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 شكر وتقدير

انطبلقاااا مااان البرفاااان بالجميااالي فلناااو ليسااارني ولياااشمر صااادري أن أت ااادم بال اااكر واالمتناااان إلاااٍ 
الاذي مادني مان مناابم عمماو باالكشيري والاذي ماا  األستاذ الدكتور ماهر موسى درغامأستاذيي وم ارفي 
هلل بأن يسره في دربي ويسر بو أماري  يد المساعدة لي وفي جميم المجاالتي وحمداً توانٍ يوما عن مد 

 وعسٍ أن يطيل عمره ليب ٍ نبراسا متؤللئا في نور البمم والبمماء.

سااالم  وات اادم كااذلك بجزياال ال ااكر إلااٍ أساااتذتي الكاارام أعشاااء لجنااة الن اااش المااوقرين الاادكتور
 .صبري م تيٍ ي والدكتورحمس

غنائيا بم ترحاتيم ال يمة.عمٍ ما تكب  دوه من عناء في قراءة رسالتي المتواشبة وا 

 سبلمية. ر إلي جامبتي الػالية الجامبة اإلكما أت دم بجزيل ال كر والت دي

   وفي النياية يسرني أن أت دم بجزيل ال كر إلٍ كل من مد لي يد البون في مسيرتي البممية.   
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 الممخص

فاي دور حوكمة ال ركات في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي عمٍ  التبرفالدراسة إلٍ  ىذهىدفت      
وتحديااد ماادي تااأشير تطبيااق قواعااد حوكمااة ال ااركات  يالمدرجااة فااي بورصااة فمسااطين المساااىمة  ااركاتال

 .ليذه ال ركات عمٍ تطوير األداء المينٍ لممدق ين الداخميين

فااي جماام البيانااات ماان مصااادرىا الماانير الوصاافي التحميمااي م ااسااتخد ولتح يااق أىااداف الدراسااة تاام     
قااد تاام االعتمااد عمااٍ الدراسااة النظريااة والدراسااات السااب ة فااي اعااداد اسااتبانة وتوزيبيااا و األولياة والشانويااةي 

جاة فاي بورصاة ر وحادة تادقيق داخماي فاي ال اركات المسااىمة المد( 46)عينة الدراسة والمتمشمة في عمٍ 
االساااتبانات الموزعاااةي أي بنسااابة ارجااااع  إجمااااليمااان  اساااتبانة( 34ود الم بولاااة )وبمػااات الاااردي فمساااطين

 وخمصت الدراسة إلي البديد من النتائر أىميا:( 74%)
 يوجد أشر إيجابي لتطبيق حوكمة ال ركات عمٍ وظيفة التدقيق الداخمي من خبلل:  -1
 ممدقق الداخمي الذي يساعد التطبيق السميم لحوكمة ال ركات عمٍ توفير االست بلل الميني ل

يمكنو من تح يق أىداف عممية التدقيق بمستوى كفاءة أفشل في المجال المالي والت ػيمي 
 بال ركة.

  ٍن يمتمك المدقق الداخمي المبرفة الكافية بالمبايير المينية أتحرص حوكمة ال ركات عم
 االزمة لوظيفة التدقيق الداخمي.

 ئمًا من الش ة والطمأنينة لممستشمرين ومستخدمي إن تطبيق حوكمة ال ركات يح ق قدرًا مبل
ال وائم المالية ومدى اعتمادىم عمٍ الت ارير المالية التي اعدت وف ًا لممبادئ المحاسبية وآليات 

 حوكمة ال ركات.
ال ركات المدرجة في بورصة فمسطيني إال أن األمر  ىيوجد أساس ل واعد الحوكمة مطبق لد -2

مباااات الحوكماااة وماااا قاااد يطااارأ عميياااا مااان مساااتجدات تتبماااق ب واعاااد ال زال بحاجاااة لتبزياااز متط
      الحوكمة وغرس مفاىيميا ب كل أفشل.

