــــ، عل ــــا عملي ــــ  دَّمــــ َّا، دَّتقاي  مة
  ابهيـ، تدد ، دَّمهللـي  تقـديا علـ  َّلتـ ةيا دتابـ ح إدداة أَـ  مـ  دإلدداة برـ  تقـ ا دَّتـا دَّمم اس َ
  تءـــكي  دَّتن يذيـــ،، دإلدداة علـــ  دإلءـــادف ِـــا دإلدداة مَلـــس   دَبـــ َ مســـؤ َّي َ  تءـــم  .دَّمنءـــ ة
 ,OECD Principles of Corporate Governance). تعضـ ئ  دختيـ اه  كي يـ، دَّلَـ  ،
2004) 

  

 لجنة المراجعة )لجنة التدقيق(: 3-1-7-2
تقتصــا عضــ يتر  علــ     دَّمؤسســ،ت إــاف ََّنــ، دَّمادَإــ، مــا ََّنــ، منبةقــ، عــ  مَلــس إدداة      

دتعضــ   غيــا دَّتن يــذيي  ممــ  َّــديرا خبــاة بمَــ   دَّمه ســب،  دَّمادَإــ،،  تءــتم  مســؤ َّي تر  علــ  
مادَإــ، دَّمبــ دئ  دَّسي ســ َ دَّمه ســبي، دَّمإتمــدة ِــا إعــددد دَّتقــ ايا دَّم َّيــ،،  مادَإــ، دإلِصــ ح ِــا 
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ير ،  دعــــا دســــتقَل  دَّمادَــــَ دَّتقــــ ايا دَّم َّيــــ، دَّمنءــــ اة  دَّت كــــد مــــ  ك  يترــــ   مَل مترــــ  َّمســــتخدم
ا  من قءت  بنت ئج دَّمادَإ،،  تقييا ك   ة دَّمادََ دَّددخلا  دعـا دسـتقَلَّ ،  مادَإـ، دًَّتـزدا  دَّخ َا

ة، ) همــــ دب َّمنءـــ ة بتطبيـــق ق دعـــد دَّه كمـــ،،  دَّت كـــد مـــ  مَل مـــ، نظـــ ا دَّاق بـــ، دَّددخليـــ،  ك  يتـــ  
2010 :102(.  
 دَّمـدقق  بـي  دًدداة  مَلـس دًدداة بـي  اق بيـ،  صـ  كهلقـ، مرمـ    د اد   تلإـمدَّمادَإـ،  ََّن،       

ــددخلا ا أ  دَّ ــ د. دًدداة  مَلــس دَّخــ َا ا  مــدقق ِإــ   ددخلــا تــدقيق َِ   َّل هــص مســتق  خــ َا
بدد   دَّمادقب،  تقـديا ةـا دَّم َّيـ،،  بي ن ترـ  ِيرـ  دَّددخليـ، دَّاق بـ،  نظ ا دَّمؤسس، عملي َ ه   دَّاأي  دن
رــ َ  ه َّــ، ِــا كءــ   أ  دَّغــش ِــاص تقليــ  ِــا هتمــ  سيســ ما، دَّتــدقيق ََّنــ، دَّــ   تقــ ايا نظــا َ 
 .صـهيه، غيـا مه سـبي، تطبيقـ َ  أي،  دَّم ظ ي  دًدداة تَ  زدَ كءف ِا أيض   يس ما هد ة ،

ـ د عدا به َّ، دًدداة مَلس أ  ،دَّتدقيق ََّن، عل  َّذَّك  ب إلض ِ،  بتقيـيا يقـ ا  أ تـدقيق، ََّنـ، َ 
 دَّتسـ مح عـدا ةق ِ،  تإميا ،ب َّمؤسس، دَّغش َّمنَ ِإ َّ، مق ييس  تطبيق ب َّغش دًدداة قي ا مخ طا

 (.44: 2013أب  ساددن،،  أخا  ، ( مست ىأي   عل  تَ  زأي  مَ

ا ع ا       تقاياد  يؤكد أممي، تءكي   Treadway Committeeأصدَا ََّن، تايدد ي  1987ِ 
ََّـــ   دَّمادَإـــ، مـــ  دتعضـــ   غيـــا دَّتن يـــذيي ،  هـــدد مـــذد دَّتقايـــا أ  دَّمســـؤ َّي، دتس ســـي، َّلَـــ   

ا عـ ا  .دَّتَلعم  دَّغش  منإ  ِا دَّتق ايا دَّم َّي، دكتء فدَّمادَإ، تتمة  ِا د ام  ِا   ِ1999 
  صي َ بردف زي دة أدد مَم ع، م  دَّت Blue Ribbon Committeeأصدَا ََّن، بل  ايب   

 .(100: 2010)هم دة، دَّم َّي،  دَّتق ايا َ دة زي دة إَّ  يردف بم  دَّمادَإ، ََّ  
 

  (157: 2006)سليم  ، مسئوليات لجنة المراجعة: 
 مادَإ، دَّق دئا دَّم َّي، س د  ك نَ سن ي، أ  ِتاي،. .1
 مادَإ، َميَ دَّسي س َ دَّمه سبي، دَّتا تق ا بر  دَّمؤسس،. .2
 دَّاق ب، دَّددخلي، َّلمؤسس،. مادَإ، نظ ا .3
ا  تهديد أتإ ب . .4  إعددد دَّت صي َ دَّخ ص، ب ختي ا دَّمادََ دَّخ َا
ا. .5  دَّإم  عل  ه  دَّمء ك  دَّتا قد تنء  بي  إدداة دَّمؤسس،  دَّمدقق دَّخ َا
ا. .6  دَّت كيد عل  دستقَلَّي، دَّمادََ دَّخ َا
 دَإي  دَّمس عدي  َّ .إعددد دَّت صي َ دَّخ ص، بتإيي  ائس قسا دَّمادَإ، دَّددخلي،  دَّما  .7
 دَّت كد م  دَّتزدا إدداة دَّمؤسس، بتطبيق ق دعد دَّه كم،. .8
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 :التدقيق الداخلي 3-1-7-3

دَّتا تتن    مذد دَّن ع م  دَّتدقيق، إَّـ  أ  دَّتإايـف دتكةـا ءـي ع  ،  من ك دَّإديد م  دَّتإاي  َ     
مــ  ذَّــك دَّــذي تبنتــ  خمســ، منظمــ َ مرنيــ، متخصصــ، ِــا دَّمه ســب،  دَّتــدقيق  دَّتــا يطلــق عليرــ  

دَّمؤسســ، (  دَّــذي يــنص علــ  أ  "دَّتــدقيق دَّــددخلا مــ  عمليــ َ تتــ ةا بمَلــس إدداة COSOََّنــ، )
ً  هـ   تهقيـق دَّمؤسســ،    دإلدداة  دتِـادد دتخـاي  ِـا دَّمؤسســ،،  يـتا تصـميمر  َّتإطـا ت كيــدد  مإقـ 

  دًَّتـــزداعلـــ  دَّتقـــ ايا دَّم َّيـــ،   دًعتمـــ دتمـــددِر  ِـــا دَّنـــ دها دَّت َّيـــ،: ك ـــ  ة دَّإمليـــ َ ِ  عليترـــ  
 .(21: 2009إبادميا، ) " ب َّق دني   دتنظم، دَّمإم   بر

 الغش والتالعب اكتشاف عن لتدقيق الداخليا مسؤولية: 
)دَّصـــ ص،  بينرـــ   مـــ  دَّـــددخلا دَّتـــدقيق إدداة برـــ  تقـــ ا دَّتـــا  دَّ ظـــ ئف دَّمرـــ ا مـــ  دَّإديـــد منـــ ك
2012 :51-52:) 
  مت بإـــ، برمـــ  دَّنظـــا إعـــ دة خـــَل  مـــ  دَّددخليـــ،، دَّاق بـــ،  نظـــ ا دَّمه ســـبا دَّنظـــ ا تطـــ يا .1

 .َّتط يامم  دََّلزم، دَّمقتاه َ  تقديا تطبيق ترم   مادقب،
ـــ ا .2 َـــاد   دَّتءـــغيلي، دَّم َّيـــ، دَّمإل مـــ َ دختب   دتاصـــدة َّلمإـــ مَلَ دَّت صـــيلي، دَختبـــ ا ًد  دن

 . دإلَاد دَ
إ َّيترــ   ك  يترــ  َّلإمليــ َ دًقتصــ دي، دََّــد ى ِهــص .3  دَّم َّيــ، غيــا دَّضــ دبط ذَّــك ِــا بمــ  ِ 

 .َّلمنء ة
يـ،  دَّمتطلبــ َ  دتنظمــ، بـ َّق دني  دًَّتــزدا ِهـص .4  ب َّسي ســ َ دًَّتــزدا  كـذَّك دتخــاى، دَّخ َا

 .دتخاى دإلدداي،  دت دما
 دَّغـش دكتءـ ف برـدف دَّمه سبا دَّنظ ا ماده  َميَ ِا تتا دَّددخلا دَّتدقيق عملي،  إ  هيث     

 ،دَّمؤسســــ، أصــــ   علــــ   دَّمه ِظــــ، دَّم َّيــــ،،  دَّبي نــــ َ دَّســــََلَ ســــَلم، مــــ   دَّت كــــد ، دَّتَلعــــم
 دإلدداة. متطلب َ مَ دَّنظ ا ت دِق مدى  دَّتهقق م 

ا َّلمـدقق دَّـددخلا دَّمـدقق يقدمر  دَّتا دَّخدم َ صإيد عل  أم       كمـ  يلـا  بي نرـ  ِـيمك  دَّخـ َا
  2007: 120): )َاب ع،
إرـــــ  دَّتـــــا دَّتقـــــ ايا .1 أ   دنتق ديـــــ  أ  م َّيـــــ، أك نـــــَ ســـــ د  دَّمنءـــــ ة إلدداة دَّـــــددخلا دَّمـــــدقق يِا

ا َّلمــدقق م يــدة دَّمتبإــ، َّإلَــاد دَ مصــهه، قــ ة  مــدى عــ  ســليم، ِكــاة تكــ ي  ِــا دَّخــ َا
 .دَّنظا تلك  ضبط تهسي  ِا دَّددخلا دَّتدقيق ِإ َّي،  مدى دَّددخلي، دَّاق ب، نظ ا

دَّإمـــ    أســـ َّيم دَّءـــاك، بإمليـــ َ  داديـــ، خبـــاة مـــ  َّـــدير  بمـــ  دَّـــددخلا دَّتـــدقيق إلدداة يمكـــ  .2
ا َّلمدقق دَّك مل، دإليض ه َ تقدا أ  دَّمتبإ،،  دإلَاد دَ  .بمر م  قي م  أةن   دَّخ َا
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 نظـ ا  تـدعيا دَّإمـ  طاق تهسي  ِا تس ما دَّددخلا َّلتدقيق إدداة أ  ددخلا مدقق َ  د إ  .3
ا دَّمدقق طم ن، عل  يإم  دَّذي دتما دَّددخلي،، دَّاق ب،  .دت دختب ا  نط ق  تخ يل دَّخ َا

ا زيـ اة دَّمـدقق يستطيَ ً قد دَّ ا ع، ذدَ دَّمنءآَ ِا خص ص    دََّاد عملي َ ِا .4  دَّخـ َا
 ِــا ذَّــك يإتمــد ِ نــ  َّــذَّك  دهــد،  قــَ ِــا ِيرــ  دََّــاد عمليــ َ إَــاد  أ  دَّ ــا ع، تلــك َميــَ
 .دَّمرم، برذه تق ا دَّتا دَّددخلا دَّتدقيق إدداة أعم   دق، عل 

 

  التالعب اكتشافالمسئوليات المرتبطة بتدقيق الحسابات الداخلية نحو: 
دَّتَلعــم  دكتءــ فعنــد إَــاد  تخطــيط تــدقيق دَّهســ ب َ تءــم  مســئ َّي، دَّمــدقق دَّــددخلا نهــ       
 :(95-94: 2011)مهم د،  أخا  ،  ك آتا
، ك ِي، ع  أَ   دَّتَلعم كا يك   ق داد  عل  دَّتإاف  .1 أ  يك   َّدى دَّمدقق دَّددخلا مإِا

 عل  دَّمؤءادَ دَّتا م  خَلَّر  يمك  دَّكءف ع  دَّتَلعم.
دَ دختبـ ا ذاد  م  ِاص ضإف دَّاق ب،  دَّتـا تسـمح ب َّتَلعـم َّـذَّك يَـم إَـاد  أ  يك   ه .2

 نق ط دَّضإف ِا نظ ا دَّاق ب، دَّددخلي،. دكتء فإض ِي، ِا ه   
ـــ  دَّتَلعـــم،  دَّتقايـــا عـــ  أيـــ، أهـــددث  .3 تقيـــيا دَّمؤءـــادَ دَّتـــا ســـ ف تاتكـــم مـــ  خـــَل  أَ 

 .ينبغا دَّقي ا بر ، أ  دَّت صي، ب َّقي ا ب َّمزيد م  دَّ ه ص َ
ءـــ ة إذد أ ضـــح دَّتهديـــد بــــ   منـــ ك مؤءـــادَ ك ِيــــ، نإبـــَل  دَّســـلط َ دَّمســـئ َّ، ددَّخــــ  دَّم .4

 َّهد ث دَّتَلعم.
  

 :الخارجي المدقق 3-1-7-4

م دَّمه سبي،، دَّمإل م َ عل   دَّمصددقي، دَّةق، إض    أَ  م        تإيـي دَّمؤسسـ َ  عل  يتَ 
ا هس ب َ مدقق   م  دَّددخلي،، دَّاق ب،  أنظم،  دَّسََلَ  دَّدِ تا دَّم َّي، دَّق دئا ب هص يق ا خ َا
 ب َّمبـ دئ دَّتزدمـ  مـَ دَّم َّيـ،، دَّقـ دئا تلـك  صـدق عددَّـ، مـدى ِـا دَّمه يـد دَّ نـا اأيـ  إبـدد  ةـا

ا دَّمدقق يتمتَ أ  يَم كم  دَّمادَإ،،  مإ ييا دَّمه سبي،  دَّتـا دَّمؤسسـ، ع  ب ًستقَلَّي، دَّخ َا
 .دَّتدقيق عملي، ِا دتس س م  دًستقَلَّي، م ض ع ً  هس ب تر ، يدقق
  الغش والتالعب اكتشاف عن الخارجي الحسابات مدقق مسؤولية: 

 :دَّت َّي، دَّن دها ِا دَّمرني، دَّهس ب َ تدقيق  مسؤ َّي، دَّهس ب َ مدقق مسؤ َّي،  تتاكز

 :الغش والتالعب اكتشاف في المهنية المسؤولية: أولا 

تَنم دَّغش َّتَنم دَّإق ب َ دََّن ئي، دَّصـ ام، ِـا قضـ ي  دَّتقـ ايا  دَّمؤسس،ينبغا عل  إدداة      
ا دَّمـ داد دَّتـا  ، علـ  دَّب اصـ َ أ  تـِ  دَّم َّي، دًهتي َّيـ،  علـ  ميئـ، سـ ق دَّمـ   أ  دَّريئـ، دَّمءـِا
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 يق م دتهت َر  َّمه اب، دَّق دئا دَّم َّي، دَّمءب م، ب َّغش،  عل  مَلس دإلدداة  دإلدداة  دَّمادَإي  أ  
 (.2005:27، ديا َّمخ طا دَّغش )هم دب دد  تق

ً  عـــ        ا َّـــيس مســـئ  َميـــَ دتخطـــ    دكتءـــ ف يتاتـــم علـــ  ذَّـــك أ  مـــدقق دَّهســـ ب َ دَّخـــ َا
 دَّغــش  دَّتَلعــم دَّتــا داتكبــَ ِــا دَّــدِ تا  ســََلَ دَّ هــدة دًقتصــ دي،، بصــ ، خ صــ، دَّتــا تــتا 

ــق دتصــ    ب َّتــدقيقر  ط َّمــ  أنــ  قــ ا دكتءــ ِبطــاق مهكمــ، يصــإم   دَّمإــ ييا دََّلزمــ، ِــا مرنــ، ِ 
تدقيق هس ب َ  بذ  دَّإن ي، دَّمرني، دَّك ِيـ،، ِ َّهقيقـ، أ  دَّمسـئ َّي، عـ  دتخطـ    دَّغـش  دَّتَلعـم 

تضــإ  مــ  أنظمــ، َّلاق بــ، دَّددخليــ، )دَّ قــ د،  ِــا دَّســََلَ دَّمه ســبي، تقــَ علــ  عــ تق دإلدداة،  مــ 
 (.100 :2010  دي  ، 

، 1997،  دَّقــ دني  دََّلهقــ، َّــ  عــ ا 1964( َّســن، 12 قــد هــدد قــ ن   دَّءــاك َ دتادنــا اقــا )     
علـــ  مـــ  يلـــا: أ  مـــدققا  173هســـ ب َ( عـــ  دَّخطـــ   دَّغـــش، ِـــا نـــص دَّمـــ دة دَّ)مســـؤَّي، مـــدقق 

دَّمإل مـ َ دَّـ دادة  أمـ  مسـئ َّي، صـه، ،دَّهس ب َ مسئ َّ   ع  دتخط   دَّتا ياتكب نر  ِـا عملرـا
 .  ع تق دإلدداةتقَ عل

 :النظامية المخالفات اكتشاف في المهنية المسؤولية: ثانياا 
 :2011 آخـــا  ،  مهمـــ د، ( مـــا دَّمخ َّ ـــ َ مـــ  نـــ عي  ِـــا دَّنظ ميـــ، دَّمخ َّ ـــ َ مـــذه تمةـــ      
191:(192-  
 مـ  أمةلترـ   م  دَّهس بي، أ  دَّم َّي، دَّطبيإ، ذدَ دَّمخ َّ  َ ما : دَّهس بي، دَّم َّي، دَّمخ َّ  َ .1

 : يلا
 .بر  دًَّتزدا  عدا دَّن ق َ أ  دَّمب َّ  بإل صاف إَاد دَ مخ َّ ، .أ
 .م  مَ   ِا َّلصاف ب  دَّمسم ح دَّهد ع  مإين، مب َّ  تَ  ز  .ب
 .نقص    أ  زي دة دَّمإين، دَّمب َّ  تسَي  ِا دَّخط  .ج
ي  ِا دَّخط  .د  .دَّإملي َ َّبإل  دَّدِ تا دَّسََلَ ددخ  دَّمه سبا دَّتَ 
 .دَّتم ي  أ  دإلنت ج أ  دَّبيَ أ  ب َّءاد  خ ص، م َّي، إَاد دَ مخ َّ ، .ه
 .م  َّغال دَّمزديددَ أ  دَّمن قص َ بإل إَاد دَ مخ َّ ، .و
 تهكـا دَّتا دَّق دني  بمختلف تتإلق دَّتا دَّمخ َّ  َ ما :َّلد َّ، دَّإ ا َّلنظ ا دَّق ن ني، دَّمخ َّ  َ .2

 :يلا م   منر  دَّهس ب َ تدقيق م ض ع أ  دَّمؤسس َ دَّءاك َ ِا دَّإم  طبيإ،
 .دَّءاك، ِا دَّددخلا َّلنظ ا دَّق ن   مخ َّ ، .أ
 .دَّءاك، ددخ  َّلإم  دَّمنظم، دَّل دئح مخ َّ ، .ب
 .دَّن دها بإل ِا دَّءاك، تك ي  عقد بن د مخ َّ ،  .ج
 .أخاى أطادف أي أ  دَّءاك، بي  دَّمختل ، دَّإق د مخ َّ ، .د
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 .دَّ زداةأ   دَّقط ع مست ى عل  دَّمإين، دَّصن ع، أ  دَّمإي  َّلنء ط دَّمنظا دَّق ن   مخ َّ ، .ه
 .دَّد َّ، مست ى عل  دَّإ ا دَّق ن   مخ َّ ، .و

  المسؤولية بهذه الوفاء وأهمية والغش الخطأ اكتشاف مسؤولية المراجع تحميل دوافع. 

 أ  دًَتم عيـــ، دَّ ظي ـــ، م رــ ا مـــ  دَّمادَـــَ، مســؤ َّي، ي ســـا دَّـــذي دَّم رــ ا أ  دَّمإـــا ف مــ      
  دَّمسـؤ َّي،  دَّتبإـ َ دَّمادَـَ، عمـ  مَـ   تهدد دَّتا ما دَّد ا مذد أبإ د إ  إذ دًَتم عا، دَّد ا

 مصــ َّح َميإرــ  َّرــ  دَّتــا دتخــاى، دتطــادف تَــ ه بــ  ِقــط دَّمســ ممي  تَــ ه َّــيس عليــ ، دَّمتاتبــ،
ــد دَّهســ ب َ، مادَــَ عنرــ   يقــاا دَّمءــا ع يقــدمر  دَّتــا دَّم َّيــ، دَّمإل مــ َ ِــا متب ينــ،  د دِــَ  تَ 
 عـ  أكبـا َّمسـؤ َّي، دَّمادَـَ تهميـ  بخصـ ص دَّم َّيـ،، دَّتقـ ايا مـ  دَّمسـت يدة دََّر َ َّدى متإددة
 :(187 :2006)دهد ح،  ي تا م  دَّد دَِ مذه  م   دَّغش، دتخط   دكتء ف
 دَّمسـت يدة دََّرـ َ يمكـ   دَّغـش دتخطـ   دكتءـ ف ع  أكبا مسؤ َّي، دَّمادََ بتهمي  إن   .1

 دكتءـ ف ِـا إخ  قـ  ه َّـ، ِـا أضـادا، مـ  يصـيبرا عمـ  بـ َّتإ يل  مط َّبتـ  عليـ  دََّا ع
 . دَّغش دتخط  

  ذَّـك دَّم َّيـ، ب َّتق ايا  دَّ ة ق دًعتم د إمك ني، م  تزيد دَّمسؤ َّي، َّرذه دَّمادََ تهمي  إ  .2
 .دَّمادَإ، َّلءاك َ دَّم َّي، دَّتق ايا م  دَّمست يدة دََّر َ قب  م 

 خلـــ  بءــ   دَّت كيــد مـــ  يمكنــ  بمــ   تن يـــذم ، دَّمادَإــ، بتخطــيط دَّهســـ ب َ مادَــَ قيــ ا إ  .3
 َ نــم مــ  دَّةقــ، يضــ ا  دَّغــش، دتخطــ   بســبم دََّ مايــ،، دَّتهاي ــ َ مــ  دَّم َّيــ، دَّتقــ ايا
 .دَّس ق ِا دَّمؤةاة دَّءاك َ إِص ح ِا دَّمست يدة دََّر َ

ــ   إ  .4  ِــا دَّءــاك َ، إدداة ِــا دَّمرتمــي  ةقــ، مــ  يزيــد دَّمســؤ َّي، برــذه دَّهســ ب َ مادَــَ ِ 
 .دََّ ماي، دَّتهاي  َ م  خ َّي، م َّي، ق دئا إعددد ع  بمسؤ َّي تر  ت ا أنر 

 
  كمــا أصــدر معهــد المحاســبين القــانونيين اْلمريكــي عــدة توصــيات )ارشــادات( بخصــوص دور

، أهمـد) الغـش واْلخطـاء ومـن أهـم هـذه التوصـيات اكتشـافومسئولية المراجع الخارجي تجـاه 
2010: 56-57:) 

دَّغـش  دتخطـ    دَّتقايـا عنرمـ ،  دكتءـ ف( بإنـ د : مسـئ َّي، دَّمادَـَ عـ  53دَّت صي، اقا ) .1
ــــد صــــدَا مــــذه دَّت صــــي، عــــ ا  ــــ 1988 ق  ا  هــــددَ مــــذه دَّت صــــي، د ا دَّمادَــــَ ِيمــــ  يل

(AICPA, SAS, NO 53, 1988: 2): 
يَــم علــ  دَّمادَــَ بــذ  دَّإن يــ، دَّ دَبــ، عنــد تخطــيط  تن يــذ إَــاد دَ دَّمادَإــ،  تقيــيا  . أ

 نت ئَر .
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، مَلئم، م    . م دَّءك دَّمرنا َّتهقيق دَّت كيد دَّمإق   ب   يَم عل  دَّمادََ مم اس، دَا
 دتخط   دََّ ماي، س ف تكتءف.

( بإنـــ د : مادعـــ ة دَّغـــش عنـــد مادَإـــ، دَّقـــ دئا دَّم َّيـــ،،  قـــد صـــدَا مـــذه 82دَّت صـــي، اقـــا ) .2
ا، هيـث اأى مَلــس مإــ ييا دَّمادَإـ، دتمايكــا أنــ  يَـم إعــ دة دَّنظــا 1997دَّت صـي، عــ ا 

صـــددا ت صـــي، 53َِـــا دَّت صـــي، اقـــا ) ديـــدة عـــ  دَّغـــش  ذَّـــك نتيَـــ، َّزيـــ دة دًنتقـــ ددَ (  دن
بـَ مـذه دَّت صـي، علـ   ر، َّمرن، دَّمادَإ،  تزديد عدد دَّقض ي  ضـد دَّمـادَإي ،  قـد أَ  دَّمَ 
ا أ  ي خــذ ِــا دعتبــ اه عنــد تصــميا إَــاد دَ دَّمادَإــ، دَّتــا ســيق ا برــ  أةــا  دَّمادَــَ دَّخــ َا

دَّغــش، كمــ  هــددَ دَّت صــي، بإــل  دَّتهايــف دَّمتإمــد ِــا دَّقــ دئا دَّم َّيــ،  دَّــذى قــد ينــتج عــ 
، ب إلضـ ِ، إَّـ  تز يـد دَّمادَـَ ب اءـ ددَ دَّمؤءادَ دَّتا تس عد ِا تقديا دهتم   َ  د غش

دَ دَّمادَإـ، بخطـا دَّغـش دختبـ ا َّنتـ ئج تقيـيا دَّخطـا  كي يـ، ابـط نتـ ئج  ستَ ب،دًع  كي ي، 
(2 :AICPA, SAS, NO 82, 1997.) 
دتد دَ دَّمءــــتق،  أنءــــط، دَّتهــــ ط  دًســــتةم ادَ ِــــا ( بإنــــ د : مادَإــــ، 92دَّت صــــي، اقــــا ) .3

بر  دَّت صيـ، اقـا 2001ي نيـ   30بتدد  مـ   دَّتا تساي إ دت ادق دَّم َّي،، ا  دَّتا دَّغـَ بمَ 
( بإنـــ د : مادَإـــ، دًســـتةم ادَ،  دَّغـــال مـــ  مـــذه دَّت صـــي، مـــ   ضـــَ دطـــ ا َّلمادَـــَ 81)

ا َّيتمك    AICPA, SAS, NO) ءط، دَّته طم  خَلَّ  م  مادَإ، دَّمءتق َ  أن دَّخ َا
 192, 1997: ). 
( بإنـــ د  : مادعـــ ة دَّغـــش عـــ  مادَإـــ، دَّقـــ دئا دَّم َّيـــ،،  قـــد صـــدَا مـــذه 99دَّت صـــي، اقـــا ) .4

ــــم مــــذه 2002ديســــمبا  15مــــ   ا  يســــاى تطبيقرــــ  دبتــــدد   2002دَّت صــــي، عــــ ا  ا،  بمَ 
دَّت صـي، مـ   ضـَ (،  يإتبا دَّغال دتس سا مـ  مـذه 82اقا )  صي،دَّت صي، تا دَّغ   دَّت

ا تتإلـــق بمســـئ َّي ت  تَـــ ه مادعـــ ة دَّغـــش عنـــد مادَإـــ، دَّقـــ دئا دَّم َّيـــ،  دطـــ ا َّلمادَـــَ دَّخـــ َا
ق   َّمإ ييا دَّمادَإ، دَّمتإ اف علير ، كم  هددَ دَّت صي، دَّ اق بـي  دَّغـش  دَّخطـ   دَّمؤددة ِ 

ً أنرـ   عِاَ دَّغش  أن دع ،  هددَ أسل م دإلَاد دَ دَّتهليلي، َّلكءـف عـ  غـش دإلدداة إ
َّــــا تهــــدد َّمــــ ذد تــــا دختيــــ ا مــــذد دتســــل م ب َّتهديــــد  كي يــــ، دســــتخددم   مــــ  دَّمقصــــ د مــــ  

 (. :1AICPA, SAS, NO 99, 2002) دإلَاد دَ دَّتهليلي، دَّتقليدي، أا دَّهدية،

ا دَّمـدقق مســؤ َّي َ مــ  دَّرــدف إ  مـ  خــَل  مــ  سـبق        مرنــ، ِــا دَّةقــ، تإزيـز مــ  دَّخــ َا
بادز دَّتدقيق  عليـ  يَـم دَّهسـ ب َ ِمـدقق َّـذَّك ، ع تقـ علـ  دَّملقـ ة دَّمرنيـ، دَّمسـؤ َّي، َ دنـم  دن
عطــ   دَّم َّيــ، دَّبي نــ َ ِــا  دَّتَلعــم دَّغــش َّكءــف دََّلزمــ، دإلَــاد دَ بتطبيــق دًَّتــزدا  صــ اة  دن
  يةق بإددَّ، دَّتق ايا دَّم َّي،. أ  دَّم َّي، دَّتق ايا مستخدما تمك  َّر ،  م ة قي، مصددقي، ذدَ
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 :والتالعب الغش كتشافالالزمة ل  اإلجراءاتوالتوصيات و  المعايير 3-1-8
 ب صــــددا (AICPA) َّلمه ســــبي  دتمايكــــا دَّمَمــــَ اأســــر   علــــ  دَّمرنيــــ، دَّمنظمــــ َ ق مــــَ     

  دَّغــش، دَّخطــ  دكتءــ ف عــ  دَّقــ ن نيي  دَّمادَــَ مســؤ َّي، بخصــ ص دَّمرنيــ، دَّنءــادَ مــ  مَم عــ،
 :إصددام  ت داي  بهسم  من قءتر  دَّمإ ييا  دَّت صي َ مذه بإال  سنق ا

عئن  ةن"مسئوليةة ايرئجا   :بعنـوان 1988 عـام فـي (53) رقـم المراجعـة إجراءات معيار .1

 ".اكتشاف األخطاء وايرخايفات وإعداد ايتقجيج عنها
"TheAuditorsResponsibilitytoDetectandReportErrors and Irregularities". 

 إذ دَّسـ بق،، دَّت صـي َ ِـا ك   دَّذي دَّدِ عا دَّط بَ م  بدً    إيَ بي مدخَل دَّمإي ا مذه تبن      
يا مـ  يمكنـ  بءـك  دَّمادَإ، َّإملي، يخطط أ  دَّمادََ دَّمإي ا مذه أَّزا ـ، ت كيـد، تـِ   مإق َّـ،، بدَا
،  مم اس، دَّمرم،،  دَّمخ َّ  َ دتخط   كتء فً  كمـ  ،ذَّـك َّتهقيـق دَّمرنـا دَّءـك مـ  مَلئمـ، دَا

 هـــد ث مخـــ طا تقيـــيا عنـــد دًعتبـــ ا، ِـــا ي خـــذم  أ  دَّمادَـــَ علـــ  ينبغـــا دَّتـــا دَّإ دمـــ  تضـــمنَ
 مـذد أ  مـ  دَّـاغا  علـ  داتكبـَ، دَّتـا َّلمخ َّ ـ َ نتيَـ، َّلمنءـ ة دَّم َّي، دَّتق ايا ِا مرم، تهاي  َ
 إً دَّمرمـ،،  دَّمخ َّ ـ َ دتخط   دكتء ف بخص ص دَّمادََ مسؤ َّي، نط ق م   سإَ قد دَّمإي ا
، دَّمإق  ، ب َّت كيد دَّمقص د َّلمإن   دضه    ت سياد   تإطِ  َّا أنر   دَّءك م  دَّمَلئم،  دَّدَا
(154-148AICPA, SAS, NO 53, 1998:.) 

الغـش عنـد  اعتبـارات" :بعنـوان 1997 عـامفي   SAS (82)رقماْلمريكية  المراجعة معايير .2
 مراجعة القوائم المالية".

"Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit". 

دَّتا دستخدمَ  دَّس بق، دَّمإ ييا عكس عل  (Fraud) غش كلم، ماة أ   دَّمإي ا مذد تضم      
 ,AICPA, SAS, NO 82) ممـ  دَّغـش مـ  نـ عي  بـي  دَّمإيـ ا ميـز  قـد مخ َّ ـ َ، مصـطلح

1997: 36): 
ـ، مـ   :  م  بي ن َ ك ذب، مقص دة أ  مبـ َّ دهتي َّا ،م َّي ايا تق إعددد .1 أ  إِصـ ه َ مهذِ 

 دَّق دئا دَّم َّي، َّخددع مستخدما دَّق دئا دَّم َّي،.
: سـاق، أصـ   تتسـبم ِـا عـدا عـال دَّقـ دئا دَّم َّيـ، طبقـ   َّمبـ دئ دتصـ   دسـتخددا سـ   .2

 دَّمه سب، دَّمتإ اف علير .
 مـ  دَّغـش بإمليـ َ دًمتمـ ا زيـ دة أَـ  مـ  دإلاءـ ددَ مـ  مَم عـ، دَّمإيـ ا مـذد تضـم  كم      
 دَّمإيــ ا  أ ضــح .َّرــ  دَّتخطــيط عنــد ِقــط  َّــيس دَّمادَإــ،، بإمليــ، قيــ مرا أةنــ   ِــا دَّمــادَإي  قبــ 
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 دَّمادَـَ علـ  ينبغـا دَّتـا ب َّإ دمـ  ق ئم، دَّمإي ا تضم  كم ، دَّغش دكتء ف ع  دَّمادََ مسؤ َّي،
 : َّت َّاب تتإلق مَم ع َ ةَلث ضم   صن ر  دَّغش مخ طا تقييا عند ب َّهسب   ي خذم  أ 

 .دإلدداة خص ئصدَّمَم ع، دت َّ : 
 .دَّم َّا  دًستقادا دَّتءغيلي، دَّخص ئص دَّمَم ع، دَّة ني،:
 .دَّصن ع، ظا ف دَّمَم ع، دَّة َّة،:

الغـش عـن  اعتبـارات" :عنـوان تحـت 2002 لعـام (99) رقـماْلمريكيـة  المراجعـةر ييمعـا .3
 ".مراجعة القوائم المالية

"Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit". 

م مذ2002ديسمبا  15م   دبتدد    تطبيق  يا  يسا 2002ع ا  دَّمإي ا دمذ صدا       دا،  بمَ 
طـــ ا إمـــ   ضـــَ  دَّمإيــ ا دمـــ  مـــذ ا(،  يإتبـــا دَّغـــال دتس ســ82اقـــا ) مإيــ اتـــا دَّغـــ    دَّمإيــ ا
اَّلمادَـــَ  قـــ   َّمإـــ ييا تإلـــق بمســـئ َّي ت  تَـــ ه مادعـــ ة دَّغـــش عنـــد مادَإـــ، دَّقـــ دئا ي دَّخـــ َا دَّم َّيـــ، ِ 

  عـاف دَّغـش  أن دعـ ،  هـدد دَّ ـاق بـي  دَّغـش  دَّخطـ  دَّمإيـ ا َّمادَإ، دَّمتإ اف علير ، كمـ  هـددد
 (.AICPA, SAS, NO 99, 2002: 19) َ دَّتهليلي، َّلكءف ع  غش دإلدداةأسل م دإلَاد د

 مــ  مــدقق( علــ  بإــل دإلاءــ ددَ دَّتــا تمكــ  د99َّ أيضــ   نــص مإيــ ا دَّتــدقيق دَّــد َّا اقــا )
َاد دَ أس َّيم تَ ه مسؤ َّي ت  إخَل   أمـا تلخـيص بـ َّغش،  يمكـ  دَّماتبطـ، دإلبددعيـ، دَّمه سب،  دن

 :(AICPA, SAS, NO 99, 2002: 56)دآتي،  ب َّنق ط دَّمإي ا مضم  
  صف خص ئص دَّغش. .1
 دَّمن قء، بي  أعض   دَّمرن، مخ طا دَّتهايف دََّ ماي دَّن ءئ، ع  دَّغش. .2
 ع  دَّغش. دَّن ء  دََّ ماي دَّتهايف مخ طا َّتهديد دَّمطل ب، دَّمإل م َ عل  دَّهص   .3
 تهديد دَّمخ طا دَّتا تؤدي إَّ  تهايف َ ماي بسبم دَّغش. .4
 تقييا دَّمخ طا دَّمهددة بإد دتخذ ِا دًعتب ا تقييا نظ ا دَّاق ب، دَّددخلي، ب َّمنء ة.  .5
 يق.دَ دَّتدقدختب ا إَّ  نت ئج دَّتقييا، ةا تقييا نت ئج  ستَ ب،دً .6
 إبَل  دإلدداة  ََّن، دَّتدقيق  دتطادف دتخاى ع  دَّغش،  ت ةيق دادست  ع  دَّغش. .7

 يإتقــد مَلــس مإــ ييا دَّتــدقيق أ  دَّمتطلبــ َ  دإلاءــ ددَ دَّمقدمــ، ِــا بيــ   مإيــ ا دَّتــدقيق اقــا 
تهســي  عمليــ،  ةـا  مــ  دَّمــدقق، أدد  ِـا َــ ماي تغييــا إَّـ  يــؤدي تبنيرــ  ِـ   ذَّــك تــا مـ  ( إذد99)

 .دَّتدقيق،  تخ يل دَّمخ طا دَّمتإلق، ب َّغش  دتخط   دََّ ماي،
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 تحكـم التـي العامـة والمبادئ الهدفتحت عنلان:  م2001 لعام (200) رقم المراجعة رايمع .4
 .المالية التقارير مراجعة

"The objective and the general principles that govern an audit of financial 

reports". 

ـــ ا ِـــا َـــ        ـــد َّا دَّمادَإـــ، مإي ـــا دَّ ـــ د  (200) اق ـــ دئ دَّرـــدف" بإن ـــا دَّإ مـــ،  دَّمب  تهكـــا دَّت
يا إَّــ  ترــدف دَّمادَإـ، أ  "دَّم َّيــ، دَّتقــ ايا مادَإـ،  بءــك  دَّم َّيــ، دَّتقــ ايا بـ   مإق َّــ، ت كيــددَ تـِ 
 يتإلـق م رـ ا مـ  دَّمإق َّـ، دَّت كيـددَ  دن  .متإمـد غيـا أ  متإمد َ ماي تهايف أي م  خ َّي، ع ا
 أي منـ ك َّـيس ب نـ  دًسـتنت ج مـ  دَّمادَـَ َّتمكـي  ضـا اي، دَّمادَإـ، ِا دإلةب َ  أدَّ، دَّقادئ  ب  

 مَلزم،  مهدددَ د  قص ا  من ك ِ   ذَّك  مَ ع ا، بءك  دَّم َّي، دَّتق ايا ِا متإمد َ ماي تهايف
  دَّتـا دَّمتإمـدة، غيـا أ  دَّمتإمـدة دََّ مايـ، دَّتهاي ـ َ دكتءـ ف ِـا دَّمادََ قداة ِا تؤةا َّلمادَإ،
ـــ ن نيي ،  دَّإابـــا دَّمَمـــَ) دَّمةـــ   ســـبي  علـــ  منرـــ  متإـــددة بإ دمـــ  تـــاتبط : 2003َّلمه ســـبي  دَّق
148): 
 .دَّمادَإ، ِا دَّإين َ دستخددا .1
 .دَّددخلي، دَّاق ب، أ  دَّمه سبا دَّنظ ا  مهد دي، قص ا .2
 .ه سم،  َّيسَ مقنإ، دَّمادَإ، قادئ  مإظا ك  . 3

الخـاص  (240) رقـم IAASB) الـدولي للمحاسـبين لالتحـاد)التـابع  الـدولي راجعـةمال معيار. 8
 .م2001، في عام ومنعه الغش كشف عن المدقق بمسؤولية

اقـــا  دَّمادَإـــ،مإيـــ ا  ب صـــددادَّـــد َّا َّلمه ســـبي   ََّلتهـــ ددَّت بإـــ،  ISACَّقـــد أمتمـــَ ََّنـــ،      
يا دَّيــ  ي ضــح مســؤ َّي، دَّمادقــم عــ  ا 2001ِــا عــ ا ( 240) ــِ  عــ  دَّخطــ   دَّغــش مــ  أَــ  ت

خطــا  َّتَنــمدَّخطــ   دَّغــش عنــد تــدقيق دَّبي نــ َ دَّم َّيــ،.  أي مــ  دإلَــاد دَ دَّتــا يَــم أ  يتبإرــ  
 غــش دكتءــ ف نهــ  دَّمــادَإي  مســئ َّي، مــ   ســَ هيــث  دَّتقصــيا. دإلممــ  دَّمســ  َّ، عــ  هــ ًَ 

 إَاد دَ م  دَّمإي ا  سَ كم  َّر ، ستَ ب، دً دإلدداة غش مخ طا تقييا ضا اة عل   أكد دإلدداة،
   دَّغش كتء فً بر  دَّقي ا عل  دَّمادَإي  يَم دَّتا دَّمادَإ، عملي،

(IFAC, AICPA, SAS, NO 240, 2001: 19.) 
 بإــل دًعتبــ ادَ دَّتــا يَــم علــ  دَّمــدقق (240)دَّــد َّا اقــا  دَّمادَإــ، قــد هــدد مإيــ ا 

 مــ  مــذه دًعتبــ ادَ أمــا  مــ  دَّم َّيــ،، دَّبي نــ َ تــدقيق عنــددَّغــش  دَّتَلعــم  أســ َّيم بءــ   مادع ترــ 
  :(279-2007:274 ،دًته د دَّد َّا َّلمه سبي يلا )
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يَــم علــ  دَّمــدقق عنــد دَّتخطــيط  أدد  عمليــ، دَّتــدقيق َّتخ ــيل مخــ طا دَّتــدقيق إَّــ  أدنــ   .1
دَّم َّيـ، دَّن تَـ،  دَّبي نـ َ ِـا دَّم ديـ،  َنهادِـدً مخـ طا دًعتب ا بإي  ي خذ أ  َّر  مست ىك

 ع  دَّغش.

 دَّغش تقَ عل  ع تق كَل  م  دتءخ ص دَّمكل ـي  ب َّاق بـ، دكتء ف، َّمنَ   دَّمسؤ َّي، دَّائيس .2
دداترــ ، دَّمنءـــ ة ِــا   دإلدداة دَّمكل ـــي  ب َّاق بـــ، دتءــخ ص مـــ  بكــ  دَّخ صـــ،  دَّمســـؤ َّي َ  دن
  .آخا بلد م  منء ة تخاى  م  تختلف أ  يمك 

ق إ  .3 ا ضم نَّمإ ييا دَّتد    عملي، دَّتدقيق دَّتا تتا ِ  ً      قيق دَّد َّي، تصما بهيث تِ   ب   مإق 
  إ هيــث دَّخطــ ، أ  دَّغــش هــدث نتيَــ، ســ د  مــ دي تهايــف أي مــ  خ َّيــ، دَّم َّيــ، دَّبي نــ َ
 ِــا دَّم ديــ، ك ِــ، دَّتهاي ــ َ ب نـ  سيكتءــف مطلــق ضــم   علــ  يهصــ  أ  يمكنــ  ً دَّمـدقق
 . دَّم َّي، دَّبي ن َ

 دكتءـ فتهايف م دي ن تج عـ  غـش مـا أكبـا مـ  مخـ طا عـدا  دكتء فإ  مخ طا عدا  .4
 بإن يـــ، متقنـــ،   منظمـــ،    خططـــ يتضـــم  قـــد دَّغـــش ت   ذَّـــك خطـــ  عـــ  نـــ تج مـــ دي تهايـــف
 دَّتمةيــ   دســ   أ  تســَي  دَّمإــ مَلَ ِــا دَّمقصــ د  دإلخ ــ ق دَّتز يــا مةــ  دَّغــش مــذد إلخ ــ  
 . َّلمدقق إَادؤه تا دَّذي دَّمقص د

 أكبـا تهايف م دي نـ تج عـ  غـش دإلدداة دكتء فر  دَّمدقق نتيَ،  َّإدا دَّمخ طا دَّتا ي دَ .5
 ت   ذَّــك عــ  غــش دَّإــ ملي  نــ تج تهايــف دكتءــ ف عــدا عنــد رــ ي دَ دَّتــا دَّمخــ طا مــ 

 إَــاد دَ بتَــ  ز َّرـا ِـا  ضــَ يســمح يك نــ د مــ     غ َّبـ  دإلدداة ب َّاق بــ، دَّمكل ــي  دتءـخ ص
 . دَّاسمي، دَّاق ب،

 :ب نر  دإلدداة م  تمةيَلَ عل  يهص  أ  دَّمدقق عل  يَم .6

 .دَّغش دكتء ف   َّمنَ دَّددخلي، دَّاق ب،  تن يذ تصميا ع  بمسؤ َّيتر  تإتاف .أ
ـــ، تكـــ   ابمـــ  دَّم َّيـــ، دَّبي نـــ َ َّخطـــا أ  تقييمرـــ  نتـــ ئج عـــ  َّلمـــدقق أِصـــهَ .ب  م ديـــ    مهِا

 .َّلغش كنتيَ،
تر  ع  َّلمدقق أِصهَ .ج  دَّبي نـ َ علـ  ت ةيا َّر  أ  ِا دَّمءتب  ب َّغش ددع  دَ ب ي، مإِا

  دَّمنظمـي   دَّمهللـي ، دَّائيسي ،  ي ط دَّم   دَّم ظ ي ، ب س ط، إيص َّر  تا َّلءاك، دَّم َّي،
 .آخاي  أ 

ترــ  عــ  َّلمــدقق أِصــهَ .د  يتضــم  دَّــذي دَّءــاك، ِــا بــ َّغش دًءــتب ه أ  دَّغــش بتــ ةيا مإِا
 َّلغــش يكــ   أعمــ    أيــ، دَّددخليــ، دَّاق بــ، ِــا م مــ، أد داد   يــؤد   دَّــذي   دَّمــ ظ ي  دإلدداة،
 .دَّم َّي، دَّبي ن َ عل  م دي ت ةيا ِير 

إ  دَّ دَــم دَّمرنــا َّلمــدقق ِــا دَّه ــ ظ علــ  ســاي، مإل مــ َ دَّإميــ ، هيــث ً ي ســمح عــ دة   .7
دَّق ن نيـــ،  دَّمـــدقق مســـؤ َّي، أ  دَّإميـــ ،  علـــ  ءـــاك، خـــ اج آخـــا طـــاف إَّـــ  دَّغـــش بـــ بَل 
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ـــا بلـــد مـــ  تختلـــف خـــَل   مـــ  دَّســـاي،  دَـــم تَـــ  ز دَّممكـــ  مـــ  مإينـــ، ظـــا ف آخـــا، ِ 
 دَّإ مــ  ِــا دَّمــدقق دَّــبَلد علــ  بإــل ِــا أنــ  إذ دَّق ن نيــ،، دَّمهــ كا أ  دَّقــ ن   أ  دَّتءــايَ
، دَّسلط َ إَّ  دَّغش ع  هد ث ب َّتقايا ق ن نا  دَم م َّي، مؤسس،   .دَّمءِا

ـ د غـش أ ستنتج دَّمدقق أن  م  غيا دَّممك  إكمـ   إإذد  .8 دًءـتب ه  عمليـ، دَّتـدقيق نتيَـ،  ََّ 
 بَ  د غش ِ ن  يَم علي :

  دَّنظا ِا دَّمسؤ َّي َ دَّمرني،  دَّق ن ني، دَّممك  تطبيقر  ِا مة  مذه دَّظا ف بم  ِا ذَّـك
مــ  إذد كــ   منــ ك متطلــم بــ   يقــ ا دَّمــدقق بتقــديا دَّتقــ ايا إَّــ  دتءــخ ص دَّــذي  أصــدا د 

 ِا بإل دَّه ًَ إَّ  دَّسلط َ دَّتنظيمي،.خط م تإيي  عملي، دَّتدقيق أ  
  .أ  ينظا ِا إمك ني، دنسه ب  م  عملي، دَّتدقيق 

 :ا ه   دنسه م دَّمدقق يَم  ِ 

 دإلدداي مســــت ىدَّتــــا دعتــــ  ََّلنســــه م مــــَ دَّ من قءــــ، دًنســــه م مــــ  دَّإمليــــ،  دتســــب م أ.
  .ب َّاق ب، دَّمكل ي  أ َّئك مَ أ  دَّمن سم

دَّنظــــا ِيمــــ  إذد كــــ   منــــ ك متطلــــم مرنــــا أ  قــــ ن نا يــــنص علــــ  تقــــديا دَّتقــــ ايا إَّــــ   م.
ـــذي  ـــ م أصـــدا د دتءـــخ ص دَّ ـــي  كت ـــ، دَّتإي ـــدقيق، َّإملي  إلووو  دَّهـــ ًَ بإـــل ِـــا أ  دَّت

 .ذلك وأسباب العملية من المدقق انسحاب حول التنظيمية السلطات
 َ دَّم ديـــ، نهادِـــ تقييمـــ  َّمخـــ طا دًيَـــم علـــ  دَّمـــدقق أ  ي ةـــق ِرمـــ  َّلءـــاك،  بيئترـــ  .9

ق   َّمإي ا دَّتدقيق دَّد َّا اقا )  (.315دَّمطل ب، ِ 
 

 :اآلتية النقاط استنتاج للباحث يمكن ريياالمعالتوصيات و  ههذ اإلطالع على خالل ومن
ــــ   خص ئصــــ   دَّغــــش دَّتَلعــــم ب صــــف دَّمإــــ ييا َدمتمــــ .1 ــــ ايا  عَلقت ــــ، ب َّتق  تهــــَ دَّم َّي

 .دَّمادَإ،
 بإـل  دكتءـ ِ ه َّـ، ِـا دَّمادَـَ قبـ  مـ  برـ  دَّقيـ ا دَّ دَـم دإلَـاد دَ دَّمإيـ اَ عاضـ .2

 . دَّتَلعم دَّغش
 .دَّمادَإ، َّإملي،  دَّتن يذ دَّتخطيط عند دَّمرنا دَّءك مم اس، أممي،َ بين .3
 غيــــا دإلبــــَل  أخطــــ ا علــــ  َّلتإــــاف دََّلزمــــ، دَّمإل مــــ َ علــــ  دَّهصــــ   كي يــــ،َ أ ضــــه .4

 . دَّغش دَّتَلعم بقصد دَّم َّي، دَّتق ايا ِا دَّصهيح
دداة دَّمادََ بي   أسل ب  دًتص   طبيإ، َأ ضه .5  .دَّمادَإ، قيد دَّمنء ة  دن
 ِــا دَّصــهيح غيــا دإلبــَل  أخطــ ا عــ  دَّمادَإــ، ِايــق بــي  دَّت دصــ  أمميــ، ايي دَّمإــ َبينــ .6

 . دَّغش دَّتَلعم بقصد دَّم َّي، دَّتق ايا
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 تقييمـــ  ب َّهســـب   دتخـــذ بإـــد دَّمادَـــَ قبـــ  مـــ  مخـــ طا دَّغـــش تقيـــيا كي يـــ، دَّمإيـــ ا أ ضـــح .7
هص   .دَّددخلي، دَّاق ب، تنظم، ِ 

 غيـــا دإلبــَل  نتيَــ، تكــ   أ  يمكـــ   دَّتــا دَّخطــ اة م دقــَ علـــ   َّتإافبــ ايي دَّمإــدمتمــَ  .8
 . دَّغش دَّتَلعم بقصد دَّم َّي، دَّتق ايا ِا دَّصهيح

 تؤكـد أ  ءـ نر  مـ  دَّتـا  دتدَّ، دَّقادئ  بتقييا يتإلق ِيم  دَّمادََ  دَب َ ايي دَّمإ َأ ضه .9
   .دَّمادََ اأي
 إيَـ د بغـال مت بإـ، إصـددا دَّمإـ ييا دًزمـ، ِـا دًسـتمادا دَّمادَإـ، مرن، عل  ينبغا َّذد     
  دَّغــش دَّخطــ  دكتءــ ف بخصــ ص دَّمــادَإي  مســؤ َّي َ نطــ ق  ت ســيَ ِإ َّــ،، إَــاد دَ  دتخــ ذ

 دَّتقـــ ايا عددَّـــ، عـــ  آادئرـــا ِـــا دَّةقـــ، دَّم َّيـــ، دَّتقـــ ايا َّمســـتخدما يمكـــ  هتـــ   ذَّـــك ، دَّتَلعـــم
 .دتعم    نت ئج  دَّنقدي دَّم َّا دَّماكز ع  دَّتإبيا ِا دَّم َّي،

 
 :عند تدقيق البيانات المالية الغش مخاطر عوامل 3-1-9

 ِا  تز يا َّلهقيق، إخ    خَل  م  تهدث تنر  ر دكتء ِ صإ ب، ِا تكم  دَّغش مخ طا  إ     
  يصـإم .ذَّـك علـ  مدام غيا ن أ أ  دَّ ة ئق تز يا بكءف د  خبيا  يك   ً غ َّب   دَّمدقق دَّ ة ئق،
 يسـتطيَ ً  غ َّبـ  َّم ظ ي ،د أ  دًدداة بي   ت دطؤ مؤدماة َ  د دهتم َّي، بسبم يض أ دَّغش كءف
 مـ CFE)  (Certified Fraud Examiner غـش ِـ هص ءـر دة يهمـ  ً دَّـذي دَّإـ دي دَّمـدقق
 (Lartey, 2012).  دَّت دط أ  دَّتز يامذد  مة  كءف
 مَــاد مــا ،(240ملهــق مإيــ ا دَّتــدقيق دَّــد َّا اقــا ) يتضــمنر  دَّتــا دَّغــش خطــا ع دمــ  دن        
 مـ  َّكـ  مسـتقل، أمةلـ، عـال تا  قد .متإددة م دقف ِا دَّمادَإ   ي دَر  دَّتا دَّإ دم  َّتلك أمةل،
 تـا  قـد .دتصـ    دخـتَلس مغءـ ش، مـ َّا تقايـا:  مم  أً دَّمادََ، برم  يرتا دَّلذي  دَّغش ن عا
ــ دة، ك نــَ إذد  دَّتــا َّلظــا ف طبقــ    دَّغــش، مــ  دَّنــ عي  مــذي  مــ  نــ ع كــ  تب يــم  يهــدث قــد مَ 
 مـ   دسـإ    مـدى تغطـا دَّغـش، خطـا ع دمـ  أ  مـ  دَّـاغا  علـ  َ مايـ، تهاي ـ َ إَّ  يؤدي غش

 مختل ـ، أ  إض ِي،، خطا ع دم  يهدد قد دَّمادََ ِ    ب َّت َّا أمةل،، مَاد تبق  أنر  إً دَّم دقف،
 ,IFAC, IAASB) مختل ــ، أهَــ ا ذدَ منءــآَ ِــا أقــ  أ  أكبــا، أمميــ، ذد بإضــر  يكــ    قــد

SAS, NO 240, 2004: 49.) 
( إَّـ  240ءيا مَلس مإ ييا دَّتدقيق  دَّت كد دَّد َّا ِـا ملهـق مإـ يا دَّتـدقيق دَّـد َّا اقـا ) ي     

 (،181-2012:179، َمإـ،) دَّغش ع دم  خطا دَّغش عند تدقيق دَّبي ن َ دَّم َّي،  تءم  ن ع  

(IFAC, AICPA, SAS, NO 240, 2004: 49): 
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 :اإلحتيالي ماليال تقريرال عن ناتجة جوهرية، بتحريفات المرتبطة الخطر عوامل: النوع اْلول
 :الحتياليالتقرير  دوافع .1
 أ  ب َّصـــــن ع،، تتإلـــــق أ  ،دًقتصـــــ دي، ظا ف َّبـــــ مرـــــددة دَّابهيـــــ، أ  دَّمـــــ َّا، دًســـــتقادا .أ

 .َّلمؤسس، دَّتءغيلي، ب ََّ دنم
 أطـادف مـ  ت قإـ َ َّتهقيـق أ  بمتطلب َ، َّلِ    دَّهد، ع  زدئدة َّضغ ط دإلدداة خض ع .ب

ي،  .خ َا
ـــ  تءـــيا مت هـــ،دَّ مإل مـــ َدَّ .ج ـــإلدداة دَّءخصـــا دَّمـــ َّا دَّ ضـــَ إَّ  ب َّه كمـــ، دَّمكل ـــي  أ  َّ

 .َّلمنء ة دَّم َّا دتدد   دَّاق ب، مردد
 :الحتياليفرص التقرير  .2
ا دَّمنء ة، عملي َ أ دَّقط ع  طبيإ،  .أ  .مغء ش م َّا تقايا إلصددا دَّ اص تِ 
أ  مَم عــ، صــغياة علـــ  دإلدداة  ســيطاة ءــخص  دهــد نتيَــ، دداةإلَّــ ِإ َّــ، غيــا مت بإــ،  .ب

 بد   أنظم، اق ب، بديل،.
 .مستقا غيا أ  مإقد، تنظيما ميك  .ج
 نتيَ، مت بإ، غيا ك ِي، تنظم، دَّاق ب،. عي معن صا دَّاق ب، دَّددخلي، بر   .د
 تبريرات التقرير الحتيالي: .3
  دَّمإــ ييا دَّقــيا علــ  دإلدداة َ نــم مــ  ِإــ   غيــاِــال  أ  ادعــأ   تن يــذأ  دَّ تصــ  دً .أ

 .غيا من سب، أخَلقي، مإ ييا  أ قيا ت صي  أ  دتخَلقي،،
 دَّمه سـبي،، دَّسي سـ َ ب ختيـ ا دَّك مـ   دنءغ َّر م اط، م  قب  دإلدداة  م َّي، غيا مء اك، .ب

 . م م، تقديادَ تهديد أ 
 َّلقــ دني  أ  دَّم َّيــ،، دت ادق  َّــ دئح َّقــ دني  دًنتر كــ َ أ  دَّمخ َّ ــ َ، مــ  مإــا فمــ ٍل  .ج

ــــ دئح ــــ َ(ددعــــ  دَ أ  دتخــــاى،  دَّل ــــ ، إدداترــــ  أ  دَّمنءــــ ة ضــــد )مط َّب ــــي  أ  دَّإلي  دَّمكل 
 . دَّل دئح َّألنظم، دنتر ك أ  غش، َ  د تدعا ب َّه كم،،

 .دَّابح  دتَ ه دَّمنء ة سرا سإاَّتهقيق أ  زي دة  دداةإلَّزدئد  دمتم ا .د
يــ،  أطــادف دَّــددئني ، دَّمــ َّيي ، دَّمهللــي بــ َّزدا  دَّمســتما دإلدداة ســل ك .ه  بتهقيــق أخــاى خ َا

 . دقإي،  غيا ِير  مب َّ  م َّي، تنبؤدَ
ــ  مإ ََّــ، ِــا دإلدداة ِءــ   .و ــ، دَّمرمــ، دَّقصــ ا أَ   دَّ قــَ ِــا دَّددخليــ، دَّاق بــ، ِــا دَّمإاِ 

 .دَّمن سم
 دَّتقايـا يـتا دَّتـا دتابـ ح َّتخ ـيل من سـب، غيـا  سـ ئ  دسـتخددا ِـا َّإلدداة مصله، َ  د .ز

 .ضايبي، د دَِ ذدَ تسب م عنر ،
 .دَّإلي  َّإلدداة دَّمإن ي، دَّا ح دنخ  ل .ح
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 .دَّمنء ة  مإ مَلَ تخص ، دَّتا دَّمإ مَلَ بي ز ب َّتميي دَّم َّك دَّمديا قي ا عدا .ط
 .ءديد بتكتا دَّمنء ة ِا يتا دَّمس ممي ، بي   نق ش َد  .ي
َ .ك  دسـتن دد   من سـب،، غيـا أ  ق ن نيـ،، غيـا مه سـب، تطبيـق َّتبايـا دإلدداة م  متكااة مه ً 

 .دَّنسبي، دتممي، م ر ا إَّ 
 .دَّس بق أ  دَّه َّا،  دَّمادََ دإلدداة بي  دَّإَلق، ت تا .ل

 اسـتخدام)سـوء  اْلصول اختال  من ناتجةال اتنحرافبال  المرتبطة الخطر عواملالنوع الثاني: 
 :اْلصول(

 اْلصول: استخدامالناتجة عن سوء  اتنحرافال  دوافع .1
 َّرــا دَّــذي  دَّمــ ظ ي  أ  دإلدداة، علــ    ضــغ ط إَّــ  دَّءخصــي، دَّم َّيــ، دمــ َز دًَّت تــؤدي قــد . أ

 ًخـتَلس َّلسـاق، عاضـ، تإتبـا  دَّتـا دتخـاى دتصـ   أ  دَّنقديـ،، إَّـ  دَّ صـ   إمك ني،
 .دتص   مذه

 دَّنقديـ،، إَّـ  دَّ صـ   إمك نيـ، َّرـا دَّـذي   دَّمـ ظ ي  دَّمنء ة بي  دَّإددئي، دَّإَلق َ تدَِ قد . م
  .دتص   مذه دختَلس إَّ  دَّم ظ ي  مًؤ  َّلساق، دَّمإاض، دتخاى دتص   أ 

 اْلصول: استخدامالناتجة عن سوء  اتنحرافال  فرص .2
 سـبي   علـ  ََّلخـتَلس، دتصـ  تإـال  مـ مإينـ،  خص ئص أ  دَّظا ف بإل يدز ت قد . أ

ــد عنــد دتصــ   دخــتَلس ِــاصيــد دز تت :دَّمةــ    أ  دَّصـــند ق ِــا كبيــاة م َّيــ، مبــ َّ م  يَ 
 عليرــ  أ  مات إــ،، قيمــ، ذدَأ   دَّهَــا، ِــا صــغياة   ز مخــ بنــ دمَلَ أ  إــ مَّل خ ضــإ،
 .كبيا طلم

 دهتمــ ًَ زيــ دة إَّــ  دتصــ  ، علــ  دَّك ِيــ، غيــا دَّددخليــ، دَّاق بــ، تــؤدى أ  دَّممكــ  مــ  . م
 دخـــتَلس يهـــدث أ  دَّممكـــ  مـــ  :دَّمةـــ   ســـبي  ِإلـــ  ََّلخـــتَلس، دتصـــ   مـــذه تإـــال
 غيـا إءـادفأ   دَّمسـتقل،دَ ختبـ ا دً أ  َّل دَبـ َ، كـ فٍ  غيـا ِصـ  :يلـا مـ  َ  د بسبم
 غيـــاأ  دختيـــ ا  دتخـــاى  دَّتإ يضـــ َ دَّســـ ا مةـــ  دَّإليـــ ، دإلدداة مصـــاِ  َ علـــ  كـــ فٍ 
 .دتص   إَّ  دَّ ص   إمك ني، َّديرا دَّذي  َّلم ظ ي  من سم

 ات الناتجة عن سوء استخدام اْلصول:نحرافتبريرات ال  .3
 بـــ ختَلس دَّمتإلقـــ، دَّمخـــ طا تقليـــ  أ  مت بإـــ،، إَّـــ  له َـــ،دًعتبـــ ا َّ بإـــي  دتخـــذ عـــدا .أ

 .دتص  
ـــ دة، دَّاق بــ،بتَــ  ز أســ َّيم  دتصــ   خــتَلسً دَّددخليــ، ب َّاق بــ،دًمتمــ ا  عــدا .ب  أ  دَّمَ 

 .دَّددخلي، بإدا إصَلح عي م دَّاق ب،
 .َّلم ظ ي  مإ ملتر طايق، ع  دَّمنء ة أ   دَّاض  عدايد  عل   سل ك .ج
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 بءـ   دَّتسـ محأ   دتصـ   دخـتَلس تا أن  عل  تد  قد دَّهي ةط نم أ  دَّسل ك ِا تغيادَ .د
 .دَّصغياة دَّساق َ

د ةَلث صإ ب َ أس سي، ته   د         إ ب َ دَّصـ دَّ إلا َّلغـش  دَّتَلعـم  مـذه كتء فدً يَ 
 (:35، 2010ما )أهمد، 

غــش دإلدداة تلق ئيــ  ، ت  دإلدداة ِــا م قــَ يمكنرــ  مــ  دَّســيطاة علــ  نظــ ا  دكتءــ فصــإ ب،  .1
خ ــ   دَّغــش بمرــ اة، ِــ إلدداة مــا دَّمســئ َّ،  عــ  إعــددد دَّقــ دئا دَّم َّيــ، َّــذَّك دَّاق بــ، دَّددخليــ،  دن

 .ا دَّم َّي، ً بد أ  يبدأ م  دَّمنء ة دَّتا تإد مذه دَّق دئاِ   كءف  منَ دَّخددع ِا دَّتق اي
 غش دإلدداة. دكتء فغي م دَّماءد دَّمرنا دَّ إ   دَّذي يس عد ِا  .2
يي  بغش .3 دإلدداة،  بـد   مـذه دَّخبـادَ ِمـ  دَّمهتمـ  أ   نقص خباة بإل دَّمادَإي  دَّخ َا

 يك   َّدى دَّمادَإي  نم ذج ك ِي، َّتقديا مخ طا غش دإلدداة.
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 تمهيد: 3-2-0
دإلِصـ ح  خَلَّرـ  مـ  يـتا دَّتا دَّائيس، ِص حإلد  سيل، َّلمص اف دَّمنء اة دَّم َّي، دَّتق ايا تإد     
 هيث دَّ تاة، ن س نر ي،ِا  دَّم َّا  ماكزم  دَّم َّي، دَّ تاة خَل  عم َّر أ نت ئج ظر ادن    َّمص افِا د

يي   أ ددخليـي  كـ ن د سـ د    دَّمسـتخدمي  َميـَ  أ م  دَّمإـا ف ـ، يإتمـد   خـ َا  علـ  كبيـاة  بدَا
 مســــتقب  هــــ   دَّمســــتقبلي، دَّت قإــــ َ  بنــــ   دَّمختل ــــ، َّقــــادادترا دتخــــ ذما عنــــد دَّم َّيــــ، مــــذه دَّتقــــ ايا

ــ ماي    س ســـيأ د  د ا  دَّتقـــ ايا مــذه تلإـــم  َّـــذَّك  نت ئَرــ ،دَّمصـــ اف دســتةم ادترا ِـــا   قـــادادَ ِـــا َ 
 دَّم َّيــ،، َّلتقــ ايا دَّمســتخدمي  ِئــ َ مــ  ِئــ، مــاأ دَّمســتةماي  ِئــ، ِئــ ترا،  تإــد بك ِــ، دَّمســتخدمي 

 دَّ ئــ، مــذه علــ  دَّتاكيــز علــ  عنرــ  دَّصــ داة  دَّمإــ ييا دَّمرنيــ، َرــ د دَّمنظمــ َ نصــبَإ ِقــد  َّــذَّك
  نءـــ ط هاكـــ، ِـــا كبيـــا ةـــاأ َّرـــ  يكـــ   دَّ ئـــ، مـــذه قـــادادَ  أ مـــ  منطلـــق  ذَّـــك دَّمســـتخدمي  مـــ 

  ع ا بءك  دًقتص د
تإتبــا دَّتقــ ايا دَّم َّيــ، أهــد مق مــ َ نظــ ا دَّمإل مــ َ دَّمه ســبي، ســ د  كــ   دَّنظــ ا يــد ي أ         

م ه ســم،  َّكــ  دًخــتَلف يكمــ  ِــا ســاع، إعــددد دَّتقــ ايا،  ســاع، عاضــر   مادَإترــ   تــدقيقر  
دَ )دَّإيسا،    (.210 :2003 تصهيح دتخط   إ  َ 

ـ َ نظـا دَّمإل مـ َ دَّمه سـيا دَّم َّيـ، دَّءـك  دتكةـا دسـتخدددَّتق ا تإد         بي، إَّـ  م   َّتقايـا مخَا
 دَّمسـت يدي  دَّمختل ـي   بي  نظ ا دَّمإل م َ دَّمه سـبي، دًتص  يا ما أددة دَّمست يدي ،  مذه دَّتق ا 

ر  )ق سا،    (.125: 2004ددخ  دَّمنظم،  خ َا
دَّمتقدمــ، أ  َّقــد أصــبح دَّ ســ د دَّمــ َّا  دإلدداي ســم، مــذد دَّإصــا،  َّــا تــنج  منــ  د   دَّإــ َّا        

دَّغنيــ، منرــ  أ  دَّ قيــاة. َّكنــ  ِــا دَّــد   دَّمتقدمــ، ي خــذ صــبغ، ق ن نيــ، تاتكــز علــ  دَّةغــادَ  دَّمتــ خاة
 دَّتءايإي، دَّتا تميَز بر  ِتاة م  قب  دتزم، دَّم َّي، دَّإ َّمي،.

 دَّم َّيـ،  م رـ ا دَّتقـ ايا دَّم َّيـ، دًهتي َّيـ، دَّتقـ ايا نـ    م رـ ات َّمبهـث سـيتا م  خـَل  مـذد د     
مهــدددَ دَّتقــ ايا    أءــك   دًهتيــ   ِيرــ  مك نــ َ دَّتقــ ايا دَّم َّيــ،   أنــ دع دَّتقــ ايا دَّم َّيــ،   أمــددف   

 دَّتق ايا دَّم َّي،. ا أخياد  مستخدمدَّم َّي، 
 
   :مفهوم التقارير المالية 3-2-1

"مــا دَّمنـتج دَّنرــ ئا دَّــذي يصـدا ِــا نر يــ،  Financial Reporting):)الماليــة  التقــارير     
دَّسن، أ  دَّ تاة دَّم َّي، َّلنظ ا دَّمه سبا،  يءتم  عل  مإل م َ م َّي،  غيا م َّي، دَّتا تإتبا إهدى 

 .(2 :2006)ب ءي ،  أخا  ،  ذدَ دَّإَلق،" س ئ  ت صي  دَّمإل م َ َّألطادف 

 بـــــــــ  كلمـــــــــ، دَّتقايـــــــــا تإنـــــــــا قـــــــــ   دَّهـــــــــق  دًَّتـــــــــزداأ  مهمـــــــــد أ  عبـــــــــ س يـــــــــاى دَّـــــــــدكت ا      
http://www.aleqtisadiah.com, 15/4/2015) .)
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 دَّتقايـا يتضـم  هيـث َّلمسـتخدمي ، دَّمإل م َ يص  إ  سيل،ما " :المنشورة المالية التقارير     
ـــ، دَّخت ميـــ، هســـ ب تر  َّلءـــاك، دَّســـن ي دَّمـــ َّا ـــ، دَّإم ميـــ،  دَّميزدني ـــدِق َ  كءـــف دَّمق ان  دَّنقديـــ، دَّت

 . (197 :2010)همد،  "ب َّءاك، دَّخ ص، دًخاى دَّبي ن َ دَّ  ض ِ،إ ، دَّملهق، دًخاى  دََّدد  
 
 :التقارير المالية الحتيالية 3-2-2

خ  ئـــ .  ت  دتاقـــ ا  تإنـــا دإلهتيـــ َّا ايـــاقِـــ   كلمـــ، دَّت      تضـــلي  دَّنـــ س بتإمـــد نكـــاد  دَّهـــق  دن
دَّمه سبي، دَّتا تظرـا ِـا دَّقـ دئا دَّم َّيـ، تقتضـا دَّإديـد مـ  دًَترـ ددَ  دَّتقـديادَ مرمـ  بلـ  هَـا 
دَّءاك،  قدادتر  دَّاق بي، دَّص ام، ِ   دَّق دئا دَّم َّي، تك   أءد م  تك   علي  عاض، َّرـذه دَّتقـديادَ 

ا دتخـ ذ دَّقـادادَ دًسـتةم اي، ِـم أخذ أاق مر  ب َّكةيا م  دَّهذا  عدا دَّتسـاع ِا دَّتق ايا، َّذَّك يَ
 دَّمرم، أ  دَّم صلي،

http://www.aleqtisadiah.com, 15/4/2015) .)

ب نرـ  "( دَّتق ايا دَّم َّي، دًهتي َّي، 82دتمايكي، ِا دَّمإي ا اقا ) دَّمادَإ، مإ ييا تإاف ََّن،      
 (.AICPA, SAS, NO 82, 1997: 1) "م دي مقص د َّلق دئا دَّم َّي، بي   ك ذم

دَّتَلعم أ  "هي:((Fraudulent Financial Reporting دَّتق ايا دَّم َّي، دَّمغء ء،م ر ا     
دَّقـــ دئا  مســـتخدمادَّقــ دئا دَّم َّيـــ، برــدف خـــددع  غــش  ِـــا ِصــ حإلددَّقـــيا أ   ِــادَّهــذف دَّمقصـــ د 

 .(Pitt, 2001: 5" )دَّم َّي،
تهايــف متإمــد َّلقــ دئا دَّم َّيــ، أ  إغ ــ   " يقصــد ب َّتقــ ايا دَّم َّيــ، دًهتي َّيــ، ب نرــ  عبــ اة عــ       

إدادج قـــيا ِـــا دَّقـــ دئا دَّم َّيـــ، أ  عـــدا دإلِصـــ ح عـــ  مإل مـــ َ ضـــا اي، ِـــا دَّقـــ دئا دَّم َّيـــ،،  ذَّـــك 
 دَّمدنيــ، بغــال خــددع مســتخدما مــذه دَّقــ دئا،  مــذد دتمــا يــدخ  تهــَ ط ئلــ، دإلَــاد دَ دََّن ئيــ، 

 (.406 :2005)هم د،  " دإلدداي،
يإاف بغش  م Fraudulent Financial Reporting) )دَّمظلل، دَّتق ايا دَّم َّي،  تإاف      

دَّتهايف أ  دَّهذف دَّمقص د ِا دَّقيا أ  دإلِص ه َ ِا دَّق دئا   م "دإلدداة )غش دَّق دئا دَّم َّي،(: 
 .(Mulford and Comiskey, 2002: 3)" دَّم َّي،مستخدما دَّق دئا دَّم َّي، بردف خددع  غش 

دَّتَلعم ب َّمإل م َ دَّتا تستخدمر  "دًهتي   دَّم َّا ِا إعددد دَّتق ايا دَّم َّي،  دَّميزدني َ م       
ـــ، أ  دَّميزدنيـــ َ يتـــيح َّلمـــداد  أ   ـــ،.  مـــذد دَّتَلعـــم ب َّتقـــ ايا دَّم َّي دَّءـــاك َ إلعـــددد بي ن ترـــ  دَّم َّي

 "،  ك ذب، َّل ضَ دَّم َّا َّلءاك،دَّءاك َ إظر ا ص اة مغل ط

(14/3/2015.http://ar.wamda.com). 
دَّغش ": عب اة ع   م  خَل  دَّتإ ايف دَّس بق، ياى دَّب هث ب   دَّتق ايا دَّم َّي، دإلهتي َّي، ما     

دَّهـذف  دَّتَلعـم ِـا دَّبي نـ َ دَّم َّيـ،    مـ  قبـ  دإلدداة  ذَّـك مـ  خـَل  دَّتهايـف ِا دَّق دئا دَّم َّيـ،

http://ar.wamda.com/
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برــدف خــددع  غــش  عــدا دإلِصــ ح عــ  مإل مــ َ ضــا اي، ِــا دَّقــ دئا دَّم َّيــ،  ،دَّقــيا ِــادَّمقصــ د 
 دَّم َّي،. دَّق دئا مستخدما

 
 :أهداف التقارير المالية 3-2-3

دَّرـدف  (FASB) ميئ، مإ ييا دَّمه سب، دَّم َّيـ، دَّص دا ع  1978( َّإ ا 1هدد دَّبي   اقا )     
 َّقــد ذكــا دَّبيــ   دَّرــدف دت    دتكةــا عم ميــ، كمــ  يلــا  ،دَّإــ ا  دتمــددف دإلَادئيــ، َّلتقايــا دَّمــ َّا

 (:54-2009:47)هن  ،
أي تقــديا مإل مـ َ م يـدة َّلمســتةماي   مــ  إنتـ ج مإل مـ َ م يــدة ًتخـ ذ دَّقـادا. الهـدف العـام: :أولا 

 ي  دتخاي  ًتخ ذ قادادَ ََّلستةم ا بءك  عقَلنا.دَّه َّيي   دَّمهتملي   كذَّك َّلددئني   دَّمستخدم

 جرائية:أهداف إ :ثانياا 
  يسـ عد أ،  ي ضـح مـذد دَّرـدف أنـ  )ينبغـا إنت ج مإل م َ م يدة ِـا دَّتنبـؤ ب َّتـدِق دَّنقـدي .1

ــ، عــدا  دَّتقايــا دَّمــ َّا ِــا دَّتنبــؤ ب َّتــدِق َ دَّنقديــ، دَّمســتقبلي، مــَ تقــديا هَــا  ت قيــَ  دَا
 دَّتدِق َ(. دَّت كد دَّمص هب، َّتك

،  ي ضـــح مـــذد دَّرـــدف )أ  دَّتقـــ ايا إنتـــ ج مإل مـــ َ م يـــدة ِـــا قـــادادَ دًســـتةم ا  دًئتمـــ   .2
دَّم َّيـــ، ينبغـــا أ  تكـــ   م يـــدة َّمـــ  يتخـــذ   قـــادادَ دًســـتةم ا )دَّســـ ق دَّمـــ َّا(  دًئتمـــ   

 )دَّبن ك  دَّددئن  (  م  يت رم   دتنءط، دَّتَ اي،  دًقتص دي، بءك  من سم(. 
ق بـ َّم داد  دَّمطل بـ َ  تغيادترـ ،  ي ضـح مـذد دَّرـدف أ  )تتإلـق مإل م َ م يـدة تتإلـإنت ج  .3

دَّمإل مــ َ دَّمه ســبي، بــ َّم داد دًقتصــ دي، َّل هــدة دَّمه ســبي،  ب َّمط َّبــ َ علــا مــذه دَّمــ داد 
 َّــيس  FLOWS))أي دَّتاكيــز علــا دَّتــدِق َ  ،مــَ دإلِصــ ح عــ  دَّتغييــادَ ِــا كــ  منرمــ 

 (.STOCKS)علا دتاصدة 
يا ة تتإلـــق بـــ دد  دَّمنءـــ ة  مك ســـبر مإل مـــ َ م يـــدإنتـــ ج  .4 ،  تاكـــز دَّتقـــ ايا دَّم َّيـــ، علـــ  تـــِ 

رـ ،  دَّتـدِق َ ر  مـ  خـَل  قيـ س دَّابهيـ،  مك ن تدَّمنء ة  دَّتا يـتا تقـديم َ ع  أدد  مإل م
( 2( تقيــيا أدد  دإلدداة. 1ة ِــا ددَّنقديــ، مب بــ، هســم دَّنءــ ط، ممــ  تســ عد دتطــادف دَّمإتمــ

ـــديا مخـــ طا  (3بـــؤ ب َّمك ســـم دَّمســـتقبلي،. دَّتن  أ  دإلقـــادل دَّمتإلقـــ، ب َّمنءـــ ة دًســـتةم اتق
 .(2006:219)هم د،

 دَّمـ َّا َّل هـدة،  دتدد  دَّمـ َّا َّلماكـز  مريكـ  مـنظا عـال تقـديا إَّـ  دَّم َّي، دَّتق ايا تردف       
يا دتس سا  مدِر    دَّتـا دَّنقديـ، َّل هـدة،  دَّتـدِق َ دَّمـ َّا  دتدد  دَّمـ َّا دَّ ضَ ع  مإل م َ تِ 
 تظرـا دَّم َّيـ، دَّتقـ ايا دن    .دًقتص دي، دَّقادادَ ًتخ ذ دَّمستخدمي  أم ا دَّمدى َّت سيَ م يدة تك  
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 أ  دَّم َّيــ، دَّتقــ ايا علــ  يَــم دَّرــدف ِ نــ  مــذد  َّتهقيــق إَّيرــ ، دَّم كلــ، َّلمــ داد دإلدداة ايــ دة نتــ ئج
ا ،  دَّخسـ ئا دتابـ ح ، دَّمصـاِ  َ دإليـادددَ ،دَّملكيـ، ،دًَّتزدم َ ،دتص  ) م  يل : َّلمؤسس، تِ 

 تســـــ عد دتخـــــاى دَّمإل مـــــ َ مـــــَ مـــــذه دَّمإل مـــــ َ أ  كمـــــ  دَّنقديـــــ،( دَّتـــــدِق َ، دتخـــــاى دَّتغيـــــادَ
ــ، ت قيترــ   تهديــد َّلمنءــ ة دَّمســتقب  ِــا دَّنقديــ، ت قــَ دَّتــدِق َ ِــا دَّم َّيــ، دَّتقــ ايا مســتخدما   دَا

 .(57: 2005)دَّءلت نا،  دقتر 
 
 :أنواع التقارير المالية 3-2-4

ـــــــــا      ـــــــــ اياد تإتب ـــــــــتج دَّنرـــــــــ ئا َّلمه ســـــــــب،   دَّ َّتق ـــــــــ، دَّمن ـــــــــ  قســـــــــمي :م َّي ـــــــــ ايا إَّ  تنقســـــــــا دَّتق
 َّطلم مإي  )قيم، ماد ددَ دَّمبيإ َ خَل  ِتاة مإين،(. دستَ ب،تق ايا خ ص،: تإد . 1

ق مإ ييا دَّمه سب،  دَّتقـ ايا دَّد َّيـ، دَّمتإـ اف تق ايا. 2  عليرـ  َّيطلـَ عليرـ  كـ  ذي ع م،: تإد ِ 
قـ،ِـا: تقـ ايا دَّقـ دئا دَّم َّيـ،  دإل عَلق، ب َّمنء ة أ  ك  مرتا ب م ام   تتمة  بـ َّق دئا  يضـ ه َ دَّمِا

ت  ه   دَّمنءـ ة   قـد يهتـ ج إَّـ   ،دَّم َّي،  مذه دَّتق ايا قد تك ا دَّمطلَ علير  أ  تَيم عل  تس ًؤ
 تهليــ   دقــَ دَّمنءــ ة بءــك  أدق  يــتا ذَّــك مــ  خــَل دَّمزيــد مــ  دَّتهليــ    دَّمق انــ، َّلتإــاف علــ  

 دَّم َّي، دَّق دئا
)http://www.ibtesama.com, 3/5/2015.) 

)ق ئم، دَّماكز دَّم َّا،  ق ئم، دَّدخ ، دَّق دئا دَّم َّي، دتابإ،    دَّتق ايا دَّم َّي، تتك   م إهيث      
إضـــــــ ِي، أخـــــــاي مإل مـــــــ َ  ق ئمـــــــ، هقـــــــ ق دَّملكيـــــــ،  ق ئمـــــــ، دَّتـــــــدِق َ دَّنقديـــــــ،( ب إلضـــــــ ِ، إَّـــــــ  

(SUPPLEMENTARY INFORMATION) ، ،ذَّــك ِــا ءــك  قــ دئا إضــ ِي، )قــ دئا م َّيــ 
ــق دَّمســت ي دَّإــ ا َّألســإ ا ــق تكل ــ (مه ســب، دَّتضــخا)مإدَّــ، ِ  ، دًســتبدد ( أ  قــ دئا م َّيــ، مإــدة ِ 

ـــا ءـــك  كءـــ ف ت صـــيلي،  )دمتَلكـــ َ دتصـــ   دَّة بتـــ،، أ  ت  صـــي  إَم َّيـــ َ دَّمصـــ اف مـــةَل ِ 
كمــ  ينــتج  بــ َّبن د دَّتــا ت ادمــ  دَّقــ دئا دَّم َّيــ، دَّســ بق،.( FOOTNOTES)  َدإلددايــ،( أ  مَلهظــ

تقدا مةَل تق ايا ضايبي، أ  تق ايا ، ((SPECIAL RAPORTSدَّنظ ا دَّمه سبا تق ايا خ ص، 
ــــــا دئتمــــــ   أ  قــــــال. ــــــ،   َّلبنــــــ ك َّلهصــــــ   عل ــــــ ايا دَّم َّي ــــــ  تإبيــــــا دَّتق  FINANCIAL) يمة

RAPORTS)   أكةــــــــــا عم ميــــــــــ، مــــــــــ  مصــــــــــطلح دَّقــــــــــ دئا دَّم َّيــــــــــ، تإبيــــــــــاد ((FINANCIAL 

(STATEMENTSخـــا مـــ  أذ يضـــا ب إلضـــ ِ، إَّـــا دَّقـــ دئا دَّم َّيـــ،  دَّمَلهظـــ َ عليرـــ  قـــداد ، إ
ــــ َ دَّمه ســــب، دَّم َّيــــ،.دَّمإل مــــ َ دَّتــــا تتإلــــق مب ءــــاة أ   ِ َّءــــاك َ  بطايقــــ، غيــــا مب ءــــاة بإملي

إضـ ِ، إَّـا INTRIM REPORTS))دَّمسـ مم، مـةَل تقـدا تقـ ايا ماهليـ، نصـف أ  ابـَ سـن ي، 
سـ د   ، تتضم  تلك دَّتقـ ايا مإل مـ َ م َّيـ، أخـاي .(ANNUAL REPORT)تق ايام  دَّسن ي، 

http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_384015.html)
http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_384015.html)
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،  ملخص َّبإل دتنءـط، مة  تقايا مَلس دإلدداة ،إض ِ، إَّا دَّتق ايا دَّتقليدي،، كمي، أ   ص ي،
 (.18 :2009)هن  ،  دَّمؤءادَ دَّم َّي،، ِا دَّمنء ة أ  دَّائيس

عتب ام  مخَا َ دَّنظ ا دَّمه سبا  دتطادف  أن دع دَّتق ايا ب (1-3) ي ضح دَّءك  اقا      
 دَّمست يدة منر .

 .: أن دع دَّتق ايا دَّم َّي،(1-3)دَّءك  اقا   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ق عدد م  دَّمإ ييا كم  يلا125: 2004هيث صنف )ق سا،    :( دَّتق ايا ِ 
 

 من حيث الوظائف اإلدارية: .1
ـــ،،  تإتبـــا مـــذه يا تخطيطيـــ،تقـــ ا  .أ ـــ، مـــ  دَّم دزنـــ َ دَّتقدياي ـــتا دءـــتق ق دَّتقـــ ايا دَّتخطيطي : ي

 دة م م، ِا مس عدة دإلدداة ِا تَنم دتزم َ دَّتا قد تتإال َّر  دَّمنظم، نتيَ،دَّتق ايا أد
ِقدد  دَّت دز  بي  دَّإمليـ َ دَّمختل ـ،،  تهديـد دَّمـ داد دََّلزمـ، َّل صـ   إَّـ  أمـددف دَّمنظمـ، 

  طاق دكتس م  ت زيَ مذه دَّم داد عل  دَّإملي َ دَّمستقبلي، َّلمنظم،.
يقدا دَّنظ ا مَم ع، كبياة مـ  دَّتقـ ايا دَّم َّيـ، َّلمسـت ي َ دإلددايـ، دَّمختل ـ،، : يا اق بي،تق ا   .ب

دَّت كــد مــ  دَّتن يــذ دَّ إلــا  يــتا بطايقــ، تهقــق أمــددف دَّمنظمــ، ب قــ  تكل ــ،  دَّتــا ترــدف إَّــ  
  أهس  ك   ة إنت َي، ممكن،.

للنظام 

 للتداسبي

قوائ 

وتقارير

 مالي 

تقارير 

 خاصة
تقارير 

 ضريبية

بيانات

وتقارير

 إداري 

جهاتفرض

 الضرائب

بعضالجهات

 الحكومي 
 مستةماي  مقاضي  دَّإ ملي  نق ب َ

 المؤسسةإدارة 

جهاتحكومي ،

 وجهاتأخرى

 ع ملي 

 .(2009:19هن  ، )دَّمصدا: 
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: ما دَّتق ايا دَّتا تاكز عل  دَّ ضَ دَّه َّا َّنظ ا دَّإملي َ ددخ  دَّمنظمـ،، تق ايا تءغيلي، .ج
 َّمس عدة دإلدداة دَّتءغيلي، ِا دَّتهكا  دَّسيطاة عل  نظ ا دَّإملي َ ي م   بي ا.

 
 حيث درجة التفصيل: من .2

زة . أ : تلخــــص ت  صــــي  دتهــــددث، هيــــث تتضــــم  دإلهصــــ ئي َ  دَّنســــم دَّتــــا مإل مــــ َ مــــَ 
يستخدمر  دَّمداد  َّتقديا مدى سيا دَّإم ،  تإد هسم دَّطلم أ  بءك  د اي، مة : تقـ ايا 

 دإليادددَ.
 مـــا ، ب عا، كمـــ  تـــ زع ددخليـــ   بءـــك  يـــ ما أ  أســـ : يـــتا إعـــدددم  د ايـــ   مإل مـــ َ ت صـــيلي، . م

ا ت  صـيَل   يا منتظم،تق ا  قـ، ب تهـددث أ  دَّ هـددَ دَّ اعيـ، متإل م  هيث دَّءك ، هيث تـِ 
 َّلمنء ة.

 سير التقارير: اتجاهمن حيث  .3
 تضا مإل م َ يتا تب دَّر  بي  دَّمست ي َ دإلدداي، دَّمختل ، ضم  دَّمنظم،. ا عم مي،:تق اي . أ
 .دإلدداي مست ىآخا ضم  ن س دَّم  قسا إَّ  ا تب دَّر  تضا مإل م َ يت ا أِقي،:تق اي . م

 من حيث الدورية: .4
 قدا مذد دَّن ع م  دَّتق ايا عند هد ث ه ًَ ط ائ،. ي   ا ِ اي،:تق اي .أ
يا دَّتـا يطلبرـ  دَّمـديا تغـادل خ صـ،  مهـددة، مةـ : دَّتقـ ا ا هسم دَّطلم: تستخدا تق اي  .ب

 قادا بخص ص أما مإي ، أ  إَاد  دادس، مهددة. ًتخ ذ
 َّي،.، مة : دَّق دئا دَّم مهددة مسبق   ا د اي،: يتا إعدددم  خَل  ِتادَ زمني، تق اي .ج
 
 .وأشكال الحتيال فيها مكونات التقارير المالية 3-2-5

تمةـــ  دَّقـــ دئا دَّم َّيـــ، دََّـــز  دتســـ س َّلتقـــ ايا دَّمـــ َّا  تمةـــ  دَّقـــ دئا دَّم َّيـــ، دَّ ســـ ئ  دتس ســـي،      
يـــ،  تءـــم  دَّقـــ دئا دَّم َّيـــ، ق ئمـــ، دَّماكـــز دَّمـــ َّا، َّت صـــي  دَّمإل مـــ َ دَّمه ســـبي، َّألطـــادف دَّخ َا

،،  دَّمَلهظــــــ َ يــــــ ق ئمــــــ، دَّــــــدخ ،  ق ئمــــــ، دَّتــــــدِق َ دَّنقديــــــ،  ق ئمــــــ، دَّتغيــــــادَ ِــــــا هقــــــ ق دَّملك
يا دَّم َّيــ، َــز  لقــ دئا دَّم َّيــ، ً  تتضــم  دَّتقــ ا َّ مكمــَل   د  َــز   دإلِصــ ه َ  دإليضــ ه َ دَّتــا تإــد

دَّقــ دئا دَّم َّيــ، ِقــط  َّكنرــ  تمتــد َّتءــم  دَّإديــد مــ  دتءــك    دَّتقــ ايا مةــ  تقايــا مــدقق دَّهســ ب َ، 
ــــــ  َّلمســــــ ممي   دَّمســــــتةماي   دَّمهتملــــــي   غيــــــاما  تنبــــــؤدَ دإلدداة   خطــــــ م مَلــــــس دًدداة دَّمَ 

َّمَتمـَ دَّمهيطـ، برـا علـ  دَّبيئـ،  د دَّمنءـ ةدَّه َّا  دَّمستقبلا  أةـا نءـ ط  دَّمنء ةبخص ص نء ط 
 مءــ اكتر  ِــا هــ  مءــكَلَ دَّمَتمــَ دَّمختل ــ،  يتضــح ممــ  ســبق أ  دَّتقــ ايا دَّم َّيــ، أءــم  مــ  

 .دَّتق ايا دَّم َّي، مك ن َ( ي ضح 2-3 دَّءك  اقا ) (.47 :2008، ع ء ا) دَّق دئا دَّم َّي،
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 دَّتق ايا دَّم َّي،. مك ن َ(: 2-3دَّءك  اقا )

 

 

 

 

 

 
 
 
 :تقرير مجل  اإلدارة 3-2-5-1

بإــد دإلطــَلع علــ  دَّتقــ ايا دَّم َّيــ، دَّمنءــ اة َّلمصــ اف دَّتَ ايــ، ِــا ِلســطي  تبــي  أ  تقايــا      
 مَلس دإلدداة يهت ي عل :

 معلومات عامة: :أولا 
 إسا دَّمصاف  دَّءك  دَّق ن نا. .1
 خل ي، مختصاة ع  ت اي  دَّمصاف. .2
 ال مختصا تمددف دَّمصاف  ت قإ ت  دَّمستقبلي،ع .3
 َّلممتلك َ دَّائيس،  دَّتا تءم  )دَّم قَ، دَّ ظ ئف، دَّهَا(.  صف .4
  صف َّلخدم َ دَّتا يقدمر . .5
مإل مـــ َ عـــ  أنءـــط، دَّبهـــ ث  دَّتطـــ يا )يءـــم   صـــف مختصـــا تمـــا أعمـــ   دَّتطــــ يا  .6

  دَّتهسين َ دََّديدة(.
دَّمنـــ َِ   برـــ ،  دَّإقـــ د دَّمبامـــ،  أنـــ دعرا،   ءـــم  أعـــدددما، عـــال مإل مـــ َ عـــ  دَّإم َّـــ، )ت .7

 دَّتا يهصل   علير (.  دَّمزدي 
إلعتم د عل  هق ق دإلمتي ز  دَّاخص دَّهك مي،  دَّمنح دَّهك مي،  دَّتـا مإل م َ ع  مدى د .8

 تمة  أممي، أس سي، ِا أعم   دَّمصاف.
 .بي ن َ  ص ي، ع  دَّن ق َ دَّاأسم َّي، .9
 مإل م َ ع  مدى دًَّتزدا ب َّمسئ َّي، دإلَتم عي،. .10

 

مكونات التقارير 
 المالية

 تقايا مَلس دإلدداة    

 تقايا دَّمادََ

ق دئا م َّي،         

دَّمَلهظ َ 
  دإليض ه َ

 ، ب إلعتم د عل  دَّتق ايا دَّم َّي، َّلمص اف.عددد دَّب هث(دَّمصدا: )إ
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 :معلومات عن عن اإلدارة :ثانياا 
َّخبـــادَ، دَّماتبــــ َ  دَّهــــ دِز مإل مـــ َ عــــ  أعضــــ   مَلـــس دإلدداة )دتســــم  ، دَّ ظــــ ئف، د .1

 اتب طر  ب تاب ح(. مدى د
مســـــئ َّي ت َّماتب َ مإل مـــــ َ عـــــ  دَّمـــــدياي  دتس ســـــيي  )دتســـــم  ، دَّ ظـــــ ئف، دَّخبـــــادَ، دَّ .2

 اتب طر  ب تاب ح(. دَّه دِز  مدى د
 .دإلدداة مإل م َ ع  دَّمتإ ملي  دَّائيسي  مَ أعض   مَلس .3

 

 :تقرير المدقق الخارجي 3-2-5-2

ــــ َ دَّمنءــــ ة       ــــتا ِهــــص بي ن ــــا دَّمــــدقق مــــ  دَّمصــــ دا دَّمرمــــ، َّلمإل مــــ َ هيــــث ي يإتبــــا تقاي
ذد دقتنـَ بـ   دَّقـ دئا دَّم َّيـ، تمةـ  دَّماكـز دَّمـ َّا  نتيَـ،  دَّمه سبي، مـ  قبـ  ءـخص مرنـا مسـتق   دن

قــــ   َّلمبــــ دئ  دَّمه ســــبي، دَّمقب َّــــ، ِــــ   دَّمــــدقق يصــــدا تقايــــا نظيــــف دتعمــــ    دَّتــــدِق َ دَّنقديــــ، ِ 
(Unqualified Opinion عــ  دَّقــ دئا دَّم َّيــ،  تتطلــم مإــ ييا إعــددد دَّتقايــا أ  يــنص دَّتقايــا )

 تإايـف دَّظـا ف دَّتــا ً  ،دَّقـ دئا دَّم َّيـ، َّلمبـ دئ دَّمه سـبي، دَّمقب َّـ، دَّمتإـ اف عليرـ  دمتةـ  علـ  
 (.Jarbou, 2007: 30يتا تطبيق مذه دَّمب دئ بص اة ة بت، خَل  دَّ تاة دَّه َّي،  دَّ تادَ دَّس بق، )

 يَم أ  يتضم  تقايا دَّمدقق اأي دَّمـدقق ِـا دَّقـ دئا دَّم َّيـ، ك هـدة  دهـدة، أ  دمتن عـ  عـ       
ــا مــذه دَّ ه َّــ، يَــم أ  يتضــم  دَّتقايــا دتســب م إبــدد  دَّــاأي ِــا دَّهــ ًَ دَّتــا يتإــذا ِيرــ  ذَّــك ِ 

تقايا دَّمدقق اأي دَّمدقق ِـا دَّقـ دئا دَّم َّيـ، ك هـدة  دهـدة أي يَم أ  يتضم   ،دَّتا أدَ إَّ  ذَّك
يم  إذد ك نَ دَّميزدني، تإبا بص اة ص دق، ع  دَّم  ي، دَّإ ا  دن  اكز دَّم َّا دَّهقيقا َّلمنء ة ِا نرِ 

نتيَـ، أعمــ   دَّمنءــ ة عــ  دَّســن، دَّخ ضــإ، َّإمليــ،  هسـ م دتابــ ح  دَّخســ ئا يإبــا بءــك  ســليا عــ 
دَّتـــدقيق، أمـــ  إذد َّـــا يـــتمك  دَّمـــدقق مـــ  إبـــدد  اأيـــ  ِـــا دَّقـــ دئا دَّم َّيـــ، ِيَـــم عليـــ  أ  يإطـــا اأيـــ   
مته ظ   أ  يإطا اأي   عكسي   أ  يمتنَ كلي   ع  إبدد  اأي  مـَ إيضـ ح دتسـب م دَّتـا أدَ إَّـ  ذَّـك 

 (.53: 2009)هن  ، 
 

  المتبعة من قبل المدقق الخارجي في حال تأكد بوجود احتيال في البيانات المالي.اإلجراءات 
د بر  غـش  تَلعـم علـ        ا ه   هص   دَّمدقق عل  ت كيد مإق   ب   دَّبي ن َ دَّم َّي، يَ   ِ

دادك  دَّمدقق دتخ ذ دَّءك دَّمرنا أةن   عملي، دَّتدقيق  دعتب ا دهتم   تَ  ز دإلدداة تنظم، دَّاق ب،  دن
هــددة دَّغــش قــد ً تكــ   من ســب، ِــا ســي ق مخــ طا م كتءــ فأ  إَــاد دَ دَّتــدقيق دَّ إ َّــ، ً  هقيقــ، 

ـم علـ  240َّلغش بسبم دًهتيـ  ، َّـذَّك هـدد دَّمإيـ ا دَّـد َّا اقـا ) ( بإـل دإلَـاد دَ دَّتـا يتَ 
 (.240: 2007 َّلمه سبي ، دَّد َّا )دًته دِا ه   َ  د دهتي   دَّمدقق دَّقي ا بر  
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دَّقيــ ا بــ َاد دَ َّلهصــ   علــ  مإل مــ َ ًســتخددمر  ِــا تهديــد مخــ طا دتخطــ   دََّ مايــ،  .1
 بسبم دًهتي  .