الحوكمة نموذج إداري ييدف إلٍ إعادة توزيم الصبلحيات في اليياكل اإلدارية ب كل واشح  -3
 .ومفصل بيدف تح يق الشبط الداخمي واكت اف المخاطر قبل وقوعيا 

المحافظااااة عمااااٍ مسااااتوى كااااافي وعااااادل ماااان اإلفصاااااح وال اااافافية عاااان ورة بشاااار وأوصاااات الدراسااااة      
تاحتيااا لجمياام أصااحاب المصااالح لبلسااتفادة منيااا فااي الوقاات  المبمومااات الميمااة فااي الت ااارير الماليااة وا 
المناسبي وشرورة قيام ال ركات المدرجة في بورصة فمسطين برفم مستوى الحوكمة وذلك بتبني خطط 

وشارورة تببياة وحادة التادقيق  تكاون مبمناة لمجمياميو يين وتطوير الموارد الب ارية متبم ة بالتوظيف والتب
اإلدارةي وشاااارورة ع ااااد الاااادورات التدريبيااااة سااااتوى إداري ممكاااان بال ااااركة أو مجمااااس م ٍالااااداخمي ألعماااا

لممااادق ين الااااداخميين بيااادف إكسااااابيم المبرفاااة الكافيااااة بالمبااااايير التااادقيق الااااداخمي الصاااادرة عاااان مبيااااد 
 الداخميين ومن شم البمل تبنييا ب كل تدريجي في ال ركات المدرجة في بورصة فمسطين. المدق ين
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Abstract 

This study aimed at identifying the role of companies’ governance in improving the job 

of the internal auditor inside the joint-stock companies registered in Palestine Stock 

Exchange. It also aims at determining the impact of applying the rules of companies’ 

governance on the development of professional performance of internal auditors of these 

companies.   

To realize the objectives of the study, the descriptive analytic method was used for the 

collection of data from the primary and secondary resources, this study depended on the 

previous literature to design a questionnaire then distribute it to the study sample 

members.  The study sample consisted of 46 internal auditing units in the joint-stock 

companies registered in Palestine Stock Exchange. The responses received were 34 

responses with a percentage of 74% of the total number of questionnaires. The study 

drew a number of findings, the most important of which are:  

1. There is a positive impact for the application of companies’ governance on the job 

of the internal auditor through:  

 The accurate application of companies’ governance helps in providing the 

professional independence of the internal auditor that enables him/ her to 

achieve the objectives of the auditing process with much efficiency in the 

financial and operational fields inside the company. 

 The companies’ governance provides the internal auditor with enough 

knowledge of the professional standards necessary for the job of the internal 

auditor. 

 Applying the companies’ governance achieves enough trust and security for 

investors and financial statements’ users and their dependence on the financial 

reports that had been prepared according to accounting principles and 

companies’ governance mechanisms.  

2.  There is an applied foundation for the rules of governance in the joint-stock 

companies registered in Palestine Stock Exchange, yet this foundation needs to 

strengthen the requirements of governance, its updates and concepts.  

3. Governance is a management model that aims at distributing the powers in 

different administrative structures clearly so as to achieve the internal control and 

discover the potential dangers.  

Recommendations of the Study 

The study recommends maintaining a sufficient and fair level of disclosure of and 

transparency in the financial reports and making it available for stakeholders so as to 

benefit from when necessary. The companies registered in Palestine Stock exchange 

are recommended to elevate the standard of governance by adopting plans pertaining 

to employment and development of human resources. Such planes should be available 

to everyone. The internal control unit should be under the highest level of 

administration in the company if possible or under the board of directors.  Internal 

auditors should be trained so as to acquire enough knowledge with the standards of 

internal auditing of the Internal Auditors Institute then adopting these standards 

gradually in the companies registered in Palestine Stock exchange 
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 :المقدمة: 1-1
االقتصاد في البصر واشيم التي ظيرت في عالم المال و أىم الم تبتبر حوكمة ال ركات من

في الب د األخير من ال رن الب ريني عندما تزايد قمق المساىمين لببض الممارسات  ً الحديث وخصوصا
م يام بلجراء الكشير من اريةي نتيجة لجوء إدارات ال ركات لالمتبم ة بمختمف جوانب األعمال اإلد

لتي تمشل نوعًا من التصرفات المينية غير األخبلقية من جانب اإلدارة بصفتيا الممارسات الخاطئة ا
وكيبًل عن المساىميني وذلك لتح يق مصالحيا الخاصة عمٍ حساب المساىميني من خبلل استػبلل 

      المرونة المتاحة في المبادئ المحاسبية الم بولة قبواًل عامًا.