دَّمإل مـــ َ دَّم َّيـــ،  مســـت ىتهديـــد  تقيـــيا مخـــ طا دتخطـــ   دََّ مايـــ، بســـبم دًهتيـــ   عنـــد  .2
دإلةب َ،  ب َّنسب، َّلمخ طا دَّمقيم، دَّتا يمك  أ  ينَا عنر  أخط   َ ماي، بسـبم  مست ى  

َّـك أنءـط، دَّاق بـ، نءـ ة، بمـ  ِـا ذدًهتي   يَم تقييا تصميا أنظم، دَّاق ب، ذدَ دَّإَلق، ب َّم
  تهديد إذد تا تن يذم . دَّمن سب،،

 مســـت ىتهديــد دًســتَ ب َ دَّإ مـــ، َّتنــ    مخـــ طا دتخطــ   دََّ مايـــ، بســبم دًهتيـــ   عنــد  .3
دَّبي ن َ دَّم َّي،،  دعتب ا تإيي  دَّم ظ ي   دإلءادف علي ،  دعتب ا دَّسي س َ دَّمه سبي، دَّتـا 

دخ   عنصا عدا تنبؤ ِا دختي ا طبيإ،  ت قيـَ  مـدى إَـاد  دَّتـدقيق  تستخدمر  دَّمنء ة،  دن
 دَّتا سيتا أددؤم .

 َّمخ طا تَ  ز دإلدداة تنظم، دَّاق ب،. ستَ ب،تصميا  أدد  إَاد دَ دَّتدقيق ََّل .4
 .تهديد دًستَ ب َ َّتن    دَّمخ طا دَّمقيم، َّألخط   دََّ ماي، بسبم دًهتي   .5
 دعتب ا م  إذد ك   خط  م  تا تهديده يد  عل  َ  د دهتي  . .6
 ت بي، م  دإلدداة ِيم  يتإلق ب ًهتي  .دَّهص   عل  إقادادَ ك .7
 دًتص   مَ دإلدداة  دَّمكل ي  ب َّاق ب،. .8

 :القوائم المالية 3-2-5-3
َّلمإل مــ َ  ايا دَّم َّيــ،  تمةــ  دَّمصــدا دَّــائيستإتبــا دَّقــ دئا دَّم َّيــ، أمــا َــز  مــ  أَــزد  دَّتقــ      

 دَّت ايخي، ع  نتيَ، نء ط دَّمءا ع خَل  دَّ تاة دَّم َّي، دَّس بق،.
ينـ، تإـال تتك   دَّتقـ ايا دَّم َّيـ، مـ  دَّقـ دئا دَّم َّيـ، دَّتـا مـا تقـ ايا َّرـ  ءـك  أ  أءـك   مإ       

 :ِا دَّتق ايا دَّم َّي، دَّق دئا دَّم َّي، (3-3ِير  دَّمإل م َ دَّم َّي،،  ي ضح دَّءك  اقا)

 ،دَّق دئا دَّم َّي، ِا دَّتق ايا دَّم َّي: (3-3)دَّءك  اقا 

 

 

 

 

 

 القوائم المالية في التقارير المالية

 ايرلكةة في قائرة اينقدية ايتدفقات قائرة قائرة ايدخل ايرايي ايرجكز قائرة

 المالية القوائم حول إيضاحات

 دَّمصدا: )إعددد دَّب هث(، ب ًعتم د عل  تق ايا دَّمص اف دَّتَ اي، ِا ِلسطي .
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مإل مـــ َ مه ســـبي، ً تمةـــ  دَّمصـــدا  يـــ  مـــ  تأ  دَّتقـــ ايا دَّم َّيـــ، بمـــ  تهتَـــدا دَّمَلهظـــ،        
يي  يي . ِ َّإديد م  مـًؤ  دَّمسـتخدمي  دَّخـ َا مـةَل ) دَّ هيد َّلمإل م َ دَّمت ه، َّلمستخدمي  دَّخ َا

مةـ  مإل مـ َ عـ  ، يق م   بتَميَ مإل م َ أخـاي غيـا دَّمإل مـ َ دَّمه سـبي، (دَّمهليي  دَّم َّيي 
 تنتما إَّي  دَّمنء ة دَّمإني،.دَّذي دَّه َّ، دًقتص دي، دَّإ م،  دَّقط ع دًقتص دي 

 :وأشكال التالعب فيها القوائم الماليةمفهوم وعناصر  نوضحوفيما يلي 

 مفهوم القوائم المالية: :أولا 

  :(Statement of Financial Position) المالي المركز قائمة .1
 تسـم  أيضـ   ب َّميزدنيـ، دَّإم ميـ،  :مفهوم قائمـة المركـز المـاليBalance Sheet   إَّـ   ترـدف

إظر ا أي  يقَ دَّمءا ع م َّي   ِا َّهظ، مهددة م  دَّزم ،  َّرذد تءب  دَّميزدني، دَّإم مي، بتمةي  
ً  دَّإنــ د   دَّهــدث َّهظــ، هد ةــ  ك َّصــ اة دَّ  ت غادِيــ، َّهظــ، دَّتق طرــ   تتكــ   دَّميزدنيــ، مــ : أ 

 َّي،. ت اي  دَّق ئم، دَّم ( 3 .دسا دَّق ئم، دَّم َّي، (2 .دسا دَّءاك، (1 م  يءم  عل : 
ة نيــــ   مــــت  دَّميزدنيــــ، دَّإم ميــــ،: دَّــــذي يءــــم  علــــ  دتصــــ    دًَّتزدمــــ َ  هقــــ ق دَّملكيــــ، 

 (.312: 2009)دَََّ  ي،  أخا  ، 
  يا مإل مـ َ تسـ عد دَّمسـتخدمي  ِـا  : أنرـ المركز المـالي قائمةالهدف من إعداد تاكـز ِـا تـِ 

ـــ،  (1ب َّتـــ َّا: تقيـــيا بإـــل خصـــ ئص دَّ ضـــَ دَّمـــ َّا َّلمنءـــ ة، بصـــ ، خ صـــ، مـــ  يتإلـــق  دَا
، دَّما ن، دَّم َّي،.  (2. دَّسي َّ، هسـ م مإـدًَ دَّإ ئـد علـ   (4تقييا ميك  اأس دَّمـ  .  (3دَا

، دَّمخ طا  تقديا دَّتدِق َ دَّنقدي، ِا دَّمستقب ،  ما مإل م َ  (5دًستةم ا.  دَّهكا عل  دَا
ـــ،  تهديـــد مـــدى ســـي َّ، دَّمنءـــ ة  ما نترـــ  دَّم َّيـــ، )هنـــ  ،  ـــ  تهليـــ  دَّميزدني يَـــم أ  تســـتند إَّ

2009 :107.) 
 
 :Income Statement)) قائمة الدخل .2
 :دَّمءــا ع خــَل  دَّســن،  كءــف يبــي  إيــادددَ  مصــ ايف"مــا عبــ اة عــ   مفهــوم قائمــة الــدخل

 (.318: 2009، أخا  ، )دَََّ  ي "دَّم َّي،
 تإاف ب نر  "إهدى دَّق دئا دَّم َّي،  دَّتـا تبـي  قـداة دَّمنءـ ة علـ  تهقيـق دَّمك سـم دإليادديـ،      

خــَل  ِتــاة مه ســبي، مإينــ، عــ دة تكــ   ســن، م َّيــ،  مــا عبــ اة عــ  تقــديا يبــي  مقــددا دإليــادددَ 
، 2003دخلرــــ  أ  خســــ ئام  خــــَل  ِتــــاة مه ســــبي، مإينــــ،" )َإ ــــا،  دَّن قــــ َ َّلمنءــــ ة  صــــ ِا 

259.)  
 تكمــ  أمميـــ، ق ئمــ، دَّـــدخ  ب نرــ  تســـ عد دَّمســتخدمي  َّرـــذه دَّق ئمــ، علـــ  دَّتنبــؤ ب َّتـــدِق َ      

دَّمنءــ ة خــَل  دَّ تــاة دَّســ بق،  دَّتنبــؤ بــ تدد  دَّمســتقبلا  دَّنقديــ، دَّمســتقبلي، بإــدة طــاق  تقيــيا أدد 
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 ,Kiesoا تقييا دَّمخ طا أ  عدا دَّت كد ِيم  يتإلـق بنءـ ط دَّمنءـ ة دَّمسـتقبلا ) تس عد أيض   ِ

et al, 2007: 126.) 
  (.96: 2009)هن  ، الهدف من إعداد قائمة الدخل 

 .وعوائدها االستثمارات جدوى تقييم .1
 .وفعاليتها المشروع إدارة كفاءة تقييم .2
 .وجمهور المستثمرين المصارف من باالقتراض المشروع جدارة مدى تقييم .3
دنطَلقــــ   مــــ  دَّتــــدِق َ دَّددخليــــ، دََّ ايــــ، )دَّت ايخيــــ،(  دعتم دمــــ  َّلتنبــــؤ ب َّتــــدِق َ دَّددخليــــ،  .4

 دَّمستقبلي، بغال دادس، إمك ني، ته ي  مذه دَّتدِق َ دَّددخلي، إَّ  تدِق َ نقدي،.
 

 (:Statement Of Owner's Equity)الملكية حقوق قائمة .3
  ــة حقــوق قائمــةمفهــوم مــا دَّق ئمــ، دَّتــا تظرــا أاصــدة هقــ ق دَّمســ ممي  أ   دَّ تــاة " :الملكي

 دَّتغيـــادَ دَّتـــا طـــاأَ عليرـــ  خـــَل  دَّ تـــاة ســـ د  تغـــادل زيـــ دة دَّمـــ   أ  زيـــ دة دًهتي طيـــ َ 
 (.295: 2014دَّمك ن، أ  تخ يل اأس دَّم  ،  دتاب ح دَّمد اة" )ء مي ، 

لــ  هقــ ق دَّملكيــ، خــَل  ِتــاة  تإــال ِــا مــذه دَّق ئمــ، ملخــص دَّتغيــادَ دَّتــا هصــلَ ع     
مإينــ،،  تنءــ  دَّزيــ دة ِــا هقــ ق دَّملكيــ، مــ  دســتةم ادَ دَّمــَلك  دتابــ ح دَّمتهققــ، خــَل  دَّ تــاة 
 ينء  دَّنقص منر  م  مسه ب َ دَّمَلك م  دَّءاك،  دَّخس ئا دَّمتهقق، خَل  دَّ تاة )دَََّ  ي، 

 (.2009:332 أخا  ، 
  تإتبــا هلقــ، دَّــابط بــي  ق ئمــ، دَّــدخ   بــي  دَّق ئمــ،  مــذهأ  : الملكيــة حقــوقالهــدف مــن قائمــة

 َّكـــ  تتإــدد مصـــ دا دَّتغيــادَ ِـــا هقــ ق دَّملكيـــ، بهيــث يتطلـــم دتمـــا  ،دَّمــ َّا ق ئمــ، دَّماكـــز
إَّــا َ نـم دَّتغيــا دَّنــ َا عــ  ق ئمــ، )تخصـيص ق ئمــ، مســتقل، َّإلِصــ ح عـ  دَّتغيــادَ دَّمختل ــ، 

 تإاف مذه دَّق ئمـ، بق ئمـ، دَّتغيـادَ ِـا هقـ ق  (دَّدخ  ِا ص اة أاب ح أ  خس ئا دَّد اة دَّم َّي،
مكمـَل  ب عتب امـ  َـز د   ه دَّق ئمـ، د ايـ    ييا دَّمه سبي، دَّد َّي، ب عددد مـذدَّملكي،.  َّقد أَّزمَ دَّمإ

 (.2009:123)هن  ،  م  دَّق دئا دَّم َّي، دتس سي،
 
 (:Cash Flows Statement) النقدية التدفقات قائمة .4
  ق ئمــ، دَّتــدِق َ دَّنقديــ، دَّتغيــادَ علــ  دَّنقــد دَّمتــ تا مــ   تبــي  النقديــة:التــدفقات  قائمــةمفهــوم

خـــَل  دتنءـــط، دَّتءـــغيلي، ِـــا دَّمؤسســـ،  ترـــتا ببيـــ   دَّســـي َّ، دَّنقديـــ، َّلمؤسســـ، خـــَل  دَّســـن، 
دَّم َّي،،  مدى قداة تلك دَّمؤسس، عل  م دَر، دًَّتزدم َ دَّنقدي، دََّ ايـ،  بيـ   مصـ دا أمـ د  

(. أي 68 :2012مر  َّألمــ د  خــَل  دَّســن، دَّم َّيــ، دَّمقبلــ، )دَّهــدام، دَّمؤسســ،  كي يــ، دســتخدد
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أ  ق ئم، دَّتدِق َ دَّنقدي، تبي  دَّنقد دَّمستلا  دَّنقد دَّمدِ ع خَل  ِتاة ِقط )دَََّ  ي،  أخا  ، 
2009 :333.) 

 :إ  دَّرـــدف دتس ســـا مـــ  ق ئمـــ، دَّتـــدِق َ دَّنقديـــ، مـــ   الهـــدف مـــن قائمـــة التـــدفقات النقديـــة
يا مإل مــ َ مَلئمــ،  مســ عدة دَّمســتةماي   دَّــددئني   غيــاما ِــا تهلــيلرا َّلنقديــ، عــ  طايــق تــِ 
عــ  دَّمتهصــَلَ  دَّمــدِ ع َ دَّنقديــ، خــَل  دَّــد اة دَّم َّيــ،. ِق ئمــ، دَّتــدِق َ دَّنقديــ، تقــاا عــ  

 َ دَّاأسـم َّي،  دًسـتةم اي،، َّإمليد( 2، خَل  دَّد اة، َّإملي َ دَّتءغي  دََّ ايد( 1 دَّت َّي، دآة ا
: 2009( صـ ِا دَّزيـ دة أ  دَّـنقص ِـا دَّنقديـ، خـَل  دَّـد اة )هنـ  ، 4َّإملي َ دَّتم يلي،، ( د3

161.) 

دداة ِــا دًنءــط، دَّتءــغيلي، اة ك ملــ، عــ  دَّسي ســ َ  قــادادَ دإلتإطــا دَّتــدِق َ دَّنقديــ، صــ         
يـــث أنرـــ  تإبـــا عـــ  قـــداة دَّمءـــا ع علـــ  َلـــم دَّنقـــ د دََّلزمـــ، َّلإمليـــ َ  دًســـتةم اي،  دَّتم يليـــ،، ه

  َّــــدَِ دَّت زيإــــ َ دَّنقديــــ،  ب َّتــــ َّا تإبــــا عــــ  دَّقيمــــ، دًقتصــــ دي، دســــتةم ام  أ إلعــــ دة  أ دََّ ايــــ،
نرــ  تخــدا بصـــ اة أ ب إلضــ ِ،َّلمنءــ ة، كمــ  دنرــ  تســ عد ِـــا دَّتنبــؤ ب َّإ ئــد دَّســ قا دَّمت قــَ َّلســـرا، 

  قيمـ، دًصــ  تت قـف علــ  دَّقيمـ، دَّه َّيــ، أ دَّتـا ت تــال  دَّاأســم َّي،ا دًصـ   مب ءـاة نمـ ذج تقــ ي
 Chang,s.,Liu and) َّلتــــــدِق َ دَّنقديــــــ، دَّمســــــتقبلي، بإــــــد خصــــــمر  بإ مــــــ  دَّخصــــــا دَّمن ســــــم

schefer,T, 1997:2-6 ). 

 (:292: 2014 ي تا دًمتم ا بتلك دَّق ئم، َّغال تهقيق عدة أمددف أممر  )ء مي ، 
دَّقــ دئا دَّم َّيــ، علــ  ِرــا دَّمقــداة  دَّمســتةماي   دتطــادف ذدَ دَّإَلقــ، مــ  مســتخدمامســ عدة  .1

 دَّم َّي،  دَّمستقبلي، َّلمؤسس،،  مقداتر  عل  دَِّ    ب ًَّتزدم َ.
2. ، دًسـتهق ق  دَّتـدِق دَّنقـدي  دًختَلف بي  ص ِا دَّابح دَّمهدد َّل تاة عل  أس س هَا مإِا

 دَّمهص .
 َّريك  دَّم َّا َّلمؤسس،.تقييا دَّتغيادَ دَّتا تهدث ِا د .3
 
 :المالية القوائمحول اإليضاحات  .5

مـا مإل مــ َ ت صــيلي، ت لهـق بــ َّق دئا دَّم َّيــ، بغـال إعطــ   ِرــا أِضـ  َّلبنــ د دَّــ دادة بــ َّق دئا      
دَّم َّيــ،  دَّسي ســ َ دَّمتبإــ، ِــا إعــددد دَّقــ دئا  دَّمه ســب، عــ  بن دمــ  ك َّسي ســ َ دَّمتإلقــ، ب تصــ   

ي،، دَّة بت، )مإرد   (.5: 2013دَّدادس َ دَّمصِا
قــ، بـــ َّق دئا دَّم َّيــ،  ت      َـــزد  مكمــَل  ً  يتَـــزأ عــ  دَّقـــ دئا Footnotes))إتبــا دإليضـــ ه َ دَّمِا

دَّم َّيـ، هيــث ت ضــح دَّإديــد مــ  دَّمإل مــ َ دَّتـا تســمح َّمســتخدما دَّقــ دئا دَّم َّيــ، بتهســي  مقــداترا 
عل  ِرمر ،  م  مذه دَّمإل م َ دَّطاق  دَّسي س َ دَّمه سبي، دَّمستخدم، كم  قد تهت ي عل  ءاح 
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نـ د دَّتـا َّـا يـتا دَّتقايـا عنرـ  ِـا دَّقـ دئا دَّم َّيـ، ت صيلا  ت سيا تهد بن د دَّق دئا دَّم َّي، أ  أهد دَّب
 (.14: 2010مة  دتنءط، خ اج دَّميزدني، )أهمد، 

 (:18: 2009 دإليض ه َ تتمة  ِا دآتا )دَّام ها،      
ــــ،  دَّمه ســــبي،  .1 ــــتا دَّ صــــح عــــ  دَّسي ســــ َ دَّم َّي ــــ،: يَــــم أ  ي دَّسي ســــ َ دَّمه ســــبي،  دَّم َّي

  دَّمإتمدة.
دَّنظـ ا دَّمه سـبا،  َ دَّمه سـبي، دَّتـا يَـم دإلِصـ ح عنرـ  مـا  هيث م  أمـا دَّسي سـ     

دَّتقـــ ايا دَّم َّيـــ،   دَّسي ســـ َ دَّمتبإـــ، ِـــا ت هيـــد دَّبي نـــ َ،   دَّسي ســـ َ دَّمه ســـبي، َّإلِصـــ ح، 
 .(38: 2009)عادا،  دإلِص ح ع  دتطادف ذدَ دَّإَلق،  دَّماهلي،، 

ح عـــ  أي تغييـــا ِـــا دإلِصـــ ح عـــ  دَّتغيـــادَ دَّتـــا تـــتا خـــَل  دَّســـن،: يَـــم أ  يـــتا دإلِصـــ  .2
 دَّنء ط.دَّسي س َ خَل  دَّسن،  نتج عن  دة ا م دي، تؤةا عل  دَّ ضَ دَّم َّا  ع  نتيَ، 

دَّإملي َ دَّمختل ، )دًَّتزدم َ(: يَم دإلِص ح ع  أي دَّتزدا قد يقَ ً  يـزد  دَّهكـا بـ  غيـا  .3
 ص دا ك َّدع  ي دَّمق م، عل  دَّمنء ة.

دَّهســ ب َ دَّخت ميــ،: يَــم دإلِصــ ح عــ  دتمــ ا دتهــددث دَّتــا تقــَ ِــا تــ اي  ًهــق َّتــ اي   .4
دَّتا  قإـَ ِـا تـ اي  ًهـق َّتـ اي  صـد ا دَّميزدنيـ،  تن يـ  مسـتخدما دَّقـ دئا دَّم َّيـ، ب ة امـ  

 دَّتا قد تسبم نت ئج مؤةاة عل  دَّ ضَ دَّم َّا َّلمنء ة.
 
 القوائم المالية: عناصر: ثانياا 

قــ   دآةــ ا دَّم َّيــ، َّلإمليــ ت ضــح دَّقــ دئا دَّم َّيــ،       َ  دتهــددث  تإمــ  علــ  تَميإرــ   تصــني ر  ِ 
َّخص ئصـر  دًقتصــ دي،  دصـطلح علــ  تسـمي، مــذه دَّتصــني  َ بإن صـا دَّقــ دئا دَّم َّيـ،  مــا تنقســا 

 (: 20-18: 2010إَّ  )أهمد، 

 مــا مــ داد تســيطا عليرــ  دَّمنءــ ة نتيَــ، تهــددث  عمليــ َ م ضــي،  يــنَا عنرــ  اْلصــول:  .1
،  تنقســا إَّــ  )أصــ   متدد َّــ،، أصــ   ة بتــ،، أصــ   غيــا َّلمنءــ ةمســتقبلي، دقتصــ دي، منــ َِ 

 ملم س،(.
مــا تإرــددَ علــ  دَّمنءــ ة تَــ ه دَّغيــا نتيَــ، أهــددث م ضــي،،  مــ   :(الخصــوم) اللتزامــات .2

ة،  تنقســا إَّــ  )خصــ ا متدد َّــ،، خصــ ا ط يلــ، دَّمت قــَ أ  يتطلــم ســدددم  مــ  مــ داد دَّمنءــ 
  دتَ (.

ــوق الملكيــة:  .3 َّبــ َ دَّمــَلك نهــ  أصــ   دَّمنءــ ة، أي دََّــز  دَّمتبقــا مــ   مــا تمةــ  مط حق
 –)دتصــــ    صــــ ِا دتصــــ   أصــــ   دَّمنءــــ ة بإــــد ســــددد َميــــَ دًَّتزدمــــ َ َّلغيــــا،  تمةــــ 

 دَّخص ا(.
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 مـا دَّزيـ دة ِـا دَّمنـ َِ دًقتصـ دي، أةنـ   ِتـاة مـ  علـ  ءـك  تـدِق َ نقديـ، ددخلــ،  اإليـرادات: .4
 نتيَ، بيَ سلإ، أ  تقديا خدم،. 

دَّزي دة ِا هق ق دَّملكي، نتيَـ، زيـ دة دَّمنـ َِ دًقتصـ دي،،  مـا غيـا متإلقـ،   ما :المكاسب .5
 ب َّنء ط دَّإ دي َّلمنء ة مة : مك سم بيَ أهد دتص   دَّة بت،.

 مــا دَّــنقص ِــا دَّمنــ َِ دًقتصــ دي، خــَل  ِتــاة مــ  علــ  ءــك  تــدِق َ نقديــ، المصــروفات:  .6
، نتيَ، بيَ سلإ، أ  تقديا خدم،، ِرا تكل   ، دَّهص   عل  دإليادددَ.خ َا

 مــا دًنخ ــ ل ِــا هقــ ق دَّملكيــ، نتيَــ، نقــص دَّمنــ َِ دًقتصــ دي،،  مــا غيــا الخســائر:  .7
متإلقـــ، ب َّنءـــ ط دَّإـــ دي َّلمنءـــ ة، مةـــ  دَّخســـ ئا دَّن تَـــ، عـــ  بيـــَ أهـــد دًســـتةم ادَ ط يلـــ، 

 دتَ .

دَّءخصـا، ً  ما قيم، م  يهص  علي  دَّمَلك م  دَّمنء ة بغـال دًسـتخددا المسحوبات:  .8
 تتإلق بنء ط دَّمنء ة دَّإ دي، مة  مسه ب َ نقدي، أ  مسه ب َ دَّبض ع،.

متإلقـ، برـذه دإليـادددَ خـَل  ِتـاة م  زي دة إيادددَ دَّمنء ة ع  دَّمصاِ  َ دَّصافي الدخل:  .9
 م .

مـ  زيـ دة دَّمصـاِ  َ دَّخ صـ، ب َّمنءـ ة عـ  دإليـادددَ دَّمتإلقـ، برـ  خـَل  صافي الخسارة:   .10
 ِتاة م .

 

 :القوائم المالية التالعب فيالغش و أشكال ثالثاا 

ً  إَّ  م   اد ِا دَّمبهث دت   م  مذد دَّ ص  نإال بإـل أءـك   دَّغـش  دَّتَلعـم       دستكم 
 ب َّق دئا دَّم َّي،.

دَّقــداة علــ  زيــ دة أ  تخ ــيل صــ ِا دَّــدخ  دَّم صــح "ف دَّتَلعــم ِــا دَّقــ دئا دَّم َّيــ، ب نــ  إــاّ ي       
مختلــف عــ  دَّهقيقــ، َّــدى مســتخدما  دنطبــ ععنــ  ِــا دَّقــ دئا دَّم َّيــ، ِــا دَّمســتقب ، بغــال خلــق 

 (:402 ،2005،  يتا ذَّك بطاق مختل ، مة  )هم د، "دَّق دئا دَّم َّي،
 .بإل دَّص ق َ ساق،ت قيَ أ   اعملي َ هقيقي، ك َّتهكا ِ .1

سي س، أ  طايق، مه سبي، مإين، أ  تغييام  أ  تب يم عن صا  ك ختي اعملي َ مه سبي،  .2
 ق ئم، دَّدخ  بءك  مإي 

 ا.مي، ك َّغش  دَّتز يعملي َ  م .3
 

 :أشكال التالعب في قائمة المركز المالي .1
 قي مرـ  خـَل   ذَّـك مـ  دإلدداة قبـ  مـ  دَّغـش  دَّتَلعـم مم اسـ َ تط َّرـ  دَّتـا دَّق ئمـ،  مـا     
 (:2010:97دَّمة   )هم دة،  سبي  عل  منر  دَّمم اس َ، ببإل
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 .تضخيا مص ايف إع دة دَّريكل، .أ
 .دَّتضخيا ِا هس ب َ دتص   دَّمدني، .ب
 .تقلي  دًَّتزدم َ .ج
 .تضخيا دَّممتلك َ  دَّمإددَ .د
 .تضخيا دَّمستهق َ دًختي اي، .ه
 .زي دة دًهتي طي َ .و

 (:94: 2010إض ِ، إَّ  )دَّ ق د،   دي  ، 
دَّمخصصـ َ َّلتـ ةيا علـ  نتيَـ، دَّنءـ ط، إذد كـ   بتقليـ  قيمترـ  يكـ   دَّتَلعم ِا تكـ ي    .ز

ا ه َّ، زي دتر  يؤدي ذَّك إَّ  تخ يل دتاب ح.  دَّردف تضخيا دتاب ح ِ 
ي  دَّمه سبا، بَإـ  بإـل دَّمصـاِ  َ دإليادديـ، مصـاِ  َ اأسـم َّي، أ   .ح دَّتَلعم ِا دَّتَ 

 .دَّإكس، َّلت ةيا عل  نتيَ، دَّنء ط ب َّزي دة أ  دَّنقص  
دَّتَلعم ع  طايـق تكـ ي  دهتي طـ َ سـاي،، َّتـدعيا دَّماكـز دَّمـ َّا أ  َّتغطيـ، دَّخسـ ئا ِـا  .ط

 دَّمستقب   قد يس   دستخددمر  مستقبَل  ع  طايق دستغَلَّر  َّص َّح دَّمسئ َّي  )دإلدداة(.

تسـ عد  هيـث دَّإمليـ َ دَّمصـطنإ،  دَّ مميـ،م  خـَل  ِا ق ئم، دَّماكز دَّم َّا  يتا دَّتَلعم       
ا نق  دتابـ ح بـي  دَّ تـادَ دَّمه سـبي،  دَّإملي َ دَّ ممي، ِا دَّتَلعم بقيا دَّماكز دَّم َّا َّلمنء ة، ِ 
دَّمختل ــ،،  يتهقــق ذَّــك مــ  خــَل  دَّــدخ   ِــا عمليتــي  أ  أكةــا مــ  دَّإمليــ َ دَّماتبطــ، مــَ طــاف 

قـ   َّلءـك  دَّقـ ن نا ة َّث،  تتا مذه دَّإمليـ َ عـ  طايـق دَّتم يـ  خـ اج دَّميزدنيـ،  دَّمه سـب، عنرـ  طب
 َّيس طبق   َّلَ ما. مة  دَّدخ   ِا دت  ق مَ دَّبنك َّبيَ دتص  َّ  ةا إع دة دستئَ ا ذَّك دتص  

 (.23: 2000ََّلست  دة من  )دَّءماي، 

  :قائمة الدخلأشكال التالعب في  .2
 يمكــ  َّــإلدداة أ  تمــ اس دَّتَلعــم ِــا مَــ   دَّتَلعــم ب اقــ ا ق ئمــ، دَّــدخ   دَّتــا تخــص علــ      

 (:2010:97)هم دة، سبي  دَّمة   
 .مص ايف دإلمَلك عند دَّتملك .أ
 .دًعتادف دَّمبكا ب إليادد .ب
 .تقلي  دَّمص ايف مستهق، دَّدَِ .ج
 .تضخيا دَّابح دإلَم َّا .د
 .تقييا دتاصدة ب َّإمَلَ دتَنبي، .ه
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دَّته يــ  عــ  طايــق دَّتَلعــم ِــا دَّإــال  دإلِصــ ح،  ذَّــك عــ  طايــق إعــ دة تصــنيف   يــتا     
ً  م  دَّتَلعم ِـا تسـَي  دَّإمليـ َ، هيـث يمكـ  أ  تقـ ا دَّمنءـ ة ب ظرـ ا  عن صا ق ئم، دَّدخ  بد
بإل دَّإن صا ِا غيا مك نر  دَّصـهيح هيـث يمكـ  أ  تإـ َّج بإـل بنـ د دَّمك سـم غيـا دَّإ ديـ، 

،، أ  مإ ََّـــ، مصـــ ايف دَّتءـــغي  علـــ  أنرـــ  مصـــ ايف غيـــا تءـــغيلي،، أ  علـــ  أنرـــ  إيـــادددَ ع ديـــ
تهايــك دَّمصــاِ  َ مــ  تكل ــ، دَّبضــ ع، دَّمب عــ، إَّــ  دَّمصــاِ  َ دَّبيإيــ،  دإلددايــ، َّزيــ دة مَمــ  
دَّابح  يتاتم عل  مـذه دَّمم اسـ َ مسـت ي َ ظرـ ا دَّـدخ  دَّتءـغيلا أعلـ  مـ  دَّهقيقـ،  َّكـ  د   

 (.Mulford and Comiskey, 2002: 13) أ  يت ةا ص ِا دَّدخ  دَّنر ئا

)دَّقطيش،  كم  يلا دَّدخ  ق ئم، ِا َّلتَلعم دَّمستخدم،  دَّطاق دتس َّيم أما دلا دستإ يمك      
ا،   :(366-365: 2011 دَّصِ 

 دَّمتبإــ، دتصــ   هســم :ءــك م ضــَ  دتــز  ً دَّبيــَ عمليــ، ِيمــ  ســايَ بءــك  دددإليــا  تســَي  .1
ــا دَّمن إــ،، تبــ د  عمليــ، دكتمــ   بإــد يــتا دَّــدخ  تســَي  ِــ    دفا دًعتــ يــتا دَّطايقــ، مــذه ِ 

 أال علـ  ذدترـ  دَّإمليـ، تكتمـ  أ  قبـ  دَّبيـَ عمليـ، علـ  دَّمتاتـم ب َّـدخ   دِتايـ    مه سبي   
 .دَّمن إ، تب د  عملي، دكتم    قب  دَّ دقَ

 .مزي ، أ   ممي، ددَدإيا  تسَي  ِا دَّطايق، مذه تتمة  :مزيف ددإيا  تسَي  .2
 بزيـ دة مـ  ءـاك، إدداة قيـ ا ِـا دَّطايقـ، مذه تتمة  : دهدة َّماة ع ئد خَل  م  ددَددإليا  زي دة .3

 مــ  دَّنــ ع مــذد مم اســ، تــتا . دهــدة َّمــاة زي دترــ  خــَل  مــ  مهــددة م َّيــ، ِتــاة خــَل  ددترــ دإيا 
 مــ  ت إتبــا  مــا برــ ، دَّقيــ ا دَّءــاك، إلدداة يمكــ  أســ َّيم عــدة دســتخددا خــَل  مــ  دَّتَلعــم
 مـــ  دَّءـــاك، إدداة عـــ  إيَ بيـــ، صـــ اة دَّمم اســـ َ مـــذه تإطـــا إذ دَّءـــ ئإ،، دَّتَلعـــم أســـ َّيم
 دَّتإ مـ  يـتا مـ   عـ دة   سـيئ  ، أددؤمـ  ِيـ  يكـ   دَّـذي دَّ قـَ ِـا  أاب هرـ  ددترـ دإيا  زيـ دة خـَل 
 .تءغيلي،  غيا َ ماي، غيا عملي َ ع  ن َا أن  إَّ  ب إلء اة دَّإ ئد م  دَّن ع مذد مَ

 ذ  دَّتَلعـم مـ  دَّنـ ع مـذد إ  :ًهقـ، أ  سـ بق، مه سـبي، َدِتـا  إَّ  دََّ اي، دَّمص ايف نق  .4
 دتعمـ   تن يـذ علـ  دَّمتاتب، دَّمص ايف أ  دَّمإا ف م  هيث دَّمَ  ددَ، بهس ب َ عَلق،
 تهســا دَّتــا  دإلعَلنــ َ  دَّا دتــم َددإليَـ ا  مةــ  دتَــ ، قصــياة منـ َِ تهقيــق إَّــ  تــؤدي قـد

 ت إــد دَّتــا  دآًَ دَّمبــ نا مةــ  دتَــ ، بإيــدة منــ َِ إَّــ  تــؤدي  قــد ددَ،ددإليــا  مــ  مب ءــاة
  ً  قـــد منرـــ  دَّ  ئـــدة تكـــ   دَّـــذي دَّ قـــَ ِـــا دتَـــ ، ط يـــ  مـــدى علـــ  دمتَلكرـــ  يهســـم أصـــ 
ـــا ِإليـــ  ، تهققـــَ  دَّمن إـــ،، تصـــبح عديمـــ، دتصـــ   مـــذه بنـــ د بإـــل ِـــ   دتهيـــ   بإـــل ِ 
 .دَّدخ  م  مب ءاة تخصا كمص ايف تسَيل  يتا  ب َّت َّا
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 بإـل ِـا دَّءـاك َ بإل إدداة تق ا :م َدََّلَّتز  مَلئا غيا تخ يل أ  تسَي  ِا دإلخ  ق .5
  دب َّءـا  مـ َددًَّتز  أ  قضـ ئي، بءـؤ   دمـ َز دًَّت داتب طـ َ مةـ  ِير  خ ص، دتهي   َّغ ي َ

 .م َددًَّتز  هس ب َ ِا تهدث دَّتا َدع  دَّتغيا  دَّمته ظ ب إلِص ح
 دََّ ايـ، دتابـ ح تخ يل إَّ  دَّطايق، مذه تردف :ًهق، م َّي، ِتاة إَّ  دََّ اي، ددَددإليا  نق  .6

 مـذه ت سـتخدا مـ   عـ دة   .إَّه هي، أكةا َّر  دَّه َ، تك   ًهق، م َّي، ِتاة إَّ   نقلر  )دَّه َّي،(
 إَّـ  دتاب ح مذه بتاهي  ِتق ا ممت زة، دََّ اي، دَّسن، ِا دَّءاك، تك   أ ض ع عندم  دَّطايق،

 أ  مه ســبي    دَّمإـا ف  مــ  عصـيب،، تكـ   أ  يمكــ  دَّءـاك، أنـ  إدداة تإتقــد مسـتقبلي، َدِتـا 
 دَّخـدم َ تمـَ إذد ِيرـ   دكت سـبَ دَّتـا تهققـَ دَّم َّيـ، دَّ تـاة خـَل  تسـَ  أ  يَـم ددَددإليا 

 .ن سر  دَّم َّي، دَّ تاة ِا ددَددإليا  مذه مق ب  دَّمقدم،
 :خ صــ، َّظــا ف دَّه َّيــ، دَّم َّيــ، دَّ تــاة إَّــ  مســتقبَل   دَّءــاك، علــ  دَّمتاتبــ، دَّمصــاِ  َ نقــ  .7

 َـــَدتا  ت  صـــإب،، أ قـــ َ دَّءـــاك َ ِيـــ  ت دَـــ  دَّتـــا دت قـــ َ ِـــا مـــذه دتســـ َّيم تســـتخدا
 دَّمه ســبي، دَّســََلَ ِــا  دَدإَــا  عمــ  إَّــ  دَّمــدياي  دَّنكســ َ يــدَِ مــ   غيامــ  دتعمــ  
 دَّ قـَ ع  دتعب   م  دَّتخ يف  بردف .سيك   أِض  دَّمستقب  أ  أم  عل  ذَّك َّم دَر،

  .مت قَ َيد مستقب  هس م عل  م ددَّا 
 

 :الملكية حقوق في التغيرات قائمة شكال التالعب فيأ .3

 (:90-2011:89 تتك   مذه دَّق ئم، م  ةَلة، عن صا  ما )دتغ ، 
 رأ  المال المدفوع وينقسم إلى:  :أولا 
 اأس دَّم   دَّق ن نا:  يمة  دَّقيم، دًسمي، َّألسرا. .1
اأس دَّم   دإلض ِا:  يءم  عَل ة أ  خصا إصددا دتسرا،  أسرا دَّخزينـ،  يتإـال اأس  .2

 دَّم   دَّمدِ ع إَّ  تغيادَ تتمة  ِا:
 زي دة اأس دَّم    دَّن تَ، ع  دستةم ادَ إض ِي، يقدمر  دَّمس مم  .أ.
 تخ يل اأس دَّم    دَّن تج ع  ت زيإ َ اأس دَّم  .ب.
 يءــم  دَّتغيــادَ دَّتــا تهــدث ِــا ةــَلث مصــ دا  رأ  المــال المكتســب )اْلربــاح المحتجــزة(: :ثانيــاا 

 تتمةـــ  ِـــا اصـــيد دتابـــ ح دَّمهتَـــزة ِـــا أ   دَّ تـــاة دَّم َّيـــ، مـــ  تصـــهيح أخطـــ   ســـن دَ ســـ بق،، 
  ت زيإ َ دتاب ح عل  دَّم َّكي   دَّمس ممي ،  ص ِا دَّدخ  دَّء م .

َّتغيـــادَ دَّتـــا تهـــدث ِـــا ةـــَلث مصـــ دا أيضـــ   تتمةـــ  ِـــا  يءـــم  درأ  المـــال المحتســـب:  :ثالثـــاا 
مك ســم أ  خســ ئا إعــ دة دَّتقــديا،  مك ســم أ  خســ ئا دَّهيــ زة غيــا دَّمهققــ،،  مك ســم أ  خســ ئا 

م، أاصدة دَّإمَلَ دتَنبي، دَّمَ  دة ِا نر ي، دَّ تاة دَّم َّي،.    تَا
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ميَ عن صا بنـ د مـذه دَّق ئمـ، مإاضـ، ًسـتخددا مم اسـ َ دَّتَل      عـم ِيرـ  مـ  خـَل  إَـاد  َ 
تغيـادَ  مميــ، ِــا زيــ دة اأس دَّمــ   دَّمـدِ ع أ  تخ يضــ ،  كــذَّك اأس دَّمــ   دَّمكتســم  اأس دَّمــ   
دَّمهتســم،  دَّتــا تســتخدا َّغ يــ َ إعــ دة تقــديا هَــا دتخطــ   دَّســ بق، أ  خســ ئا دَّســن دَ دَّســ بق، 

 (.66-2006:65، أاصدة دَّإمَلَ دتَنبي، )َادا
 

 :النقدية التدفقات قائمة فيأشكال التالعب  .4
ا،  ن ضح م  يلا دَّنقدي، دَّتدِق َ ق ئم، ِا دَّتَلعم أس َّيم  م   :(368 :2011)دَّقطيش،  دَّصِ 
 تم يليـــ، ن قـــ َ أ  دســـتةم اي، ن قـــ َ ب عتب امـــ  دَّتءـــغيلي،، دَّن قـــ َ بتصـــنيف دَّمه ســـم يقـــ ا .1

 .دَّنر ئي، دَّقيا ِا تغيا ً  تؤةا ً  دَّمم اس َ د دَا  مذه دإلَ  دَّإكس،
ـــَ كـــذَّك دَّمنءـــ ة تســـتطيَ .2 ـــدِق َ ب عتب امـــ   تســـَلر  أســـم َّاا دَّ دَّتطـــ يا تكـــ َّيف دِ  نقديـــ، ت

ــــ،  نبإــــدم  دســــتةم اي، ــــدِق َ عــــ  خ َا ــــ، دَّت ــــ، دَّنقدي ــــ َّا دَّتءــــغيلي،، دَّخ َا ــــ    ب َّت  مــــذه ِ
  .دَّنقدي، دَّددخل، دَّتدِق َ م  تزيد دَّمم اس َ

ـــَ مـــ  َزئيـــ    دَّترـــام برـــدف دَّتءـــغيلي، دَّنقديـــ، ب َّتـــدِق َ دَّتَلعـــم إمك نيـــ، كـــذَّك تتـــ دِا .3  دِ
 مك ســم تخ ــيل مةــ  دَّتءــغيلي،، دَّنقديــ، دَّتــدِق َ ِــا تإــديَلَ عمــ  ِمــ  خــَل  ئم،ددَّضــا 
 هيـث دَّمكتملـ،، غيـا َّلإمليـ َ ب َّنسـب، دَّهـ    كـذَّك هقـ ق دَّملكيـ،  بإل َددًستةم ا  بيَ
 دَّإمليــ َ مــذه عــ  دَّضــايب، تــ ةيا دَّــ،ز إ مــ  خــَل  دَّتءــغيلي،، دَّنقديــ، دَّتــدِق َ ِــا تــؤةا إنرــ 
 أ  دَّمكتملـــ، غيـــا دَّإمليـــ َ نتيَـــ، تســـّلم  يـــتا نقـــد أي أ  إذ َّتءـــغيلي،، دَّنقديـــ، دَّتـــدِق َ مـــ 
 دَّتـدِق َ هسـ م  أةن   َّذَّك دستةم اي،، نء ط َ ع  ن َم    دعتب اه يتا منر ، َّلتخلص نتيَ،
أ   دَّمكتملـــ، غيـــا دَّتءـــغيلي، دَّإمليـــ َ خســـ ئا أ  مك ســـم تـــ ةيا َّـــ،دإز  يـــتا دَّتءـــغيلي،، دَّنقديــ،
 .دَّص ِا دَّدخ  م  منر  دَّتخلص

 خـَل  مـ   كـذَّك دَّمتكـااة، غيـا دَّبنـ د دَّـ،ز إل  ذَّك دَّمستماة، دَّإملي َ م  ب َّدخ  دَّتَلعم .4
 تصــــني ر  يمكــــ  هيــــث تَ ايــــ،، أســــرم    ب عتب امــــ  َّلمنءــــ ة دَّممل كــــ، دتســــرا تصــــنيف عــــدا

 .ِير  دًهت  ظ ِتاة عل  دعتم دد   غيا َ اي، أ  َ اي، َدك ستةم ا 
 

 :اإليضاحات حول البيانات المالية أشكال التالعب في .5
يتضـم  إعـددد بإـل دَّإمليـ َ دَّمه سـبي، دَّتـا تإتمـد علـ  التالعب فـي التقـديرات المحاسـبية:  ●

ــــــ، كبيـــــاة مــــــ  دَّتقـــــديا  دَّهكــــــا دَّءخصـــــا  تكــــــ ي  بإـــــل دًهتي طيــــــ َ دً أســـــ س ســـــتهق ق دَا
ب ق  أ  أكةا م  قيمترـ  دَّهقيقيـ، دَّتـا تسـمح برـ  دَّمإـ ييا دَّمه سـبي،،  مـ  مـ  يتـيح  دَّمخصص َ 

َّـــإلدداة دَّتَلعـــم ِـــا مـــذه دَّتقـــديادَ بغـــال دَّ صـــ   إَّـــ  أمـــددف مهـــددة،  دَّتـــا تســـتخدا َّتإزيـــز 
 Mulford and). دإليادددَ ًهق  ،  تقديا دَّإما دإلنت َا َّألص   بردف هس م دإلمَلك

Comiskey, 2002: 13)  
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تسمح دَّإديـد مـ  دَّمإـ ييا ب ًختيـ ا بـي  دَّبـددئ  دَّمه سـبي، التالعب في السياسات المحاسبية:  ●
دَّمختل ،، مم  يتاتم علي  دختي ا دَّمنء ة دَّسي س، دَّمه سبي، دَّتا تتَل ا مَ أمددِر   اغب تر   دَّتا 

َّرـ  ِـا دختيـ ا دَّطـاق تهقق م  خَلَّر  أِض  ص اة تدد  دَّمنء ة، هيث تستخدا دَّما ن، دَّمت ه، 
 (.423 :2005 دَّسي س َ دَّمه سبي، دَّتا تطبقر  عند إعددد ق دئمر  دَّم َّي، )هم د، 

  أةا كَل  منر  عل  دَّق دئا دَّم َّيـ،دَّتَلعم  من ك أيض   بإل دَّمظ ما دَّتا يتا ِير  دستخددا      
 :(2013:31، دَّص اي)

ـــ ددَ  إَّـــ دَّهســـ ب َ دَّمســـتهق،  دَّمإد مـــ، ممـــ  يـــؤدي  إظرـــ اعـــدا  .1 تضـــخيا دتابـــ ح  دَّمَ 
  .دَّمتدد َّ،  تضخيا هق ق دَّملكي،  دَّمَ  ددَ دَّمتدد َّ،

 .تضخيا دَّمَ  ددَ  هق ق دَّم س ممي  إَّ  يؤدي َّمَ  ددَ دَّة بت، مم دتقييا  إع دة .2

 دَّخ صـــ،  َّـــيس ِـــادَّمصـــ ايف غيـــا دَّإ ديـــ، ِـــا دًهتي طيـــ َ  أ  دإليـــادددَتســـَي  بإـــل  .3
 .دتاب حيَ ب   أ  سلب   عل  إدَّت ةيا  إَّ ق ئم، دَّدخ  مم  يؤدي 

تهسـي  مإـدًَ  إَّـ تسايَ تهصي  دَّمديني   ت خيا دَِ دَّددئني  ِا نر ي، دَّ تاة مم  يـؤدي  .4
 .دَّد اد  َّلمديني   دَّددئني 

 

 :(2010:49)أهمد، ويمكن الحد من الغش والتالعب بالقوائم المالية عن طريق ما يلي 

ِـيمك  تضــييق نطــ ق ذَّــك عــ  طايــق إعــ دة ، ِيمـ  يتإلــق بــ َّتهكا ِــا ت قيــَ تن يــذ دَّإمليــ َ .1
 م  ةا ِ   دَّمك سم أ  دَّخس ئا دَّن تَ، ع  دَّتغيا  ،دَّتقييا دَّمستما َّلبن د ددخ  دَّهس ب َ

 ِا دَّقيم، يتا تهديدم  ك  ع ا بمَاد هد ةر   َّيس عند دَّاغب، ِا دَّتخلص م  دتص .
ِيمــ  يتإلــق ب َّإمليــ َ دَّمصــطنإ، ِــيمك  مإ ََّترــ  عــ  طايــق تطبيــق م رــ ا "دََّــ ما ِــ ق  .2

 ن نا َّرـ  مـ  دَّـذي يهـدد دََّـ ما دَّءك " أي أ  دََّ ما دًقتص دي َّلإملي،  َّيس دَّءك  دَّقـ
 ب َّت َّا ِ   دَّإملي َ دَّمتإلق س ف يتا دَّمه سـب، عنرـ  علـا أسـ س أنرـ  عمليـ،  ،دَّمه سبا
  دهدة. 

إهـدى مـ تي  دَّطـايقتي  ، إ  إس  ة دستخددا عملي، دَّتقديا دَّءخصا يمك  عَلَر  بطايقتي  .3
 يلإــم دَّمادَإــ   د اد ِــا  ،تهديــد دَّق دعــد دَّتــا تهكــا أ  تقلــ  مــ  قيمــ، دَّتقــديا دَّءخصــا

"دَّةبـ َ  دًتسـ ق"  أمـ  دَّطايـق دتخـاى ِرـا تطبيـق م رـ ا، تهديد مذه دَّتقديادَ غيـا سـليم،
أي أ  دَّمنءـــ ة دَّتـــا تختـــ ا سي ســـ، مه ســـبي، تتن ســـم ســـن، مإينـــ، ًبـــد َّرـــ  أ  تســـتما ِـــا 

 تطبيقر  ِا دَّسن دَ دَّت َّي،.
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 ،دَّهـ ًَ دَّتـا تتطلـم تطبيـق مم اسـ، مإينـ، تطبيق دًختي ا بي  دَّبددئ  دَّمه سـبي،  تهديـد .4
بـــد أ  يكـــ   منـــ ك أيضـــ      ت، ةبـــ َ ِـــا مم اســـ، دَّسي ســـ، دَّمه ســـبي، مـــ  ســـن، تخـــاى ً 

دَّمنء ة دَّتـا تختـ ا مم اسـ، مإينـ، تهقـق َّرـ  دَّنتـ ئج دَّماغـ م ِيرـ  ِـا إهـدى دَّسـن دَ ًبـد 
 أدَ إَّـا نتـ ئج غيـا ماغـ م َّر  أ  تستخدا دَّمم اس، ن سر  ِا دَّسن دَ دَّمستقبلي، هت  َّ 

 بر .
 
 :محددات التقارير المالية 3-2-6

َّتهقيق أمـددف دَّتقـ ايا دَّم َّيـ،  تقـديا دَّمإل مـ َ ذدَ دَّخصـ ئص دَّن عيـ، دَّتـا تَإلرـ  م يـدة      
ِــا إطــ ا دَّم ــ ميا قــد  FASBَّلمســتخدمي  ِــا دتخــ ذ دَّقــادا، ِــ   ميئــ، مإــ ييا دَّمه ســب، دَّم َّيــ، 

م أخذمم  ِا دًعتب ا )هن  ،   (:2009:227دخت َا مهددي  أس سيي  َّتلك دَّمإل م َ يتَ 

ه كمـــ   يمةـــ  ق عـــدة ع مـــ، تَـــم  قيمممدا (FASB)ق عـــدة دَّمن إـــ، أكبـــا مـــ  دَّتكل ـــ،،  تإتبـــا .1
ل مـ َ ن سـ  مادع تر  عند إنت ج  ت زيَ دَّمإل مـ َ ًتخـ ذ دَّقـادا ب َّبـد  أ  تَـ  ز إنتـ ج دَّمإ

)دَّم دزن، بي  تكل ، إنت ج مإل م َ م يدة  بي  دَّمن إـ، دَّمت قإـ، مـ  تلـك دَّمإل مـ َ، بهيـث 
 تك   دَّمن إ، أكبا م  دَّتكل ،(.

ِتنقسـا دَّمإل مـ َ إَّـ : "عتبـ، دًعتـادف" (FASB)مهدد دتممي، دَّنسـبي،، أ  كمـ  يسـمير   .2

م مـــ، نســـبي  ، ِرـــا تتَـــ  ز عتبـــ، دًعتـــادف،  يلـــزا ب َّتـــ َّا إدادَرـــ   مإ ََّترـــ  مه ســـبي    )1
 )2دَّمســتخدا، ِرــا ب َّتــ َّا مإل مــ َ مَلئمــ،.  قــادابطايقــ، صــهيه،  بدقــ،، تنــ  تــؤةا ِــا 

غيــا م مــ، نســبي  ، ِرــا ً تتَــ  ز عتبــ، أ  هــد دًعتــادف، ً  ددعــا إلدادَرــ  أ  مإ ََّترــ  
، صـهيه،  بدقـ،، تنرـ  َّـ  تـؤةا ِـا قـادا دَّمسـتخدا، ِرـا ب َّتـ َّا مإل مـ َ مه سبي   بطايقـ
 غيا مَلئم،. 

إضــ ِ، إَّــ  مــذي  دَّمهــددي  دتس ســيي  ِــ   مرنــ، دَّمه ســب، قــد ءــكلَ أيضــ   ةــَلث مهــدددَ      
َ س بق،  أخاى كَز  م  بيئ، دَّتق ايا دَّم َّي،  ما  :(228)مَا

 س، دَّهيط،  دَّهذا.دَّته ظ،  ما م  تإاف تقليدي  ب سا سي  .3
تغليــم دََّــ ما دًقتصــ دي علــ  دَّءــك  دَّقــ ن نا،  مــ  قيــد تإتمــده ََّنــ، مإــ ييا دَّمه ســب،  .4

 دَّد َّي، ضم  إط ام  دَّنظاي،.
مم اســ َ  ب ســادَّتطبيقــ َ ِــا دَّمَــ ًَ دَّمختل ــ، َّألعمــ    يســم  مــذد دَّقيــد أهي نــ    ت ــ َ  .5

  دَّصن ع،.
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 :التقارير المالية يمستخدم 3-2-7
، )دَّءــــلت نا دَّتقــــ ايا دَّم َّيــــ،  تتنــــ ع دهتي َــــ ترا  مــــ  مــــًؤ  دَّمســــتخدمي  مســــتخدما يتإــــدد     
2005:32-35): 

 مــا مقــدما اأس دَّمــ   دَّهــ َّيي  ب إلضــ ِ، إَّــ  أ َّئــك  ن:والمتوقعــو الحــاليون المســتثمرون .1
غ َّب   َا   دتعم    :دَّذي  ي كا   َدي   ِا دتما،  َّديرا دَّقداة عل  ذَّك  مذه دَّ ئ، تءم 

أ  أي َر، َّدير  ِ ئل م  دَّم   تاغم ِا دسـتةم اه ِـا دَّمنءـ ة،  مـا  دتخاىأ  دَّءاك َ 
ا  يإتمــــد   علــــ  دَّتقــــ ايا دَّم َّيــــ، كمصــــدا أس ســــا َّلمإل مــــ َ،  يرــــتا مــــذد دَّقطــــ ع بتــــِ 

ســـ ط، دَّمإل مـــ َ دََّلزمـــ، ًتخـــ ذ قـــادادَ بءـــ   دإلبقـــ   أ  بيـــَ دســـتم ادترا ِـــا دَّمنءـــ ة أ  بب
 ه َّي    دَّمتهقق  دَّإ ئد عل  دَّمخ طا دَّضمني،  ب َّت َّا ياكز   .دًستةم ا أ  عدا دًستةم ا

دَّمنءــ ة  قــداة  مــدى دَّنمــ   مإــدًَ دتابــ ح ت زيــَ عــ  مســتقبلي    مإل مــ َ تهققــ   دَّمت قــَ
 يايـد   دَّتـا دتمـ ا مـ   غيامـ  دإلدداة مَلـس  قـادادَ دَّسـ ق ِـا  دَّمن ِس، دًستمادا عل 
ام  أ   .دَّتق ايا دَّم َّي، َّرا تِ 

 دَّإـــ ديي  دَّمقاضـــي  مـــ  دَّمنءـــ ة ددئنـــا  مـــا :والمرتقبـــون الحـــاليون والـــدائنون المقرضـــون .2
 دَّر دِـ، غيـا دتخـاى دَّم َّيـ، دَّمؤسس َ أ  دَّتنمي، صن ديق أ  دَّسنددَ همل، أ  ك َّمص اف

 ءـاد  أ  دإلقـادل أ  دًئتمـ   قـادادَ دتخـ ذ ِـا دَّم َّيـ، دَّتقـ ايا علـ  يإتمد    مًؤ  َّلابح،
 .دَّقصيا أ  دَّمت سط أ  دَّط ي  دتَ  ِا س د  سنددَ
ا دَّقطــ ع مــذد  يرــتا      ــ، ِــا تســ عدما دَّتــا دَّمإل مــ َ بتــِ   قا ضــرا ك نــَ إذد مــ  مإِا

 علـــ  ياكـــز   ِرـــا  ب َّتـــ َّا دًســـتهق ق، تـــ داي  ِـــا دِإرـــ  يـــتا ســـ ف برـــ  دَّمتإلقـــ،  دَّ  دئـــد
امــ  دَّتــا دَّضــم ن َ ــ،  دَّســنددَ دَّقــا ل علــ  دَّمنءــ ة تِ   قــ داة دَّءــاك، ك نــَ إذد مــ   مإِا

 .دستهق قر  ت داي  ِا ب َّتزدم تر  دَِّ    عل 
 أنرـ  إً دَّم َّيـ، دَّتقـ ايا ب عـددد تقـ ا دَّتـا مـا دَّمنءـ  إدداة أ  مـ  دَّـاغا علـ  :المنشـأ إدارة .3

 َّلهصــ   دََّلزمــ، دَّمإل مــ َ مصــ دا أهــد ب عتب امــ  َّرــ  دســتخددم    دَّ ئــ َ أكةــا أهــد تإتبــا
عــددد دتدد   تقيــيا  دَّاق بــ، دَّتخطــيط  َّإمليــ َ  دَّ  عليــ، دَّك ــ  ة مؤءــادَ علــ   دَّم دزنــ َ  دن

 .ب َّمستقب  دَّخ ص،
 قـادا دتخـ ذ مـ  تمكـنرا مإل مـ َ عل  ب َّهص   دَّقط عي  مذي   يرتا :والعمالء الموردون .4

 دَّم َّيـ، دَّتقـ ايا يسـتخدم   ِرـا  ب َّتـ َّا دَّمنءـ ة، مَ تإ ملرا دستمادا عدا أ  دستمادا بء  
ــ، دَّمإل مــ َ مــذه علــ   ياكــز   دًســتماداي، علــ  دَّمنءــ ة قــداة دادســ، ِــا  عنــد أكبــا بدَا

ــ د  ب َّمنءــ ة يرتمــ   دَّمــ اد   أغلــم  َّكــ  دَّمنءــ ة،  بــي  بيــنرا دتَــ  ط يلــ، تإــ مَلَ َ 
 .دَّمقاضي  م  أقصا مدى عل 
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  ابهي، ب ستقادا دَّمتإلق، ب َّمإل م َ يرتم   َّرا دَّممةل،  دَّمَم ع َ دَّم ظ    :الموظفون .5
 دًسـتمادا علـ  دَّمنءـ ة قـداة تقيـيا مـ  تمكنرا دَّتا ب َّمإل م َ يرتم   أنرا كم  دَّإم ، ام
 . تإ يض ترا مك ِآترا  دَِ

 َّلمنءـ ةترـتا دَّريئـ َ دَّهك ميـ، ب َّمإل مـ َ دَّم َّيـ،  :العامـة والمؤسسـات الحكوميـة الـدوائر .6
دَّمختل ــ، َّلإديــد مــ  دتمــددف منرــ  تهديــد دَّسي ســ َ دَّضــايبي،  برــدف دَّمســ عدة ِــا  ضــَ 

دَّمختل ــ، عــ   دَّمنءــ ةدَّقــ ما، كمــ  ترــتا بطايقــ، مه ســب،  مســت ىعلــ  دَّ دًقتصــ دي،دَّخطــط 
 (.2010:16دَّمنح  دَّمس عددَ دَّهك مي،  كي ي، دإلِص ح عنر  ِا دَّق دئا دَّم َّي، )أهمد، 

 :المالية للتقارير استخداماتها تتنوع وبالتالي والمؤسسات الدوائر هذه تنوعتو      
 ب َّمإل مــ َ ترــتا ِيرــ   دَّمكــ س  دََّمــ اك دَّمضــ ِ،  دَّضــايب، دَّضــادئم  د دئــا دَّم َّيــ،  زداة .1

هص دَّضايبي، دَّسي س َ  ضَ أ  دَّضايبا، دَّتقديا م  تمكن  دَّتا  بق ن   دًَّتزدا مدى ِ 
 .دَّدخ  ضايب،

هــص عليرـ   دإلءـادف دَّاق بـ، تغــادلَّلمصـ اف  دَّم َّيـ، دَّتقـ ايا علــ  تطلـَ دَّنقـد سـلط، .2  ِ 
 .دَّمص اف ق ن   مة  دَّإَلق، ذدَ  دَّق دني  ب َّل دئح دَّتزدمر  دىم
عـــددد دَّإ مـــ، دإلهصـــ  دَ تغـــادل دَّم َّيـــ، دَّتقـــ ايا علـــ  تطلـــَ دَّماكزيـــ، دإلهصـــ   ددئـــاة .3   دن

هص  دَ دَّمدِ ع َ ميزد   .دًهتي َ َ م   غيام  دَّق ما دَّدخ   دن
ــــ ج دَّتخطــــيط  زداة .4 ــــا دَّمإل مــــ َ تهت ــــا دســــتخددمر  يمكــــ  دَّت   دَّتنميــــ، دَّءــــ م  دَّتخطــــيط ِ

 .دَّمض ِ، ب َّقيم، ممةَل   دَّ طنا دًقتص د ِا دَّقط ع أ  دَّمنء ة  مس مم، دَّمستديم،
 أ  قبــ   َّتســتطيَ بإن يــ، دَّم َّيــ، دَّتقــ ايا تــداس  دَّمهليــ، دَّإ َّميــ،  دَّب اصــ َ دَّمــ   أســ دق .5

 تطلبرــ  دَّتــا دَّمإــ ييا مــ  دَّكةيــا علــ  بنــ     ِيرــ ، َّلءــاك َ دَّم َّيــ، دت ادق تــدد   قبــ   عــدا
 .دَّء  ِي، م  هد أعل  ت خا خَلَّر  م  ته     دَّتا

 دَّــ طنا ََّلقتصــ د دَّتــا يج ِــا ًســتخددم  دَّإمــ  أابــ م  دتهــ ددَ  دَّصــن ع، دَّتَــ اة غــاف .6
 .دَّمإل م َ  تب د 

 ِئ ترـ  ِـا دَّكبيا دَّتن ع أ  تَلهظ دَّمإل م َ م   ه َترا دَّمستخدمي  ِئ َ إَّ  دَّنظا  عند     
 منـــ ك  َّكـــ  دَّم َّيــ،، َّلتقـــ ايا دســتخددمرا  أغـــادل دَّمإل مــ َ مـــ  ه َــ ترا ِـــا كبيــاد   تن عـــ    أنــتج

 مإــ ييا ََّنــ، هــددتر  قــد دتغــادل  مــذه دَّمســتخدمي  ِئــ َ أكةــا بــي  مءــتاك، نَــدم  قــد أغــادل
ــــ، دَّمه ســــب، ــــث َّلمإــــ ييا دَّإــــ ا دإلطــــ ا ِــــا دَّد َّي  دَّإابــــا دَّمَمــــَ) دَّت َّيــــ، دتغــــادل ذكــــَا هي

 (.37 :1999 ،َّلمه سبي  دَّق ن نيي 
 .بيإر  أ  دَّملكي، هق ق ِا دًهت  ظ أ  دَّءاد  يتا مت  تهديد .1
 .بمسؤ َّي تر  دإلدداة قي ا مدى تقييا .2
يا سددد عل  دَّمنء ة قداة مدى تقييا .3  .َّم ظ ير  من َِ  تِ 
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، تقييا .4 ا دتم   دَا  .َّلمنء ة أقاضَ دَّتا َّألم د  دَّمتِ 
 .دَّضايبي، دَّسي س َ تهديد .5
 .دتاب ح  ت زيإ َ َّلت زيَ دَّق بل، دتاب ح تهديد .6
 .دَّق ما دَّدخ  إهص  دَ  دستخددا تهضيا .7
دداة تنظيا .8  .دَّمنء ة نء ط َ  دن
يســـتنتج  إمك نيـــ ترا  تنـــ ع أغادضـــرا  تنـــ ع تن عرـــ  علـــ  دَّمســـتخدمي  ِئـــ َ ِـــا دَّنظـــا  عنـــد     
ـ د  مـا أس سـي، ِاضـي، ظـ  ِـا تإـد أ  يَم دَّم َّي، دَّتق ايا أ  دَّب هث  مـ  مختل ـ، مسـت ي َ َ 
 بهيــث  منطقيــ، منظمــ، بطــاق عاضــر  يَــم كمــ  دَّم َّيــ، دَّمإل مــ َ  ت ســيا دســتخددا ِــا دَّك ــ  ة
رمر  قاد تر  دَّك   ة دَّمت سط َّلمستخدا يمك   . سر َّ، بيسا ِ 
ـــا       ـــ، ِـــا تقـــديا  َتمـــ عا مـــدِرإِ َّمه ســـب، كإل  دتس ســـا مـــ  خدمـــ، مســـتخدما َّلقـــ دئا دَّم َّي

 مإل م َ تتميز ب َّمصددقي،  دَّنزدم، بهيث يمك  دًعتم د علير  ِا دتخ ذ دَّقـادادَ، ِمـ  دَّمتإـ اف
 أخَلقي، ما: مب دئعلي  أ  ك  دَّمددخ  دَّنظاي، َّلمه سب، َّر  َ نم أخَلقا ياتكز عل  ةَلة، 

منـ ك مإـ ييا  أسـس ع دَّـ، َّلمإ ملـ، بـي  كـ  دتطـادف  أ  يكـ   تإنـا  : (Justice)دَّإددَّـ، .1
 دَّمست يدة.

 دَّمط بق، َّلهقيق،.  يإنا: (Truth)دَّصدق  .2
دَّقيــ ا ب عــددد دَّتقــ ايا دَّمه ســبي، بطايقــ، تخــدا َميــَ   مــ  يإنــا(: (Fairnessدَّتهيــز عــدا  .3

 ئ َ دتخاى.ِئ َ دَّمستخدمي  ، د   تغليم ِئ، عل  هس م دَّ 
 ب َّتـــ َّا يإتبـــا ســـل ك مرنـــا ً أخَلقـــا أي خـــا ج َّلمه ســـم علـــ  مقتضـــي َ دتم نـــ،  أدد  
 ظي ت ، ب َّءك  دَّذي يخ  ب َّةق، دَّتا ي َّير  مستخدم  دَّق دئا دَّم َّي، ِـا تلـك دَّقـ دئا كمـ  ِـا ه َّـ، 

 دَّســـََلَ، أ هـــذف أ  إَّغـــ   نتـــ ئج دَّإمليـــ َ مـــ  أ  دَّتز يـــا أ  تغيـــا دَّســـََلَ أ  دًخـــتَلس، 
عدا دًاتب ط دَّسليا ب َّق دعد دَّمه سبي،  غيام ، سـ د  َّمن إـ، خ صـ، أ   تسَي  عملي َ  ممي،، أ 

برـدف دًنهيـ ز َّمصـله، ط ئ ـ، بإينرــ  عنـد إعـددد  عـال دَّمإل مــ َ دَّم صـح عنرـ  بمـ  يتإــ ال 
 دَّم ض عي،  دًستقَل  دَّمرنا. دعتب ادَمَ 
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 : مقدمة الفصل
 علـ  دَّتإـاف أَـ  مـ  دَّدادسـ، َّرـذه دَّتطبيقيـ، دََّ دنم  من قء، عال إَّ  دَّ ص  مذد يردف     

ــــا تإزيــــز  ــــ دئ دَّه كمــــ، ِ ــــق مب ــــ،  دكتءــــ فمــــدى مســــ مم، تطبي ــــ ايا دَّم َّي دَّغــــش  دَّتَلعــــم ب َّتق
 دَّنهــ  علــ  دادســت  تــاّ  ِقــد دَّ صــ  مــذد إَّيــ  يرــدف مــ   َّتهقيــق ،ِلســطي ِــا دَّتَ ايــ،  َّلمصــ اف

 :دآتا

  عينترـــ ، دَّدادســـ، مَتمـــَ  أِـــادد دَّدادســـ،، مـــنرج  صـــف َّمبهـــث دت    يءـــتم  علـــ  دبتـــدد   ب     
    صـ  دَّمبهـث مـذد يتضـم  كمـ   ةب ترـ ،  صـدقر  إعـدددم ،  طـاق دَّمسـتخدم، دَّدادسـ، أددة  كذَّك

 دإلهصــ ئي، دَّمإ ََّــ َ  أخيــاد    تطبيقرــ ، دَّدادســ، أد دَ تقنــي  ِــا دَّب هــث برــ  قــ ا دَّتــا َّإلَــاد دَ
 .دَّدادس، تهلي  ِا علير  دَّب هث دعتمد دَّتا
دَّ اضــي َ  ت ســيا نتــ ئج  دختبــ اتهليــ  دَّبي نــ َ   ب َّمبهــث دَّةــ نا دَّــذي يتنــ        دنترــ  مــ  ةــا    

 .دَّدادس،
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 تمهيد: 4-1-0

ـــا مـــنرجي      ـــ   إتب َاد دترـــ  مهـــ اد  ائيســـ   يـــتا مـــ  خَلَّ نَـــ ز دََّ نـــم دَّتطبيقـــا مـــ  إدَّدادســـ،  دن
دَّدادس،،  ع  طايقر  يتا دَّهص   عل  دَّبي ن َ دَّمطل ب، إلَاد  دَّتهليـ  دإلهصـ ئا َّلت صـ  إَّـ  
دَّنت ئج دَّتا يتا ت سيام  ِا ض   دتدبي َ دَّمتإلق، بم ض ع دَّدادس،،  م  ةا تهقيق دتمددف دَّتا 

 .تسإ  إَّير  دَّدادس،
دَّدادسـ،،  كــذَّك أددة  عينـ،  مَتمـَ دَّمبهـث  صـ   َّلمـنرج دَّمتبـَ  تنـ    مـذد  بنـ    علـ  ذَّـك     

دًســــتب ن،  دَّدادســــ، دَّمســــتخدم،  طايقــــ، إعــــدددم   كي يــــ، بن ئرــــ   تط يامــــ ،  مــــدى صــــدقر   ةب ترــــ 
دإلهصـ ئي، دَّتـا دسـتخدمَ ِـا تهليـ  دَّبي نـ َ  ب تسـ َّيم.  ينترـا دَّمبهـث دَّمستخدم، ِا دَّدادس،

 ستخَلص دَّنت ئج. د
 
 :سةراالد جهمن 4-1-1

 أسل م ب ن  يإاف  دَّذي دَّتهليلا دَّ ص ا دَّمنرج ستخدداد تاّ  دَّدادس، أمددف تهقيق أَ  م      
ـ دة  مم اسـ َ  ظـ دما أهـددث يتنـ    دَّبهث ِا  تـدخ  د   مـا كمـ   دَّقيـ س َّلدادسـ، مت هـ، مَ 

تهديـــد  برـــدف  ذَّـــك ،  يهللرـــ ِيصـــ ر  مإرـــ  يت  عـــ  أ  دَّب هـــث  يســـتطيَ مَاي ترـــ  ِـــا دَّب هـــث
دَّغـش  دَّتَلعـم  دكتءـ ف دَّه كم، َّدادس، مدى مسـ ممتر  ِـا تإزيـا َّطبيإ، مب دئدَّخل ي، دَّنظاي، 

دَّمصــ دا دَّة ن يــ،  ســت  دة مــ إل ذَّــك ب  ،ِلســطي َّلمصــ اف دَّتَ ايــ، ِــا  دَّم َّيــ، دَّمنءــ اة ب َّتقــ ايا
  دت َّي،.

 :َّلمإل م َ أس سيي  مصداي  دَّب هث دستخدا َّقد  
 دإلطــــ ا مإ ََّــــ، ِــــا دَّب هــــث دتَــــ  هيــــث :(Sources Secondary) الثانويــــةالمصــــادر  .1

 دَّإابيـ،  دَّمادَـَ دَّكتـممادَإـ،  ِـا تتمةـ   دَّتـا دَّة ن يـ، دَّبي نـ َ مص دا إَّ  َّلبهث دَّنظاي
 دَّتـــا تتإلـــق ب َّه كمـــ،   دَّتقـــ ايا،  دَّمقـــ ًَ دَّمنءـــ ادَ   دَّـــد اي َ دَّإَلقـــ،، ذدَ  دتَنبيـــ،

 دتبهـ ث  مب دئر  م  َرـ،  دَّغـش  دَّتَلعـم ب َّتقـ ايا دَّم َّيـ، مـ  َرـ، أخـاى، ب إلضـ ِ، إَّـ 
دَّبهـث  دَّمط َّإـ، ِـا م دقـَ دإلنتانـَ  كـذَّك سـ،، دَّس بق، دَّتا تن  ََّ م ض ع دَّداد  دَّدادس َ
 .دَّمختل ،

 

ََّـ   دَّدادسـ،َّمإ ََّـ، دََّ دنـم دَّتهليليـ، َّم ضـ ع  :(Sources Primary) المصادر اْلولية .2
 دَّبهــث ِــا دََّ نــم دَّميــددنا  ذَّــك مــ  خــَل  دَّب هــث إَّــ  َمــَ دَّبي نــ َ دت َّيــ، مــ  خــَل 

هيـث تـا تقسـيمر  َّرـذد دَّغـال،  خصيصـ   كـ ددة ائيسـ، َّلبهـث، صـممَ  َعدّ دَّتا أ   دًستب ن،
إَّـــ  قســـمي ، يهتـــ ي دَّقســـا دت   علـــ  بإـــل دَّخصـــ ئص  دَّســـم َ دَّءخصـــي، تِـــادد عينـــ، 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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دَّدادس،،  يهت ي دَّقسا دَّة نا عل  دتسئل، دَّخ ص، ب اضـي َ دَّدادسـ،،  قـد تـا إعطـ   خمسـ، 
ع مـ   تا دختي ا مـذد دَّنـ  ( َدد   ،، قليل،قليل ،،، مت سطةَدد ، كبيا  ةبددئ  َّك  سؤد   ما )كبيا 

دإلَ ب َ ذدَ دَّنر ي َ دَّمغلق، َّتءَيَ أِادد عين، دَّدادس، عل  دإلَ ب،،  دَّقداة عل  دَّ ص   
 مــداد  دَّ ـــا ع،ِئــ، ) مَتمــَ دَّدادســـ،  مــا علــ  َ زعــ  إَّــ  نتــ ئج دقيقــ، مــ  خـــَل  دَّتهليــ ، 

ِــا دَّمصــ اف دَّتَ ايــ، ِــا دَّــددخليي (  دَّمــدققي   ،  دَّمــادقبي   مــداد  دَّــد دئا  اؤســ   دتقســ ا،
 مـ   كذَّك م  تءا سلط، دَّنقد دَّ لسـطيني،، ِلسطي  دَّمإتمدة م  قب  سلط، دَّنقد دَّ لسطيني،، 

 Statistical Package for تهليلرـ  ب سـتخددا بانـ مج دَّتهليـ  دإلهصـ ئا دَّبي ن َ ةا ت اي 

Social Science(SPSS.)   دَّ صـــ   دَ دإلهصـــ ئي، دَّمن ســـب، برـــدف ختبـــ ا ســـتخددا دًد
 .َّدًًَ ذدَ قيم،  مؤءادَ تدعا م ض ع دَّدادس،

 
 .سةراالد وعينة مجتمع 4-1-2

 مجتمع الدراسة: 4-1-2-1

م ــاددَ دَّظــ ماة دَّتــا يداســر  دَّب هــث،  بنــ    علــ  مءــكل، َميــَ  إــاف ب نــ ي  مَتمــَ دَّدادســ،      
دَّتـا َّرـ  ِـا ع ِـا  دَّمصـ اف دَّتَ ايـ، ِـا ِلسـطي  يتك   مـ  س،  أمددِر  ِ   مَتمَ دَّدادس،دَّداد

  تــاّ  ي،، لســطيندَّ تءــا ســلط، دَّنقــد م   كــذَّك  ،(1-4قطــ ع غــزة كمــ  مــ  م ضــح ِــا دََّــد   اقــا )
َّخص صـيتر  )دَّبنـك دإلسـَلما دَّإابـا،  دَّبنـك دإلسـَلما دَّ لسـطينا(  دستةن   دَّمص اف دإلسَلمي،

 مـا )دَّبنـك دَّـ طنا  كذَّك دَّمص اف دَّتا ً تخضَ َّاق ب، سلط، دَّنقد ِـا قطـ ع غـزة  ،ِا دَّإم 
 دإلسَلما،  بنك دإلنت ج(.

دستةن   بنك دَّقدس  بنك دَّق ماة عم   م  مَتمَ دَّدادسـ، بسـبم ِاضـرم   مَ مَلهظ، أن  تاّ      
 .مَ م ض ع دادس، دَّب هث دَّتإ   

 عينة الدراسة: 4-1-2-2
عين، دَّدادس، ق ا دَّب هث ب ستخددا طايق، عين، عء دئي، بسيط،، هيث تا ت زيَ  م  بخص صأ     

دَّغش  دَّتَلعـم  دكتء فدَّإ ملي  ِا مَ   دَّه كم،   ما   مَتمَ دَّدادس، أِادد عل   دستب ن، (81)
 ي مـــدققدَّ،    دَّمـــادقبي )ِئـــ، مـــداد  دَّ ـــا ع،  مـــداد  دَّـــد دئا  اؤســـ   دتقســـ ا،  مـــا ب َّتقـــ ايا دَّم َّيـــ، 

ســلط،  مـ دَّمإتمـدة دَّتـا َّرــ  ِـا ع ِـا قطـ ع غـزة    ِلسـطي  ( ِـا دَّمصـ اف دَّتَ ايـ، ِـاَّـددخليي د
دســتبإ د   تــاّ   تءــا ســلط، دَّنقــد دَّ لســطيني،،إضــ ِ، إَّــ  عينــ، مــ  م   ،ا2014دَّنقــد دَّ لســطيني، َّإــ ا 

، هيث بلغَ (2-4دَّمص اف دَّتا َّيسَ َّر  ِا ع ِا قط ع غزة كم  م  م ضح ِا دََّد   اقا )
دسـتب ن، دعتمـدَ َميإرـ   (57)دستب ن، تا دسـتاددد  (72)دَّم زع، عل  دَّمص اف  دًستبي ن َعدد 

 (7دسـتاددد )  تءـا سـلط، دَّنقـد  تـادسـتبي ن َ علـ  م   (9)ت زيـَ  اتغادل دَّبهث  دَّتهلي . ِيم  ت
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مــ   ( دســتب ن،65)إَمــ َّا  ، أي تــا إســتاددددســتبي ن َ دعتمــدَ َميإرــ  تغــادل دَّبهــث  دَّتهليــ 
 .(%80.24) بلغَ بنسب، دَّمص اف  سلط، دَّنقد دَّ لسطيني،،

 دَّتا َّر  ِا ع ِا قط ع غزة. ِا ِلسطي  دَّتَ اي، (: دَّمص اف1-4َد   اقا )
 

 إسم البنك الرقم
 بنك ِلسطي 1
 بنك دًستةم ا دَّ لسطينا 2
 بنك دَّقدس 3
 دَّبنك دَّتَ اي دَّ لسطينا 4
 بنك دَّق ماة عم   5
 دَّبنك دَّإابا6
 بنك دتاد  7
 بنك دًسك   َّلتَ اة  دَّتم ي  8
 دَّبنك دَّإق اي دَّمصاي دَّإابا 9

 دَّمصدا: )إعددد دَّب هث(، ب ًعتم د عل  إهص ئي، سلط، دَّنقد دَّ لسطيني،.
 

 .دَّتا َّيسَ َّر  ِا ع ِا قط ع غزة ِا ِلسطي  دَّتَ اي،دَّمص اف  :(2-4دََّد   اقا )
 

 المصرف اسم الرقم
 دَّبنك دَّ طنا 1
 دَّبنك دتملا دتادنا 2
 دَّبنك دَّتَ اي دتادنا 3
 بنك دتاد  دَّك يتا 4
 H.S.B.Cءاق دً سط دَّمهد د بنك د5َّ
 بنك دإلته د6

 دَّمصدا: )إعددد دَّب هث(، ب ًعتم د عل  إهص ئي، سلط، دَّنقد دَّ لسطيني،.
 
 :خطوات إعداد الستبانة 4-1-3

ــ، "قــ ا دَّب هــث ب عــددد أددة دَّدادســ،       مــدى مســاهمة تطبيــق مبــادئ الحوكمــة فــي تعزيــز َّمإِا
 دًستب ن،:"،  دتبَ دَّب هث دَّخط دَ دَّت َّي، َّبن   الغش والتالعب بالتقارير المالية اكتشاف
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 دَّيـ  ه كمـ، دَّمصـ اف ( IIدًطَلع عل  دتدم دَّمه سبا  دإلدداي  مإيـ ا ََّنـ، بـ ز  )  .1
ًست  دة منرـ  ِـا  بق، ذدَ دَّصل، بم ض ع دَّدادس،،  د دَّدادس َ دَّس َّسلط، دَّنقد دَّ لسطيني،

 .  صي غ، ِقادتر  بن   دًستب ن،
 عــــددد  مــــ  أســــ تذة دََّ مإــــ َ دَّ لســــطيني، ِــــا تهديــــد مهــــ  ا دًســــتب ن،  دَّمءــــاف دستءــــ اة .2

قادتر   ِ. 
 ر  دًستب ن،.ءملت تهديد دَّمه  ا دَّائيس، دَّتا .3
 مه ا. ك تهَ دَّ قادَ صي غ، دَّ قادَ  تهديد  .4
 تصميا دًستب ن، ِا ص اتر  دت َّي،. .5
 .دَّبي ن َ مدى مَل متر  ََّمَ دختب ا   مادَإتر  عال دًستب ن، عل  دَّمءاف م  أَ  .6
( ِقـاة، مقسـم، 50)تتكـ   مـ   بهيـث دَّمءـاف يـاده مـ  هسـم أ َّـا بءـك  دًسـتب ن، تإـدي  .7

 ( مه  ا.8) عل 
   ميئ، دَّتدايس ِا دََّ مإ، دإلسـَلمي،، م  أعضم  دَّمهكمي   (8)عال دًستب ن، عل   .8

ـــي دَّقـــدس دَّم ت هـــ،َ  مإـــ، دتزمـــا، َ  مإـــ،  ـــ م د بـــد اما بتقـــديا ،،  كـــذَّك دَّمرن   دَّـــذي  ق
( ي ضح أسم   2 دَّمهق اقا ) ،يلزا م  تإدي  دإلض ِ،    هذفم  هيث دَّ  دإلاء د دَّنصح
 ََّن، تهكيا دًستب ن،،  دَا ترا دَّإلمي،،   ظ ئ را،  أم ك  عملرا.أعض   

مــ  هيــث دَّهــذف أ  دإلضــ ِ،  دًســتب ن،تإــدي  بإــل ِقــادَ  اد  دَّمهكمــي  تــاّ آِــا ضــ    .9
( ي ضـح 3 دَّملهـق اقـا )( ِقـاة، 50ِـا صـ اتر  دَّنر ئيـ، علـ  ) دًسـتب ن، دَّتإدي ، َّتسـتقا 

 دًستب ن، بءكلر  دَّنر ئا.
 دًستب ن، عل  َميَ أِادد دَّإين، ََّمَ دَّبي ن َ دََّلزم، َّلدادس،.ت زيَ  .10

 
 :سةراالد أداة 4-1-4

 دَّغـــش دكتءـــ فدَّه كمـــ، ِـــا تإزيـــز  ئمبـــ دتطبيـــق مـــدى مســـ مم، " هـــ   دســـتب ن، إعـــددد تـــا     
 تإتبــا هيــث ،(ِلســطي ِــا  دَّتَ ايــ، دَّمصــ اف)دادســ، تطبيقيــ، علــ   " دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا دَّم َّيــ،

 يَــاي دَّتــا  دَّبي نــ َ دَّمإل مــ َ علــ  َّلهصــ   دَّميددنيــ، َّلدادســ، دَّمَلئمــ، دَّائيســ، دتددة دًســتب ن،
 .دَّمستَيم قب  م  تإبئتر 
 ،دَّمســـتَيم بم ضـــ ع  مـــدف دَّدادســـ،  دَّم ـــ ميا دَّمتإلقـــ، بم ضـــ ع دَّدادســـ، ِـــَ دًســـتب ن، عاّ      

 يلا: كم  قسمي  إَّ  دًستب ن،  قسمَ
دَّبي نـ َ دَّءخصـي، تِـادد ببإل دَّخص ئص  دَّسم َ   يتك   م  أسئل، ع م، تتإلق  :القسم اْلول
، دَّمؤمــ  دَّإلمــا، دَّتخصــص دَّإلمــا، دََّــنس، دَّ ئــ، دَّإمــاِقــادَ ) (8) يتكــ   مــ   ،عينــ، دَّدادســ،
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، ِـا مَـ   دَّه كمـ،، عـدد يـعـدد دَّـد ادَ دَّتدايب دَّـ ظي ا، دَّم قَسن دَ دَّخباة ِا دَّإم  دَّه َّا، 
 .(دَّغش  دَّتَلعم دكتء ف، ِا يَّتدايبدَّد ادَ د

 ائيس، مه  ا (8) عل  م زع، ِقاة (50) م  يتك   م  عب اة ع  مه  ا دَّدادس،    الثاني: القسم
  ما:
دَّغش  دكتء فمس مم، تطبيق مبدأ عض ي،  ميك  مَلس دإلدداة ِا تإزيز  المحور اْلول: .1

 .( ِقاد7َ،  يتك   م  )ِلسطي ِا  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي، ب َّمص اف دَّتَ اي، 
ــاني: .2 دَّغــش  دَّتَلعــم  دكتءــ فمســ مم، تطبيــق مبــدأ أنظمــ، دَّتــدقيق ِــا تإزيــز  المحــور الث

 .ِقادَ (7) م  ،  يتك  ِلسطي ب َّتق ايا دَّم َّي، ب َّمص اف دَّتَ اي، ِا 
دَّغش  دَّتَلعـم  دكتء ف دَّء  ِي، ِا تإزيز  ِص حإلدمس مم، تطبيق مبدأ  المحور الثالث: .3

  .ِقاة (6) م   يتك   ،ِا ِلسطي ب َّتق ايا دَّم َّي، ب َّمص اف دَّتَ اي، 
دَّغــش  دَّتَلعـــم  دكتءــ فمســ مم، تطبيــق مبــدأ إدداة دَّمخــ طا ِــا تإزيــز  :المحــور الرابــع .4

 .ِقادَ (5) م   يتك   ،ِا ِلسطي ب َّتق ايا دَّم َّي، ب َّمص اف دَّتَ اي، 
 دكتءــ فمســ مم، تطبيــق مبــدأ نظــ ا دَّمك ِــآَ  دَّتإ يضــ َ ِــا تإزيــز  المحــور الخــام : .5

 .ِقادَ (6) م   يتك   ،ِا ِلسطي دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي، ب َّمص اف دَّتَ اي، 
دَّغــش  دكتءــ فمســ مم، تطبيــق مبــدأ د ا  هقــ ق دَّمســ ممي  ِــا تإزيــز  المحــور الســاد : .6

 .ِقادَ (8) م   يتك   ِا ِلسطي  اي،  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي، ب َّمص اف دَّتَ
دَّغــش  دكتءــ فمســ مم، تطبيــق مبــدأ د ا أصــه م دَّمصــ َّح ِــا تإزيــز  المحــور الســابع: .7

 .ِقاة (6) م   يتك   ،ِلسطي  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي، ب َّمص اف دَّتَ اي، ِا 
ــامن المحــور .8 دَّغــش  دكتءــ فمســ مم، تطبيــق مبــدأ أخَلقيــ َ  ســل ك دَّإمــ  ِــا تإزيــز  :الث

 .ِقاة (5) م   يتك   ،ِلسطي  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي، ب َّمص اف دَّتَ اي، ِا 

مــ  مــ   َّقيــ س دســتَ ب َ دَّمبهــ ةي  َّ قــادَ دًســتبي   هســم خم ســا قــد تــا دســتخددا مقيــ س      
 (:3-4)اقا َد    م ضح ِا

 مقي س دَّخم سادَّدَا َ (: 3-4)اقا َد   
 :تاك آ خم سا مقي س عل  دَّ قادَ إَ ب َ دَّب هث دعتمد  قد

 قليلة جداا  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداا  ستجابةال
،  1 2 3 4 5 دَّدَا
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 .الستبانة صدق 4-1-5
يإتبا دَّصدق  دَّةب َ م  دَّخص ئص دَّمطل ب، تددة دَّدادس،،  َّذَّك تا تقني  ِقـادَ دًسـتب ن،      

 :َّلت كد م  صدق  ةب َ ِقادتر 

ـ  ي،صدق       (، كمـ  105 :2010 دًستب ن، يإنا "أ  يقيس دًستبي   مـ   ضـَ َّقي سـ " )دَََّا
يقصـــد ب َّصـــدق "ءـــم   دًستقصـــ   َّكـــ  دَّإن صـــا دَّتـــا يَـــم أ  تـــدخ  ِـــا دَّتهليـــ  مـــ  ن هيـــ،، 
  ضـــ ح ِقادترـــ   م اددترـــ  مـــ  ن هيـــ، ة نيـــ،، بهيـــث تكـــ   م ر مـــ، َّكـــ  مـــ  يســـتخدمر " )عبيـــددَ 

 بطايقتي : دًستب ن، قد تا دَّت كد م  صدق (. 2001:179 آخا  ، 
 المحكمين "الصدق الظاهري":الستبانة من خالل صدق  .1
مَـ    ِـا دَّمتخصصـي  دَّمهكمـي  مـ  عـددد   دَّب هـث يختـ ا أ  يقصد بصـدق دَّمهكمـي  "مـ      

ــ  ي، م ضــ ع دَّمءــكل، دَّظــ ماة أ  علــ   دًســتب ن،عــال  ( هيــث تــاّ 2010:107 دَّدادســ،" )دَََّا
(،  قـــد 2 أســـم   دَّمهكمـــي  بـــ َّملهق اقـــا ) ،متخصصـــي  (8)مَم عـــ، مـــ  دَّمهكمـــي  ت َّ ـــَ مـــ  

دســـتَ م دَّب هـــث آاد  دَّمهكمـــي   قـــ ا بـــ َاد  مـــ  يلـــزا مـــ  هـــذف  تإـــدي  ِـــا ضـــ   دَّمقتاهـــ َ 
 .دَّمقدم،،  بذَّك خاج دًستبي   ِا ص ات  دَّنر ئي،

 صدق المقيا : .2

 (: Internal Validity) : التساق الداخليأولا 
دَّــذي  دَّمهــ امــَ  دًســتب ن،يقصــد بصــدق دًتســ ق دَّــددخلا مــدى دتســ ق كــ  ِقــاة مــ  ِقــادَ      

 ذَّـك مـ  خـَل  هسـ م  ََّلسـتب ن،تنتما إَّي، مذه دَّ قاة،  قد قـ ا دَّب هـث بهسـ م دًتسـ ق دَّـددخلا 
، دَّكلي،  دًستب ن،مإ مَلَ دًاتب ط بي  ك  ِقاة م  ِقادَ مَ ًَ   ن س . َّلمه ا دَّدَا

مســاهمة "دت   ( مإ مــ  دًاتبــ ط بــي  كــ  ِقــاة مــ  ِقــادَ دَّمهــ ا 4-4)اقــا َــد   ي ضــح      
" الغـش والتالعـب بالتقـارير الماليـة اكتشـافتطبيق مبدأ عضوية وهيكل مجل  اإلدارة في تعزيـز 

ـــ، دَّكليـــ، َّلمهـــ ا مإن يـــ،  مســـت ى،  دَّـــذي يبـــي  أ  مإـــ مَلَ دًاتبـــ ط دَّمبينـــ، ددَّـــ، عنـــد  دَّدَا
(α≤0.05)  َّم   ضَ َّقي س . ص دق    دَّمه ا بذَّك يإتبا 
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، دَّكلي، َّلمه ا دت   مه ادَّمإ م  دًاتب ط بي  ك  ِقاة م  ِقادَ  :(4-4َد   اقا )  . دَّدَا

 الفقرة م

مل 
معا

ون
رس

بي
باط 

الرت
ل

 

مة 
القي

ية 
مال
لحت

ا
(

S
ig

).
 

1
يســ ما دَّريكــ  دَّتنظيمـــا  دَّ صــف دَّـــ ظي ا دَّمطبــق مـــ  قبــ  مَلـــس 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء فدإلدداة ِا تإزيز 
.806 0.000 

2
يـــتا مادعـــ ة دَّتسلســـ  دإلدداي دَّســـليا بءـــك  يهـــد مـــ  دَّغـــش  دَّتَلعـــم 

 ب َّتق ايا دَّم َّي،.
.855 0.000 

3
ب َّمؤمَلَ دَّإلمي،  دَّإملي، دَّمن سب، يتمتَ أعض   مَلس دإلدداة دَّإلي  

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. كتء فً
.814 0.000 

4
دَّغـــــش  دكتءـــــ فيـــــتا دإلءـــــادف علـــــ  تطبيـــــق دتنظمـــــ،  دَّقـــــ دني  ِـــــا 

  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي، م  قب  دَّلَ   دَّمنبةق، ع  مَلس دإلدداة.
.825 0.000 

5
مم  يسرا ِا  دإلدداة مَلس  ائ س، دَّتن يذي، دَّ ظي تي  بي  دَّ ص يتا 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء ف
.772 0.000 

6

دادك َّــــدى دإلدداة دَّتن يذيــــ، دَّإليــــ  تنءــــط،  دســــتادتيَي َ  منـــ ك ِرــــا  دن
دتعمــ    دَّسي ســ َ دَّمإتمــدة  هَــا دَّمخــ طا دَّمقب َّــ، ممــ  يإــزز مــ  

 ا دَّم َّي،.دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق اي دكتء فِاص 
.764 0.000 

7
ــــ ايا  ــــس دَّمَلهظــــ َ  دَّتق ــــ، عــــ  دَّمَل ــــ، دَّمادَإــــ، دَّمنبةق تــــداس ََّن
ا  تإم  عل  عدا تكادام  ًهق  .  دَّسلبي، دَّتا يقدمر  دَّمدقق دَّخ َا

.825 0.000 

 .(α≤0.05) مست ى دًَّ،ط دد  إهص ئي   عند دًاتب  
 

 مســاهمة" دَّةــ نا هــ امدَّمإ مــ  دًاتبــ ط بــي  كــ  ِقــاة مــ  ِقــادَ  (5-4)اقــا َــد   ي ضــح      
ـ، دَّكليـ، الغـش والتالعـب بالتقـارير الماليـة اكتشـاف تعزيـز فـي التدقيق تطبيق مبدأ أنظمة "  دَّدَا

  بـــذَّك (α≤0.05)مإن يـــ،  مســـت ى،  دَّـــذي يبـــي  أ  مإـــ مَلَ دًاتبـــ ط دَّمبينـــ، ددَّـــ، عنـــد هـــ اَّلم
 َّم   ضَ َّقي س . ص دق    دَّمه ايإتبا 

، دَّكلي، َّلم دَّة نا ه امدَّمإ م  دًاتب ط بي  ك  ِقاة م  ِقادَ  :(5-4) اقا َد    .ه ا دَّدَا

 الفقرة م

مل 
معا

ون
رس

بي
باط 

الرت
ل

 

مة 
القي

ية 
مال
لحت

ا (
S

ig
).

 

1
 دكتءــ فيــتا دًَّتــزدا بتطبيــق دَّقــ دني   أنظمــ، دَّتــدقيق ممــ  يإــزز ِــاص 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.
.832 0.000 

2
ـــد ت عيـــ، من ســـب، َّـــدى ددئـــاة دَّتـــدقيق عـــ  هَـــا مخـــ طا دَّمإل مـــ َ  يَ 

 دَّغش  دَّتَلعم. دكتء فدَّم َّي،  دإلَاد دَ دَّمض دة َّر  مم  يإزز 
.877 0.000 

3
ــ د إَــاد دَ  آَّيــ َ من ســب، َّاق بــ، دَّمخــ طا دَّائيســ، مــ  قبــ   يســ عد َ 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء فدَّاق ب، دَّددخلي، ِا تإزيز 
.833 0.000 
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4
دَّغــــــش  كتءــــــ فيتمتــــــَ كــــــ دا دَّتــــــدقيق بــــــ َّمؤمَلَ دَّإلميــــــ،  دَّإمليــــــ، ً

  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.
.855 0.000 

5
ـــــ، تإيـــــي   ـــــ  دََّمإيـــــ، دَّإم ميـــــ، يزيـــــد مـــــ  ةق ا مـــــ  قب دَّمـــــدقق دَّخـــــ َا

 دَّمس ممي  ب َّتق ايا دَّم َّي،  خل م  م  دَّغش  دَّتَلعم.
.793 0.000 

6
متةــ   َّلقــ دني   دَّسي ســ َ  دَّتإليمــ َ دَّاق بيــ، ممــ  إلتلتــزا ددئــاة دَّاق بــ، ب 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء فيإزز ِاص 
.815 0.000 

7

  دَّمإل مـ َ دَّبي نـ َ إَّـ  دَّ صـ   صـَلهي،ب دَّمادَإـ، َنـ،يتا ت ـ يل َّ
دَّغــش  دكتءــ في  ممــ  يســ عد ِــا مــ ظ  دَّ ب َّمــدققي  مب ءــاة  دًتصــ  

  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.
.777 0.001 

 .(α≤0.05) مست ى دًَّ،دًاتب ط دد  إهص ئي   عند  
 

مســاهمة " دَّة َّــث هــ امدَّمإ مــ  دًاتبــ ط بــي  كــ  ِقــاة مــ  ِقــادَ  (6-4) اقــا َــد   ي ضــح     
ــ، الغــش والتالعــب بالتقــارير الماليــة اكتشــافتعزيــز  فــي والشــفافية فصــاحإلامبــدأ تطبيــق  "  دَّدَا
 (α≤0.05)مإن يـــ،  مســـت ى،  دَّـــذي يبـــي  أ  مإـــ مَلَ دًاتبـــ ط دَّمبينـــ، ددَّـــ، عنـــد هـــ ادَّكليـــ، َّلم

 َّم   ضَ َّقي س . ص دق    دَّمه ا بذَّك يإتبا 

، دَّكلي، َّل دَّة َّث ه امدَّمإ م  دًاتب ط بي  ك  ِقاة م  ِقادَ  :(6-4) اقا َد    .مه ا دَّدَا

 الفقرة م

مل 
معا

ون
رس

بي
باط 

الرت
ل

 

مة 
القي

ية 
مال
لحت

ا (
S

ig
).

 

1
دإلِصــــ ح دَّكــــ ِا عــــ  َميــــَ بنــــ د دَّقــــ دئا دَّم َّيــــ، بءــــ  ِي، يســــ عد ِــــا 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء ف
 

2

برـ  تصـنيف دَّمإل مـ َ دَّم َّيـ،  غيـا دَّم َّيـ،  د أسس  آَّي َ يتا بمَ  تَ 
دَّغــش  دَّتَلعــم  دكتءــ فدَّد ايــ،  غيــا دَّد ايــ، بءــك  ِــ اي تإــزز مــ  

 ب َّتق ايا دَّم َّي،.

3
دإلِصــــ ح عــــ  دَّمإل مــــ َ ذدَ دتمميــــ، دَّنســــبي، ِــــا دَّ قــــَ دَّمن ســــم 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء ف ب َّءك  دَّمن سم يس عد ِا 

4
يق ا دَّمَلس ب َّت كد م  صـه،  دقـ،  نزدمـ، دَّمإل مـ َ ب َّتقـ ايا دَّم َّيـ، 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء فدَّم صح عنر  مم  يزيد ِاص 

5
ي، َّألطــادف ذدَ دَّإَلقــ،  يلتــزا دَّمصــاف بنءــا دَّت عيــ، دَّم َّيــ،  دَّمصــِا

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء فمم  يس عد ِا 

6
تمتَ دَّنظ ا دإلدداي  دَّمـ َّا بـ َّق ة  دَّءـ  ِي، يقلـ  دًَترـ ددَ  دَّتقـديادَ 
 دَّءخصي، مم  يسرا ِا م ة قي، دَّتق ايا دَّم َّي، دَّص داة ع  دَّمصاف.