بما  يٍ تبزيز مفاىيم الرقابة عمٍ أداء ال ركاتإلوتيدف قواعد وشوابط حوكمة ال ركات 
 يوتبظيم الربحية يوذلك لت جيم وتنمية االستشماري يحافظ عمٍ المصالح والح وق المالية لممساىمين

البمل عمٍ و  لتزام بأحكام ال انونيا أن ىذه ال واعد تؤكد عمٍ أىمية االتاحة فرص عمل جديدةي كما  و 
من محاسبة اإلدارة أمام المساىمين مم تكوين جود ىياكل إدارية تمكن لماليي وو األداء ا تدقيقشمان 
ة صبلحيات عديديذيين تكون ليا ميام واختصاصات و من غير أعشاء مجمس اإلدارة التنفتدقيق لجنة 

 .(2013:279ي لتح يق الرقابة )السامرائي

ا اقتشت ومن ىنحوكمة ال ركات  ركن أساسي من أركانوتبد وظيفة التدقيق الداخمي 
تحسين وتطوير األجزاء الخاصة  بما يشمنالشرورة إلٍ التركيز عمٍ تفبيل مبادئ حوكمة ال ركات 

تؤشر ب كل فبال في دق ين الداخميين فحوكمة ال ركات التدقيق الداخمي التي حددىا مبيد الم وظيفةب
كما تمبب دورًا ىامًا في التزام زيادة التزام المدق ين الداخميين بميشاق أخبلقيات مينة التدقيق الداخميي 

كما أن تطبيق حوكمة  يالمدق ين الداخميين بمبايير التدقيق الداخمي وااللتزام بيا عند تنفيذ األن طة
تطوير األداء الميني لممدق ين الداخمييني حيث يبمل عمٍ زيادة اىتمام اإلدارة  إلٍال ركات يؤدى 

ة بصبلحي ااىتمامي باإلشافة إلٍق الداخمي في ال ركاتي التدقي إدارة البميا بلعداد وتدريب موظفي
في  ياحتاجتزمة لموصول إلٍ المبمومة التي االال درة  اومنحي ية إدارة التدقيق الداخميواست بللي
 .(302 :2013ي السامرائي.)عمميا

وتبتبر فمسطين من الدول النامية التي تتأشر بالمتػيرات المختمفة كاألوشاع االقتصادية 
السياسية  أنو  أن أي بمد آخري ومن الممكن أن تؤشر ىذه البوامل عمٍ الوشم االقتصادي فيو و 

وحتٍ تطبيق األنظمة الداعمة لمرقابة إال أن الجيود قد تشافرت في فمسطين لمبمل وأداء ال ركات 
خراج أطر حوكمة تب ن اء وا  يل  امت بورصة فمسطين بت كنٍ بال طاعات المختمفة فتعمٍ تكوين وا 

المجنة الوطنية لمحوكمة التي عممت عمٍ ت كيل فريق فني قام بلعداد مدونة وقواعد حوكمة ال ركات 
ي ول د احتوت المدونة عمٍ مجموعة من ال واعد التي 18/11/2009تم اطبلقيا في  والتيفي فمسطين 
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رصة فمسطين تساعد في ت وية اال ركات الفمسطينية وتبزز دورىا فٍ بورصة فمسطيني كما قامت بو 
خاصة ب فافية التداول لتبزيز مبادئ الحوكمة وشمان ح وق بلصدار تبميمات وتباميم 

  (.9 :2014)البطبوطي المستشمرين

 مشكمة الدراسة: :1-2
أدى انييار الكشير من الوحدات االقتصادية في عالم األعمال إلٍ تكبد الكشير من المستشمرين        

لمستشمرين المرت بين في المبمومات المن ورة في ال وائم الماليةي وذلك خسائر ماليةي وف دان ش ة ا
لصبوبة جذب المستويات الكافية من رأس المالي ونظرًا لتمك الظروف لجأت الكشير من إدارات تمك 
ال ركات إلٍ تجميل البيانات المالية سبيًا منيا لتحسين الوشم الماليي حتٍ أصبح المستشمرون قبل 

ستشمار يطالبون باألدلة والبراىين عمٍ أن ال ركات التي ترغب في جذب استشماراتيمي تتم قياميم باال
      إداراتيا وف ًا لمممارسات اإلدارية السميمة. 