 .(α≤0.05) مست ى دًَّ،دًاتب ط دد  إهص ئي   عند  *
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تطبيق مبدأ مساهمة " ه امإ م  دًاتب ط بي  ك  ِقاة م  ِقادَ م (7-4)اقا َد   ي ضح      
ـ، دَّكليـ، َّلمالغـش والتالعـب بالتقـارير اكتشـاف تعزيـز في المخاطر دارةإ ،  دَّـذي يبـي  هـ ا"  دَّدَا

َّمـ   صـ دق    دَّمهـ ا بذَّك يإتبـا  (α≤0.05)مإن ي،  مست ىأ  مإ مَلَ دًاتب ط دَّمبين، ددَّ، عند 
  ضَ َّقي س .

، دَّكلي، َّلمدَّادبَ  ه امدَّمإ م  دًاتب ط بي  ك  ِقاة م  ِقادَ  :(7-4) اقا َد    .ه ا دَّدَا

 الفقرة م

مل 
معا

ون
رس

بي
باط 

الرت
ل

 

مة 
القي

ية 
مال
لحت

ا (
S

ig
).

 

1
ــ د ََّنــ، إدداة مخــ طا تتمتــَ ب ًســتقَلَّي،  دَّصــَلهي َ يســ عد ِــا   َ

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء ف
.858 0.000 

2
يإم  دَّمصاف بخط، دستادتيَي،   ق ئي، ء مل، ه َّي،  مستقبلي، إلدداة 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء فدَّمخ طا مم  تإزز ِاص 
.835 0.000 

3
َـاد دَ ِإ َّـ،  متطـ اة إلدداة دَّمخـ طا يسـ عد ِـا دَّهـد  ا أنظم،  دن َتِ 

 م  مم اس، دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.
.825 0.000 

4

إـ   بـي  ددئـاة دَّمخـ طا  كـ  مـ  مَلـس  يتا دَّت دص  بءك  مب ءـا ِ 
دَّغـش  دَّتَلعـم  دكتءـ فدإلدداة  دَّد دئا دتخاى مم  يإـزز مـ  ِـاص 

 ب َّتق ايا دَّم َّي،. 
.775 0.000 

5
ا دَّمــؤمَلَ دَّإلميــ،  دَّإمليــ، ِــا مَــ   إدداة دَّمخــ طا ِــا  يســ ما تــِ 

 دَّم َّي،.دَّهد م  دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا 
.877 0.000 

 .(α≤0.05) مست ى دًَّ،دًاتب ط دد  إهص ئي   عند  
 

مسـاهمة "دَّخـ مس  هـ امدَّمإ م  دًاتبـ ط بـي  كـ  ِقـاة مـ  ِقـادَ  (8-4) اقا َد  ي ضح      
" الغــش والتالعــب بالتقــارير الماليــة اكتشــاف فــي تعزيــز والتعويضــات المكافــآت تطبيــق مبــدأ نظــام
ــــ،  ــــ، دَّكلي ــــد هــــ اَّلم دَّدَا ــــ، عن ــــ، ددَّ ــــ ط دَّمبين ــــي  أ  مإــــ مَلَ دًاتب ــــذي يب ــــ،  مســــت ى،  دَّ مإن ي

(α≤0.05)  َّم   ضَ َّقي س . ص دق    دَّمه ا بذَّك يإتبا 

، دَّكلي، َّلم دَّخ مس مه ادَّمإ م  دًاتب ط بي  ك  ِقاة م  ِقادَ  :(8-4)َد     .ه ا دَّدَا

 الفقرة م

مل 
معا

ون
رس

بي
باط 

الرت
ل

 

مة 
القي

ية 
مال
لحت

ا (
S

ig
).

 

1

ـــ ا مَلـــس  دَّتإ يضـــ َ  تقـــ ا دَّمك ِـــآَ دإلدداة ب ضـــَ نظـــ ا مـــنح  يق
ـــ  يســـ ما ِـــا تَنـــم مخـــ طا دَّغـــش  دَّتَلعـــم  ـــ، بتطبيق دإلدداة دَّتن يذي

 ب َّتق ايا دَّم َّي،.

2
يلتـــزا دَّمصـــاف بمادَإتـــ  َّنظـــ ا دَّمك ِـــآَ  دَّهـــ دِز بءـــك  د اي ممـــ  

  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.يإزز نزدم، دَّم ظ ي   تَنم دَّغش 
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3

ا دَّمــــؤمَلَ دَّإلميــــ،  دَّإمليــــ، ِــــا مَــــ   مــــنح  ــــِ  دَّمك ِــــآَ يســــ ما ت
ـــــ، دَّمخـــــ طا ِـــــا دَّهـــــد مـــــ  دنتءـــــ ا دَّغـــــش   دَّتإ يضـــــ َ هســـــم دَا

  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

4
ــد نظــ ا ك مــ  متك مــ  َّقيــ س دتدد  ددخــ  دَّمصــاف بءــك   دضــح  يَ 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. كتء ف ء  ف ً

5
تن يــَ أءــك   دَّمــنح  دَّهــ دِز دَّم ديــ،  دَّمإن يــ، َّلمــ ظ ي  يقلــ  دَّغــش 

  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. 

6

ت دِــق دََّرــ َ دإلءــادِي،  دَّاق بيــ، )مــةَل  ســلط، دَّنقــد( علــ  تخصــيص 
تعضـــــ   مَلـــــس دإلدداة بءـــــك  يهـــــد مـــــ  داتكـــــ م دَّغـــــش  َدَّمك ِـــــآ

  دَّتَلعم ِا دَّتق ايا دَّم َّي،.
 .(α≤0.05) مست ى دًَّ،دًاتب ط دد  إهص ئي   عند  
 

مسـاهمة "دَّسـ دس  هـ امدَّمإ مـ  دًاتبـ ط بـي  كـ  ِقـاة مـ  ِقـادَ  (9-4)اقا َد   ي ضح      
" الغــش والتالعــب بالتقــارير الماليــة اكتشــاف تعزيــز المســاهمين فــي وحقــوق تطبيــق مبــدأ دور
ــــ، َّلم ــــ، دَّكلي ــــد هــــ ا دَّدَا ــــ، عن ــــ، ددَّ ــــ ط دَّمبين ــــي  أ  مإــــ مَلَ دًاتب ــــذي يب ــــ،  مســــت ى،  دَّ مإن ي

(α≤0.05)  َّم   ضَ َّقي س . ص دق    دَّمه ا بذَّك يإتبا 

، دَّكلي، َّلم دَّس دس مه ادَّمإ م  دًاتب ط بي  ك  ِقاة م  ِقادَ  :(9-4)اقا َد     .ه ا دَّدَا

 الفقرة م

مل 
معا

ون
رس

بي
باط 

الرت
ل

 

مة 
القي

ية 
مال
لحت

ا (
S

ig
).

 

1

يــتا دَّمه ِظــ، علــ  هقــ ق دَّمســ ممي  مةــ  هــق دَّهضــ ا  دَّتصــ يَ 
 من قءــــ، أســــئلترا خــــَل  دَتم عــــ َ دََّمإيــــ، بءــــك  يهــــد مــــ  دَّغــــش 

  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

2
دَّإم ميـــ، دَّإ ديـــ،  غيـــا دَّإ ديـــ، تإـــزز مـــ   عـــا دَتم عـــ َ دََّمإيـــ، 

 دَّمس ممي  ب َّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

3

تز يد دَّمس ممي  بَد   أعم   دَتم ع َ دََّمإيـ، دَّإم ميـ،  دَّتقـ ايا 
قـ، بـ  قبـ  ِتـاة مـ  دًَتمــ ع يإـزز مـ   دَّغـش  دَّتَلعــم  دكتءـ فدَّمِا

 ب َّتق ايا دَّم َّ،.

4
ســاع، تز يــد دَّمســ ممي  ب َّمإل مــ َ دََّلزمــ، َّرــا ِــا دَّ قــَ دَّمن ســم 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء فتؤدي إَّ  

5
يتا تز يد دَّمس ممي  ب َّتق ايا هـ   دت ضـ ع دَّم َّيـ،  دَّمخـ طا بءـك  

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء فد اي مم  يإزز ِاص 
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6

دَّمه ِظــ، علـــ  دَّمإ ملـــ، دَّإ دَّــ، مـــَ َميـــَ دَّمســ ممي   عـــدا تســـايم 
مإل مــــ َ مــــ  ددخــــ  دَّمصــــاف َّــــبإل دَّمســــ ممي  د   غيــــاما قبــــ  

 دإلِص ح عنر  تس عد ِا زي دة دَّةق، ب َّتق ايا دَّم َّي،.

7

ا عــ  دتمــ ا دَّم َّيــ، َّلمصــاف  يســ عد دًست ســ ا مــ  دَّمــدقق دَّخــ َا
خــــَل  دًَتم عــــ َ دَّإ ديـــــ،  غيــــا دَّإ ديــــ، َّلَمإيـــــ، دَّإم ميــــ، علـــــ  

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء ف

8
ـــ  أعمـــ   دَّمصـــاف بمـــ   ي مـــنح دَّمســـ ممي  هـــق دَّمســـ  َّ،  دَّاق بـــ، عل

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء فيس عد ِا 
 .(α≤0.05) مست ى دًَّ،دًاتب ط دد  إهص ئي   عند  
 

مســـاهمة "دَّســـ بَ  هـــ امدَّ مإ مـــ  دًاتبـــ ط بـــي  كـــ  ِقـــاة مـــ  ِقـــادَ (10-4)َـــد   ي ضـــح      
ـ، " الغش والتالعـب بالتقـارير الماليـة اكتشافتعزيز  المصالح في أصحاب تطبيق مبدأ دور  دَّدَا

 (α≤0.05) مإن يـــ، مســـت ى،  دَّـــذي يبـــي  أ  مإـــ مَلَ دًاتبـــ ط دَّمبينـــ، ددَّـــ، عنـــد مهـــ ادَّكليـــ، َّل
 َّم   ضَ َّقي س . ص دق    دَّمه ا بذَّك يإتبا 

، دَّكلي، َّلم دَّس بَ مه ادَّمإ م  دًاتب ط بي  ك  ِقاة م  ِقادَ  :(10-4)اقا َد     .ه ا دَّدَا

 الفقرة م

مل 
معا

ون
رس

بي
باط 

الرت
ل

 

مة 
القي

ية 
مال
لحت

ا (
S

ig
).

 

1
تهديــد أد دا دتطــادف دتخــاى ذدَ دَّمصــ َّح  دَّمه ِظــ، علــ  هقــ قرا 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء فيس عد ِا 

2
يإــزز د ا ســلط، دَّنقــد ِــا ضــم   دمتةــ   دَّمصــ اف َّمتطلبــ َ نظــ ا 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.  دكتء ف مب دئ دَّه كم، ِا 

3

يهصــ  دتطــادف ذدَ دَّمصــ َّح علــ  دَّمإل مــ َ دَّتــا تضــم  هم يــ، 
 دكتءــــ فمصــــ َّهرا هســــم عَلقــــترا ب َّمصــــاف بءــــك  يإــــزز ِــــاص 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

4
هقـ ق يق ا دَّمصاف ب تخ ذ دإلَاد دَ دَّإ َل، إلصَلح أي خـاق ِـا 
 دتطادف دتخاى بءك  يهد م  داتك م دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا.

5
يتبن  دَّمصاف دَّمسـؤ َّي، دًَتم عيـ، ِـا َميـَ دَّنـ دها ذدَ دَّإَلقـ، 

 بم  يقل  م  داتك م دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

6

دَّت دصــــ  بــــي  دتطــــادف ذدَ دَّمصــــ َّح  مَلــــس دإلدداة َّلتإبيــــا عــــ  
را تَــ ه دَّتصــِا َ غيــا دَّق ن نيــ، مــ  قبــ  دإلدداة دَّتن يذيــ، يهــد  مخــ ِ 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء فم  داتك م 
 .(α≤0.05) مست ى دًَّ،دًاتب ط دد  إهص ئي   عند  
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مسـاهمة "دَّةـ م   هـ امدَّمإ مـ  دًاتبـ ط بـي  كـ  ِقـاة مـ  ِقـادَ  (11-4) اقا َد  ي ضح      
ـ، الغش والتالعب بالتقارير المالية اكتشاف تعزيز في العمل وسلوك تطبيق مبدأ أخالقيات "  دَّدَا

 بذَّك (α≤0.05) مإن ي، مست ى ط دَّمبين، ددَّ، عند،  دَّذي يبي  أ  مإ مَلَ دًاتب ه ادَّكلي، َّلم
 َّم   ضَ َّقي س . ص دق    دَّمه ايإتبا 

، دَّكلي، َّلم دَّة م  مه ادَّمإ م  دًاتب ط بي  ك  ِقاة م  ِقادَ  :(11-4) اقا َد    .ه ا دَّدَا

 الفقرة م

مل 
معا

ون
رس

بي
باط 

الرت
ل

 

مة 
القي

ية 
مال
لحت

ا (
S

ig
).

 

1
ـــ َ  يقـــ ا مَلـــس دإلدداة ب عـــددد دَّيـــ  سي ســـ، أددم  ســـل كي َ  أخَلقي

 دَّمصاف بءك  يهد م  داتك م دَّغش  دَّتَلعم.دَّإم  َّم ظ ا 
.885 *0.000 

2
ـــــد دَّيـــــ  من ســـــم َّلإق بـــــ َ دَّت ديبيـــــ، َّلهـــــد مـــــ  دَّغـــــش  دَّتَلعـــــم  يَ 

 ب َّتق ايا دَّم َّي، مم  يإزز ق ة دَّسل ك دتخَلقا َّلم ظ ي . 
.863 *0.000 

3
تطبيـق نظـ ا أخَلقيـ َ  سـل ك دَّإمـ  ب َّءـك  دتمةـ  يهـد مـ  داتكــ م 

 عم ب َّتق ايا دَّم َّي،.دَّغش  دَّتَل
.893 *0.000 

4
ـــ،  دَّمصـــددقي،  ـــ ًَّتزدا ب تم ن يءـــََ دَّمصـــاف دتعضـــ    دَّمـــ ظ ي  ب

  دَّنزدم، ِا إعددد دَّتق ايا دَّم َّي،. 
.890 *0.000 

5
تلتزا إدداة دَّمصاف ب َّن دها دتخَلقي،  دَّسل كي، عنـد  ضـَ سي سـ َ 

 دَّتإين َ  دَّتاقي َ َّلم ظ ي . 
.893 *0.000 

 .(α≤0.05) مست ى دًَّ،دًاتب ط دد  إهص ئي   عند  
 

 (Structure Validity): الصدق البنائي ثانياا 

يإتبــا دَّصــدق دَّبنــ ئا أهــد مقــ ييس صــدق دتددة دَّــذي يقــيس مــدى تهقــق دتمــددف دَّتــا تايــد      
ـــ، دَّكليـــ، َّ قـــادَ  مهـــ  امـــ   هـــ ادتددة دَّ صـــ   إَّيرـــ ،  يبـــي  مـــدى داتبـــ ط كـــ  م دَّدادســـ، ب َّدَا

 ذَّك عل  دَّنه  دَّت َّا: ،  قد تاّ دًستب ن،

ــــ،  دًســــتب ن، هــــ  ادًاتبــــ ط ِــــا َميــــَ م ( أ  َميــــَ مإــــ مَل12َ-4)اقــــا يبــــي  َــــد         ددَّ
صــ دق  َّمــ   ضــَ  دًســتب ن، هــ  اإتبــا َميــَ مت بــذَّك (α≤0.05) مإن يــ، مســت ىعنــد إهصــ ئي   
 َّقي س .
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، ك  م :(12-4) اقا َد    ه  ا دًستب ن،م  م ه امإ م  دًاتب ط بي  دَا
، دَّكلي،    .ََّلستب ن، دَّدَا

رق  
 للتدور

 للتدور
ممعاممل 
 شيرسو 
 لالرتباط

للقيتة 
لالححتالية
(Sig.) 

1 
دَّغـش  دكتء فتطبيق مبدأ عض ي،  ميك  مَلس دإلدداة ِا تإزيز يس ما 

 . دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،
.869 *0.000 

2 
دَّغـــش  دَّتَلعـــم  دكتءـــ فتطبيـــق مبـــدأ أنظمـــ، دَّتـــدقيق ِـــا تإزيـــز يســـ ما 

 .ب َّتق ايا دَّم َّي،
.892 *0.000 

3 
دَّغـش  دَّتَلعـم  دكتءـ فِص ح  دَّء  ِي، ِـا تإزيـز إلتطبيق مبدأ ديس ما 

 .ب َّتق ايا دَّم َّي،
.861 0.000 

4 
دَّغـــش  دَّتَلعـــم  دكتءـــ فتطبيـــق مبـــدأ إدداة دَّمخـــ طا ِـــا تإزيـــز يســـ ما 
 .ب َّتق ايا

.850 0.000 

5 
دَّغـش  دكتءـ فتطبيـق مبـدأ نظـ ا دَّمك ِـآَ  دَّتإ يضـ َ ِـا تإزيـز يس ما 

 . دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،
.837 0.000 

6 
دَّغــــش  دكتءــــ فتطبيــــق مبــــدأ د ا  هقــــ ق دَّمســــ ممي  ِــــا تإزيــــز يســــ ما 

 . دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،
.859 0.000 

7 
دَّغــــش  دكتءــــ فتطبيــــق مبــــدأ د ا أصــــه م دَّمصــــ َّح ِــــا تإزيــــز يســــ ما 

 . دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،
.888 0.000 

8 
دَّغـــش  دكتءـــ فتطبيـــق مبـــدأ أخَلقيـــ َ  ســـل ك دَّإمـــ  ِـــا تإزيـــز يســـ ما 

 .ب َّتق ايا دَّم َّي،يس ما  دَّتَلعم 
.898 0.000 

 .(α≤0.05) مست ى دًَّ،دًاتب ط دد  إهص ئي   عند   
 
 .المستخدمة في الدراسة الستبانة ثبات 4-1-6

ـــات الســـتبانةيقصـــد        أعيـــد إذد دَّنتـــ ئج دًســـتبي   ن ـــس يإطـــا مـــ  "أ  :(Reliability) بثب
ــــ  ي، متت َّيــــ،" مــــادَ عــــدة تطبيقــــ  ــــ، يإطــــا 97 :2010 )دَََّا (،  يقصــــد بــــ  أيضــــ  إَّــــ  أي دَا

ـ، دتسـ ق   دنسـَ م   دســتمادايت   دَّمقيـ س قـاد دَ متق ابـ، عنـد كـ  مـاة يســتخدا ِيرـ ، أ  مـ  مـا دَا
 عند تكادا دستخددم  ِا أ ق َ مختل ،. 

 Cronbach's دَّدادسـ، مـ  خـَل  مإ مـ  أَّ ـ  كا نبـ خ دسـتب ن، قـد تهقـق دَّب هـث مـ  ةبـ َ      

Alpha Coefficient  َ ك نَ دَّنت ئج كم  ما مبين، دًستب ن،هيث دستخدم  دَّب هث َّقي س ةب  ،
 .(13-4)ِا َد   
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 .دًستب ن،مإ م  أَّ   كا نب خ َّقي س ةب َ : (13-4) اقا َد  
رق  
 للتدور

 للتدور
عةد 
 للفقرلت

ممعاممل ألفا 
 كرونباخ

للصةق 
 للذلتي*

1
 تإزيز ِا دإلدداة مَلس  ميك  تطبيق مبدأ عض ي،مس مم، 
 . دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي، دَّغش دكتء ف

7 0.960 0.98 

2
دَّغـش  دكتءـ ف تإزيز ِا دَّتدقيق تطبيق مبدأ أنظم،مس مم، 

 . دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،
7 0.959 0.98 

3
 دكتءــ فتإزيــز  ِــا  دَّءــ  ِي، ِصــ حإلتطبيــق مبــدأ دمســ مم، 

 .دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،
6 0.961 0.98 

4
دَّغـش  دكتء ف تإزيز ِا دَّمخ طا دداةإتطبيق مبدأ مس مم، 

 . دَّتَلعم ب َّتق ايا
5 0.961 0.98 

5
 ِــا تإزيــز  دَّتإ يضــ َ دَّمك ِــآَ تطبيــق مبــدأ نظــ امسـ مم، 
 .دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي، دكتء ف

6 0.962 0.98 

6
 تإزيـــــز دَّمســـــ ممي  ِــــا  هقــــ ق تطبيــــق مبـــــدأ د امســــ مم، 
 .دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي، دكتء ف

8 0.962 0.98 

7
تإزيـــــز  دَّمصـــــ َّح ِـــــا أصـــــه م تطبيـــــق مبـــــدأ د امســـــ مم، 
 .دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي، دكتء ف

6 0.959 0.98 

8
 تإزيــــز ِــــا دَّإمــــ   ســــل ك تطبيــــق مبــــدأ أخَلقيــــ َمســــ مم، 
 .دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي، دكتء ف

5 0.959 0.98 

 0.98 0.964 50 معاا  حاورجميع الم 

م َّمإ م  أَّ   كا نب خ  .*دَّصدق دَّذدتا= دََّذا دَّتابيإا دَّمَ 
 
أ  قيمــ، مإ مــ  أَّ ــ  كا نبــ خ مات إــ، َّكــ   (13-4) دضــح مــ  دَّنتــ ئج دَّم ضــه، ِــا َــد        

(.  كـذَّك ) دًسـتب ن،، بينمـ  بلغـَ ََّميـَ ِقـادَ (0.959،0.962)هيـث تتـاد ح بـي   ه ام
 (0.98) دًستب ن،، بينم  بلغَ ََّميَ ِقادَ (0.98)بقيم،  ه ادَّصدق دَّذدتا مات إ، َّك  م قيم،
 . يإن  أ  دَّةب َ مات َ  دد  إهص ئي     مذد 

ق بلـ، َّلت زيـَ.  يكـ    (3) اقا ِا ص اتر  دَّنر ئي، كم  ما ِا دَّملهق دًستب ن، بذَّك تك        
 دًســـتب ن،دَّدادســـ، ممـــ  يَإلـــ  علـــ  ةقـــ، ت مـــ، بصـــه،  دســـتب ن،دَّب هـــث قـــد ت كـــد مـــ  صـــدق  ةبـــ َ 

 ِاضي تر . دختب ا صَلهيتر  َّتهلي  دَّنت ئج  دإلَ ب، عل  أسئل، دَّدادس،   
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 .المستخدمة في الدراسة اإلحصائية اْلساليب 4-1-7
 Statistical Package forم  خَل  بان مج دَّتهلي  دإلهص ئا  دًستب ن،تا ت اي   تهلي       

the Social Sciences (SPSS). 
ك َّمَ ا ف  دختب ا ستخددادتا  :(Normality Distribution Test)التوزيع الطبيعي  اختبار

م  إذد ك نَ دَّبي ن َ تتبـَ دَّت زيـَ  ختب اً K-S) ) Kolmogorov-Smirnov Testسمان ف -
 .(14-4) اقا ِا َد   م ضه،،  ك نَ دَّنت ئج كم  ما دَّطبيإا م  عدم 

 .دَّت زيَ دَّطبيإا دختب انت ئج  (:14-4) اقا َد  
رق  
 للتدور

 للتدور
للقيتة 

لالححتالية 
(Sig.) 

1 
دَّغش  دَّتَلعم  دكتء فتطبيق مبدأ عض ي،  ميك  مَلس دإلدداة ِا تإزيز مس مم، 

 .ب َّتق ايا دَّم َّي،
0.515 

 0.417 .دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي، دكتء فتطبيق مبدأ أنظم، دَّتدقيق ِا تإزيز مس مم،  2

3 
دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا  دكتء فِص ح  دَّء  ِي، ِا تإزيز إلتطبيق مبدأ دمس مم، 
 .دَّم َّي،

0.280 

 0.312 دَّم َّي،. دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دكتء فتطبيق مبدأ إدداة دَّمخ طا ِا تإزيز مس مم،  4

5 
 دَّغش  دَّتَلعم دكتء فتطبيق مبدأ نظ ا دَّمك ِآَ  دَّتإ يض َ ِا تإزيز مس مم، 

 .ب َّتق ايا دَّم َّي،
0.518 

6 
دَّغش  دَّتَلعم  دكتء فتطبيق مبدأ د ا  هق ق دَّمس ممي  ِا تإزيز مس مم، 

 .ب َّتق ايا دَّم َّي،
0.492 

7 
دَّغش  دَّتَلعم  دكتء فتطبيق مبدأ د ا أصه م دَّمص َّح ِا تإزيز مس مم، 

 .ب َّتق ايا دَّم َّي،
0.377 

8 
دَّغش  دَّتَلعم  دكتء فتطبيق مبدأ أخَلقي َ  سل ك دَّإم  ِا تإزيز مس مم، 

 .ب َّتق ايا دَّم َّي،
0.202 

 0.694 جميع مجالت الستبانة 

 
َميــَ مهــ  ا َّ(.Sig)أ  دَّقيمــ، دًهتم َّيــ،  (14-4) دضـح مــ  دَّنتــ ئج دَّم ضــه، ِــا َــد        

يتبـَ دَّت زيـَ  دَّمهـ  ا بـذَّك ِـ   ت زيـَ دَّبي نـ َ َّرـذه  (α≤0.05)دَّدًَّـ،  مسـت ىأكبـا مـ  دَّدادس، 
 ي، َّإلَ ب، عل  ِاضي َ دَّدادس،. دَ دَّمإلمختب ا هيث تا دستخددا دًدَّطبيإا 

 وقد تم استخدام اْلدوات اإلحصائية التالية:
 َّ صف عين، دَّدادس،.: (Frequencies & Percentages)دَّنسم دَّمئ ي،  دَّتكادادَ  .1
 .دَّمت سط دَّهس با  دَّمت سط دَّهس با دَّنسبا .2
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، ةب َ ِقادَ دًستب ن،. (Cronbach's Alpha)أَّ   كا نب خ  دختب ا .3  َّمإِا
مـ   ختبـ اً K-S) )Kolmogorov-Smirnov Testسـمان ف  -ك َّمَـ ا ف  دختبـ ا .4

 إذد ك نَ دَّبي ن َ تتبَ دَّت زيَ دَّطبيإا م  عدم .
َـ، دًاتبـ ط: َّقيـ س دا  (Pearson Correlation Coefficient)اتبـ ط بياسـ   دمإ مـ   .5

.  قـد دسـتخدم  دَّب هـث َّهسـ م دًتسـ ق عل  دادس، دَّإَلق، بـي  متغيـاي  ختب ايق ا مذد دً
 دَّبن ئا ََّلستب ن، .دَّددخلا  دَّصدق 

ـ، دT-Testً) ِا ه َّ، عين،  دهدة Tدختب ا .6 ـ، مـ  إذد ك نـَ مت سـط دَا قـد  سـتَ ب،( َّمإِا
ــ، دَّمت ســط،  مــا  أا زددَ أ  قلــَ عــ  ذَّــك.  َّقــد دســتخدم  دَّب هــث  (3) صــلَ إَّــ  دَّدَا

 َّلت كد م  دًَّ، دَّمت سط َّك  ِقاة م  ِقادَ دًستب ن، .
، م  إذد ك   من ك (Independent Samples T-Test) ِا ه َّ، عينتي  Tدختب ا .7 َّمإِا

 ِا ق َ ذدَ دًَّ، إهص ئي، بي  مَم عتي  م  دَّبي ن َ دَّمستقل،.
((One Way Analysis of Variance - ANOVA تهليـ  دَّتبـ ي  دتهـ دي دختبـ ا .8

ــ، مــ  إذد كــ   منــ ك ِا قــ َ ذدَ دًَّــ، إهصــ ئي، بــي  ةــَلث مَم عــ َ أ  أكةــا مــ   َّمإِا
دَّبي نــ َ. دســتخدم  دَّب هــث َّل ــا ق دَّتــا تإــزى َّلمتغيــا دَّــذي يءــتم  علــ  ةــَلث مَم عــ َ 

 .ِ كةا
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 :تمهيد 4-2-0

،  ذَّـــك مـــ  خـــَل  ِاضـــي َ دَّدادســـ، دختبـــ اتهليـــ  دَّبي نـــ َ   عاضـــ   َّ دَّمبهـــثيتضـــم  مـــذد      
نت ئج دًستب ن،  دَّتا تا دَّت ص  إَّير  مـ  خـَل  تهليـ   دإلَ ب، ع  أسئل، دَّدادس،  دستإادل أباز

ِقادتر ،  دَّ ق ف علـ  دَّبي نـ َ دَّءخصـي، دَّتـا دءـتملَ علـ  )دََّـنس، دَّ ئـ، دَّإمايـ،، عـدد سـن دَ 
، ِـــا مَـــ   يـــدَّخبـــاة، دَّمؤمـــ  دَّإلمـــا، دَّم قـــَ دَّـــ ظي ا، دَّتخصـــص دَّإلمـــا، عـــدد دَّـــد ادَ دَّتدايب

ــــد اة دَّتدايبيـــ، ِـــ ـــذد تـــا إَـــاد  دَّمإ ََّـــ َ ، دَّغـــش  دَّتَلعـــم( دكتءـــ فا مَـــ   دَّه كمـــ،، عـــدد دَّ َّ
ـــ مج  دإلهصـــ ئي،  دَّتهليـــ دإلهصـــ ئي، َّلبي نـــ َ دَّمتَمإـــ، مـــ  دســـتب ن، دَّدادســـ،، إذ تـــا دســـتخددا بان

(SPSS)  َ دَّمبهثتهليلر  ِا مذد   عاضر  سيتا نت ئج دَّدادس، دَّتا  إَّ  َّل ص  َّلدادس. 
  
   :الدراسة وفق البيانات الشخصيةالوصف اإلحصائي لعينة  4-2-1

 :توزيع عينة الدراسة حسب الجن  4-2-1-1

 %13.8مـ  عينـ، دَّدادسـ، ذكـ ا، بينمـ  %86.2أ  مـ  نسـبت   (15-4) اقا يتضح م  َد       
 دَّمَتمـَ بطبيإـ،  يتإلق ع ا ت  َّإ م  دد :ع ملي  إَّ  دَّ دضح دَّت  َ  ذَّك دَّب هث  يإز إن ث. 
 دَّةــ نا دَّإ مــ    .عــ ا بءــك  دَّإمــ  ميــدد  ِــا دَّمــاأة ت دَــد علــ  دَّقيــ د بإــل تضــَ دَّتــا دَّءــاقي،
 دإلدداة ِــــا دإلنــــ ث ت دَــــد مــــ   لــــمــــ  دإلدداة دَّ ســــط  يق دَّمكــــ   دَّبهــــث مَتمــــَ بطبيإــــ، متإلــــق
 دَّمهـيط، دَّمَتمـَ مـ  دَّمسـتمدة دَّمنظمـ، ةق ِـ، ع دمـ  إَّـ  ذَّـك دَّب هـث  يإز  َّلمصاف، دَّ سط 
  دَّذك ا ِا دإلدداة دَّ سط  َّتهم  ضغط دَّإم .تتطلم َ  د  دَّإم   ظا ف

 .: ت زيَ عين، دَّدادس، هسم دََّنس(15-4)َد   
 النسبة المئوية % العدد الجن 
 86.2 56 ذكا

 13.8 9 أنة 

 100.0 65 المجموع

 
 :توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية 4-2-1-2

 30مـ  عينـ، دَّدادسـ، أعمـ اما أقـ  مـ  %16.9أ  مـ  نسـبت  (16-4) اقـا يتضح مـ  َـد       
أقــ  مـــ   -40تتـــاد ح أعمــ اما  %40، بينمــ  40أقـــ  مــ   -30تتــاد ح أعمــ اما %38.5ســن دَ، 

 دَّ ئ، ِا ما دَّدادس، عين، م  دتعل  دَّنسب، أ  من  .  نَلهظسن، ِ كبا 50% أعم اما 4.6، 50
ـــك دَّب هـــث  يإـــز  ،50أقـــ  مـــ   -40مـــ   دَّإمايـــ،  ءـــغ  يتطلـــم هيـــث دَّدادســـ، عينـــ، َّطبيإـــ، ذَّ
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 تكتسـم أ  بد ً دَّتا ِا مَ   دَّإم  دَّمتن ع، دَّإملي،دَّإلمي،    دَّخباة م  قداد  دَّهس س،  دَّمن صم
ـَ عل  دنإكس مم  دَّمصافِا  دَّإم  سن دَ م  أعل  هد خَل  م  ،، دَّإمايـ دَّ ئـ، مـذه نسـب، ِا

   مم  يدعا دَّةق، ِا دَّمإل م َ دَّمقدم، م  دَّمبه ةي .

 .: ت زيَ عين، دَّدادس، هسم دَّإما(16-4) اقا َد  
 النسبة المئوية % العدد العمر
 16.9 11 30أق  م  

 38.5 25 40أق  م   -30

 40 26 50أق  م   -40

 4.6 3 اب كِ سن، 50

 100.0 65 المجموع

 
 :توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي 4-2-1-3

ـــ ا،  %4.6أ  مـــ  نســـبت   (17-4)يتضـــح مـــ  َـــد         ـــ، دَّدادســـ، مـــؤملرا دَّإلمـــا دبل مـــ  عين
 دَّنســــب، أ  منــــ   نَلهــــظ مــــؤملرا دَّإلمــــا م َســــتيا، %20مــــؤملرا دَّإلمــــا بكــــ َّ اي س، 75.4%
ِــا  دَّإمــ  طبيإــ،أ   يإــز  دَّب هــث ذَّــك  مــ  هملــَ دَّبكــ َّ اي س، مــا دَّدادســ، عينــ، مــ  دتعلــ 

ـ، تكت ـا بـ  علي  أك ديمي، ءر ددَ تتطلم ً دَّمص اف  سلط، دَّنقد دَّ لسطيني، ، دَّبكـ َّ اي س بدَا
، دَّم َستيا َّلهص   عل   أ  بإل دَّإ ملي     ظي ا أِض . مست ىدَّذي  يهصل   عل  دَا

 .: ت زيَ عين، دَّدادس، هسم دَّمؤم  دَّإلما(17-4) اقا َد  
 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي

 4.6 3 دبل ا

 75.4 49 بك َّ اي س

 20 13 م َستيا

 100.0 65 المجموع

 
 :العلمي توزيع عينة الدراسة حسب التخصص 4-2-1-4

مــ  عينــ، دَّدادســ، تخصصــرا دََّــ مإا  %58.5أ  مــ  نســبت  (18-4) اقــا يتضــح مــ  َــد       
تخصصــرا دََّــ مإا دقتصــ د، بينمــ   %9.2% تخصصــرا دََّــ مإا إدداة أعمــ  ، 21.5مه ســب،، 

ي،،  مـ تخصصرا 9.2% تخصصـرا دََّـ مإا بامَـ، %1.5نسـبت    دََّـ مإا علـ ا م َّيـ،  مصـِا
 ت  ذَّـك  دَّمه سـب، تخصـص هملـ، م  دَّإين، م  دَّكباى دَّنسب، أ  عل  يإز  دَّب هث كمبي تا، 

 .بءك  كبيا تتطلم تخصص دَّمه سب، عين، دَّدادس، عم  طبيإ،
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 .امدَّإل : ت زيَ عين، دَّدادس، هسم دَّتخصص(18-4) اقا َد  
 النسبة المئوية % العدد التخصص
 58.5 38 مه سب،

 21.5 14 إدداة أعم  

 9.2 6 دقتص د

ي،  9.2 6 عل ا م َّي،  مصِا

 1.5 1 بامَ، كمبي تا

 100.0 65 المجموع

 
 :الدراسة حسب سنوات الخبرة في العمل الحالي عينةتوزيع  4-2-1-5

م  عين، دَّدادس، سن دَ خباترا أق  م   %10.8أ  م  نسبت   (19-4) اقا يتضح م  َد       
مــ  عينــ،  %20ســن دَ،  10أقــ  مــ   -5% مــ  عينــ، دَّدادســ، ســن دَ خبــاترا 24.6ســن دَ،  5

مـ  عينـ، دَّدادسـ، سـن دَ خبـاترا %44.6سـن دَ، بينمـ   15أق  مـ   -10دَّدادس، سن دَ خباترا 
خبـاة ِــا مـ  دَّنســم دَّسـ بق، إات ـ ع نســب، عينـ، دَّدادســ، ممـ  َّرـا ســن دَ نَلهــظ   ،  كةاسـن، ِـ 15

م  َّرا سن دَ خباة  %(89.2) دَّنسب، دَّمئ ي،هيث بل  إَم َّا سن دَ ِ كةا  5م   دَّإم  دَّه َّا
 دَّمن صــــم ءـــغ  يتطلـــم هيـــث دَّدادســــ،عينـــ،  َّطبيإـــ، ذَّـــك دَّب هــــث  يإـــز  ،ســـن دَ 5أكةـــا مـــ  
م  خـَل   تكتسم أ  بد ً دَّتادَّمتن ع، ِا مَ   دَّإم   دَّإملي،دَّإلمي،    دَّخباة م  قداد  دَّهس س، 

 دَّإم .ِا مَ   أكبا   خباةسن دَ عم  عدد 

 .: ت زيَ عين، دَّدادس، هسم دَّخباة(19-4)اقا َد   
 النسبة المئوية % العدد الخبرة
 10.8 7 سن دَ 5أق  م  

 24.6 16 سن دَ 10أق  م   -5

 20 13 سن، 15أق  م  -10

 44.6 29 ِ كةا سن، 15

 100.0 65 المجموع

 
 :يوظيفالموقع الاسة حسب الدر  توزيع عينة 4-2-1-6

مــ   %7.7مــ  عينــ، دَّدادســ، مــداد  ِــا ع،  %13.8أ  مــ  نســبت   (20-4)يتضــح مــ  َــد        
مـــ  عينـــ، %13.8% مـــ  عينـــ، دَّدادســـ، اؤســـ   أقســـ ا، بينمـــ  29.2عينـــ، دَّدادســـ، مـــداد  د دئـــا، 

 ،  تءـيم  م  عين، دَّدادس،  %10.8، ددخليي % م  عين، دَّدادس، مدققيي  24.6 مادقبيي ،دَّدادس، 
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رــ َ دَّنظــا ِيمــ  يتإلــق بم ضــ ع   يإــز  دَّب هــث تنــ ع دَّم قــَ دَّــ ظي ا َّإينــ، دَّدادســ، إَّــ  تنــ ع َ 
 .والمتوفرة المعطاة المعلومات دقة في وزيادة الموضوع إثراء عل  يعمل مما ،دَّدادس،

 . ا ظيدَّم قَ دَّ: ت زيَ عين، دَّدادس، هسم (20-4)َد   
 النسبة المئوية % العدد الوظيفة
 13.8 9 مديا ِاع

 7.7 5 مديا ددئاة

 29.2 19 ائيس قسا

 13.8 9 مادقم

 24.6 16 ددخلامدقق 

 10.8 7  تشم  

 100.0 65 المجموع

 
 :ة في مجال الحوكمةيتوزيع عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريب 4-2-1-7
مــ  عينــ، دَّدادســ، غيــا ه صــليي  علــ  %26.2أ  مــ  نســبت   (21-4) اقــا يتضــح مــ  َــد       
، يـد ادَ دَّتدايبدَّـمـ  عينـ، دَّدادسـ، ه صـليي  علـ  %43.1، ِـا مَـ   دَّه كمـ،، يد ادَ دَّتدايبدَّ

، يـد ادَ دَّتدايبدَّـمـ  عينـ، دَّدادسـ، ه صـليي  علـ  %16.9، 3-1ِا مَـ   دَّه كمـ، تتـاد ح بـي  
مـ   ِـ كةا 7 م  عين، دَّدادس، ه صليي  علـ  %13.8، بينم  6 -4ِا مَ   دَّه كم، تتاد ح بي  

َ سبم د ، ِا مَ   دَّه كم،،يد ادَ دَّتدايبدَّ َ د د ادَ تدايب، ِا ب  ات  ع نسب، دَّمستَيبي   يَا
  مَـــ   إ هيـــث بســـبم تبنـــا مـــذه دَّـــد ادَ مـــ  قبـــ  دَّمؤسســـ َ  مادكـــز دَّتـــدايم،  مَـــ   دَّه مـــ،

 . متم ا  يتطلم َ  د مة  مذه دَّد ادَِا دَّمص اف ذ  هددة، علمي،  مه  ددَّه كم، 

 .، ِا مَ   دَّه كم،ي: ت زيَ عين، دَّدادس، هسم عدد دَّد ادَ دَّتدايب(21-4) اقا َد  
 النسبة المئوية % العدد ةيعدد الدورات التدريب

د  26.2 17 ًيَ 
1-3  28 43.1 
4-6 11 16.9 

 13.8 9 د ادَ ِ كةا7
 100.0 65 المجموع
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الغـــش  اكتشــافالتدريبيـــة فــي مجـــال  اتتوزيــع عينــة الدراســـة حســب عـــدد الـــدور   4-2-1-8
 :والتالعب

مـ  عينــ، دَّدادسـ، غيــا ه صـليي  علــ   %23.1أ  مــ  نسـبت   (22-4)اقـا يتضـح مـ  َــد        
ـــ ـــ% مـــ  عينـــ، دَّدادســـ، ه صـــليي  علـــ  60دَّغـــش،  دكتءـــ ف، ِـــا مَـــ   يـــد ادَ دَّتدايبدَّ د ادَ دَّ

% مـــ  عينـــ، دَّدادســـ، ه صـــليي  علـــ  9.2، 3-1دَّغـــش تتـــاد ح بـــي   دكتءـــ ف، ِـــا مَـــ   يـــدَّتدايب
ـــ ـــاد ح بـــي   دكتءـــ ف، ِـــا مَـــ   يـــد ادَ دَّتدايبدَّ مـــ  عينـــ، دَّدادســـ،  %7.7، بينمـــ  6-4دَّغـــش تت

مـــ  دَّنســـم نَلهـــظ    دَّغـــش، دكتءـــ ف، ِـــا مَـــ   يـــد ادَ دَّتدايبدَّـــ كةا مـــ  ِـــ 7ه صـــليي  علـــ  
َـ  دَّإمـ  دات ـ ع دَّمخـ طا دَّتـا ت  بسـبم د م ظ يرـ ترتا بتدايم  سلط، دَّنقد دَّس بق، أ  دَّمص اف 

علــ  أ     مــذد يــدَّ،%(76.9) َّه صــلي  علــ  مــذه دَّــدا دَنســب، دإَمــ َّا ، هيــث بلــ  دَّمصــِاا
هيـث  دَّغـش  دَّتَلعـم، دكتءـ فعل  دَّد ادَ دَّتدايبي، ِا مَ    عين، دَّدادس، من ك إقب   م  قب 

إ  دَّــد ادَ دَّتدايبيــ، تــؤدي إَّــ  زيــ دة دَّخبــادَ دَّإمليــ،  ب َّتــ َّا تطــ يا قــداترا دَّإلميــ،  دَّإمليــ، ِــا 
 .دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،مَ   كءف 

 دَّتدايبي، دَزيَ عين، دَّدادس، هسم عدد دَّـد ا (: ت  22-4)اقا َد   
 .دَّغش  دَّتَلعم دكتء فِا مَ   
 النسبة المئوية % العدد ةيعدد الدورات التدريب

د  23.1 15 ًيَ 

1-3  39 60 

4-6 6 9.2 

 7.7 5 ِ كةا د اد7َ

 100.0 65 المجموع

 
 .اْلولى الفرضية الرئيسة اختبارو  الستبانة تافقر  تحليل  4-2-2

ــ،  Tدختبــ اَّتهليــ  ِقــادَ دًســتب ن، تــا دســتخددا       ــ، مــ  إذد ك نــَ مت ســط دَا َّإينــ،  دهــدة َّمإِا
، دَّم دِق، دَّمت سط،  مـا  ستَ ب،دً  Sig > 0.05(Sigأا ً، ِـ ذد ك نـَ  (3)قد  صلَ إَّ  دَا

 دَّ اضـي، دَّصـ اي،  يكـ   ِـا مـذه دَّه َّـ، مت سـط آاد  دتِـادد( ِ نـ  ً يمكـ  ِاـل 0.05أكبا م  
ــ، مت ســـط،  مــ  هــ   دَّظـــ ماة م ضــَ دَّدادســـ، ً يختلــف  ، أمـــ  إذد  (3)َ مايـــ   عــ  م دِـــق بدَا

ــل دَّ اضــي، دَّصــ اي،  قبــ   دَّ اضــي، دَّبديلــ، 0.05أقــ  مــ   Sig < 0.05(Sigك نــَ  ( ِيــتا ِا
، دَّم دِق، دَّمت سـط،ع  دآاد  دتِادد يختلف َ ماي   دَّق ئل، ب   مت سط  ـا مـذه دَّه َّـ، يمكـ  َا  ِ ،

ــ،   .دَّم دِقــ، دَّمت ســط،تهديــد مــ  إذد كــ   مت ســط دإلَ بــ، يزيــد أ  يــنقص بصــ اة َ مايــ، عــ  دَا
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ب، ِمإن ه أ  دَّمت سط دَّهس با َّإلَ ب،  ختب اًدِ ذد ك نَ قيم،  ختب اً ذَّك م  خَل  قيم، د مَ 
، دَّم دِق، دَّمت سط،  دَّإكس صهيح.  يزيد ع  دَا

َ بــ، عــ  دَّســؤد  دَّــائيس َّلدادســ،  مــ  "مــدى دإل ً بــد َّكــ  قبــ  أ  نبــدأ ب َّتهليــ  دإلهصــ ئا      
 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،" دكتء فمس مم، تطبيق مب دئ دَّه كم، ِا تإزيز 
، َّإينـ، دَّدادسـ، مئ يـ، نسـب    ب عتب امـ  دَّنسبي، دَّهس بي،  َّإلَ ب، ع  مذد دَّسؤد  هسبَ دَّمت سط َ

 ك آتا: دَّمئ ي،  ت زبَ دَّنسم
، دَّمس مم،  (%20-%1)إذد ك نَ دَّنسب، دَّمئ ي،  .1  .قليل،أعتبَا دَا
، دَّمس مم،  (%40-%20.01)إذد ك نَ دَّنسب، دَّمئ ي،  .2   قليل، َدد  أعتبَا دَا
، دَّمس مم، مت سط، (%60-%40.01) إذد ك نَ دَّنسب، دَّمئ ي، .3  .أعتبَا دَا
، دَّمس  (%80-%60.01)إذد ك نَ دَّنسب، دَّمئ ي،  .4  .م، كبياةمأعتبَا دَا
، عتبَاأ( %100-80.01%) دَّمئ ي، دَّنسب، ك نَ إذد .5  .َدد   كبياةدَّمس مم،  دَا

 
تطبيــق مبــدأ عضــ ي،  ميكــ  مَلــس دإلدداة  مســ مم،"اْلول محــور التحليــل فقــرات  4-2-2-1

 ."دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي، دكتء فتإزيز ِا 
 اْلولى: الفرعية الفرضية
دَّغــــش  دَّتَلعــــم  دكتءــــ ف تإزيــــز يســــ ما تطبيــــق مبــــدأ عضــــ ي،  ميكــــ  مَلــــس دإلدداة ِــــا      

 (.α≤0.05) مست ى دًَّ،ب َّتق ايا دَّم َّي، عند 
ـــ، دً T دختبـــ اتـــا دســـتخددا       ـــ، مـــ  إذد ك نـــَ مت ســـط دَا ـــ، قـــد    ســـتَ ب،َّمإِا صـــلَ إَّـــ  دَا

 (.23-4) اقا ِا َد   م ضه، ك نَ دَّنت ئج كم  ما  أا ً. 3 ما دَّم دِق، دَّمت سط، 

 .َّك  ِقاة م  ِقادَ دَّمه ا دت   (.Sig)دَّمت سط دَّهس با  قيم، دًهتم   : (23-4َد   )
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1  
يســــ ما دَّريكــــ  دَّتنظيمــــا  دَّ صــــف دَّـــــ ظي ا 
دَّمطبـــــق مـــــ  قبـــــ  مَلـــــس دإلدداة ِـــــا تإزيـــــز 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء ف
4.17 83.38 0.70 13.51 0.00 2 

يــتا مادعــ ة دَّتسلســ  دإلدداي دَّســليا بءــك  يهــد   2
 م  دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

4.09 81.85 0.70 12.56 0.00 3 
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3  
يتمتــَ أعضــ   مَلــس دإلدداة دَّإليــ  بــ َّمؤمَلَ 

دَّغــــــش  كتءــــــ فدَّإلميــــــ،  دَّإمليــــــ، دَّمن ســــــب، ً
  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

3.98 79.69 0.82 9.69 0.00 7 

4  
يتا دإلءادف عل  تطبيق دتنظم،  دَّق دني  ِـا 

دَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا دَّم َّيــ، مــ   دكتءــ ف
 قب  دَّلَ   دَّمنبةق، ع  مَلس دإلدداة.

4.00 80.00 0.77 10.46 0.00 6 

5  
يــــتا دَّ صــــ  بــــي  دَّــــ ظي تي  دَّتن يذيــــ،  ائ ســــ، 

دَّغـــش  دكتءـــ فمَلـــس دإلدداة ممـــ  يســـرا ِـــا 
  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

4.25 84.92 0.71 14.19 0.00 1 

6  

دادك َّـــدى دإلدداة دَّتن يذيــــ، دَّإليــــ   منـــ ك ِرــــا  دن
تنءــــــط،  دســــــتادتيَي َ دتعمــــــ    دَّسي ســــــ َ 
دَّمإتمـــدة  هَـــا دَّمخـــ طا دَّمقب َّـــ، ممـــ  يإـــزز 

دَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا  دكتءــ فمــ  ِــاص 
 دَّم َّي،.