ومن ىنا ظير مفيوم الحوكمة وما تمببو من دور فبال في مجال اإلصبلح المالي واإلداري      
المستشمرين في ال وائم الماليةي وتن يط االستشمار الوطني ل ركات ال طاع البام والخاصي لزيادة ش ة 
      وجذب االستشماراتي وتفبيل بورصة فمسطين.

وبالتالي فلن عدم تطبيق منظمات األعمال لحوكمة ال ركات لو تأشيرات غير مرغوبة في البديد      
بكس سمبيًا عمٍ جودة أدائيم من الجوانب ومنيا التصرفات المينية لممدق ين الداخمييني األمر الذي ين

لوظيفة التدقيق الداخمي مما ي مل من ش ة المستشمرين في ال وائم المالية وييدد مست بل تمك المنظمات 
 في النمو والب اء واالستمرار.

 ومن ىنا يمكن صياغة م كمة الدراسة من خبلل اإلجابة عن التساؤل الرئيس اآلتي:  
في شركات المساهمة المدرجة في سين وظيفة التدقيق الداخمي ما هو دور حوكمة الشركات في تح

 بورصة فمسطين؟
 من ىذا السؤال الرئيس تتفرع األسئمة التالية:و 

في  ركات المساىمة  )اإلفصاح وال فافية( في تحسين وظيفة التدقيق الداخميما دور مبدأ  -1
 المدرجة في بورصة فمسطين؟

ي تحسين وظيفة التدقيق الداخمي في  ركات ف )حماية ح وق المساىمين( ما دور مبدأ -2
 المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين؟

في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي في  ركات  )البدالة بين المساىمين(ما دور مبدأ  -3
 المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين؟
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لداخمي )دور أصحاب المصالح في حوكمة ال ركات( في تحسين وظيفة التدقيق ا مبدأما دور  -4
 في  ركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين؟

في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي في  ركات  )مسئوليات مجمس اإلدارة( ما دور مبدأ -5
 المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين؟

في تحسين وظيفة التدقيق  )شمان وجود أساس إلطار فبال لحوكمة ال ركات( ما دور مبدأ -6
 لمساىمة المدرجة في بورصة فمسطين؟الداخمي في  ركات ا

 أهداف الدراسة :1-3
 انطبلقًا من م كمة الدراسة وأىميتيا يمكن تحديد أىدافيا في:      
في ال ركات  الداخميقياس أشر تطبيق مبادئ حوكمة ال ركات في تحسين وظيفة التدقيق  -1

 المدرجة في بورصة فمسطين.
 .لممدق ين الداخميين المينيكات عمٍ تطوير األداء تحديد مدي تأشير تطبيق قواعد حوكمة ال ر  -2

التبرف عمٍ مدى تأشير حوكمة ال ركات عمٍ است بللية وموشوعية المدقق الداخمي في  -3
 ال ركات المدرجة في بورصة فمسطين

مدى التباين في إدراك المدق ين الداخميين آلشار مبادئ حوكمة ال ركات وف ًا لمركزىم تحديد  -4
 نوات خبرتيم كمدق ين داخميين.الوظيفي وعدد س

 مبادئ حوكمة ال ركات في الزام المدق ين الداخميين بمبايير التدقيق الداخمي. تطبيققياس أشر  -5

 في تحسين وظيفة التدقيق الداخميالخروج بتوصيات تدفم باتجاه تبزيز دور الحوكمة  -6

 أهمية الدراسة:: 1-4
لشوء عمٍ اإلطار البام لحوكمة ال ركات وما لو من تظير أىمية ىذه الدراسة من خبلل تسميط ا     

أىمية في تحسين وظيفة التدقيق الداخميي وفٍ التأكيد عماٍ أىمياة تطبياق مباادئ الحوكماة فاي  اركات 
 المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين واالستفادة منيا في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي.

مماي ساوف تخادم عادة فئاات كالمساتشمريني المحمماين الماالييني إن ىذه الدراسة بجانبيا النظري والب     
      المدرجة في بورصة فمسطين.المدق ين الداخمييني رؤساء مجالس اإلدارة لم ركات المساىمة في 

كما تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا بصفة عاماة مان النتاائر والتوصايات المتوقباة منيااي والتاي يمكان      
ياال عممااي حااول دور حوكمااة ال ااركات فااي تحسااين وظيفااة التاادقيق الااداخمي فااي أن تساااىم فااي ت ااديم دل

ي خاصاة وأن األبحاااث السااب ة فااي فمساطين لاام تتطاارق  اركات المساااىمة المدرجاة فااي بورصاة فمسااطين
 إلٍ دور حوكمة ال ركات في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي حسب عمم الباحشة. 
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 فرضيات الدراسة: 1-5
 الفرضية األولى:

( في تحسين 0.05عند مستوى داللة ) داللة إحصائيةيؤشر بال فافية إن تطبيق مبدأ اإلفصاح و      
 .في  ركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين وظيفة التدقيق الداخمي

 الفرضية الثانية:
في  (0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )يؤشر ب حماية ح وق المساىمينتطبيق مبدأ  إن     

 .في  ركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين تحسين وظيفة التدقيق الداخمي
 الفرضية الثالثة:

في  (0.05عند مستوى داللة ) داللة إحصائيةيؤشر بلبدالة بين المساىمين ا تطبيق مبدأإن      
 .في  ركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين تحسين وظيفة التدقيق الداخمي

 رابعة:الفرضية ال
عند مستوى داللة  داللة إحصائيةيؤشر ب دور أصحاب المصالح في حوكمة ال ركاتتطبيق مبدأإن     
 .في  ركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي (0.05)

 الخامسة:  الفرضية
في  (0.05) ند مستوى داللةع داللة إحصائيةيؤشر ب مبدأ مسئوليات مجمس اإلدارة تطبيقإن      

 .في  ركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين تحسين وظيفة التدقيق الداخمي
 الفرضية السادسة:

عند  داللة إحصائيةيؤشر بشمان وجود أساس إلطار فبال لحوكمة ال ركات  مبدأ تطبيق إن     
المساىمة المدرجة في بورصة في  ركات  في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي (0.05مستوى داللة )

 .فمسطين
 الفرضية السابعة:

دور حوكمااة ال ااركات فااي تحسااين لاا  ≥ α 0.05ال توجاد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى     
البماري المؤىال البممايي التخصاص البممايي المسامٍ  )الجانسيتبازى لمتػيارات  وظيفة التدقيق الداخمي

 في مجال البمل الحالي وعدد الدورات(. الوظيفيي سنوات الخبرة كمدققي دورات
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 متغيرات الدراسة: :1-6
 تحتوى الدراسة عمٍ متػير تابمي ومتػير مست ل يتفرع منو ستة متػيرات فرعية كما يمٍ:

 تحسين وظيفة التدقيق الداخمي في ال ركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين.المتغير التابع: 
 مة ال ركات.حوكالمتغير المستقل الرئيس: 

وىٍ مبادئ حوكمة ال ركات من منظور منظمة التباون االقتصادي  المتغيرات المستقمة الفرعية:
والتي تمشل تمك المبادئ أساسًا م تركًا تبتبره الدول األعشاء بمشابة شرورة (OECD) والتنمية 

 لتطوير أساليب الحوكمة.
 مبدأ االفصاح وال فافية. -1
 ن.مبدأ حماية ح وق المساىمي -2
 مبدأ البدالة بين المساىمين. -3
 مبدأ دور أصحاب المصالح. -4
 مبدأ مسئوليات مجمس اإلدارة. -5
 مبدأ شمان وجود أساس إلطار فبال لحوكمة ال ركات. -6
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 نموذج الدراسة 
 (1)شكل رقم 
 

 ببةالمتػيرات المست مة                                    المتػيرات التا           

  حوكمة ال ركاتمبادئ         

 فصاح و ال فافيةاإل      

 ماية ح وق المساىمينح     

 