4.08 81.54 0.74 11.81 0.00 4 

7  

تــــداس ََّنــــ، دَّمادَإــــ، دَّمنبةقــــ، عــــ  دَّمَلــــس 
 دَّتقــــــ ايا دَّســــــلبي، دَّتــــــا يقــــــدمر  دَّمَلهظــــــ َ 

ــــ  عــــدا تكادامــــ   ا  تإمــــ  عل دَّمــــدقق دَّخــــ َا
 ًهق  .

4.08 81.54 0.85 10.17 0.00 5 

  0.00 14.41 0.61 81.85 4.09 جميع فقرات المحور معاا  

 .(α≤0.05) مست ى دًَّ، سط دَّهس با دد  إهص ئي   عند * دَّمت
 

 :اآلتي( يمكن استخالص 23-4)رقم من جدول 
دَّمت ســط دَّهســ با َّل قــاة دت َّــ  "يســ ما دَّريكــ  دَّتنظيمــا  دَّ صــف دَّــ ظي ا دَّمطبــق مــ  قبــ   -

ــ، دَّكليــ، 4.17دَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا دَّم َّيــ،." يســ  ي  دكتءــ فمَلــس دإلدداة ِــا تإزيــز  )دَّدَا
 أ  دَّقيمـ، دًهتم َّيـ، 13.51 ختبـ ا%، قيمـ، د83.38ً( أي أ  دَّمت سـط دَّهسـ با دَّنسـبا 3م  
.(Sig)  مذد يإنا أ  من ك م دِق، م  قب  أِادد دَّإين، عل  مذه دَّ قاة.  0.000تس  ي  
"يتمتــَ أعضــ   مَلــس دإلدداة دَّإليــ  بــ َّمؤمَلَ دَّإلميــ،  دَّإمليــ،  دَّمت ســط دَّهســ با َّل قــاة دَّة َّةــ، -

أي أ  دَّمت ســـط دَّهســــ با  3.98يســــ  ي  .دَّغــــش  دَّتَلعـــم ب َّتقــــ ايا دَّم َّيـــ،" كتءـــ فدَّمن ســـب، ً
 مذد يإنـا 0.000تس  ي  (Sig).،  أ  دَّقيم، دًهتم َّي، 9.69 ختب ا%، قيم، د79.69ًدَّنسبا 

 أ  من ك م دِق، م  قب  أِادد دَّإين، عل  مذه دَّ قاة. 
،  أ  دَّمت ســــــط دَّهســــــ با دَّنســــــبا يســــــ  ي 4.09  دَّمت ســــــط دَّهســــــ با يســــــ  ي إبءــــــك  عــــــ ا  -

دَّقيمـ، دًهتم َّيـ، ،  أ  14.41 ختبـ اقيمـ، دً   ،0.61 أ  دًنهادف دَّمإي اي يس  ي %، 81.85
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.(Sig)  ِـا يسـ ما َّـذَّك يإتبـا مهـ ا "تطبيـق مبـدأ عضـ ي،  ميكـ  مَلـس دإلدداة  ،0.000تس  ي
ممـ  ، (α≤0.05) مسـت ى دًَّـ،دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،" دد  إهصـ ئي   عنـد  دكتء فتإزيز 

ــ، دً يــد  علــ  ــ، دَّم دِقــ، دَّمت ســط،  ســتَ ب،أ  مت ســط دَا َّرــذد دَّمهــ ا يختلــف َ مايــ   عــ  دَا
 مــذد يإنــا أ  منــ ك م دِقــ، مــ  قبــ  أِــادد دَّإينــ، علــ  ِقــادَ مــذد دَّمهــ ا،  ب َّتــ َّا تةبــَ صــه، 

دَّغـش  دكتءـ فدَّ اضي، دَّتا تنص علـ  أ  تطبيـق مبـدأ عضـ ي،  ميكـ  مَلـس دإلدداة يسـ ما ِـا 
 ق ايا دَّم َّي،.  دَّتَلعم ب َّت

 الفرضية الفرعية اْلولى: اختبارنتيجة  -
ِـ   مبـدأ  دت   دَّمهـ ا  قـادَ دَّمت سـط دَّهسـ با دَّنسـبا َّ علـ  دَّ قـادَ دَّإين، إَ ب َهسم      

 دكتءــ ف%( ِــا تإزيــز 81.85يســ ما مســ مم، كبيــاة َــدد  بنســب، )عضــ ي،  ميكليــ، مَلــس دإلدداة 
 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

 ك نـَ كبيـاة قادَ دَّمهـ ا َّ دَّمت سط دَّهس با دَّنسبا أ  دَا َإَّ   دَّنتيَ، يإز  دَّب هث مذه  -
ــ، ك نــَِــا هــي  ( ك نــَ كبيــاة، 4، 3اقــا ) تي دَّ قــا ســتةن   ب  ،َــدد    ِــا َــدد   كبيــاة دَّمســ مم، دَا

،  .َّلمه ا دَّكلي، دَّدَا
 

تطبيـــق مبـــدأ أنظمـــ، دَّتـــدقيق ِـــا تإزيـــز مســـ مم، "الثـــاني محـــور التحليـــل فقـــرات  4-2-2-2
 .دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،" دكتء ف

 الثانية:الفرعية الفرضية 
دَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا دَّم َّيــ، عنــد  دكتءــ ف تإزيــز يســ ما تطبيــق مبــدأ أنظمــ، دَّتــدقيق ِــا     

 (.α≤0.05) مست ى دًَّ،

، T دختب اتا دستخددا       ، دً َّمإِا ، قد  ستَ ب،م  إذد ك نَ مت سط دَا  صلَ إَّ  دَا
 (.24-4) اقا ِا َد   م ضه، ك نَ دَّنت ئج كم  ما  أا ً. 3 ما  دَّم دِق، دَّمت سط،

 .َّك  ِقاة م  ِقادَ دَّمه ا دَّة نا (.Sig)دَّمت سط دَّهس با  قيم، دًهتم   : (24-4) اقا َد  
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1  
يـــتا دًَّتـــزدا بتطبيـــق دَّقـــ دني   أنظمـــ، دَّتـــدقيق 

دَّغـــش  دَّتَلعـــم  دكتءـــ فممـــ  يإـــزز ِـــاص 
 ب َّتق ايا دَّم َّي،.

4.14 82.77 0.68 13.46 0.00 4 
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2  

ـــد ت عيـــ، من ســـب، َّـــدى ددئـــاة دَّتـــدقيق عـــ   يَ 
هَــا مخــ طا دَّمإل مــ َ دَّم َّيــ،  دإلَــاد دَ 

دَّغــــــش  دكتءــــــ فدَّمضــــــ دة َّرــــــ  ممــــــ  يإــــــزز 
  دَّتَلعم.

4.20 84.00 0.81 11.89 0.00 2 

3  

ــ د إَــاد دَ  آَّيــ َ من ســب، َّاق بــ،  يســ عد َ 
دَّمخ طا دَّائيس، م  قب  دَّاق ب، دَّددخليـ، ِـا 

ـــــز  ـــــ ايا  دكتءـــــ فتإزي دَّغـــــش  دَّتَلعـــــم ب َّتق
 دَّم َّي،.

4.12 82.46 0.80 11.31 0.00 5 

4  
ـــــــ،  ـــــــ َّمؤمَلَ دَّإلمي ـــــــدقيق ب ـــــــَ كـــــــ دا دَّت يتمت

دَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا  كتءــ ف دَّإمليــ، ً
 دَّم َّي،.

3.95 79.08 0.89 8.63 0.00 7 

5  
ا مـــــ  قبـــــ  دََّمإيـــــ،  تإيـــــي  دَّمـــــدقق دَّخـــــ َا

ب َّتقـــ ايا دَّإم ميـــ، يزيـــد مـــ  ةقـــ، دَّمســـ ممي  
 دَّم َّي،  خل م  م  دَّغش  دَّتَلعم.

4.17 83.38 0.78 12.05 0.00 3 

6  

متةــــــــــ   َّلقــــــــــ دني  إلتلتــــــــــزا ددئــــــــــاة دَّاق بــــــــــ، ب 
ـــــ، ممـــــ  يإـــــزز   دَّسي ســـــ َ  دَّتإليمـــــ َ دَّاق بي

دَّغـــــش  دَّتَلعـــــم ب َّتقـــــ ايا  دكتءـــــ فِـــــاص 
 دَّم َّي،.

4.23 84.62 0.75 13.32 0.00 1 

7  

يتا ت  يل ََّن، دَّمادَإ، بصَلهي، دَّ ص   
إَّــــ  دَّبي نــــ َ  دَّمإل مــــ َ  دًتصــــ   مب ءــــاة 

 دكتءـ فب َّمدققي   دَّمـ ظ ي  ممـ  يسـ عد ِـا 
 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

4.08 81.54 0.78 11.18 0.00 6 

  0.00 14.01 0.65 82.55 4.13 جميع فقرات المحور معاا  
 .(α≤0.05)دًَّ،  مست ى* دَّمت سط دَّهس با دد  إهص ئي   عند 

 
 :اآلتييمكن استخالص  (24-4) رقم من جدول

َّلقــ دني   دَّسي ســ َ  دَّتإليمــ َ  متةــ   إلدَّمت ســط دَّهســ با َّل قــاة دَّس دســ، "تلتــزا ددئــاة دَّاق بــ، ب -
ــ، دَّكليــ،  4.23يســ  ي  ."دَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا دَّم َّيــ، دكتءــ فدَّاق بيــ، ممــ  يإــزز ِــاص  )دَّدَا

 أ  دَّقيمـ، دًهتم َّيــ،  13.32 ختبــ اقيمـ، دً %،84.62( أي أ  دَّمت سـط دَّهســ با دَّنسـبا 3مـ  
.(Sig)  مذد يإنا أ  من ك م دِق، م  قب  أِادد دَّإين، عل  مذه دَّ قاة.  0.000تس  ي  
دَّغش  كتء فدَّإلمي،  دَّإملي، ً دَّمت سط دَّهس با َّل قاة دَّادبإ، " يتمتَ ك دا دَّتدقيق ب َّمؤمَلَ -

، قيمــــ، %79.08أي أ  دَّمت ســــط دَّهســــ با دَّنســــبا 3.95يســــ  ي  ". دَّتَلعــــم ب َّتقــــ ايا دَّم َّيــــ،
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 مذد يإنا أ  من ك م دِقـ، مـ  قبـ   0.000( تس  ي Sig).،  أ  دَّقيم، دًهتم َّي، 8.63 ختب ادً
 أِادد دَّإين، عل  مذه دَّ قاة. 

،  أ  دَّمت ســــــط دَّهســــــ با دَّنســــــبا يســــــ  ي 4.13  دَّمت ســــــط دَّهســــــ با يســــــ  ي إبءــــــك  عــــــ ا  -
دَّقيمــ، دًهتم َّيــ، ،  أ  14.01 ختبــ اقيمــ، دً   ،0.65 أ  دًنهــادف دَّمإيــ اي يســ  ي ،82.55%

.(Sig)  دكتءـ فِـا تإزيـز يسـ ما "تطبيـق مبـدأ أنظمـ، دَّتـدقيق  يإتبـا مهـ اَّـذَّك  ،0.000تس  ي 
، ممــ  يــد  علــ  أ  (α≤0.05)دًَّــ،  مســت ىدَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا دَّم َّيــ،" دد  إهصــ ئي   عنــد 

ــ، دً ــ، دَّم دِقــ، دَّمت ســط،  مــذد يإنــا أ   دَّمهــ اَّرــذد  ســتَ ب،مت ســط دَا يختلــف َ مايــ   عــ  دَا
من ك م دِق، م  قب  أِادد دَّإين، عل  ِقادَ مذد دَّمه ا،  ب َّت َّا تةبَ صه، دَّ اضي، دَّتا تنص 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي، دكتء فتإزيز  ِا عل  أ  مبدأ أنظم، دَّتدقيق يس ما
 :نيةالثاالفرضية الفرعية  اختبارنتيجة  -

ِـ   مبـدأ  دَّةـ نا دَّمهـ ا  دَّمت سط دَّهسـ با دَّنسـبا َّ قـادَ عل  دَّ قادَ دَّإين، إَ ب َهسم      
دَّغــش  دَّتَلعــم  دكتءــ ف%( ِــا تإزيــز 82.55يســ ما مســ مم، كبيــاة َــدد  بنســب، ) أنظمــ، دَّتــدقيق

 ب َّتق ايا دَّم َّي،.
ــ َ دَّمت ســط دَّهســ با دَّنســبا دَّنتيَــ، يإــز  دَّب هــث مــذه  -  قــادَ دَّمهــ ا ك نــَ َّ إَّــ  أ  دَا

ـ، دَّمسـ مم، كبيـاة َـدد  4ستةن   دَّ قاة اقا )كبياة َدد ، ب   ِـا ( ك نَ كبياة، ِا هـي  ك نـَ دَا
،  .َّلمه ا دَّكلي، دَّدَا

 
 دَّءـ  ِي، ِـا تإزيــز  ِصـ حإلدتطبيـق مبـدأ مســ مم، " الثالـث محـورالتحليـل فقـرات  4-2-2-3

 .دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،" دكتء ف
 :الثالثة الفرعية الفرضية
دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي، عند  دكتء ف تإزيز  دَّء  ِي، ِا ِص حإلديس ما تطبيق مبدأ      
 .(α≤0.05)دًَّ، مست ى

ـــ، دً Tدختبـــ اتـــا دســـتخددا       ـــ، مـــ  إذد ك نـــَ مت ســـط دَا ـــ، قـــد    ســـتَ ب،َّمإِا صـــلَ إَّـــ  دَا
 .(25-4) اقا ِا َد   م ضه، ك نَ دَّنت ئج كم  ما  أا ً. 3 ما دَّم دِق، دَّمت سط، 
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 .َّك  ِقاة م  ِقادَ دَّمه ا دَّة َّث(.Sig) دَّمت سط دَّهس با  قيم، دًهتم   : (25-4) اقا َد  

 الفقرة م
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1  
دإلِص ح دَّك ِا ع  َميَ بن د دَّق دئا دَّم َّي، 

دَّغــش  دَّتَلعــم  دكتءــ فبءــ  ِي، يســ عد ِــا 
 ب َّتق ايا دَّم َّي،.

4.17 83.38 0.72 13.10 0.00 1 

2  

برـــــ  تصـــــنيف  ـــــتا بمَ  ـــــ َ ي ـــــد أســـــس  آَّي تَ 
دَّمإل مـ َ دَّم َّيــ،  غيـا دَّم َّيــ، دَّد ايـ،  غيــا 

دَّغـش  دكتءـ فدَّد اي، بءك  ِـ اي تإـزز مـ  
  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

4.14 82.77 0.75 12.28 0.00 2 

3  
دإلِص ح ع  دَّمإل م َ ذدَ دتممي، دَّنسبي، 
ِا دَّ قـَ دَّمن سـم  ب َّءـك  دَّمن سـم يسـ عد 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء فِا 
3.95 79.08 0.82 9.40 0.00 6 

4  

يقــ ا دَّمَلــس ب َّت كــد مــ  صــه،  دقــ،  نزدمــ، 
دَّمإل م َ ب َّتق ايا دَّم َّي، دَّم صح عنر  ممـ  

دَّغـش  دَّتَلعـم ب َّتقـ ايا  دكتءـ فيزيد ِاص 
 دَّم َّي،.

4.06 81.23 0.81 10.60 0.00 3 

5  
يلتـــــــــزا دَّمصـــــــــاف بنءـــــــــا دَّت عيـــــــــ، دَّم َّيـــــــــ، 
ي، َّألطــادف ذدَ دَّإَلقــ، ممــ  يســ عد   دَّمصــِا

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء فِا 
4.03 80.62 0.83 10.03 0.00 4 

6  

تمتـــَ دَّنظـــ ا دإلدداي  دَّمـــ َّا بـــ َّق ة  دَّءـــ  ِي، 
يقلــــ  دًَترــــ ددَ  دَّتقــــديادَ دَّءخصــــي، ممــــ  
يسرا ِا م ة قي، دَّتق ايا دَّم َّي، دَّص داة ع  

 دَّمصاف.

4.02 80.31 0.76 10.77 0.00 5 

  0.00 13.35 0.64 81.23 4.06 جميع فقرات المحور معاا  
 .(α≤0.05)دًَّ،  مست ى* دَّمت سط دَّهس با دد  إهص ئي   عند 

 
 :اآلتييمكن استخالص  (25-4) رقم من جدول

دَّمت سـط دَّهسـ با َّل قـاة دت َّـ  "دإلِصـ ح دَّكـ ِا عـ  َميـَ بنـ د دَّقـ دئا دَّم َّيـ، بءـ  ِي، يسـ عد  -
ــــ، دَّكليــــ، مـــــ   4.17يســــ  ي  .دَّغــــش  دَّتَلعــــم ب َّتقـــــ ايا دَّم َّيــــ،" دكتءــــ فِــــا  ( أي أ  3)دَّدَا
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تسـ  ي  (.Sig) أ  دَّقيم، دًهتم َّي،  13.10 ختب ا%، قيم، د83.38ًدَّمت سط دَّهس با دَّنسبا 
  مذد يإنا أ  من ك م دِق، م  قب  أِادد دَّإين، عل  مذه دَّ قاة.  0.000

َّةــــ، "دإلِصــــ ح عــــ  دَّمإل مــــ َ ذدَ دتمميــــ، دَّنســــبي، ِــــا دَّ قــــَ دَّمت ســــط دَّهســــ با َّل قــــاة دَّة  -
أي  3.95يس  ي  .دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،" دكتء فدَّمن سم  ب َّءك  دَّمن سم يس عد ِا 

ـــ اقيمـــ، دً  ، %79.08أ  دَّمت ســـط دَّهســـ با دَّنســـبا   (.Sig)،  أ  دَّقيمـــ، دًهتم َّيـــ، 9.40 ختب
   أِادد دَّإين، عل  مذه دَّ قاة.  مذد يإنا أ  من ك م دِق، م  قب 0.000تس  ي 

،  أ  دَّمت ســــــط دَّهســــــ با دَّنســــــبا يســــــ  ي 4.06  دَّمت ســــــط دَّهســــــ با يســــــ  ي إبءــــــك  عــــــ ا  -
دَّقيمـ، دًهتم َّيـ، ،  أ  13.35 ختبـ اقيمـ، دً   ،0.64 أ  دًنهادف دَّمإي اي يس  ي  %،81.23
(Sig.)  ـــدأ د 0.000تســـ  ي ِـــا تإزيـــز يســـ ما ِصـــ ح  دَّءـــ  ِي، إلَّـــذَّك يإتبـــا مهـــ ا "تطبيـــق مب
، ممــ  يــد  (α≤0.05)دًَّــ،  مســت ىدَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا دَّم َّيــ،" ددَّــ، إهصـ ئي   عنــد  دكتءـ ف

ــ، دً ــ، دَّم دِقــ، دَّمت ســط،  مــذد  دَّمهــ اَّرــذد  ســتَ ب،علــ  أ  مت ســط دَا يختلــف َ مايــ   عــ  دَا
  قب  أِادد دَّإينـ، علـ  ِقـادَ مـذد دَّمهـ ا،  ب َّتـ َّا تةبـَ صـه، دَّ اضـي، يإنا أ  من ك م دِق، م

دَّغــش  دَّتَلعــم  دكتءــ ف دَّءــ  ِي، يســ ما ِــا تإزيــز  ِصــ حإلددَّتــا تــنص علــ  أ  تطبيــق مبــدأ 
 ب َّتق ايا دَّم َّي،.

 :الثالثةالفرضية الفرعية  اختبارنتيجة  -
ِـ   مبـدأ  دَّة َّـث دَّمهـ ا دَّنسـبا َّ قـادَ  دَّمت سط دَّهس با عل  دَّ قادَ دَّإين، إَ ب َهسم      

ــــاة َــــدد  بنســــب،  دإلِصــــ ح  دَّءــــ  ِي، ــــز  %(81.23)يســــ ما مســــ مم، كبي ــــا تإزي دَّغــــش  دكتءــــ فِ
  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

ــ َ دَّمت ســط دَّهســ با دَّنســبا َّ دَّنتيَــ، يإــز  دَّب هــث مــذه  -  قــادَ دَّمهــ ا ك نــَ إَّــ  أ  دَا
ـ، دَّمسـ مم، كبيـاة َـدد  3)ستةن   دَّ قاة اقا كبياة َدد ، ب   ِـا ( ك نَ كبياة، ِا هـي  ك نـَ دَا

،  .َّلمه ا دَّكلي، دَّدَا
 
ـــق مبـــدأ إدداة دَّمخـــ طا ِـــا تإزيـــز مســـ مم، "الرابـــع محـــور التحليـــل فقـــرات  4-2-2-4 تطبي

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا" دكتء ف
 :الرابعةالفرعية الفرضية 

دَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا دَّم َّيــ، عنــد  دكتءــ فيســ ما تطبيــق مبــدأ إدداة دَّمخــ طا ِــا تإزيــز      
 . (α≤0.05)دًَّ،  مست ى

ـــ، دً T دختبـــ اتـــا دســـتخددا       ـــ، مـــ  إذد ك نـــَ مت ســـط دَا ـــ، قـــد  ســـتَ ب،َّمإِا  صـــلَ إَّـــ  دَا
 .(26-4) اقا ِا َد   م ضه، ك نَ دَّنت ئج كم  ما  أا ً. 3 ما  دَّم دِق، دَّمت سط،
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 .َّك  ِقاة م  ِقادَ دَّمه ا دَّادبَ (.Sig)دَّمت سط دَّهس با  قيم، دًهتم   : (26-4) اقا َد  
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1  
ـــ د ََّنـــ، إدداة مخـــ طا تتمتـــَ ب ًســـتقَلَّي،   َ

دَّغـــــــش  دكتءــــــ ف دَّصــــــَلهي َ يســــــ عد ِــــــا 
  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

4.26 85.23 0.80 12.78 0.00 1 

2  

يإمـــــ  دَّمصـــــاف بخطـــــ، دســـــتادتيَي،   ق ئيـــــ، 
ءـــ مل، ه َّيـــ،  مســـتقبلي، إلدداة دَّمخـــ طا ممـــ  

ــــــــاص  دَّغــــــــش  دَّتَلعــــــــم  دكتءــــــــ فتإــــــــزز ِ
 ب َّتق ايا دَّم َّي،.

4.17 83.38 0.80 11.76 0.00 3 

3  
َـــاد دَ ِإ َّـــ،  متطـــ اة ا أنظمـــ،  دن إلدداة  َتـــِ 

دَّمخــ طا يســ عد ِــا دَّهــد مــ  مم اســ، دَّغــش 
  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

4.09 81.85 0.79 11.22 0.00 5 

4  

إـــ   بـــي  ددئـــاة  يـــتا دَّت دصـــ  بءـــك  مب ءـــا ِ 
دَّمخـــــ طا  كـــــ  مـــــ  مَلـــــس دإلدداة  دَّـــــد دئا 

دَّغــش  دكتءــ فدتخــاى ممــ  يإــزز مــ  ِــاص 
  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. 

4.15 83.08 0.73 12.68 0.00 4 

5  
ـــ، ِـــا  ـــ،  دَّإملي ا دَّمـــؤمَلَ دَّإلمي ـــِ  يســـ ما ت
مَـــــ   إدداة دَّمخـــــ طا ِـــــا دَّهـــــد مـــــ  دَّغـــــش 

  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.
4.18 83.69 0.81 11.82 0.00 2 

  0.00 14.42 0.66 83.45 4.17 جميع فقرات المحور معاا  
 .(α≤0.05)دًَّ،  مست ى* دَّمت سط دَّهس با دد  إهص ئي   عند 

 
 :اآلتييمكن استخالص  (26-4) رقم من جدول

دَّمت سط دَّهس با َّل قاة دت َّ  "َ  د ََّن، إدداة مخ طا تتمتَ ب ًستقَلَّي،  دَّصَلهي َ يسـ عد  -
ــــ، دَّكليــــ، مـــــ  4.26يســــ  ي  .دَّغــــش  دَّتَلعــــم ب َّتقـــــ ايا دَّم َّيــــ،" دكتءــــ فِــــا  ( أي أ  3 )دَّدَا

تسـ  ي  (.Sig) أ  دَّقيمـ، دًهتم َّيـ، 12.78 ختبـ اقيمـ، دً %،85.23دَّمت سط دَّهس با دَّنسـبا 
  مذد يإنا أ  من ك م دِق، م  قب  أِادد دَّإين، عل  مذه دَّ قاة.  0.000
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َاد دَ ِإ َّ،  متطـ اة إلدداة دَّمخـ طا يسـ عد ِـا  - ا أنظم،  دن دَّمت سط دَّهس با َّل قاة دَّة َّة، "َتِ 
أي أ  دَّمت سط دَّهس با دَّنسـبا  4.09يس  ي  .دَّم َّي،"دَّهد م  مم اس، دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا 

 مـــذد يإنـــا أ   0.000تســـ  ي  (.Sig)،  أ  دَّقيمـــ، دًهتم َّيـــ، 11.22 ختبـــ اقيمـــ، دً %،81.85
 من ك م دِق، م  قب  أِادد دَّإين، عل  مذه دَّ قاة. 

،  أ  دَّمت ســــــط دَّهســــــ با دَّنســــــبا يســــــ  ي 4.17دَّمت ســــــط دَّهســــــ با يســــــ  ي إ  بءــــــك  عــــــ ا  -
دَّقيمــ، دًهتم َّيــ، ،  أ  14.42 ختبــ اقيمــ، دً   ،0.66 أ  دًنهــادف دَّمإيــ اي يســ  ي ، 83.45%
(Sig.)  دكتءــ فِــا تإزيــز  يســ ما َّــذَّك يإتبــا مهــ ا "تطبيــق مبــدأ إدداة دَّمخــ طا 0.000تســ  ي 

، ممـ  يـد  علـ  أ  مت سـط (α≤0.05)دًَّـ،  مسـت ىدَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا" ددَّـ، إهصـ ئي   عنـد 
ــ، دً ــ، دَّم دِقــ، دَّمت ســط،  مــذد يإنــا أ  منــ ك  دَّمهــ اَّرــذد  ســتَ ب،دَا يختلــف َ مايــ   عــ  دَا

م دِق، م  قب  أِادد دَّإين، عل  ِقادَ مذد دَّمه ا،  ب َّت َّا تةبَ صه، دَّ اضي، دَّتـا تـنص علـ  
 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا. ء فدكتأ  تطبيق مبدأ إدداة دَّمخ طا يس ما ِا تإزيز 

 :الرابعةالفرضية الفرعية  اختبارنتيجة  -
ِـ   مبـدأ  دَّادبـَ دَّمهـ ا  دَّمت سـط دَّهسـ با دَّنسـبا َّ قـادَ علـ  دَّ قـادَ دَّإين، إَ ب َهسم      

دَّغــش  دَّتَلعــم  دكتءــ فِــا تإزيــز  %(83.45)بنســب، َــدد  يســ ما مســ مم، كبيــاة إدداة دَّمخــ طا 
دَّم َّيـــ،. هيـــث ك نـــَ نســـب، مـــذد دَّمهـــ ا دتعلـــ  مـــ  بـــي  َميـــَ دَّمهـــ  ا بســـبم تإـــال ب َّتقـــ ايا 

، ع َّي، َدد  م  دَّمخ طا.  دَّمص اف َّدَا
ك نَ  كلر  إَّ  أ  دَا َ دَّمت سط دَّهس با دَّنسبا َّ قادَ دَّمه ا دَّنتيَ، يإز  دَّب هث مذه  -

، دَّمس مم، كبياة  كذَّك، َدد   كبياة ، عل  َدد   ك نَ دَا  .َّلمه ا دَّكلي، دَّدَا
 

تطبيـق مبـدأ نظـ ا دَّمك ِـآَ  دَّتإ يضـ َ مسـ مم، " الخـام  محورالتحليل فقرات  4-2-2-5
 .دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،" دكتء فِا تإزيز 

 :الخامسةالفرعية الفرضية 
دَّغـش  دَّتَلعـم ب َّتقـ ايا  دكتءـ فيس ما تطبيق مبـدأ نظـ ا دَّمك ِـآَ  دَّتإ يضـ َ ِـا تإزيـز      

 .(α≤0.05)دًَّ، مست ىدَّم َّي، عند 

ـــ، دً T دختبـــ اتـــا دســـتخددا       ـــ، مـــ  إذد ك نـــَ مت ســـط دَا ـــ، قـــد  صـــ ســـتَ ب،َّمإِا لَ إَّـــ  دَا
 .(27-4) اقا ِا َد   م ضه، ك نَ دَّنت ئج كم  ما  أا ً. 3 ما دَّم دِق، دَّمت سط، 
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 .َّك  ِقاة م  ِقادَ دَّمه ا دَّخ مس(.Sig)  دًهتم  دَّمت سط دَّهس با  قيم، :(27-4)َد   
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1  

 َدَّمك ِآيق ا مَلس دإلدداة ب ضَ نظ ا منح 
ــــ   ــــ، بتطبيق ــــ ا دإلدداة دَّتن يذي  دَّتإ يضــــ َ  تق
يســــ ما ِــــا تَنــــم مخــــ طا دَّغــــش  دَّتَلعــــم 

 ب َّتق ايا دَّم َّي،.

3.91 78.15 0.70 10.44 0.00 2 

2  

ـــــزا دَّمصـــــاف بمادَإتـــــ  َّنظـــــ ا دَّمك ِـــــآَ  يلت
 دَّهــــــــ دِز بءــــــــك  د اي ممــــــــ  يإــــــــزز نزدمــــــــ، 
دَّمـــ ظ ي   تَنـــم دَّغـــش  دَّتَلعـــم ب َّتقـــ ايا 

 دَّم َّي،.

3.80 76.00 0.87 7.42 0.00 4 

3  

ـــ، ِـــا  ـــ،  دَّإملي ا دَّمـــؤمَلَ دَّإلمي ـــِ  يســـ ما ت
 دَّتإ يضــــــ َ هســــــم  َدَّمك ِـــــآمَـــــ   مــــــنح 

ـــ، دَّمخـــ طا ِـــا دَّهـــد مـــ  دنتءـــ ا دَّغـــش  دَا
  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

3.88 77.54 0.74 9.56 0.00 3 

4  
ــد نظــ ا ك مــ  متك مــ  َّقيــ س دتدد  ددخــ   يَ 

 كتءـــــ فدَّمصـــــاف بءـــــك   دضـــــح  ءـــــ  ف ً
 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

3.97 79.38 0.77 10.15 0.00 1 

5  
تن يَ أءك   دَّمنح  دَّهـ دِز دَّم ديـ،  دَّمإن يـ، 
َّلمــــــ ظ ي  يقلــــــ  دَّغــــــش  دَّتَلعــــــم ب َّتقــــــ ايا 

 دَّم َّي،. 
3.78 75.69 0.84 7.55 0.00 5 

6  

ت دِق دََّر َ دإلءـادِي،  دَّاق بيـ، )مـةَل  سـلط، 
ـــــ  تخصـــــيص  ـــــد( عل تعضـــــ    َدَّمك ِـــــآدَّنق

مَلــس دإلدداة بءـــك  يهـــد مــ  داتكـــ م دَّغـــش 
  دَّتَلعم ِا دَّتق ايا دَّم َّي،.

3.77 75.38 0.84 7.35 0.00 6 

  0.00 10.92 0.63 77.03 3.85 جميع فقرات المحور معاا  
 .(α≤0.05)دًَّ،  مست ى* دَّمت سط دَّهس با دد  إهص ئي   عند 
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 :اآلتي( يمكن استخالص 27-4من جدول )
ــد نظــ ا ك مــ  متك مــ  َّقيــ س دتدد  ددخــ  دَّمصــاف بءــك   - دَّمت ســط دَّهســ با َّل قــاة دَّادبإــ، "يَ 

، دَّكلي، م   3.97يس  ي  ".دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي، كتء ف دضح  ء  ف ً ( أي 3)دَّدَا
 (.Sig)  أ  دَّقيمــــ، دًهتم َّيــــ، 10.15 ختبــــ ا، قيمــــ، دً%79.38أ  دَّمت ســــط دَّهســــ با دَّنســــبا 

  مذد يإنا أ  من ك م دِق، م  قب  أِادد دَّإين، عل  مذه دَّ قاة.  0.000تس  ي 
دَّمت ســـط دَّهســـ با َّل قـــاة دَّس دســـ، "ت دِـــق دََّرـــ َ دإلءـــادِي،  دَّاق بيـــ، )مـــةَل  ســـلط، دَّنقـــد( علـــ   -

تعضــ   مَلــس دإلدداة بءــك  يهــد مــ  داتكــ م دَّغــش  دَّتَلعــم ِــا دَّتقــ ايا  دَّمك ِــآَتخصــيص 
،  أ  7.35 ختبـــ اقيمـــ، دً%،75.38أي أ  دَّمت ســـط دَّهســـ با دَّنســـبا  3.77يســـ  ي  .دَّم َّيـــ،"

 مذد يإنا أ  من ك م دِق، م  قب  أِادد دَّإين، علـ  مـذه  0.000تس  ي  (.Sig)دَّقيم، دًهتم َّي، 
 دَّ قاة. 

،  أ  دَّمت ســــــط دَّهســــــ با دَّنســــــبا يســــــ  ي 3.85  دَّمت ســــــط دَّهســــــ با يســــــ  ي إعــــــ ا  بءــــــك  -
،  أ  دَّقيمـ، دًهتم َّيـ، 10.92 ختبـ اقيمـ، دً   ،0.63 أ  دًنهادف دَّمإي اي يس  ي %، 77.03
(Sig.)  ــذَّك يإتبــا مهــ ا "تطبيــق مبــدأ نظــ ا دَّمك ِــآَ  دَّتإ يضــ َ  0.000تســ  ي ِــا يســ ما َّ
، ممـ  (α≤0.05)دًَّـ،  مسـت ى" ددَّ، إهص ئي   عنـد  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،دَّغش  دكتء فتإزيز 

ــ، دً ــ، دَّم دِقــ، دَّمت ســط،  دَّمهــ اَّرــذد  ســتَ ب،يــد  علــ  أ  مت ســط دَا يختلــف َ مايــ   عــ  دَا
 مــذد يإنــا أ  منــ ك م دِقــ، مــ  قبــ  أِــادد دَّإينــ، علــ  ِقــادَ مــذد دَّمهــ ا،  ب َّتــ َّا تةبــَ صــه، 

 دكتءــ فدَّ اضــي، دَّتــا تــنص علــ  أ  تطبيــق مبــدأ نظــ ا دَّمك ِــآَ  دَّتإ يضــ َ يســ ما ِــا تإزيــز 
 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

 :الخامسةفرضية الفرعية ال اختبارنتيجة  -
ِــ    دَّخــ مس دَّمهــ ا  دَّمت ســط دَّهســ با دَّنســبا َّ قــادَ علــ  دَّ قــادَ دَّإينــ، إَ بــ َهســم      
دَّغــش  دكتءــ فِــا تإزيــز  %(77.03)يســ ما مســ مم، كبيــاة بنســب،  دَّتإ يضــ َ دَّمك ِــآَ نظــ ا 

هيـث ك نـَ نسـب، مـذد دَّمهـ ا دتقـ  مـ  بـي  َميـَ دَّمهـ  ا بسـبم أ    دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّيـ،.
دَّمك ِــآَ  دَّتإ يضــ َ تمــنح ِــا دَّغ َّــم َّــإلدداة دَّإليــ  ِــا دَّمصــ اف،  مــا مــ  إختصــ ص دإلدداة 

 دَّإلي  َّلمص اف.
ك نَ  كلر  إَّ  أ  دَا َ دَّمت سط دَّهس با دَّنسبا َّ قادَ دَّمه ا دَّنتيَ، يإز  دَّب هث مذه  -

، دَّمس مم، كبياة عل   كذَّككبياة،  ، ك نَ دَا  .َّلمه ا دَّكلي، دَّدَا
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تطبيـق مبـدأ د ا  هقـ ق دَّمسـ ممي  ِـا  مسـ مم،" السـاد  محـورالتحليل فقـرات  4-2-2-6
 .دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،" دكتء فتإزيز 

 :السادسةالفرعية الفرضية 
دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،  دكتء فيس ما تطبيق مبدأ د ا  هق ق دَّمس ممي  ِا تإزيز      

 .(α≤0.05) دًَّ، مست ىدًَّ، عند 

ـــ، دً T دختبـــ اتـــا دســـتخددا       ـــ، مـــ  إذد ك نـــَ مت ســـط دَا ـــ، قـــد    ســـتَ ب،َّمإِا صـــلَ إَّـــ  دَا
 .(28-4) اقا ِا َد   م ضه، ك نَ دَّنت ئج كم  ما  أا ً. 3 ما دَّم دِق، دَّمت سط، 

 .َّك  ِقاة م  ِقادَ دَّمه ا دَّس دس(.Sig) قيم، دًهتم  دَّمت سط دَّهس با :(28-4)َد  
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1  

يتا دَّمه ِظ، عل  هق ق دَّمس ممي  مة  هق 
دَّهضـــ ا  دَّتصـــ يَ  من قءـــ، أســـئلترا خـــَل  

دََّمإيـــــ، بءــــك  يهـــــد مــــ  دَّغـــــش دَتم عــــ َ 
  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

4.11 82.15 0.81 10.99 0.00 1 

2  
دَتم عــــ َ دََّمإيــــ، دَّإم ميــــ، دَّإ ديــــ،  غيــــا 
ــــ َّغش  دَّإ ديــــ، تإــــزز مــــ   عــــا دَّمســــ ممي  ب

  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.
3.94 78.77 0.85 8.95 0.00 7 

3  

تز يــــد دَّمســــ ممي  بَــــد   أعمــــ   دَتم عــــ َ 
ق، ب  قب  ِتاة  دََّمإي، دَّإم مي،  دَّتق ايا دَّمِا

دَّغــــــش  دكتءــــــ فمــــــ  دًَتمــــــ ع يإــــــزز مــــــ  
  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّ،.

4.02 80.31 0.89 9.17 0.00 2 

4  
ســـاع، تز يـــد دَّمســـ ممي  ب َّمإل مـــ َ دََّلزمـــ، 

 دكتءـــ فَّرـــا ِـــا دَّ قـــَ دَّمن ســـم تـــؤدي إَّـــ  
 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

4.00 80.00 0.79 10.20 0.00 3 

5  

يتا تز يد دَّمسـ ممي  ب َّتقـ ايا هـ   دت ضـ ع 
دَّم َّيــــــ،  دَّمخــــــ طا بءــــــك  د اي ممــــــ  يإــــــزز 

دَّغــــــش  دَّتَلعــــــم ب َّتقــــــ ايا  دكتءــــــ فِــــــاص 
 دَّم َّي،.

3.88 77.54 0.93 7.63 0.00 8 
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6  

دَّمه ِظــــ، علــــ  دَّمإ ملــــ، دَّإ دَّــــ، مــــَ َميــــَ 
دَّمســ ممي   عــدا تســايم مإل مــ َ مــ  ددخــ  
دَّمصــاف َّــبإل دَّمســ ممي  د   غيــاما قبــ  
دإلِصـــــــ ح عنرــــــــ  تســـــــ عد ِــــــــا زيـــــــ دة دَّةقــــــــ، 

 ب َّتق ايا.

3.97 79.38 0.88 8.85 0.00 5 

7  

ا عـــ   يســـ عد دًست ســـ ا مـــ  دَّمـــدقق دَّخـــ َا
دتمـــ ا دَّم َّيـــ، َّلمصـــاف خـــَل  دًَتم عـــ َ 
دَّإ ديــ،  غيــا دَّإ ديــ، َّلَمإيــ، دَّإم ميــ، علــ  

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء ف

3.98 79.69 0.76 10.44 0.00 4 

8  
ي مــنح دَّمســ ممي  هــق دَّمســ  َّ،  دَّاق بــ، علــ  

 دكتءـــــ فأعمـــــ   دَّمصـــــاف بمـــــ  يســـــ عد ِـــــا 
 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

3.95 79.08 0.93 8.31 0.00 6 

  0.00 10.99 0.72 79.62 3.98 جميع فقرات المحور معاا  

 .(α≤0.05)دًَّ،  مست ى* دَّمت سط دَّهس با دد  إهص ئي   عند 
 

 :اآلتي( يمكن استخالص 28-4)رقم من جدول 
دَّمه ِظــــ، علــــ  هقــــ ق دَّمســـ ممي  مةــــ  هــــق دَّهضــــ ا دَّمت ســـط دَّهســــ با َّل قــــاة دت َّــــ  "يـــتا  -

 دَّتصــ يَ  من قءــ، أســئلترا خــَل  دَتم عــ َ دََّمإيــ، بءــك  يهــد مــ  دَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا 
ــ، دَّكليــ، مــ  4.11يســ  ي  ".دَّم َّيــ، ، قيمــ، %82.15( أي أ  دَّمت ســط دَّهســ با دَّنســبا 3)دَّدَا

 مذد يإنا أ  من ك م دِقـ، مـ  قبـ  0.000 ي تس  (Sig). أ  دَّقيم، دًهتم َّي،  10.99 ختب ادً
 أِادد دَّإين، عل  مذه دَّ قاة. 

ــــ ايا هــــ   دت ضــــ ع دَّم َّيــــ،  - ــــتا تز يــــد دَّمســــ ممي  ب َّتق دَّمت ســــط دَّهســــ با َّل قــــاة دَّخ مســــ، "ي
 3.88يسـ  ي  .دَّغـش  دَّتَلعـم ب َّتقـ ايا دَّم َّيـ،" دكتءـ ف دَّمخ طا بءـك  د اي ممـ  يإـزز ِـاص 

(Sig).،  أ  دَّقيمــ، دًهتم َّيــ، 7.63 ختبــ ا، قيمــ، دً%77.54أي أ  دَّمت ســط دَّهســ با دَّنســبا 

  مذد يإنا أ  من ك م دِق، م  قب  أِادد دَّإين، عل  مذه دَّ قاة.  0.000تس  ي 
،  أ  دَّمت ســــــط دَّهســــــ با دَّنســــــبا يســــــ  ي 3.98  دَّمت ســــــط دَّهســــــ با يســــــ  ي إبءــــــك  عــــــ ا  -

دَّقيمــ، دًهتم َّيـــ، ،  أ  10.99 ختبـــ اقيمــ، دً ،0.72 أ  دًنهــادف دَّمإيــ اي يســـ  ي  %،79.62
.(Sig)  ِــا تإزيــز يســ ما "تطبيــق مبــدأ د ا  هقــ ق دَّمســ ممي   مهــ اَّــذَّك يإتبــا  0.000تســ  ي

ممـ  يـد  ، (α≤0.05)دًَّـ،  مسـت ىدد  إهصـ ئي   عنـد  .دَّغش  دَّتَلعـم ب َّتقـ ايا دَّم َّيـ،" دكتء ف
ــ، دًعلــ  أ   ــ، دَّم دِقــ، دَّمت ســط،  مــذد  دَّمهــ اَّرــذد  ســتَ ب،مت ســط دَا يختلــف َ مايــ   عــ  دَا

يإنا أ  من ك م دِق، م  قب  أِادد دَّإينـ، علـ  ِقـادَ مـذد دَّمهـ ا،  ب َّتـ َّا تةبـَ صـه، دَّ اضـي، 
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دَّغـش  دَّتَلعـم  دكتءـ فدَّتا تنص عل  أ  تطبيق مبدأ د ا  هق ق دَّمس ممي  يس ما ِا تإزيـز 
 يا دَّم َّي،.ب َّتق ا 

 :السادسةالفرضية الفرعية  اختبارنتيجة  -
ِـ   مبـدأ  دَّسـ بَ دَّمهـ ا  دَّمت سط دَّهس با دَّنسبا َّ قـادَ عل  دَّ قادَ دَّإين، إَ ب َهسم      

دَّغـــــش  دكتءـــــ فِـــــا تإزيـــــز  %(79.62)يســـــ ما مســـــ مم، كبيـــــاة بنســـــب،  د ا  هقـــــ ق دَّمســـــ ممي 
  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

ـ َ دَّمت سـط دَّهسـ با دَّنسـبا  دَّنتيَـ، يإز  دَّب هث مذه  - ل قـادَ َّك نـَ كبيـاة َـدد  إَّـ  أ  دَا
ــ، دَّمســ مم، (2،5،6،7،8) ل قــادَ اقــاَّك نــَ كبيــاة    ،(1،3،4)اقــا  ، ِــا هــي  ك نــَ دَا

، كبياة عل   .َّلمه ا دَّكلي، دَّدَا

 
ــرات  4-2-2-7 ــل فق ــي تعزيــز  الســابع محــورالتحلي ــدأ دور أصــحاب المصــالح ف ــق مب "تطبي

 .الغش والتالعب بالتقارير المالية" اكتشاف
 :السابعةالفرعية الفرضية 

دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،  دكتء فيس ما تطبيق مبدأ د ا أصه م دَّمص َّح ِا تإزيز      
 (.α≤0.05) مست ى دًَّ،عند 
، م   T دختب اتا دستخددا       ، دًَّمإِا ، قد  ستَ ب،إذد ك نَ مت سط دَا  صلَ إَّ  دَا

 .(29-4) اقا ِا َد   م ضه، ك نَ دَّنت ئج كم  ما  أا ً. 3 ما  دَّم دِق، دَّمت سط،

 .َّك  ِقاة م  ِقادَ دَّمه ا دَّس بَ(.Sig)دَّمت سط دَّهس با  قيم، دًهتم  : (29-4) َد  
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1  
تهديــد أد دا دتطــادف دتخــاى ذدَ دَّمصــ َّح 

 دكتءــ ف دَّمه ِظــ، علــ  هقــ قرا يســ عد ِــا 
 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

3.89 77.85 0.75 9.56 0.00 6 

2  
يإـــــزز د ا ســـــلط، دَّنقـــــد ِـــــا ضـــــم   دمتةـــــ   
دَّمصـــ اف َّمتطلبـــ َ نظـــ ا  مبـــ دئ دَّه كمـــ، 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.  دكتء فِا 
3.97 79.38 0.81 9.65 0.00 4 



 

 165 

 

3  

يهصــــــــــ  دتطــــــــــادف ذدَ دَّمصــــــــــ َّح علــــــــــ  
ـــــ، مصـــــ َّهرا  ـــــا تضـــــم  هم ي دَّمإل مـــــ َ دَّت
هسم عَلقـترا ب َّمصـاف بءـك  يإـزز ِـاص 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء ف

3.91 78.15 0.76 9.57 0.00 5 

4  

ـــــ ا دَّمصـــــاف ب تخـــــ ذ دإلَـــــاد دَ دَّإ َلـــــ،  يق
ـــــــ ق دتطـــــــادف  ـــــــا هق إلصـــــــَلح أي خـــــــاق ِ
دتخـــــــاى بءـــــــك  يهـــــــد مـــــــ  داتكـــــــ م دَّغـــــــش 

  دَّتَلعم ب َّتق ايا.

4.06 81.23 0.73 11.78 0.00 1 

5  
ــــ  دَّمصــــاف دَّمســــؤ َّي، دًَتم عيــــ، ِــــا  يتبن

دَّنـــــ دها ذدَ دَّإَلقـــــ، بمـــــ  يقلـــــ  مـــــ  َميـــــَ 
 داتك م دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

4.05 80.92 0.80 10.56 0.00 2 

6  

دَّت دص  بي  دتطادف ذدَ دَّمص َّح  مَلـس 
را تَــ ه دَّتصــِا َ  دإلدداة َّلتإبيــا عــ  مخــ ِ 
ـــ، يهـــد  ـــ  دإلدداة دَّتن يذي ـــ، مـــ  قب ـــا دَّق ن ني غي

دَّغش  دَّتَلعم ب َّتقـ ايا  دكتء فم  داتك م 
 دَّم َّي،.

4.00 80.00 0.73 11.06 0.00 3 

  0.00 12.59 0.63 79.59 3.98 جميع فقرات المحور معاا  

 .(α≤0.05) مست ى دًَّ،* دَّمت سط دَّهس با دد  إهص ئي   عند 
 

 :اآلتييمكن استخالص  (29-4)من جدول 
ب تخ ذ دإلَاد دَ دَّإ َلـ، إلصـَلح أي خـاق ِـا دَّمت سط دَّهس با َّل قاة دَّادبإ، "يق ا دَّمصاف  -

ــ،  4.06يسـ  ي  .هقـ ق دتطـادف دتخـاى بءـك  يهـد مـ  داتكـ م دَّغـش  دَّتَلعـم ب َّتقـ ايا" )دَّدَا
 أ  دَّقيمــــ، 11.78 ختبــــ اقيمــــ، دً %،81.23( أي أ  دَّمت ســــط دَّهســــ با دَّنســــبا 3دَّكليــــ، مــــ  
  مذد يإنا أ  من ك م دِق، م  قب  أِادد دَّإين، عل  مذه دَّ قاة.  0.000تس  ي  (Sig).دًهتم َّي، 

دَّمت سـط دَّهســ با َّل قــاة دت َّـ  " تهديــد أد دا دتطــادف دتخـاى ذدَ دَّمصــ َّح  دَّمه ِظــ، علــ   -
أي أ  دَّمت ســــط 3.89دَّغــــش  دَّتَلعــــم ب َّتقــــ ايا دَّم َّيــــ،." يســــ  ي  دكتءــــ فهقــــ قرا يســــ عد ِــــا 
 0.000تســ  ي  (Sig).،  أ  دَّقيمــ، دًهتم َّيــ، 9.56 ختبــ ايمــ، دً، ق%77.85دَّهســ با دَّنســبا 

  مذد يإنا أ  من ك م دِق، م  قب  أِادد دَّإين، عل  مذه دَّ قاة. 
،  أ  دَّمت ســــــط دَّهســــــ با دَّنســــــبا يســــــ  ي 3.98  دَّمت ســــــط دَّهســــــ با يســــــ  ي إبءــــــك  عــــــ ا  -

،  أ  دَّقيمــ، دًهتم َّيـــ، 12.59 ختبـــ اقيمــ، دً ،0.63 أ  دًنهــادف دَّمإيــ اي يســـ  ي ، 79.59%
.(Sig)  دكتءـ فَّذَّك يإتبا مه ا "تطبيق مبـدأ د ا أصـه م دَّمصـ َّح ِـا تإزيـز  0.000تس  ي 

، ممـ  يـد  علـ  أ  (α≤0.05) مسـت ى دًَّـ،دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي، " ددَّـ، إهصـ ئي   عنـد 
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ــ، دً ــ، دَّم دِقــ، دَّمت ســط،  مــذد يإنــا أ   دَّمهــ اَّرــذد  ســتَ ب،مت ســط دَا يختلــف َ مايــ   عــ  دَا
من ك م دِق، م  قب  أِادد دَّإين، عل  ِقادَ مذد دَّمه ا،  ب َّت َّا تةبَ صه، دَّ اضي، دَّتا تنص 

دَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا  دكتءــ فعلــ  أ  تطبيــق مبــدأ د ا أصــه م دَّمصــ َّح يســ ما ِــا تإزيــز 
 دَّم َّي،.