 

 

  

 

 
 

 

 (.ةالمصدر: )إعداد الباحث

 

 

 

 

 

 بين المساىمين البدالة

 مسئوليات مجمس االدارة

 دور أصحاب المصالح

شمان وجود أساس إلطار فبال 
 لمحوكمة ال ركات

 تحسين وظيفة التدقيق الداخمي في ال ركات

 .المدرجة في بورصة فمسطين
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 : الدراسات السابقة :1-7
  : الدراسات بالمغة العربية1-7-1
 ء لجان التدقيق في ظـلي تحسين أدا(، بعنوان: "دور مجمس اإلدارة ف4112 أبو ريدة،دراسة )  -0

 .الحاكمية المؤسسية دراسة تطبيقية عمى المصارف المدرجة في بورصة فمسطين"
ىادفت ىاذه الدراساة إلاٍ التباارف عماٍ دور مجاالس اإلدارة فاي تحسااين أداء لجاان التادقيق فاي ظاال      

الباحااث الحاكميااة المؤسسااية فااي المصااارف المدرجااة فااي بورصااة فمسااطيني ولتح يااق ىااذا الياادف اتباام 
تصااميم اساااتبانة لجماام البياناااات ماان مجتمااام المكااون مااان أسااموب المااانير الوصاافي التحميمااايي حيااث تااام 

 .69أعشاء مجالس إدارة المصارف المدرجة في بورصة فمسطين وعددىم 
وكان من أىم نتائر الدراسة أن مجاالس اإلدارة فاي المصاارف المدرجاة فاي بورصاة فمساطين تبازز      

لتاادقيق بدرجااة كبياارة فااي المجاااالت التاليااة: التاادقيق الخااارجيي نظااام الرقابااة الااداخميي ماان فاعميااة لجااان ا
 إعداد الت ارير المالية.  يالتدقيق الداخمي

أناو عماٍ أعشااء مجماس اإلدارة أن يكوناوا وخمصت الدراسة إلاٍ مجموعاة مان التوصايات أىمياا:      
تأديااة الميااام الموكماة لياامي والتركيااز عمااٍ قاادرات  أكشار اسااتجابة واىتمامااًا لتفبياال دور لجاان التاادقيق فااي

   لجان التدقيق في الجوانب المالية واكسابيم الميارات المصرفية البلزمة.

(، بعنــوان: "أثــر تطبيــق قواعــد حوكمــة الشــركات عمــى أداء الشــركات 4112دراســة )المناصــير،   -2
 الخدمات المساهمة العامة األردنية"

مبرفااة أشاار تطبيااق مبااادئ حوكمااة ال ااركات عمااٍ أداء  ااركات الخاادمات إلااٍ ىاادفت ىااذه الدراسااة      
المساىمة البامة األردنيةي باإلشافة إلٍ الوقوف عمٍ مدى تطبيق قواعاد حوكماة ال اركات عان طرياق 

فصاح  ركات الخدمات الواردة في الت ارير السنوية مام متطمباات اإلفصااح الصاادرة عان ىيئاة إم ارنة 
 .األوراق المالية

ر اادية ولتح يق أىداف الدراسة قام الباحث باعتماد استبيان اإلفصاح عن مدى تطبياق ال واعاد اإل     
لحوكمااة ال ااركاتي وتبتباار ىااذه الدراسااة مسااح  ااامل ل طاااع الخاادمات ماان ال ااركات المساااىمة البامااة 

ركة لباادم  اا 21ي وتاام اسااتشناء 2011-2009(  ااركة وذلااك عاان األعااوام الشبلشااة 153والبااالع عااددىا )
 وجود الحد األدنٍ الم بول من البيانات.