 :السابعةلفرعية الفرضية ا اختبار نتيجة -
ِـ   مبـدأ  دَّسـ بَ دَّمهـ ا  دَّمت سط دَّهس با دَّنسبا َّ قـادَ عل  دَّ قادَ دَّإين، إَ ب َهسم      

دَّغـــــش  دكتءـــــ فِـــــا تإزيـــــز  %(79.59)يســـــ ما مســـــ مم، كبيـــــاة بنســـــب،  د ا  هقـــــ ق دَّمســـــ ممي 
  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

ـ َ دَّمت سـط دَّهسـ با دَّنسـبا  دَّنتيَـ، يإز  دَّب هث مذه  -  قـادَ َّلك نـَ كبيـاة َـدد  إَّـ  أ  دَا
ــ، دَّمســ مم، كبيــاة (1،2،3)  قــادَ اقــاَّلك نــَ كبيــاة    ،(4،5،6)اقــا  ، ِــا هــي  ك نــَ دَا
، عل   .َّلمه ا دَّكلي، دَّدَا
 
"تطبيــق مبــدأ أخالقيــات وســلوك العمــل فــي تعزيــز  الثــامن محــورالتحليــل فقــرات  4-2-2-8

 الغش والتالعب بالتقارير المالية" اكتشاف
 :الثامنة الفرعية الفرضية

دَّغـــش  دَّتَلعـــم ب َّتقـــ ايا دَّم َّيـــ،  دكتءـــ فيســـ ما تطبيـــق مبـــدأ أخَلقيـــ َ  ســـل ك دَّإمـــ  ِـــا      
 (.α≤0.05) مست ى دًَّ،بص اة عند 

ـــ، دً T دختبـــ اتـــا دســـتخددا       ـــ، مـــ  إذد ك نـــَ مت ســـط دَا ـــ، قـــد    ســـتَ ب،َّمإِا صـــلَ إَّـــ  دَا
 .(30-4) اقا ِا َد   م ضه، ك نَ دَّنت ئج كم  ما  أا ً. 3 ما دَّم دِق، دَّمت سط، 

 َّك  ِقاة م  ِقادَ دَّمه ا دَّة م  (Sig).دَّمت سط دَّهس با  قيم، دًهتم   : (30-4) اقا َد  

 الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

ال 
راف

نح
 

ري
عيا
الم

 

 ال
مة
قي

بار
خت

 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(S

ig
.)

 

يب
لترت

ا
 

1  

يقــ ا مَلــس دإلدداة ب عــددد دَّيــ  سي ســ، أددم 
 ســـــــــــل كي َ  أخَلقيـــــــــــ َ دَّإمـــــــــــ  َّمـــــــــــ ظ ا 
دَّمصــــــاف بءــــــك  يهــــــد مــــــ  داتكــــــ م دَّغــــــش 

  دَّتَلعم.

4.03 80.62 0.79 10.52 0.00 5 
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2  
د دَّي  من سم َّلإق ب َ دَّت ديبي، َّلهد مـ   يَ 

دَّم َّيـــ، ممـــ  يإـــزز دَّغـــش  دَّتَلعـــم ب َّتقـــ ايا 
 ق ة دَّسل ك دتخَلقا َّلم ظ ي .

4.05 80.92 0.82 10.31 0.00 4 

3  
تطبيـق نظــ ا أخَلقيــ َ  ســل ك دَّإمــ  ب َّءــك  
ـــــ  يهـــــد مـــــ  داتكـــــ م دَّغـــــش  دَّتَلعـــــم  دتمة

 ب َّتق ايا دَّم َّي،.
4.09 81.85 0.79 11.22 0.00 2 

4  
يءََ دَّمصاف دتعض    دَّم ظ ي  بـ ًَّتزدا 

ـــــــ،  ـــــــا إعـــــــددد ب تم ن  دَّمصـــــــددقي،  دَّنزدمـــــــ، ِ
 دَّتق ايا دَّم َّي،.

4.11 82.15 0.85 10.51 0.00 1 

5  
تلتــــــــزا إدداة دَّمصــــــــاف بــــــــ َّن دها دتخَلقيــــــــ، 
 دَّســـــــل كي، عنـــــــد  ضـــــــَ سي ســـــــ َ دَّتإينـــــــ َ 

  دَّتاقي َ َّلم ظ ي .
4.09 81.85 0.80 10.94 0.00 3 

  0.00 12.09 0.72 81.48 4.07 جميع فقرات المحور معاا  

 .(α≤0.05) مست ى دًَّ،* دَّمت سط دَّهس با دد  إهص ئي   عند 
 

 :اآلتي( يمكن استخالص 30-4من جدول )
دَّمت ســـــط دَّهســـــ با َّل قـــــاة دَّادبإـــــ، "يءـــــََ دَّمصـــــاف دتعضـــــ    دَّمـــــ ظ ي  بـــــ ًَّتزدا ب تم نـــــ،  -

ــــ،" ــــ ايا دَّم َّي ــــا إعــــددد دَّتق ــــ، مــــ   4.11يســــ  ي  . دَّمصــــددقي،  دَّنزدمــــ، ِ ــــ، دَّكلي ( أي أ  3)دَّدَا
تسـ  ي  (Sig). أ  دَّقيمـ، دًهتم َّيـ،  10.51 ختبـ اقيم، دً%،82.15دَّمت سط دَّهس با دَّنسبا 

  مذد يإنا أ  من ك م دِق، م  قب  أِادد دَّإين، عل  مذه دَّ قاة.  0.000
ــــس دإلدداة ب عــــددد دَّيــــ  سي ســــ، أددم  ســــل كي َ  - دَّمت ســــط دَّهســــ با َّل قــــاة دت َّــــ  "يقــــ ا مَل

أي أ   4.03يسـ  ي  ."ءك  يهد م  داتك م دَّغـش  دَّتَلعـمدَّإم  َّم ظ ا دَّمصاف ب أخَلقي َ 
تسـ  ي  (Sig).،  أ  دَّقيم، دًهتم َّي، 10.52 ختب ا، قيم، دً%80.62دَّمت سط دَّهس با دَّنسبا 

  مذد يإنا أ  من ك م دِق، م  قب  أِادد دَّإين، عل  مذه دَّ قاة.  0.000
،  أ  دَّمت ســــــط دَّهســــــ با دَّنســــــبا يســــــ  ي 4.07  دَّمت ســــــط دَّهســــــ با يســــــ  ي إبءــــــك  عــــــ ا  -

دَّقيمــ، دًهتم َّيـــ، ،  أ  12.09 ختبـــ اقيمــ، دً ،0.72 أ  دًنهــادف دَّمإيــ اي يســـ  ي  %،81.48
.(Sig)  دكتءـ فِا يس ما َّذَّك يإتبا مه ا "تطبيق مبدأ أخَلقي َ  سل ك دَّإم   0.000تس  ي 

ممــ  يــد  علــ  أ  ، (α≤0.05) مســت ى دًَّــ،دَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا دَّم َّيــ،" ددَّــ، إهصــ ئي   عنــد 
ــ، دً ــ، دَّم دِقــ، دَّمت ســط،  مــذد يإنــا أ   دَّمهــ اَّرــذد  ســتَ ب،مت ســط دَا يختلــف َ مايــ   عــ  دَا

من ك م دِق، م  قب  أِادد دَّإين، عل  ِقادَ مذد دَّمه ا،  ب َّت َّا تةبَ صه، دَّ اضي، دَّتا تنص 
 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء فعل  أ  طبيق مبدأ أخَلقي َ  سل ك دَّإم  يس ما ِا 
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 :الثامنةالفرضية الفرعية  اختبارنتيجة  -
ِـ   مبـدأ  دَّةـ م  دَّمهـ ا  دَّمت سط دَّهس با دَّنسـبا َّ قـادَ عل  دَّ قادَ دَّإين، إَ ب َهسم      

دَّغــش  دكتءــ فِــا تإزيــز  %(81.48)بنســب، َــدد  يســ ما مســ مم، كبيــاة  أخَلقيــ َ  ســل ك دَّإمــ 
  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

ك نَ  كلر  دَا َ دَّمت سط دَّهس با دَّنسبا َّ قادَ دَّمه اإَّ  أ   دَّنتيَ، يإز  دَّب هث مذه  -
، دَّمس مم، كبياة  كذَّك، َدد   كبياة ، عل  َدد   ك نَ دَا  .َّلمه ا دَّكلي، دَّدَا

 
 .الفرضية الرئيسة الثانية اختبارو  اإلستبانة تافقر  تحليل 4-2-3

 :الفرضية الرئيسة الثانية

د ِـا ق ذدَ دًَّـ، إهصـ ئي، عنـد     ( بـي  مت سـط َ دسـتَ ب َ دَّمبهـ ةي  α≤0.05) مسـت ىتَ 
دَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا دَّم َّيــ،  دكتءــ فهــ   مــدى مســ مم، تطبيــق مبــ دئ دَّه كمــ، ِــا تإزيــز 

تإـــزى َّلبي نـــ َ دَّءخصـــي، دَّت َّيـــ،: )دََّـــنس، دَّإمـــا، دَّمؤمـــ  دَّإلمـــا، دَّتخصـــص دَّإلمـــا، ســـن دَ 
دَّتدايبي، ِـا مَـ   دَّه كمـ،، عـدد دَّـد ادَ دَّخباة ِا دَّإم  دَّه َّا، دَّم قَ دَّ ظي ا، عدد دَّد ادَ 

 دَّغش  دَّتَلعم(. دكتء فدَّتدايبي، ِا مَ   
 

 الفرضية الفرعية اْلولى:  4-2-3-1

د ِا ق ذدَ دًَّ، إهص ئي، عند       بي  مت سط َ دسـتَ ب َ دَّمبهـ ةي   (α≤0.05)مست ىتَ 
 دَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا دَّم َّيــ، دكتءــ فهــ   مــدى مســ مم، تطبيــق مبــ دئ دَّه كمــ، ِــا تإزيــز 

 تإزى َّلَنس.

َّلتإاف عل  م  إذد ك نَ من ك ِا ق ذدَ دًَّ، إهص ئي، بي  إَ ب َ أِادد عين، دَّدادس، دستخدا 
 "Independent Samples T-test"َّل اق بي  مت سط عينتي  مستقلتي   T دختب ادَّب هث 

 َّت ضيح مذه دَّإَلق، ذدَ دَّدًَّ، دإلهص ئي،.

 Independent"َّل اق بي  مت سط عينتي  مستقلتي   Tدختب انت ئج  :(31-4)اقا  َد  

Samples T-test" دََّنسَّمتغيا 

 للوسط للدساشي للعةد للجنس
 ندرلفلال

 للتعياري
 قيتة
 T لالخحبار

للقيتة 
 لالححتالية

.(Sig) 
 للةاللة

 2.006 4.090.53 56 ذكا

 

0.051 

 

د  ً يَ 
 0.78 3.7 9  ةأن ِا ق

 ."0.05" مست ى دًَّ،** عند 
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،  بص ، ع م، يتبي  أ  (0.05)أ  دَّقيم، دًهتم َّي، أكبا م   (31-4)يتبي  م  َد   اقا      
، مم  يد  عل  عدا َ  د ِا ق ذدَ دًَّ، (0.05) ما أكبا م   (0.051)دَّدًَّ، تس  ي  مست ى

دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا  دكتء فدهص ئي، ه   مدى مس مم، تطبيق مب دئ دَّه كم، ِا تإزيز 
  دَّم َّي، تإزى َّلَنس.

 
 الفرضية الفرعية الثانية:  4-2-3-2

د ِا ق ذدَ دًَّ، إهص ئي، عند       ( بي  مت سط َ دستَ ب َ دَّمبه ةي  α≤0.05) مست ىتَ 
دَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا دَّم َّيــ،  دكتءــ فهــ   مــدى مســ مم، تطبيــق مبــ دئ دَّه كمــ، ِــا تإزيــز 

ســن دَ دَّخبــاة، دَّم قــَ دَّــ ظي ا، عــدد دَّــد ادَ  ، دَّمؤمــ  دَّإلمــا، دَّتخصــص دَّإلمــا،تإــزى )دَّإمــا
 دَّغش  دَّتَلعم(. دكتء فدَّتدايبي، ِا مَ   

 Oneب ستخددا أسل م تهلي  دَّتب ي  دته دي  دَّب هث ق اه دَّ اضي، َّلتهقق م  صه، مذ     

Way ANOVA     ي ضح ذَّك: (32-4) دََّد 
  One Way ANOVAتهلي  دَّتب ي  دته دي  دختب انت ئج  :(32-4)َد   اقا 

 .َّلمتغيادَ دَّءخصي،

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

متوسط 
 مستوى "Fقيمة " المربعات

 الدللة الدللة

 دَّإما
 0.394 1.181 بي  دَّمَم ع َ

د ِا ق 0.309 1.222  0.322 19.652 ددخ  دَّمَم ع َ ً يَ 

  20.834 دَّمَم ع

 دَّمؤم  دَّإلما
 0.017 0.034 بي  دَّمَم ع َ

د ِا ق 0.951 0.05  0.335 20.8 ددخ  دَّمَم ع َ ً يَ 

  20.834 دَّمَم ع

 دَّتخصص دَّإلما
 0.6880.172 بي  دَّمَم ع َ

د ِا ق 0.727 0.512  0.336 20.146 ددخ  دَّمَم ع َ ً يَ 

  20.834 دَّمَم ع

 سن دَ دَّخباة
 1.9930.664 بي  دَّمَم ع َ

د ِا ق 0.103 2.151  0.309 18.840 ددخ  دَّمَم ع َ ً يَ 

  20.834 دَّمَم ع

 دَّم قَ دَّ ظي ا
 0.8850.171 بي  دَّمَم ع َ

د ِا ق 0.771 0.505  0.339 19.979 ددخ  دَّمَم ع َ ً يَ 

  20.834 دَّمَم ع
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 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 "Fقيمة " المربعات

 مستوى
 الدللة الدللة

عدد دَّد ادَ 
دَّتدايبي، ِا مَ   

 دَّه كم،

 2.9490.983 بي  دَّمَم ع َ

د ِا ق 0.25 3.353  0.293 17.884 ددخ  دَّمَم ع َ ً يَ 

  20.834 دَّمَم ع

عدد دَّد ادَ 
دَّتدايبي، ِا مَ   

دَّغش  دكتء ف
  دَّتَلعم

 2.1480.716 بي  دَّمَم ع َ

د ِا ق ً 0.082 2.337  0.306 18.686 ددخ  دَّمَم ع َ يَ 

  20.834 دَّمَم ع

 ".0.05" مست ى دًَّ،**عند 
 

 :اآلتي( 32-4)يتضح من جدول رقم 

  إهيـث  (1.222)تهلي  دَّتبـ ي  دتهـ دي َّمتغيـا دَّإمـا تسـ  ي  ختب ادَّمهس ب، ً Fقيم،  .1
مم  يد  عل  عدا َ  د ِا ق ذدَ  (0.05) م  أكبا م   (0.309)دَّدًَّ، يس  ي  مست ى

بـــي  مت ســط َ دســتَ ب َ دَّمبهــ ةي  هــ   مـــدى  (α≤0.05)مســت ىدًَّــ، إهصــ ئي، عنــد 
دَّغـش  دَّتَلعـم ب َّتقـ ايا دَّم َّيـ، تإـزى  دكتءـ فمس مم، تطبيق مبـ دئ دَّه كمـ، ِـا تإزيـز 

 َّمتغيا )دَّإما(.
 (0.05)مــ  دَّإلمــا تســ  ي تهليــ  دَّتبــ ي  دتهــ دي َّمتغيــا دَّمؤ  ختبــ ادَّمهســ ب، ً Fقيمــ،  .2

ـ د  ممـ  يـد  علـ  (0.05) مـ  أكبـا مـ   (0.951)دَّدًَّ، يس  ي  مست ى  إهيث  عـدا َ 
بــي  مت ســط َ دســتَ ب َ دَّمبهــ ةي   (α≤0.05) مســت ىِــا ق ذدَ دًَّــ، إهصــ ئي، عنــد 

دَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا  دكتءــ فهــ   مــدى مســ مم، تطبيــق مبــ دئ دَّه كمــ، ِــا تإزيــز 
 دَّم َّي، تإزى َّمتغيا )دَّمؤم  دَّإلما(.

تهليـــــ  دَّتبـــــ ي  دتهـــــ دي َّمتغيـــــا دَّتخصـــــص دَّإلمـــــا تســـــ  ي  ختبـــــ ادَّمهســـــ ب، ً Fقيمـــــ، .3
ممــ  يــد  علــ    (0.05) مــ  أكبــا مــ  (0.727)دَّدًَّــ، يســ  ي  مســت ى  إهيــث (0.512)

ــ د ِــا ق ذدَ دًَّــ، إهصــ ئي، عنــد  بــي  مت ســط َ دســتَ ب َ  (α≤0.05)مســت ىعــدا َ 
دَّغــش  دَّتَلعــم  دكتءـ فدَّمبهـ ةي  هــ   مــدى مسـ مم، تطبيــق مبــ دئ دَّه كمـ، ِــا تإزيــز 

 ب َّتق ايا دَّم َّي، تإزى َّمتغيا )دَّتخصص دَّإلما(.
(2.151)تهليــ  دَّتبــ ي  دتهــ دي َّمتغيــا ســن دَ دَّخبــاة تســ  ي  ختبــ ادَّمهســ ب، ً Fقيمــ، .4

ـ د  ممـ  يـد  علـ  (0.05) مـ  أكبـا مـ   (0.103)ي دَّدًَّ، يس    مست ى  إهيث  عـدا َ 
بــي  مت ســط َ دســتَ ب َ دَّمبهــ ةي   (α≤0.05) مســت ىِــا ق ذدَ دًَّــ، إهصــ ئي، عنــد 
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دَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا  دكتءــ فهــ   مــدى مســ مم، تطبيــق مبــ دئ دَّه كمــ، ِــا تإزيــز 
 دَّم َّي، تإزى َّمتغيا )سن دَ دَّخباة(.

 (0.05)تســ  ي  تهليــ  دَّتبــ ي  دتهــ دي َّمتغيــا دَّم قــَ دَّــ ظي ا ختبــ ادَّمهســ ب، ً Fقيمــ، .5
ـ د ممـ  يـد  علـ   (0.05) مـ  أكبـا مـ   (0.771)دَّدًَّ، يس  ي  مست ى  إهيث  عـدا َ 

بــي  مت ســط َ دســتَ ب َ دَّمبهــ ةي   (α≤0.05) مســت ىِــا ق ذدَ دًَّــ، إهصــ ئي، عنــد 
دَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا  دكتءــ فهــ   مــدى مســ مم، تطبيــق مبــ دئ دَّه كمــ، ِــا تإزيــز 

 دَّم َّي، تإزى َّمتغيا )دَّم قَ دَّ ظي ا(.
تهليـ  دَّتبـ ي  دتهـ دي َّمتغيـا عـدد دَّـد ادَ دَّتدايبيـ، ِـا مَـ    ختبـ ادَّمهسـ ب، ً Fقيم،  .6

 (0.05) مـ  أكبـا مـ   (0.25)دَّدًَّـ، يسـ  ي  مسـت ى  إهيـث  (3.353)دَّه كم، تسـ  ي 
( بي  مت سط َ α≤0.05) مست ىعدا َ  د ِا ق ذدَ دًَّ، إهص ئي، عند  مم  يد  عل 

دَّغـش  دكتءـ فدستَ ب َ دَّمبه ةي  هـ   مـدى مسـ مم، تطبيـق مبـ دئ دَّه كمـ، ِـا تإزيـز 
  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي، تإزى َّمتغيا )عدد دَّد ادَ دَّتدايبي، ِا مَ   دَّه كم،(.

تهليـ  دَّتبـ ي  دتهـ دي َّمتغيـا عـدد دَّـد ادَ دَّتدايبيـ، ِـا مَـ    ختبـ ادَّمهسـ ب، ً Fقيم،  .7
 مــ   (0.082)دَّدًَّــ، يســ  ي  مســت ى  إهيــث  (2.337)دَّغــش  دَّتَلعــم تســ  ي  دكتءــ ف

ــــ د ِــــا ق ذدَ دًَّــــ، إهصــــ ئي، عنــــد  ممــــ  يــــد  علــــ  (0.05)أكبــــا مــــ    مســــت ىعــــدا َ 
(α≤0.05)  ،بي  مت سط َ دستَ ب َ دَّمبه ةي  ه   مدى مس مم، تطبيق مب دئ دَّه كم

دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي، تإزى َّمتغيا )عدد دَّد ادَ دَّتدايبي، ِا  دكتء فِا تإزيز 
 دَّغش  دَّتَلعم(. دكتء فمَ   
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 :نتائج الدراسة 5-1
  ضهر  ِيم  يلا:منظاي،  عملي، م  خَل  دَّدادس، ت ص  دَّب هث إَّ  عدة نت ئج 

 أولا: نتائج الدراسة النظرية:
قـ   َّمـ  َـ  َ بـ   .1 أ  دَّمص اف دَّإ مل، ِا ِلسطي  تلتزا بت إي   تطبيق مب دئ دَّه كمـ،، ِ 

 دَّمم اســ َ  َّق دعــد،  ددَّمصــِاا َّإلءــادفمنظمــ، دَّتإــ    دًقتصــ دي،  دَّتنميــ،  ََّنــ، بــ ز  
 دَّص داة ع  سلط، دَّنقد دَّ لسطيني،. دَّ ضل  َّه كم، دَّمص اف

مـــ  قبـــ  دَّمصـــ اف بءـــك  ِإلـــا إَّـــ  دَّهـــد مـــ    دَّه كمـــ،  ق دعـــدم بمبـــ دئَّتـــزدا إليـــؤدي د .2
زيـ دة ةقـ، دَّمسـتةماي  إاتك م دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،  زيـ دة ك ـ  ة أددئرـ ،  ب َّتـ َّا 

علــ  َــذم دًســتةم ا  مــ  ينــتج عنــ  مــ  تنميــ،  دَّمصــ افيزيــد مــ  قــداة  ممــ ، ب َّمصــ اف
 .دَّ طنا قتص دَّإل

ِـا إاسـ   مبـ دئ دَّه كمـ، ِـا مَـ    دَّنقـد سـلط، بـ ق م   دَّهةية، دَّمبذ َّ، ر دََّد َّ هظَ .3
ي، دَّخــدم َ تهســي دَّإمــ  دَّمصــِاا ِــا ِلســطي  َّ  دَّقــ دني  ســ  خــَل  مــ  دَّمقدمــ، دَّمصــِا

 .دَّمصِاا َّلإم  دَّمنظم، دَّتإليم َ 
عــدا دَّتطبيــق دَّســليا َّضــ دبط  ق دعــد دَّه كمــ، مــ  مــ  دتســب م دَّائيســ، َّألزمــ،  أ َّــ هظ  .4

 .إستقادا دَّنظ ا دَّم َّا  دإلقتص دي َّلمص اف عل  مم  ينإكس سلب    دَّم َّي،

 :التطبيقية: نتائج الدراسة ثانياا 
دَّغــــش  دَّتَلعــــم  دكتءــــ فتإزيـــز يســـ ما تطبيــــق مبــــدأ عضـــ ي،  ميكــــ  مَلــــس دإلدداة ِــــا  .1

، كبياة َدد   (α≤0.05) دًَّ، مست ىب َّتق ايا دَّم َّي، عند    .%(81.85) بنسب،بدَا
دَّغـش  دَّتَلعـم ب َّتقـ ايا دَّم َّيـ، عنـد  دكتءـ فتإزيـز يس ما تطبيق مبدأ أنظم، دَّتـدقيق ِـا  .2

، كبياة َدد   (α≤0.05) دًَّ، مست ى  %(. 82.55) بنسب،بدَا
دَّغـش  دَّتَلعـم ب َّتقـ ايا دَّم َّيـ،  دكتءـ فتإزيـز ِصـ ح  دَّءـ  ِي، ِـا إليس ما تطبيق مبـدأ د .3

، كبياة َدد   (α≤0.05) دًَّ، مست ىعند   . %(81.23) بنسب،بدَا
دَّغـش  دَّتَلعـم ب َّتقـ ايا دَّم َّيـ، عنـد  دكتءـ فيس ما تطبيق مبدأ إدداة دَّمخـ طا ِـا تإزيـز  .4

ــــ، كبيــــاة َــــدد  (α≤0.05) دًَّــــ، مســــت ى هيــــث ك نــــَ نســــب، مــــذد  ،%(83.45) بنســــب،بدَا
ـــ، ع َّيـــ،  َـــدد  مـــ  دَّمهـــ ا دتعلـــ  مـــ  بـــي  َميـــَ دَّمهـــ  ا بســـبم تإـــال دَّمصـــ اف َّدَا

 دَّمخ طا.
عم ب َّتقـ ايا دَّغش  دَّتَل دكتء فيس ما تطبيق مبدأ نظ ا دَّمك ِآَ  دَّتإ يض َ ِا تإزيز  .5

، كبياة بلغَ  (α≤0.05)دًَّ، مست ىعند دَّم َّي،  هيث ك نَ نسب، مذد  ،%(77.03)بدَا
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دَّمه ا دتق  م  بي  َميَ دَّمه  ا  دَّسبم أ  منح دَّمك ِآَ  دَّتإ يض َ م  إختص ص 
 .دإلدداة دَّإلي  َّلمص اف  ت منح ِا دَّغ َّم َّرا

دَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا  دكتءــ فيســ ما تطبيــق مبــدأ د ا  هقــ ق دَّمســ ممي  ِــا تإزيــز  .6
، كبياة بلغَ (α≤0.05)دالل مست ىدَّم َّي، عند   . %(79.62)بدَا

دَّغــش  دَّتَلعـــم ب َّتقـــ ايا  دكتءـــ فيســ ما تطبيـــق مبــدأ د ا أصـــه م دَّمصـــ َّح ِــا تإزيـــز  .7
، كبياة بلغَ  (α≤0.05) دًَّ، مست ىدَّم َّي، عند    %(.79.59)بدَا

دَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا دَّم َّيــ،  دكتءــ فيســ ما تطبيــق مبــدأ أخَلقيــ َ  ســل ك دَّإمــ  ِــا  .8
، كبياة َدد  بلغَ ) (α≤0.05) دًَّ، مست ىعند   (. %81.48بدَا

د ِا ق ذدَ دًَّ، إهص ئي، عند  .9 بـي  مت سـط َ دسـتَ ب َ  (α≤0.05)دالل مست ىً تَ 
دَّغــش  دَّتَلعــم  دكتءـ فدَّمبهـ ةي  هــ   مــدى مسـ مم، تطبيــق مبــ دئ دَّه كمـ، ِــا تإزيــز 

دَّإمـــــا، دَّمؤمـــــ  دَّإلمـــــا، دََّـــــنس، ب َّتقـــــ ايا دَّم َّيـــــ، تإـــــزى َّلبي نـــــ َ دَّءخصـــــي، دَّت َّيـــــ،: )
عدد دَّد ادَ دَّتدايبيـ،  دَّخباة ِا دَّإم  دَّه َّا، دَّم قَ دَّ ظي ا،دَّتخصص دَّإلما، سن دَ 

 دَّغش  دَّتَلعم(. دكتء فعدد دَّد ادَ دَّتدايبي، ِا مَ    دَّه كم،، ِا مَ  
 

 :توصيات الدراسة 5-2
تقـ ا دإلدداة  أ  َ  دَّتإ يضـ َ آمـنح دَّمك ِـَّ دضح ا مَلس دإلدداة ب ضَ نظ ا  يقضا اة  .1

ِــــا تَنــــم مخــــ طا دَّغــــش  دَّتَلعــــم  َّلمســــ مم،  مادَإتــــ  بءــــك  د اي دَّتن يذيــــ، بتطبيقــــ 
 .ب َّتق ايا دَّم َّي،

عل  مَلس إدداة دَّمصاف دإلسـت  دة مـ  دَّمزديـ  دَّتـا تهققرـ  دَّه كمـ،  دَّت سـَ ِـا تطبيقرـ   .2
 ِا دَّمص اف ِا ِلسطي .

 خ صــ، يَــم أ  يتمتــَ مَلــس دإلدداة  كــ دا دَّتــدقيق بــ َّمؤمَلَ دَّإلميــ،  دَّإمليــ، دَّمن ســب،  .3
، أس َّيم دَّغش  دَّتَلعم.  ِا مَ   دَّه كم،  مَ   دَّتدقيق َّمإِا

 دَّتءــايإ َ   ضــَ دَّاق بــ، ِــا برــ  دَّمنــ ط د امــ   دإلءــادف دَّاق بــ، َرــ َ ،م اســضــا اة م .4
دَّمصـ اف دَّإ ملـ،  عـ  دَّمنء اة دَّصـ داة دَّم َّي،ا دَّتق اي ِا  دَّتَلعم دَّتهايف َّمنَ دَّك يل،

ي  دَّهدية،.دَّمخ طا دََّديدة ِا ظ  دا مَ يتَل بم  ِا ِلسطي    ستخددا دَّتكن ََّ 
 ِـا دعـا إيَـ با أةـا مـ  َّرـ  َّم  د ام  ت إي  زي دة  دَّددخلا دَّتدقيق  ظي ،تدعيا ب متم اإلد .5

هك ا دَّمخ طا إدداة  .دَّمصِاا دتدد  َ دنم مختلف عل  دَّاق ب،  دن
دَّمصــ اف،  أ  يــتا دإلِصــ ح دإلِصــ ح عــ  دَّمإل مــ َ دَّمرمــ،  د ا مادقــم دَّهســ ب َ ِــا  .6

ـا دَّمصـ َّح ع  دَّمإل مـ َ بكـ  ءـ  ِي،  بطايقـ، ع دَّـ، بـي  َميـَ دَّمسـ ممي   أصـه م  ِ 
 .دَّمن سم دَّ قَ
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دَّخ صـــــ،  دَّمإل مــــ َ عــــ  دَّســــن ي، دَّم َّيــــ، دَّتقــــ ايا ِــــا دإلِصــــ ح دَّمصــــاف علــــ  يَــــم .7
 مــَ  قيمترـ دَّمـ ظ ي   ِئــ َ  َّمختلـف دَّمَلـس  أعضـ   َّــائيس دَّممن هـ، دَّم َّيـ، ب َّمك ِـآَ

 .ي، منهر  آَ  كيدَّمك ِ َّن ع ت صيلا تهلي 
ـــــ د ضـــــا اة .8 ضـــــ    ِـــــا دَّمصـــــ اف، َّرـــــ  تتإـــــال دَّتـــــا دَّمخـــــ طا إلدداة مهـــــدث دَّيـــــ  َ 

ي، دَّس ه، عل   دَّتط ادَ دَّمستَددَ  .دَّمصِا
ا آَّي َ مَلئم، َّلتدخ  دَّهكـ ما برـدف هم يـ، دَّنظـ ا دَّمصـِاا عنـدم  يتإـال  .9 ضا اة تِ 

 م َّي،.َّمخ طا  أزم َ 
سي ســ، مــنح دَّمك ِــآَ  دَّهــ دِز ت خــذ بإــي  دًعتبــ ا ك ِــ، أنــ دع دَّمخــ طا دَّتــا  دَّت كــد مــ  .10

 .يتإال َّر  دَّمصاف عند تهديد دَّمك ِآَ
م دَّهص   عل  م دِق، سلط، دَّنقد دَّمسبق، عل  تخصيص أ  صاف مك ِآَ َّائيس  .11 يتَ 

دَّمك ِ ة،  مص دق، أ  أعض   دَّمَلس مَ ت ضيح قيم، دَّمك ِ ة َّك  عض   أسب م صاف 
  .دََّمإي، دَّإم مي، َّلمس ممي  عل  تخصيص مك ِآَ َّائيس  أعض   دَّمَلس

هم ي، دَّمستةماي  بصـ ، ع مـ، سـ د   كـ ن د صـغ ا دَّمسـتةماي  أ  كبـ ا دَّمسـتةماي   سـ د    .12
 دئدما، مَ مادع ة مص َّح دَّمَتمَ.  ك ن د أقلي، أا أغلبي،  تإظيا ع

 قبـ رـ  مـ  ق، دَّإمـ  علـ  تطبي أممي مب دئ دَّه كم، ِ ئدة إَّ  اء دمادن    دَّمستةماي  ت عي  .13
 .ِلسطي  ِا دَّإ مل،  دَّمص اف دَّنقد سلط،

ــــ،  دَّمخــــ طا دَّتــــا يتإــــال َّرــــ تز يــــد دَّمســــ ممي  بتقــــ ا  .14 ــــ، هــــ   دت ضــــ ع دَّم َّي  يا د اي
 .دَّمصاف

دًتصـ   بهايـ،  دَّاق بيـ، دَّسم ح تصه م دَّمص َّح بم  ِيرا دَّإ ملي  مـ  دتِـادد  دََّرـ َ .15
را  دتَـــ ه دَّتصـــِا َ غيـــا ق ن نيـــ،  دَّمن ِيـــ، تخَلقيـــ َ  بمَلـــس دإلدداة َّلتإبيـــا عـــ  مخـــ ِ 

 دَّتا يهت َ نر . ب َّتق ايادَّمس س بهق قرا،  كذَّك تز يدما دَّمرن،، بم  ً يؤدي إَّ  
 دإلســَلا بمبــ دئ دَّتَلعــم دَّغــش   قــ ع د   تهــ    دَّتــا دتخَلقيــ، دَّمبــ دئ ابــط ضــا اة .16

 . دَّتَلعم دَّغش  ق ع د   دَّهقيقا دَّم نَ ( تنر نبي  )  سن، دهلل كت م م  ستمدةدَّم
دَّمــــ َّا  دإلدداي  دَّغــــش  دَّتَلعــــمقــــ دني  َّ ــــال عق بــــ َ صــــ ام، بهــــق ماتكبــــا  ضــــَ  .17

 .ب تخَلقم  دََّادئا دَّمخل،  دَّغش  دَّتَلعم دعتب ا َايم،  دَّمس ممي  دَّمتَلعبي  ب م د  
 تدعيمـ  مـ  سـلط، دَّنقـد دَّ لسـطيني،  ع  دا صدَّ ه كم، دَّمص افدَّي   اتبندَّإم  عل   .18

 دَّيـ  دإلَـادَ دَّت ديبيـ، َّماتكبـا دَّغـش  دَّتَلعـم ،  كـذَّكدََّر َ دَّسي دي، ذدَ دَّإَلق،قب  
 .َّتزدا ب ب ً دَّمص اف دَّإ مل، ِا ِلسطي أ  تق ا   
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 :المقترحة المستقبلية ساتاالدر  5-3
 دَّمخ طا دَّتا تتإال َّر  دَّمص اف.د ا دَّه كم، دَّمؤسسي، ِا دَّهد م   .1
 .دَّتق ايا دَّم َّي،أةام  عل    ِا تهقيق أمددِر  دَّه كم،  ِء  .2
 قتص دي َّلمص اف.ستقادا دَّنظ ا دَّم َّا  دًدتطبيق مب دئ دَّه كم،  أةام  ِا  مهدددَ .3
 َّتقــــ ايا بغــــش  دَّتَلعــــم َّلهــــد مــــ  دَّ دَّمســــؤ َّي، دإلَتم عيــــ،  د امــــ  ِــــا ت إيــــ  دَّه كمــــ، .4

 .دَّم َّي،
رـ، نظـا مادَـَ  دكتءـ فمدى مس مم، تطبيق مب دئ دَّه كمـ، ِـا  .5 دَّغـش  دَّتَلعـم مـ  َ 

ا.  دَّهس ب َ دَّخ َا
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 قائمة المراجع

 :المراجع العربية :أولا 

 دَّكايا. دَّقاآ  .1
   دَّهديث دَّءايف. .2
(، 1، )ط"دَّتـدقيق دَّقـ ئا علـ  مخـ طا دتعمـ   هددةـ،  تطـ ا" (.2009إبادميا، إير م نظمـا، ) .3

 عم  ، دتاد ، مكتب، دَّمَتمَ دَّإابا َّلنءا  دَّت زيَ.
 ِصـــ ح دَّمه ســـب،إلدَّه كمـــ، علـــ  د أةـــا تطبيـــق ق دعـــد"(. 2009أبـــ  همـــ ا، م َـــد إســـم عي ، ) .4

، ِا س ق ِلسطي  َّأل ادق دَّم َّي، َ  دة دَّتق ايا ، "دَّم َّي،: دادس، ميددني، عل  دَّءاك َ دَّمدَا
 اس َّ، م َستيا غيا منء اة، دََّ مإ، دإلسَلمي،، غزة، ِلسطي .

قـداة "(. 2013عتم ، مرنـد أهمـد،  دَّهـ  ي، مهمـد إبـادميا، )  أب  ساددن،، َم   عبد دَّاهم ،   .5
، "تهليليـ، َّقطـ ع دَّخـدم َ ِـا دتاد   كءـ  : دادسـ،دَّءاك َ دَّمس مم، دَّإ م، عل  منَ دَّغـش 

 (.1) 9، دَّمَل، دتادني، ِا إدداة دتعم  
ــــد َّا َّلمه ســــبي .6 ــــدقيق إ" (.2003)،  دًتهــــ د دَّ ــــ، َّمم اســــ، أعمــــ   دَّت صــــددادَ دَّمإــــ ييا دَّد َّي

 دعتب اِا  مسؤ َّي، دَّمدقق :)240(  دَّت كيد  ق دعد أخَلقي َ دَّمرن، مإي ا دَّتدقيق دَّد َّا اقا
 ."دَّتدقيق عند  دَّخط  دًهتي  

َّمم اســــ، أعمــــ   دَّتــــدقيق دَّد َّيــــ، صــــددادَ دَّمإــــ ييا إ"(. 2007)،  دًتهــــ د دَّــــد َّا َّلمه ســــبي  .7
 ِا دعتب ا مسؤ َّي، دَّمدقق :)240(  دَّت كيد  ق دعد أخَلقي َ دَّمرن، مإي ا دَّتدقيق دَّد َّا اقا

 ."دَّتدقيق عند  دَّخط  دًهتي  
 د ا ََّــ   دَّمادَإــ، ك هــد دعــ ئا دَّه كمــ، ِــا تهســي  دَّتقــ ايا"(. 2011)أهمــد، ســ مح مهمــد،  .8

7، دَّمَلــ، دتادنيــ، ِــا إدداة دتعمــ   ،"دادســ، تطبيقيــ، علــ  ءــاك َ دتد يــ، دَّمصــاي، دَّم َّيــ،:
(1). 
اســـ َّ، دكتـــ اده  ،"دَّغــش  دَّتَلعـــم ِــا دَّقـــ دئا دَّم َّيــ، دكتءـــ ف"(. 2010أهمــد، ســـ مح مهمــد، ) .9

 دَّاي ل، دَّسإ دي،، دإلدداة دَّإ م، َّلطب ع،  دَّنءا. منء اة،
ماكـز دَّبهـ ث،  ،"دَّم َّيـ، دَّق دئا ِا دَّتَلعم   دَّغش دكتء ف. ")2010 (،مهمدح س م ،أهمد .10

 .دَّسإ دي، دَّإابي، ك،لدَّمم ،دَّاي ل دَّ طني،، درِ كلدَّم مكتب، دَّإ م،، دإلدداة درمإ
ِــا دَّهــد مــ  دَّتــ ةيا دَّســلبا َّلمه ســب،  د ا ه كمــ، دَّءــاك َ"(. 2011، )ســليا دتغــ ، عمــ د .11

، اس َّ، م َستيا "دًبددعي، عل  م ة قي، دَّبي ن َ دَّم َّي،: دادس، تطبيقي، عل  دَّبن ك دَّ لسطيني،
 غيا منء اة، كلي، دًقتص د  دَّإل ا دإلدداي،، َ مإ، دتزما، غزة، ِلسطي .
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ت إي  مب دئ ه كم، دَّمص اف: دَّمادَإ، دَّددخلي،  د ام  ِا " .(2014)  َّيد علا، ب خم دة،  .12
قســا م َســتيا غيــا منءــ اة،  اســ َّ، م َســتيا، "دادســ، تطبيقيــ، علــ  قطــ ع دَّمصــ اف ِــا َّيبيــ 

ب ، دََّ مإ، دَّمه سب،  .َّيبي ، بنغ زي، دَّإابي، دتَّم ني، ددع  ا  دَّتكن ََّ 
يـــق،  ب عيســـ ، مهمـــ د، ) .13 ، ِـــا مه ضـــاة نظايـــ"(. 2006ب ءـــي ، عبـــد دَّلطيـــف،  دَّخيـــ  ، تِ 

 ، َ مإ، دَّملك عبد دَّإزيز."قاد ة دَّق دئا دَّم َّي،
 وعلوم كلية العلوم االقتصادية، "دَّه كم، ِا دَّمص اف دإلسَلمي،" (.2009) ء قا، ،ب اقب،  .14

 .الجزائر سطيف، عباس، فرحات جامعة التسيير،
ه كمـ، دَّءـاك َ  د امـ  ِـا دَّتقليـ  مـ  "(. 2009ب عظا، كم  ، زديدي  عبـد دَّسـَلا زديـدي )  .15

: مــَ دإلءــ اة إَّــ   دقــَ ه كمــ، عمليــ َ دَّتضــلي  ِــا دتســ دق دَّم َّيــ،  دَّهــد مــ   قــ ع دتزمــ َ
دَّه كمــ،  أخَلقيــ َ دتعمــ   ِــا : دَّملتقــ  دَّــد َّا هــ  ، "دَّد َّيــ، دَّءــاك َ ِــا بيئــ، دتعمــ  

  ، َ مإ، ب َا مخت ا، عن ب،.دَّمؤسس َ
 .(2013)، بنك دَّتَ اي دَّ لسطينالَّ دَّمنء ا دَّتقايا دَّم َّا  .16
 .(2013)، دَّ لسطينا دًستةم اَّلبنك  ايا دَّم َّا دَّمنء ادَّتق  .17
 .(2013)، دَّ لسطينا دَّإاباَّلبنك  دَّتقايا دَّم َّا دَّمنء ا  .18
 .(2013)، َّبنك ِلسطي  دَّتقايا دَّم َّا دَّمنء ا  .19
 .(2014)، َّبنك دَّقدس دَّتقايا دَّم َّا دَّمنء ا  .20
دَّءـماي، مءـت ق ط َّـم،   َإغـا، مهمـد علـا،   نإ ا، اي   ي سف،   دَََّ  ي، طَل  مهمد،   .21

، دَّمه سبي،"(. 2009) ، دَّطبإ، دَّإابي،، عم  ، دتاد ، ددا دَّيـ ز اي دَّإلميـ، "أس سي َ دَّمإِا
 َّلنءا  دَّت زيَ.

 دإلبددعي، دَّمه سب، ًستخددا دَّسلبي، دآة ا م  َّلهد دستادتيَي، ط يات". (2006) ي.عد َادا،  .22

 دَّإابيـ، عمـ   َ مإـ، منءـ اة، غيـا هدكتـ اد ، اسـ َّ،"،دتادنيـ دَّإ مـ، دَّمسـ مم، دَّءـاك َ ِـا

 دتاد  عم  ، دَّإلي ، َّلدادس َ
 (،2)ط أس ســي َ دإلطـ ا دَّنظــاي ِــا مادَإــ، دَّهســ ب َ،"(. 2007ي ســف مهمــ د، )َابـ ع،   .23

 ، ِلسطي ، مكتب، عم دة دَّبهث دَّإلما.غزة
ــ  ي،  .24 مطبإــ، أبنــ   دََّــادح،  (،2)ط ،دًســتبي  دَّق دعــد دَّمنرَيــ، َّبنــ    .(2010)، زيــ د دَََّا

 ِلسطي .
ــ  نإمــ،، )  .25 ، "دَّمه ســب، دَّم َّيــ، مبــ دئ دَّقيــ س  دإلِصــ ح دَّمه ســبا"(. 2003َإ ــا، عبــد دإلَّ

 (، عم  ، دتاد ، ددا هني  َّلنءا  دَّت زيَ.1)ط
، عمـــ  ، دتاد ، ددا (1)ط، "دَّمـــدخ  إَّـــ  دَّتـــدقيق  دَّت كيـــد"(. 2012َمإـــ،، أهمـــد هلمـــا، )  .26

 ص    َّلنءا  دَّت زيَ.
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مـــــدى تطبيـــــق مبـــــ دئ دَّه كمـــــ، دَّمؤسســـــي، ِـــــا "(. 2008َـــــ ده، ِكـــــاي عبـــــددَّغنا مهمـــــد، )  .27
قـــ   َّمبـــ دئ منظمـــ، دَّتإـــ    دًقتصـــ دي  دَّتنميـــ،  مبـــ دئ ََّنـــ، بـــ ز   دَّمصـــ اف دَّ لســـطيني، ِ 

ي،: دادس، ه َّ، بنك ِلسطي  ي، َّلاق ب، دَّمصِا  دََّ مإ،، اس َّ، م َستيا غيا منء اة، "دَّمصِا
 ِلسطي . غزة، دإلسَلمي،،

، عمـــــ  ، دتاد ، ددا (1(، )ط1، )ج"َّمه ســـــب، دَّم َّيـــــ،مبـــــ دئ د" .(2012دَّهـــــدام، زميـــــا، )  .28
  دَّبددي، ن ءا    م زع  .

عم  ، دتاد ، ددا دَّبددي، (، 1)ط، "مه سب، دَّبن ك". (2010) ،دَّهدام، زميا،   دي  ، َّؤي  .29
 ن ءا    م زع  .

دَّغــش  دكتءــ فدَّمســئ َّي، دَّمرنيــ، َّمــدققا دَّهســ ب َ ِــا "(. 2012) ،مصــط   ءــاي  دَّهلــ ،  .30
غيــا منءــ اة، كليــ،  ، اســ َّ، م َســتيا" دَّخطــ  ِــا دَّقــ دئا دَّم َّيــ،: دادســ، تطبيقيــ، ِــا ِلســطي 

 دَّتَ اة، دََّ مإ، دإلسَلمي،، غزة، ِلسطي .
 .دَّددا دََّ مإي،مصا،  ، دإلسكنداي،،"دَّتق ايا دَّم َّي،" .(2005) دَّإ  ، عبد هم د، ط اق  .31
-دَّتَــــــ ام-دَّمبــــــ دئ-دَّم ــــــ ميا" دَّءــــــاك َ ه كمــــــ،" .(2005) دَّإــــــ  ، عبــــــد طــــــ اق همــــــ د،  .32

 مصا، دَّددا دََّ مإي،. ، دإلسكنداي،،": تطبيق َ دَّه كم، ِا دَّمص اف"دَّمتطلب َ
مصــا،  دإلســكنداي،،(، 1)ج ،"م ســ ع، مإــ يا دَّمه ســب،" .(2006) دَّإــ  ، عبــد همــ د، طــ اق  .33

 دَّددا دََّ مإي،.
 ،"مصـــ اف(- ءـــاك َ -إددادَ -)أِـــادد إدداة دَّمخـــ طا"(. 2007دَّإـــ  ، ) همـــ د، طـــ اق عبـــد  .34

 .َّلنءا  دَّت زيَ دََّ مإي، دإلسكنداي،، مصا، دَّددا (،1)ط
-دَّتَــــــ ام-دَّمبــــــ دئ-دَّم ــــــ ميا" دَّءــــــاك َ ه كمــــــ،" .(2008) دَّإــــــ  ، عبــــــد طــــــ اق همــــــ د،  .35

 مصا، دَّددا دََّ مإي،. دإلسكنداي،، (،4)ط ،": تطبيق َ دَّه كم، ِا دَّمص اف"دَّمتطلب َ
 دإلبددعي،: دادس، دَّمه سب، مم اس َ م  دَّهد ِا دَّمادَإ، ََّ   (. "د ا2010اء  ) هم دة،  .36

 (.4) 26،  دَّق ن ني، دًقتص دي، َّلإل ا دمءق َ مإ، مَل، ميددني،"،
دًســتةم ا  َدد ا دَّتقــ ايا دَّم َّيــ، دَّمنءــ اة ِــا تهســي  قــادا "(. 2010همـد، مَيــد عبــد زيــد، )  .37

رـــ، نظـــا دَّمســـتةماي  ِـــا ســـ ق دَّإـــادق َّـــأل ادق مَلـــ، ، "دَّم َّيـــ،( ِـــا دســـرا دَّءـــاك َ )مـــ  َ 
 (.4) 12، دَّق دسي، َّلإل ا دإلدداي،  دًقتص دي،

دَّتطبيقـــ َ  –)دإلطـــ ا دَّ كـــاي  ،مه ســـبي،ظايـــ، دَّنمـــدخ  دَّ"(. 2009) ،اضـــ د  هلـــ ه، هنـــ    .38
 .َّلنءا  دئ ، ددا دتاد ، عم   ،(2)ط ،"(دَّإلمي،

، دإلِص ح  دَّء  ِي، ك هد مب دئ دَّه كم، ِـا قـ ن   دَّءـاك َ"(. 2012) خضا، أهمد علا،  .39
 ، مصا، ددا دَّ كا دََّ مإا."دإلسكنداي،

 ، دًسكنداي،، مصا، ددا دَّ كا دََّ مإا."دَّءاك َ ه كم،" .(2012) خضا، أهمد علا، .40



 

 181 

 

ــــ ،  .41 ــــف عبــــد خلي ــــيا إلدداة مقتــــاح نمــــ ذج(. 2003) مهمــــد، دَّلطي  دَّمادَإــــ،  ظي ــــ، أدد   تقي
ر ترــ  ضــ   ِــا دَّددخليــ، دَّتَ ايــ،  دَّبهــ ث مَلــ، دَّتَ ايــ،، دَّبنــ ك علــ  بــ َّتطبيق دَّمإ صــاة تَ 
 (. 1،2) 25 ،دَّزق زيق َ مإ، دَّتَ اة كلي،

ـــد، مهمـــد نـــ دف، ) .42 ـــادميا، ع ب ـــا إب ـــ، ِـــا "(. 2013دَّـــددع ا، َب ـــزدا دَّمصـــ اف دَّإ مل مـــدى دَّت
 دَّإلـ ا ، سلسـل،مَلـ، َ مإـ، دتزمـا بغـزة، "دَّمتقدمـ،: دادسـ، ميددنيـ،ِلسطي  بمتطلب َ دَّه كمـ، 

 (.2) 15 ، 2013دإلنس ني،
 دَّتق ايا ِا دَّتضلي  دكتء ف ع  دَّهس ب َ مادََ مسؤ َّي،"(. 2006دهد ح، هسي  أهمد، ) .43

 (.1، )22، مَل، َ مإ، دمءق، " دكتء ِ ِا دَّمؤةاة  دَّإ دم  دَّصن عي، َّلءاك َ دَّم َّي،
دَّه كمـــ، دَّمؤسســـي،  عَلقترـــ  ب َّتـــدقيق "(. 2003نإـــيا،  أبـــ  زا، ع ـــ ف دســـه ق، )دممـــش،   .44

، بهــــث مقــــدا دَّــــ  دَّمــــؤتما دَّإلمــــا دَّمرنــــا دَّخــــ مس تهــــَ ءــــإ ا دَّــــتهكا " مرنــــ، دَّمه ســــب،
    أيل  .25 24عم  ، دتاد ، دَّمه سبي  دتادنيي ،  َمإي، ،دَّمؤسسا  دستماداي، دَّمنء ة

ِإ َّيـــ،  أدد  دَّمادَإـــ، دَّددخليـــ، ِـــا ظـــ  "(. 2012داد ســـا، مســـإ د،  دَّرـــ دي، ضـــيف دهلل، )  .45
ا هــــ   ه كمــــ، دَّملتقــــ  دَّــــ طن مددخلــــ،،، "َّلهــــد مــــ  دَّ ســــ د دَّمــــ َّا  دإلدداي كآَّيــــ،دَّءــــاك َ 

كليــــ، دَّإلــــ ا دًقتصــــ دي،  دَّتَــــ اة  علــــ ا  َّلهــــد مــــ  دَّ ســــ د دَّمــــ َّا  دإلدداي، َّيــــ،دَّءــــاك َ كآ
 .دَّتسييا، َ مإ، مهمد خيضا، بسكاة

مـــدى دَّتـــزدا دَّبنـــ ك دَّ لســـطيني، بمبـــ دئ ه كمـــ، دَّءـــاك َ، " .(2013داغـــ ا، مـــ ما م ســـ ، ) .46
ي، هـ   ه كميـ، دَّءـاك َ  دَّمسـؤ َّي، دًَتم عيـ،: تَابـ،  دَّمؤتما دَّة َّث َّلإل ا دَّم َّيـ،  دَّمصـِا

 َ مإ، دَّيام ك، دابد، دتاد .، "دتس دق دَّن ءئ،
تـــدقيق دَّهســـ ب َ ِـــا ضـــ   دَّمإـــ ييا دَّد َّيـــ، نظايـــ، "(. 2010)دَّـــذنيب َ، علـــ  عبـــد دَّقـــ دا،   .47

 .(، عم  ، دتاد ، ددا  دئ  َّلنءا3)ط ،" تطبيق
ـــــــــــــــم،  .48 ـــــــــــــــد  مي ـــــــــــــــاد ي، خ َّ ـــــــــــــــ،" (2011). دَّ  (، عمـــــــــــــــ   ددا1ط( ،"إدداة دَّمخـــــــــــــــ طا دَّم َّي

 . دَّت زيَ َّلنءا دَّمسياة
عمـ  ، دتاد ، (، 1ط( ،"دَّم َّيـ،دَّمإـ مَلَ  مادَإـ، (2009). "عب س، مهمد ن دف  ها،دَّام .49

  دَّت زيَ. َّلنءا ددا ص   
 دَّمَمـَ ،ه كمـ، دَّءـاك َ( (ACPAمه سم عابـا قـ ن نا مإتمـد  (.2013) ،خ َّد دَّزعبا، .50

 .دَّتءايإ َ َّلمه سبي  دَّق ن ني ، دَّ اق، دَّادبإ، دَّإابا
: ه َّــ، تطبيقيـــ، دًســتةم ا"أةــا دَّه كمــ، علـــ  تقيــيا أدد  صــن ديق (. 2011دَّزمــاد ي، َّينــ ، )  .51

 ،دَّمإرــد دَّإــ َّا إلدداة دتعمــ  اســ َّ، م َســتيا غيــا منءــ اة،  ،علــ  دَّســ ق دَّمــ َّا دَّســإ دي"
 .دََّمر اي، دَّإابي، دَّس اي،
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 ب إلءـ اة دَّمصِاا دَّقط ع ِا دَّه كم، مب دئ  تإزيز إاس   أممي،"(. 2009زيدد ، مهمد، ) .52
 (.9، )دََّزدئا دَّءلف، ،دَّتسييا  عل ا دًقتص دي، دَّإل ا مَل، ،"دََّزدئاي، دَّبن ك

 ِلسطي .ادا دهلل، ، دَّي  ه كم، دَّمص اف"(. 2014سلط، دَّنقد دَّ لسطيني،، )  .53
 ِلسطي .ادا دهلل، ، ("2013)دَّتقايا دَّسن ي َّإ ا "(. 2014سلط، دَّنقد دَّ لسطيني،، )  .54
 ادَّمصـ اف ِـ َّه كمـ،  دَّمم اسـ َ دَّ ضـل  دَّق دعـد دَّي "(. 2009)سلط، دَّنقد دَّ لسطيني،،  .55

 ، ادا دهلل، ِلسطي ."ِلسطي 
ه كم، دَّءاك َ  مإ ََّ، دَّ س د دَّم َّا  دإلدداي: دادسـ، " (.2006سليم  ، مهمد مصط  ، ) .56

 ، دإلسكنداي،، مصا، دَّددا دََّ مإي،."مق ان،
 مإ ََّـ، دَّ سـ د دَّمـ َّا  دإلدداي: دادسـ، ه كم، دَّءاك َ " (.2005سليم  ، مهمد مصط  ، ) .57

 ، دإلسكنداي،، مصا، دَّددا دََّ مإي،.دإلسكنداي،، مصا، دَّددا دََّ مإي،، "مق ان،
مَلـ، دتهــ د دَّمصــ اف (. "دَّهكـا دََّيــد، أددة أس ســي، َّتق يـ، دَّمصــ اف"، 2004ءـ كا، ِــؤدد، )  .58

.دَّإابي،  ، بياَ 
ي، ِــــا دَّمصــــ اف  دَّمصــــ اف مه ســــب، " .(2006) ،ءـــ مي ، علــــا عبــــددهلل  .59 دَّإمليــــ َ دَّمصــــِا

 .مكتب، دَّط َّم دََّ مإي، ِلسطي ،، غزة ،دََّ مإ، دإلسَلمي،، "دإلسَلمي،
ي، ِــــا دَّمصــــ اف  دَّمصــــ اف " .(2014) ،ءـــ مي ، علــــا عبــــددهلل  .60 مه ســــب، دَّإمليــــ َ دَّمصــــِا

 .ِلسطي ، مكتب، دَّط َّم دََّ مإي،، غزة ،دََّ مإ، دإلسَلمي، ،"دإلسَلمي،
مــدى دًَّــ، دَّقــ دئا دَّم َّيــ، كــ ددة َّإلِصــ ح عــ  دَّمإل مــ َ "(، 2005دَّءــلت نا، ِــ يز زميــا، )  .61

سـ، تطبيقيـ، َّلقـ دئا دَّم َّيـ، دَّمنءـ اة َّلمصـ اف دا ددَّضا اي، دََّلزمـ، َّمسـتخدما دَّقـ دئا دَّم َّيـ،: 
 .غيا منء اة، كلي، دَّتَ اة، دََّ مإ، دإلسَلمي،، غزة، ِلسطي  ، اس َّ، م َستيا"دَّ لسطيني،

"دَّقي س دَّمه سبا آة ا دتنءط، خ اج دَّميزدني،  مء ك  دإلِص ح (، 2000دَّءماي، َ سا. )  .62
ـــ  دَّمصـــ اف" ـــ، عل ـــ، دَّتَـــ اة، َ مإـــ، عنرـــ : دادســـ، تطبيقي ، اســـ َّ، دكتـــ اده غيـــا منءـــ اة، كلي

 دَّزق زيق، بنر .
ا ِـا دَّهـد مـ  دَّمه سـب، "(. 2013دَّص اي، مهمد أهمـد، ) .63 دإلبددعيـ، ِـا د ا دَّمـدقق دَّخـ َا

 اســ َّ، م َســتيا، "قطــ ع غــزة قيــ، علــ  ءــاك َ دَّتــدقيق دَّإ ملــ، ِــادَّقــ دئا دَّم َّيــ،: دادســ، تطبي
 غيا منء اة، كلي، دَّتَ اة، دََّ مإ، دإلسَلمي،، غزة، ِلسطي .

مــدى تطبيــق مبــ دئ دَّه كمــ، علــ  دَّبنــ ك دَّ لســطيني، مــ  "(. 2011) دَّصــ يص، خ َّــد مهمــد، .64
ر، نظا مدياي دَّ ا ع   .)2 ((23) ، دَّدادس َ مَل، َ مإ، دَّقدس دَّم ت ه، َّألبه ث ،"َ 

دد  دَّه كمــــ، دَّمؤسســــي،  دت"(. 2011ط َّــــم، عــــَل  ِاهــــ  ،  دَّمءــــرددنا، إيمــــ   ءــــيه  ، )  .65
 ، عم  ، دتاد ، ددا ص    َّلنءا  دَّت زيَ."دَّم َّا دًستادتيَا َّلمص اف
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دَّصـــــن عي، دَّمســـــ مم، دَّ لســـــطيني، مـــــدى دَّتـــــزدا دَّءـــــاك َ (. 2008ع ءـــــ ا، عةمـــــ   زيـــــ د، )  .66
قــــ   َّلمإيــــ ا دَّمه ســـبا اقــــا ) اســــ َّ،  (،1بمتطلبـــ َ دإلِصــــ ح دَّمه ســـبا قــــا دَّقــــ دئا دَّم َّيـــ، ِ 

 غيا منء اة، كلي، دَّتَ اة، دََّ مإ، دإلسَلمي،، غزة، ِلسطي . م َستيا
ــــيا، مهمــــد، )  .67 ــــد دَّهل دَّمــــؤتما دَّخــــ مس َّه كمــــ، دَّءــــاك َ ، "ه كمــــ، دَّمصــــ اف"(. 2005عب

 ، َ مإ، دإلسكنداي،، دإلسكنداي،، مصا.  أبإ دم  دَّمه سبي،  دًقتص دي،، دََّز  دَّة َّث
 دًَّتــــزدا بمتطلبــــ َ ََّنــــ، بــــ ز  كمــــدخ  إلاســــ   دَّه كمــــ، ِــــا دَّقطــــ ع"دَّــــازدق، هبــــ ا،  عبــــد  .68

بـد   تـ اي  نءـا، ، مَل، دقتص دي َ ءـم   إِايقيـ  ،": ه َّ، د   ءم   أِايقي دَّمصِاا دَّإابا
 .(7) دَّءلف، هسيب، ب  ب علا،َ مإ، 

م ر مـ   :دَّبهـث دَّإلمـا"(. 2001 عدس، عبـد دَّـاهم ،  عبـد دَّهـق، ك يـد ) ،عبيددَ، ذ ق    .69
 ، ددا دَّ كا َّلنءا  دَّت زيَ، عم  ." أد دت   أس َّيب 

ا ِــا دتاد  بــ َاد دَ   "(. 2009عــادا، ءــ د  مــ نا، )  .70 دَ دختبــ ا مــدى دَّتــزدا دَّمــدقق دَّخــ َا
غيـا منءـ اة، كليـ،  اسـ َّ، م َسـتيا ،"دتخط   دَّم دي، عند تدقيق دَّبي ن َ دَّم َّيـ،تقييا مخ طا 

 .دتاد ، عم  ، َ مإ، دَّءاق دت سط َّلدادس َ دَّإلي ، دتعم  
 مـــــدى تطبيـــــق دَّمصـــــ اف دَّ طنيـــــ، دَّ لســـــطيني، َّلق دعـــــد" (.2009) ،ممـــــد ح مهمـــــد دَّإزديـــــزة،  .71

 اسـ َّ، م َسـتيا غيـا منءـ اة، دََّ مإـ، ،" دَّمم اسـ َ دَّ ضـل  َّه كمـ، دَّمصـ اف ِـا ِلسـطي 
 ِلسطي . غزة، دإلسَلمي،،

دَّمـؤتما دَّة َّـث ، "دَّمسـؤ َّي، دًَتم عيـ،  عَلقترـ  به كمـ، دَّءـاك َ"( 2013دَّإزيزي، ن د ، )  .72
ي، هــــ   ه كميــــ، دَّءــــاك َ  دَّمســــؤ َّي، دًَتم عيــــ،: تَابــــ، دتســــ دق  َّلإلــــ ا دَّم َّيــــ،  دَّمصــــِا

 .دتاد ، َ مإ، دَّيام ك، دابد، دَّن ءئ،
 دَّءـاك َ  ه كمـ، دَّهسـ ب َ مادَإـ،" (.2007، )دَّسـيد ءـه ت   ءـه ت ، ،دَّ م م عبد علا،  .73

 دََّ مإي،. دَّددا دإلسكنداي،، مصا، ،"دَّمإ صاة  دَّد َّي، دَّإابي، بيئ، دتعم   ِا
مســؤ َّي َ دَّمه ســم دَّقــ ن نا ِــا دَّكءــف  دَّقايــا عــ  عمليــ َ "(. 2006دَّإنقــاي، هســ ا، ) .74

، كليـ، مقدم، َّند ة د ا دَّمإل م َ دَّمه سبي، ِا تنءيط سـ ق دت ادق دَّم َّيـ،  اق، عم "، دَّغش
 دَّملك سإ د.دَّإل ا دإلدداي،، َ مإ، 

ي،: "(. 2012) ،أم  ،  خ دَّد، أب  بكاي، ا عي   .75 تطبيق مب دئ دَّه كم، ِا دَّمؤسسـ َ دَّمصـِا
دَّملتقــ  دَّــ طنا هــ   ه كمــ، دَّءــاك َ ك َّيــ، َّلهــد مــ  دَّ ســ د  ، مددخلــ،،"دادســ، ه َّــ، دََّزدئــا
 . دَّتَ اة  عل ا دَّتسييا، َ مإ، مهمد خيضا، بسكاة دًقتص دي،كلي، دَّإل ا  دَّم َّا  دإلدداي،

"، عمـــ  ، دتاد ، ددا دَّءـــا ق أصـــ   دَّمه ســـب، دَّهديةـــ،"(. 2003دَّإيســـا، ي ســـي  أهمـــد، )  .76
 َّلنءا  دَّت زيَ.
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مـدى  -ه كم، دَّءاك َ ِا دتاد "(. 2013) مهمد،  دَّءب  ، مهمد ق سا،، عيس  َ َدَّ ا   .77
دَّمـــــؤتما دَّة َّـــــث َّلإلـــــ ا دَّم َّيـــــ،  ،"تقيـــــد دَّبنـــــ ك ِـــــا دتاد  بتطبيـــــق ق دعـــــد ه كمـــــ، دَّءـــــاك َ

ي، هـــ   ه كميـــ، دَّءـــاك َ  دَّمســـؤ َّي، دًَتم عيـــ،: تَابـــ، دتســـ دق دَّن ءـــئ، ، َ مإـــ،  دَّمصـــِا
 دَّيام ك، دابد، دتاد .

(، عم  ، دتاد ، ددا دَّةق ِـ، 1"، )طنظا دَّمإل م َ دَّمه سبي،(. "2004ق سا، عبد دَّازدق، )  .78
 َّلنءا  دَّت زيَ.

دســـــتقط م  ِـــــا تســـــ ما ِلســـــطي  ِـــــا دَّمصـــــ اف ه كمـــــ،"(. 2009خضـــــا، ) مهمـــــد قـــــاش،  .79
 ." دَّمس  َّ، دَّء  ِي،  تإزيز دَّمس ممي 

ا، ِ اس. )  .80 (، "أس َّيم دستخددا دَّمه سـب، دإلبددعيـ، ِـا قـ ئمتا 2011دَّقطيش، هس   دَّصِ 
ــ، ِــا ب اصــ، عمــ  "،  دَّــدخ   دَّماكــز دَّمــ َّا ِــا دَّءــاك َ دَّصــن عي، دَّمســ مم، دَّإ مــ، دَّمدَا

 (.27، َ مإ، دإلساد ، )مَل، كلي، بغددد َّلإل ا دًقتص دي،، كلي، دَّإل ا دإلدداي،  دَّم َّي،
، "دَّإ َّميــ،  ه كمــ، دَّءــاك َ دًقتصــ دي،تزمــ، دَّم َّيــ، د"(. 2013كــ ِا، مصــط   ي ســف، )  .81

 ، عم  ، دتاد ، مكتب، دَّمَتمَ دَّإابا َّلنءا  دَّت زيَ.(1)ط
مكتبـ، عمـ  ، "، دَّد َّيـ، دَّمه سـبي، دَّمإـ ييا"(. 1999) ،َّلمه سـبي  دَّقـ ن نيي  دَّإابـا دَّمَمـَ  .82

 دَّمَمَ دَّإابا َّلنءا  دَّت زيَ.
مـــ، دَّيـــ  "(. 2003) ،َّلمه ســـبي  دَّقـــ ن نيي  دَّإابـــا دَّمَمـــَ  .83   دَّســـل ك دَّمادَإـــ، إصـــددادَتَا

  . (9)اقا ِقاة ،(200) اقا مإي ا عم  ، .(2001) َّلمه سبي  دَّد َّا دًته د ،"دتخَلقا
دإلِصــ ح  دَّءــ  ِي، ك هــد مبــ دئ ه كمــ، دَّءــاك َ  مــدى " (.2007)ي ســف طــ اق، مهمــد،   .84

دَّمؤتما دَّإابا دت   متطلب َ ه كم، دَّءاك َ  أس دق دَّم    ،داتب طرم  ب َّمإ ييا دَّمه سبي،"
 .َمر اي، مصا دَّإابي،، دَّإابا ءاا دَّءي 

تــدقيق  علـا"( 2011، )مهمـد عمـا  زايقـ َ،، ي ســف أهمـد  كلب نـ،،، سـَلم، أِـَا  مهمـ د،  .85
 . دَّت زيَ  دَّطب ع، َّلنءا دَّمسياة ددا، دتاد ، عم   (،1ط( ،"دَّنظاي دَّهس ب َ

ـــ ، )  .86 ـــ ، أءـــاف هن ، "تـــدقيق دَّهســـ ب َ ِـــا إطـــ ا منظ مـــ، ه كمـــ، دَّءـــاك َ"(. 2005ميخ ئي
، ق دَّـــددخلا ِـــا إطـــ ا ه كمـــ، دَّءـــاك َيدَّمـــؤتما دَّإابـــا دت   هـــ   دَّتـــدق مقـــدا إَّـــ بهـــ ث 

 .دَّق ماة، مصا
ــ، ِــا ب اصــ، ِلســطي : "(، 2012)، دَّ لســطينا، مــمإرــد دَّه ك  .87 دَّه كمــ، ِــا دَّءــاك َ دَّمدَا

 دادس، ميددني، ق ا بر  دَّمإرد. ،"تقييا أ َّا
ي،، ) مإرد دَّدادس  .88  (. 9) 5، دَّك يَ، نءاة ت ع ي،، "دَّق دئا دَّم َّي،"(. 2013َ دَّمصِا
اة ت اي  ، بد  6، "م  ميا م َّي،، نظ ا ه كم، دَّبن ك"دَّمإرد دَّمصِاا دَّمصاي،   .89  نءا، )متِ 

 www.ebi.gov.eg).  :دَّم قَ مست ى عل 
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 اكــ ئز منـَ دَّتهايــف  دَّتَلعــم ِــا دَّقــ دئا دَّم َّيــ،" (.2009دَّقــ دا ) دَّنزَّـا، مهمــد َمــ   عبــد  .90
 َّءـــاقد َ مإـــ، ،اســـ َّ، م َســـتيا ،"دَّمنءـــ اة دَّصـــ داة عـــ  دَّءـــاك َ دَّمســـ مم، دَّإ مـــ، دتادنيـــ،

 .دَّإلي ، دتاد  َّلدادس َ دت سط
دَّه كمـ،: إيـ  مبـ دئ  ا إددادَ دَّمادَإ، دَّددخليـ، ِـا تد  " .(2009، )إسه ق نسم  ، إبادميا  .91

، اسـ َّ، م َسـتيا غيـا منءـ اة، كليـ، "دادس، تطبيقي، عل  قط ع دَّمص اف دَّإ مل، ِا ِلسـطي 
 دَّتَ اة، دََّ مإ، دإلسَلمي،، غزة، ِلسطي .

 تإزيـــز ِـــا دَّه كمـــ، َـــ دة تهســـي  إَّيرـــ  ؤدييـــ دَّتـــا دآةـــ ا"(. 2007دَّـــ زيا، َرـــ د خليـــ ، )  .92
 اأس َّســ ق دت   دَّســن ي دَّملتقــ إَّــ  مددخلــ، مقدمــ،  ،" دَّمســتةماي  دَّمســ ممي  هقــ ق  هم يــ،
  دســــتقادا  دَّمســـتةماي  دَّمســـ ممي  تمكـــي  ِـــا دَّه كمـــ، د ا عنـــ د  تهـــَ ،دَّ لســـطينا دَّمـــ  

 ، س ق ِلسطي  َّأل ادق دَّم َّي،.دَّم َّي، دتس دق
خطط دَّمادَإ، َّمخ طا غش دإلدداة ِا ض    دستَ ب،مدى " (.2006دَّ ءلا، أكاا مهمد، )  .93

، َ مإــ، "دَّمتطلبــ َ دَّهديةــ، َّمإــ ييا دَّمادَإــ،: دادســ، ميددنيــ،، كليــ، دًقتصــ د  دَّإلــ ا دًددايــ،
 إم، دََّمر اي، دَّيمني،.

عمــ  ، ، (1)ط، "(1تــدقيق دَّهســ ب َ )"(، 2010دَّ قــ د، ســ ما مهمــد،   ديــ  ، َّــؤي مهمــد )  .94
 دَّإابا َّلنءا  دَّت زيَ.دتاد ، مكتب، دَّمَتمَ 

ـــ"(. 2010ي ســـف، مهمـــد طـــ اق، )  .95  تِضـــ  دَّمم اســـ َ    إاءـــ ددَ دَّه كمـــ، ِـــا دَّبنـــ ك طبق
 ة انت  . َادنَ ، مكتم" دَّمهلي،  دإلقليمي، دَّد َّي،

دَّمـؤتما دَّة َّــث ، "دَّه كمــ، ك َّيـ، إلدداة دتزمــ َ دَّم َّيـ، دَّإ َّميــ،"( 2013ي سـف، مسـإدد ي، )  .96
ي، هــــ   ه كميــــ، دَّءــــاك َ  دَّمســــؤ َّي، دًَتم عيــــ،: تَابــــ، دتســــ دق َّلإلــــ ا دَّم َّيــــ،   دَّمصــــِا

 ، َ مإ، دَّيام ك، دابد، دتاد .دَّن ءئ،
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 كتاب تسهيل مهمة الباحث :(1الملحق رقم )

 



 

   
 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة بأسماء محكمي الستبانة: (2الملحق رقم )
 مكان العمل الوظيفة الدرجة العلمية السم م

 أست ذ دهلل ء مي أ.د علا عبد1
مس عد ن ئم دَّائيس َّلءؤ   

 دإلدداي، 
 دََّ مإ، دإلسَلمي،

 دََّ مإ، دإلسَلمي، عميد كلي، دَّتَ اة  أست ذ هلسعبددهلل أ.د س َّا 2
 دإلسَلمي،دََّ مإ،  عض  ميئ، تدايس بكلي، دَّتَ اة أست ذ أ.د همدي ءهدة زعام3
 دََّ مإ، دإلسَلمي، عض  ميئ، تدايس بكلي، دَّتَ اة أست ذ مء اك د. م ما م س  داغ ا4
 دََّ مإ، دإلسَلمي، دَّتَ اةن ئم عميد كلي،  أست ذ مء اك د. سميا خ َّد ص ِا5

 أست ذ مء اك د. َبا إبادميا دَّددع ا6
عض  ميئ، تدايس بكلي، دًقتص د 

  دَّإل ا دإلدداي،
 دتزماَ مإ، 

 عض  ميئ، تدايس بكلي، دَّتَ اة أست ذ مء اك  م ما مءتر د. صباي 7
َ مإ، دَّقدس 
 دَّم ت ه،

 أ. ِؤدد عبد دَّاهم  عيد8

 دَّبنك دَّإابا ِاعمديا  م َستيا دقتص د 
ه ص  عل  ءر دة 
تهكيا د َّا  ه  

 دَّنزدع َ
 عض  ميئ، تدايم

دَّمإرد دَّمصِاا 
 غزة -دَّ لسطينا

 

 

 

 



 الدراسة )الستبيان( أداة: (3الملحق رقم )
 

 غزة ــــــــالجـــامعـــة اإلســـالميـة 
 ــــــاـــادة الدراســـــــات العـــلــيـــعم

 ـــــــارةــــــــــــــــة التجــــــــــــــــــكليـــــــــــ
 والتمويلـــــــم المحاسبة ـقســــــــ

 

 اْلستاذمة الفاضلمة...................... حفظكم اهلل،،،
 دَّسَلا عليكا  اهم، دهلل  باك ت   بإد...     

 الموضوعم استبيان لدراسة علمية.
مـــدى مســـ مم، تطبيـــق مبـــ دئ دَّه كمـــ، ِـــا تإزيـــز دَّتإـــاف علـــ  يرـــدف مـــذد دًســـتبي   إَّـــ       

 (ِلســطي ِــا  دَّتَ ايــ، دَّمصــ افدادســ، تطبيقيــ، علــ  ) دَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا دَّم َّيــ، دكتءــ ف
، دَّم َستيا ِا دَّمه سب،  دَّتم ي  م  دََّ مإ، دإلسَلمي، بغزة  . ذَّك كمتطلم تكميلا َّني  دَا

رـ َ نظـا       ـ، َ   َّتهقيق ذَّك تقتضا متطلب َ دَّبهث  كَز  م  دَّدادس، إعـددد دسـتبي   َّمإِا
دَّغــش  دَّتَلعــم ب َّتقــ ايا دَّم َّيــ،  دكتءــ فدَّ ئــ َ ذدَ دَّإَلقــ،  مــا دَّإــ ملي  ِــا مَــ   دَّه كمــ،   

قـد  تءـا سـلط، دَّن كـذَّك م  ،  مـدقق ددخلـا ،ِـاع،  مـديا ددئـاة،  ائـيس قسـا،  مادقـممـديا  منرا )
 .(دَّ لسطيني،

 ذَّـك مـ  أَـ  سـتب ن،  دإلَ بـ، علـ  أسـئلتر  مـنكا دَّت ضـ  بـ ًطَلع علـ  مـذه دً أَا َّذَّك      
 نؤكـد َّكـا هاصـن  دَّءـديد علـ  سـاي،  تهقيـق أمـددف دَّبهـث، خدم، دَّبهث دَّإلما ب َّءك  دتمةـ  

 .ِقط دَّبي ن َ دَّمقدم، م  قبلكا  أنر  َّ  تستخدا إً تغادل دَّبهث دَّإلما
 

 وتفضلوا بقبول وافر الحترام والتقدير،،،

 دَّب هث                                                                   
 ه تا اي ل أصَل                                                                         
 0599010611َ د :                                                                  



 

   
 

 توضيح المفاهيم التي ينطوي عليها البحث بشكل مختصر:
 مفهوم مبادئ حوكمة المصارف (The principles of corporate governance of banks): 

خ صــ، علــ  دَّمصــ اف دَّممل كــ، َّق عــدة مَم عــ، دتســس  دَّمم اســ َ دَّتــا تطبــق بصــ ، "     
عايض، م  دَّمستةماي   تتضم  دَّهق ق  دَّ دَب َ َّك ِ، دَّمتإ ملي  مـَ دَّمصـاف مةـ  مَلـس 
دإلدداة  دَّمســـ ممي   دَّـــددئني   دَّمصـــ اف،  تظرـــا مـــ  خـــَل  دَّـــنظا  دَّلـــ دئح دَّددخليـــ، دَّمطبقـــ، 

 .، َّلمصاف"ب َّمصاف  دَّتا تهكا دتخ ذ أي قادا قد يؤةا عل  دَّمصله، دَّإ م
 
 مفهوم الغش Fraud)): 

 ، يِإ  متإمد م  قب   دهد، أ  أكةا م  أِـادد دإلدداة، أ  دَّمكل ـي  ب َّه كمـ،، أ  دَّمـ ظ "     
يــ،، ينطــ ي دَّلَــ   إَّــ  دَّخــددع َّلهصــ   علــ  من إــ، َّيســَ مــ  هقــ ، أ  غيــا  أ  أطــادف خ َا

 ".ق ن ني،
 
  التالعب أو التحريف مفهومManipulation or distortion):) 

إَّـ  ِإـ  مقصـ د مـ  قبـ  ءـخص  دهـد أ  عـدة "بينم  يءيا مصطلح دَّتهايف  دَّتَلعـم:      
 ".ج عن  تهايف ِا دَّبي ن َ دَّم َّي،أءخ ص م  دإلدداة أ  دَّم ظ ي  أ  أطادف ة َّة،،  دَّذي ينت

 
  التقارير الماليةمفهوم ((Financial Reporting:  

يصـــدا ِـــا نر يـــ، دَّســـن، أ  دَّ تـــاة دَّم َّيـــ، َّلنظـــ ا دَّمه ســـبا،  مـــا دَّمنـــتج دَّنرـــ ئا دَّـــذي"     
 يءتم  عل  مإل م َ م َّي،  غيا م َّي، دَّتا تإتبا إهدى  سـ ئ  ت صـي  دَّمإل مـ َ َّألطـادف 

 ."ذدَ دَّإَلق،

 

 

 

 

 



 

   
 

 القسم اْلول: معلومات عامة

 ( أم ا م  م  من سم: دََّا    ضَ عَلم،)
    الجن  .1
   أنة     ذكا 
        
    الفئة العمرية .2
  اب كِ سن، 50  سن، 50منأق  - 40  سن، 40أقلمن - 30  سن 30أقلمن 
        
    المؤهل العلمي .3
 دكت اده  م َستيا  بك َّ اي س  دبل ا 
        
    التخصص العلمي .4
ي،  دقتص د  إدداة أعم    مه سب،   عل ا م َّي،  مصِا
   هدد..............................أخاى،  
        
     سنوات الخبرة في العمل الحالي .5
 ِ كةا سن، 15  سن، 15 أق  م  -10  سن د10َأق  م  - 5  سن دَ 5أق  م   
        
       الموقع الوظيفي .6
 مادقم   ائيس قسا   مديا ددئاة  مديا ِاع  
   سلط، دَّنقدم  تءا   مدقق ددخلا 
      
 ة في مجال الحوكمة يعدد الدورات التدريب .7
د   ِ كةا د اد7َ  د اد6َ– 4  د ادَ 3 -1  ً يَ 
        
 الغش والتالعب اكتشاففي مجال التدريبية عدد الـدورة  .8
د   ِ كةا د اد7َ  د اد6َ- 4  د ادَ 3 -1  ً يَ 

 
 



 

   
 

 ( أم ا م  م  من سم: عَلم،) دََّا    ضَدَّقسا دَّة نا: 
 ؟والتالعب بالتقارير المالية الغش اكتشاف في تعزيز اإلدارة مجل  وهيكل ساهم تطبيق مبدأ عضويةيالمحور اْلول: 

 دَّ قاة ا
، دَّم دِق،  دَا

 قليل، َدد   قليل، مت سط، كبياة كبياة َدد  

1
مــ  قبــ  مَلـــس  دَّمطبـــق دَّريكــ  دَّتنظيمـــا  دَّ صــف دَّــ ظي ايســ ما 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء فدإلدداة ِا تإزيز 
     

2
دَّغـــش  دَّتَلعـــم  يهـــد مـــ  بءـــك دَّتسلســـ  دإلدداي دَّســـليا يـــتا مادعـــ ة 

 ب َّتق ايا دَّم َّي،.
     

3
 دَّإملي، دَّمن سب،  ،دَّإلمي ب َّمؤمَلَمتَ أعض   مَلس دإلدداة دَّإلي  يت
 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. كتء فً

     

4
دَّغـــــش  دكتءـــــ فدإلءـــــادف علـــــ  تطبيـــــق دتنظمـــــ،  دَّقـــــ دني  ِـــــا يـــــتا 

 .م  قب  دَّلَ   دَّمنبةق، ع  مَلس دإلدداة  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،
     

5
مم  يسرا ِا  دإلدداة مَلس  ائ س، دَّتن يذي، دَّ ظي تي  بي  دَّ ص يتا 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء ف
     

6

دادك َّــــدى دإلدداة دَّتن يذيـــ، دَّإليــــ  تنءــــط،  دســــتادتيَي َ  منـــ ك ِرــــا  دن
ممــ  يإــزز مــ  دتعمــ    دَّسي ســ َ دَّمإتمــدة  هَــا دَّمخــ طا دَّمقب َّــ، 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء ف ِاص

     

7
ــــس تــــداس  ــــ ايا دَّمَلهظــــ َ   ََّنــــ، دَّمادَإــــ، دَّمنبةقــــ، عــــ  دَّمَل دَّتق

ا     إم  عل  عدا تكادام  ًهق  .تدَّسلبي، دَّتا يقدمر  دَّمدقق دَّخ َا
     

 ؟الغش والتالعب بالتقارير المالية اكتشاف تعزيز في التدقيق تطبيق مبدأ أنظمة مساهيالمحور الثاني: 

1
 دكتءــ ف ممــ  يإـزز ِــاصدًَّتــزدا بتطبيـق دَّقــ دني   أنظمــ، دَّتـدقيق  يـتا

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.
     

2
ــد ت عيــ، من ســب، َّــدى ددئــاة دَّتــدقيق عــ  هَــا مخــ طا دَّمإل مــ َ  يَ 

 .دَّغش  دَّتَلعم دكتء فمم  يإزز ة َّر  ددَّم َّي،  دإلَاد دَ دَّمض 
     

3
مـ  قبـ   من سـب، َّاق بـ، دَّمخـ طا دَّائيسـ، ََّي يس عد َ  د إَاد دَ  آ
 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء فدَّاق ب، دَّددخلي، ِا تإزيز 

     

4
دَّغـــــش  كتءـــــ فيتمتـــــَ كـــــ دا دَّتـــــدقيق بـــــ َّمؤمَلَ دَّإلميـــــ،  دَّإمليـــــ، ً

  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.
     

5
ــــ، ا مــــ  قبــــ  دََّمإيــــ، دَّإم مي ــــ،  يزيــــد مــــ  تإيــــي  دَّمــــدقق دَّخــــ َا ةق

 ب َّتق ايا دَّم َّي،  خل م  م  دَّغش  دَّتَلعم. ي دَّمس مم
     

6
دَّاق بيـ، ممـ   دَّسي س َ  دَّتإليمـ َ  َّلق دني  ب إلمتة  دَّاق ب، تلتزا ددئاة 
 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء ف يإزز ِاص

     


  

 
    



 

   
 

 دَّ قاةا
، دَّم دِق،  دَا

 قليل، َدد   قليل، مت سط، كبياة كبياة َدد  

7

  دَّمإل م َ دَّبي ن َ إَّ  دَّ ص   صَلهي،ب دَّمادَإ، َن،يتا ت  يل َّ
دَّغــش  دكتءـ فممــ  يسـ عد ِــا  ي مـ ظ  دَّ ب َّمــدققي  مب ءـاة  دًتصـ  

  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

     

 ؟والتالعب بالتقارير الماليةالغش  اكتشافتعزيز  في والشفافية فصاحإلتطبيق مبدأ ا مساهيالمحور الثالث: 

1
دإلِصـــ ح دَّكـــ ِا عـــ  َميـــَ بنـــ د دَّقـــ دئا دَّم َّيـــ، بءـــ  ِي، يســـ عد ِـــا 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء ف
     

2

ــــد أســــس  آَّيــــ َ برــــ  تصــــنيف دَّمإل مــــ َ دَّم َّيــــ،   يــــتا  تَ  غيــــا بمَ 
دَّغـــش  دكتءـــ فتإـــزز مـــ   ِـــ اي  كدَّد ايـــ، بءـــغيـــا دَّم َّيـــ، دَّد ايـــ،   

  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

     

3

دإلِصـــ ح عـــ  دَّمإل مـــ َ ذدَ دتمميـــ، دَّنســـبي، ِـــا دَّ قـــَ دَّمن ســـم 
دَّغـــــش  دَّتَلعـــــم ب َّتقـــــ ايا  دكتءـــــ ف يســـــ عد ِـــــا ب َّءـــــك  دَّمن ســـــم 

 دَّم َّي،.

     

4

مَلــــس ب َّت كــــد مــــ  صــــه،  دقــــ،  نزدمــــ، دَّمإل مــــ َ ب َّتقــــ ايا دَّ يقــــ ا
دَّغـــــش  دَّتَلعـــــم  دكتءـــــ فممـــــ  يزيـــــد ِـــــاص دَّم َّيـــــ، دَّم صـــــح عنرـــــ  

 ب َّتق ايا دَّم َّي،.

     

5
ي،  يلتزا َّألطـادف ذدَ دَّإَلقـ، دَّمصاف بنءا دَّت عي، دَّم َّيـ،  دَّمصـِا

 .دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي، دكتء فمم  يس عد ِا 
     

6

دَّءـــــــ  ِي، يقلـــــــ  دًَترـــــــ ددَ     ةقبـــــــ َّمـــــــ َّا دَّدداي   دإلنظـــــــ ا دَّتمتـــــــَ 
يســرا ِــا م ة قيــ، دَّتقــ ايا دَّم َّيــ، دَّصــ داة ممــ   دَّتقــديادَ دَّءخصــي، 

 ع  دَّمصاف.

     

 ؟الغش والتالعب بالتقارير اكتشاف تعزيز في المخاطر دارةإتطبيق مبدأ  مساهيالمحور الرابع: 

1
ــ د ِــا   عدســيََّنــ، إدداة مخــ طا تتمتــَ ب ًســتقَلَّي،  دَّصــَلهي َ  َ 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء ف
     

2
دداة إلخط، دستادتيَي،   ق ئي، ء مل، ه َّي،  مستقبلي، ب يإم  دَّمصاف

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء فمم  تإزز ِاص دَّمخ طا 
     

3
ا َاد دَ ِإ َّـ،  متطـ اة إلدداة دَّمخـ طا  َتِ   يسـ عد ِـا دَّهـدأنظم،  دن

 م  مم اس، دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.
     

4

إـ   بـي  ددئـاة دَّمخـ طا  كـ  مـ  مَلـس  بءك  مب ءـادَّت دص   يتا  ِ
دَّغـش  دَّتَلعـم  دكتءـ ف مم  يإـزز مـ  ِـاصدإلدداة  دَّد دئا دتخاى 

 ب َّتق ايا دَّم َّي،. 

     

5
ا  ِــا مَــ   إدداة دَّمخــ طا ِــا  دَّإلميــ،  دَّإمليــ،دَّمــؤمَلَ يســ ما تــِ 

 دَّهد م  دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.
     



 

   
 

 دَّ قاةا
، دَّم دِق،  دَا

 قليل، َدد   قليل، مت سط، كبياة كبياة َدد  
 ؟الغش والتالعب بالتقارير المالية اكتشاف في تعزيز والتعويضات المكافآت تطبيق مبدأ نظام مساهي المحور الخام :

1

ـــ ا  ـــس دإلدداة ب ضـــَ نظـــ ا مـــنح يق   تقـــ ا دَّتإ يضـــ َ  َدَّمك ِـــآمَل
ـــ  ـــ، بتطبيق مخـــ طا دَّغـــش  دَّتَلعـــم  تَنـــم يســـ ما ِـــا دإلدداة دَّتن يذي

 ب َّتق ايا دَّم َّي،.

     

2
ممـــ  نظـــ ا دَّمك ِـــآَ  دَّهـــ دِز بءـــك  د اي َّادَإتـــ  يلتـــزا دَّمصـــاف بم

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.  تَنمنزدم، دَّم ظ ي   يإزز
     

3

ا دَّمــــؤمَلَ دَّإلميــــ،  دَّإمليــــ، ِــــا مَــــ   مــــنح  ــــِ   َدَّمك ِــــآيســــ ما ت
ـــــ، دَّمخـــــ طا ِـــــا دَّهـــــد مـــــ  دنتءـــــ ا دَّغـــــش   دَّتإ يضـــــ َ هســـــم دَا

  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

     

4
ــد نظــ ا ك مــ  متك مــ  َّقيــ س دتدد  ددخــ  دَّمصــاف بءــك   دضــح ي  َ

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. كتء فً ء  ف 
     

5
دَّغــش يقلــ  َ أءــك   دَّمــنح  دَّهــ دِز دَّم ديــ،  دَّمإن يــ، َّلمــ ظ ي  يــتن  

  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. 
     

6

 ســلط، دَّنقــد( علــ  تخصــيص ت دِــق دََّرــ َ دإلءــادِي،  دَّاق بيــ، )مــةَل  
داتكـــــ م دَّغـــــش َ تعضـــــ   مَلـــــس دإلدداة بءـــــك  يهـــــد مـــــ  دَّمك ِـــــآ

  دَّتَلعم ِا دَّتق ايا دَّم َّي،.

     

 ؟الغش والتالعب بالتقارير المالية اكتشاف تعزيز المساهمين في وحقوق تطبيق مبدأ دور مساهيالساد : المحور 

1

يــتا دَّمه ِظــ، علــ  هقــ ق دَّمســ ممي  مةــ  هــق دَّهضــ ا  دَّتصــ يَ 
دَّغــــش مــــ   يهــــد  من قءــــ، أســــئلترا خــــَل  دَتم عــــ َ دََّمإيــــ، بءــــك 

  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

     

2
 عـــا  تإـــزز مـــ إ ديـــ، دَّغيـــا عـــ َ دََّمإيـــ، دَّإم ميـــ، دَّإ ديـــ،   دَتم 

 دَّمس ممي  ب َّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.
     

3

دَّمس ممي  بَد   أعم   دَتم ع َ دََّمإيـ، دَّإم ميـ،  دَّتقـ ايا تز يد 
قـ، بـ  قبـ  ِتـاة مـ  دًَتمـ ع  دَّغـش  دَّتَلعــم  دكتءـ فمـ   يإـززدَّمِا

 ب َّتق ايا دَّم َّ،.

     

4
ســاع، تز يــد دَّمســ ممي  ب َّمإل مــ َ دََّلزمــ، َّرــا ِــا دَّ قــَ دَّمن ســم 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء ف تؤدي إَّ 
     

5
تز يد دَّمس ممي  ب َّتق ايا ه   دت ضـ ع دَّم َّيـ،  دَّمخـ طا بءـك   يتا

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء فمم  يإزز ِاص د اي 
     

6

دَّمه ِظــ، علـــ  دَّمإ ملــ، دَّإ دَّـــ، مــَ َميـــَ دَّمســ ممي   عـــدا تســـايم 
مإل مــــ َ مــــ  ددخــــ  دَّمصــــاف َّــــبإل دَّمســــ ممي  د   غيــــاما قبــــ  

 دإلِص ح عنر  تس عد ِا زي دة دَّةق، ب َّتق ايا دَّم َّي،.

     



 

   
 

 دَّ قاةا
، دَّم دِق،  دَا

 قليل، َدد   قليل، مت سط، كبياة كبياة َدد  

7

ا عــ  دتمــ ا دَّم َّيــ، َّلمصــاف  يســ عد دًست ســ ا مــ  دَّمــدقق دَّخــ َا
خــــَل  دًَتم عــــ َ دَّإ ديــــ،  غيـــــا دَّإ ديــــ، َّلَمإيــــ، دَّإم ميــــ، علـــــ  

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء ف

     

8
ـــ، علـــ  أعمـــ   دَّمصـــاف دَّمـــنح ي   بمـــ  مســـ ممي  هـــق دَّمســـ  َّ،  دَّاق ب

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء فيس عد ِا 
     

 ؟الغش والتالعب بالتقارير المالية اكتشافتعزيز  المصالح في أصحاب تطبيق مبدأ دور مساهي: المحور السابع

1
تهديـد أد دا دتطــادف دتخــاى ذدَ دَّمصــ َّح  دَّمه ِظــ، علــ  هقــ قرا 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء فيس عد ِا 
     

2
متةــ   دَّمصــ اف َّمتطلبــ َ نظــ ا إيإــزز د ا ســلط، دَّنقــد ِــا ضــم   

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.  دكتء ف مب دئ دَّه كم، ِا 
     

3

يهصــ  دتطــادف ذدَ دَّمصــ َّح علــ  دَّمإل مــ َ دَّتــا تضــم  هم يــ، 
 دكتءــــ فمصــــ َّهرا هســــم عَلقــــترا ب َّمصــــاف بءــــك  يإــــزز ِــــاص 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.

     

4
يق ا دَّمصاف ب تخ ذ دإلَاد دَ دَّإ َل، إلصَلح أي خـاق ِـا هقـ ق 

 ب َّتق ايا.دتطادف دتخاى بءك  يهد م  داتك م دَّغش  دَّتَلعم 
     

5
يتبن  دَّمصاف دَّمسـؤ َّي، دًَتم عيـ، ِـا َميـَ دَّنـ دها ذدَ دَّإَلقـ، 

 بم  يقل  م  داتك م دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.
     

6

دَّت دصــــ  بــــي  دتطــــادف ذدَ دَّمصــــ َّح  مَلــــس دإلدداة َّلتإبيــــا عــــ  
را تَــ ه دَّتصــِا َ غيــا دَّق ن نيــ، مــ  قبــ  دإلدداة دَّتن يذيــ، يهــد  مخــ ِ 

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،. دكتء فم  داتك م 

     

 ؟والتالعب بالتقارير الماليةالغش  اكتشاف تعزيز في العمل وسلوك تطبيق مبدأ أخالقيات مساهيلثامن: المحور ا

1
دَّيـــ  سي ســـ، أددم  ســـل كي َ  أخَلقيـــ َ ب عـــددد مَلـــس دإلدداة يقـــ ا 

 دَّغش  دَّتَلعم.بءك  يهد م  داتك م دَّإم  َّم ظ ا دَّمصاف 
     

2
ــــد دَّيـــــ  من ســـــم َّلإق بـــــ َ دَّت ديبيـــــ، َّلهـــــد مـــــ  دَّغـــــش  دَّتَلعـــــم  يَ 

 ب َّتق ايا دَّم َّي، مم  يإزز ق ة دَّسل ك دتخَلقا َّلم ظ ي . 
     

3
مـ  داتكـ م يهـد تطبيـق نظـ ا أخَلقيـ َ  سـل ك دَّإمـ  ب َّءـك  دتمةـ  

 دَّغش  دَّتَلعم ب َّتق ايا دَّم َّي،.
     

4
ـــ ًَّتزدا بمـــ ظ ي  دَّعضـــ     يءـــََ دَّمصـــاف دت ـــ،  دَّمصـــددقي، ب  تم ن
 دَّتق ايا دَّم َّي،.  دَّنزدم، ِا إعددد 

     

5
تلتزا إدداة دَّمصاف ب َّن دها دتخَلقي،  دَّسل كي، عنـد  ضـَ سي سـ َ 

 دَّتإين َ  دَّتاقي َ َّلم ظ ي . 
     

  

 مَ تهي َ دَّب هث



 

   
 

 العاملة في فلسطين بأسماء المصارف قائمة : (4الملحق رقم )
 م2014عام لغاية 

 اسم المصرف  م
 بنك ِلسطي  1
 دَّبنك دَّتَ اي دَّ لسطينا 2
 بنك دًستةم ا دَّ لسطينا 3
 دَّبنك دإلسَلما دَّإابا 4
 دَّبنك دإلسَلما دَّ لسطينا 5
 بنك دَّقدس 6
 دَّبنك دَّ طنا 7
 دَّبنك دَّإابا 8
 بنك دَّق ماة عم   9
 بنك دتاد  10
  دَّتم ي لتَ اة بنك دإلسك   َّ 11
 دَّتَ اي دتادنادَّبنك  12
 بنك دًته د 13
 دَّبنك دتادنا دَّك يتا 14
 دَّبنك دتملا دتادنا 15
 دَّبنك دَّإق اي دَّمصاي دَّإابا 16
 ق دت سط دَّمهد دا دَّء H.S.B.C بنك 17

(.10: 2014لط، دَّنقد دَّ لسطيني،، دَّمصدا: )س  

 