وال ااافافية قاااد احتمااات المرتباااة  باإلفصااااحأن مجموعاااة ال واعاااد المتبم اااة وكانااات أىااام نتاااائر الدراساااة      
األولاٍ ماان حياث التطبيااق باين مجموعااات قواعاد حوكمااة  اركات الخاادمات األردنياةي باإلشااافة إلاٍ مااا 

 ردنية تطبق قواعد حوكمة ال ركات.%( من  ركات الخدمات األ85)نسبتو 
تطبيااق قواعااد الحوكمااة المتبم ااة بح ااوق شاارورة البماال عمااٍ  وفااٍ شااوء النتااائر أوصاات الدراسااة      

المسااااىمين لماااا لياااا مااان أشااار عماااٍ البائاااد عماااٍ األصاااول والبائاااد لمسااايم الواحااادي كماااا أوصاااٍ الباحاااث 
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فاااااآت لشااااامان تمبيااااة االحتياجاااااات الحالياااااة بشاااارورة االلتااااازام ب واعااااد حوكماااااة ال اااااركات المتبم ااااة بالمكا
 والمست بمية لم ركات. 

 (، بعنوان: "دور أجهزة الرقابة المباشرة في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات"4114دراسة )خمف، -3
جاراءات عممياا وماا ينبػااي أن  الرقاباة ىاذه الدراساة إلاٍ بياان أىام أجياازةىادفت       الداعماة لمحوكماة وا 

 في ظل الحوكمة في الجزائر. زةاألجيتكون عميو ىذه 
التحميمااي فااي إجااراء الدراسااة ماان خاابلل جماام البيانااات ماان  الوصاافيوقااد اسااتخدم الباحااث الماانير      

مصادرىا األولية والشانوياة حياث تام جمام البياناات مان خابلل اجاراء م ااببلت واساتبانة أعادت خصيصاًا 
)أساتذة التبميم البالي  نأكاديمييالمكونة من  ( استبانة عمٍ مجتمم الدراسة80ليذا الػرض وتم توزيم )

تخصص مراجبة(ي ومينيين )مدراء أقسام المراجبة الداخمية(ي ومستخدمي ال وائم المالية وبمػات الاردود 
 االستبانات الموزعة. إجمالي( استبانة من 64الم بولة )

 كاريس البماال بمباادئ الحوكمااةأنااو يوجاد دور كبياار آللياات الرقاباة فااي توكانات أىام نتااائر الدراساة      
ومااا ينبػااي لمجيااات المبنيااة بيااذا األماار ماان مساائولية والتحمااي بمبااايير وقواعااد السااموك األخبلقااي ماان 

 .األخبلقي المينيخبلل االلتزام باألخبلق الحميدة وقواعد السموك 
ت المؤسسااااا تماااازمشاااارورة تبنااااي إجااااراءات وقااااوانين صااااارمة  وفااااٍ شااااوء النتااااائر أوصاااات الدراسااااة     

 .والمنظمات بتطبيق مبادئ الحوكمة

 (، بعنوان: "تطور دور وظيفة التدقيق في مجال حوكمة الشـركات لتجسـيد 4111)غالب، دراسة  -4
 مبادئ ومعايير التنمية المستدامة دراسة لبعض المؤسسات الصناعية"

يق لمسااىمتيا إلٍ تحميل ودراسة ألىم التطورات التي حدشت عماٍ وظيفاة التادقىدفت ىذه الدراسة      
في تجسيد مبادئ ومبايير التنمية المستدامة وبيان أشر ىذه التطورات عمٍ حوكمة ال ركات من خابلل 

 قيامو بدراسة لببض المؤسسات الصناعية ل طاع اإلسمنت في الجزائر.
التحميمااي فااي إجااراء الدراسااة ماان خاابلل جماام البيانااات ماان  الوصاافيوقااد اسااتخدم الباحااث الماانير      
ي وتام الحصاول عماٍ البياناات ل طااع االسامنت دراساة حالاةرىا األولية والشانوية وقد اتبام الباحاث مصاد

االزمة في الجانب التطبي اي مان خابلل الم ابماة ال خصاية وتوزيام اساتبيان أعاد خصيصاًا لياذا الػارض 
ن اجمااالي ( اسااتبانة ماا26( اسااتبانة وبمػاات الااردود الم بولااة )50عمااٍ مجتماام الدراسااة حيااث تاام توزياام )

 مجتمم الدراسة. 
أن حوكمااة ال ااركات الجياادة يفاارض عنايااة خاصااة ومساائولية ماان إدارة وكاناات أىاام نتااائر الدراسااة      

ال ااركة والمؤسسااة نحااو المجتماام ماان حيااث عاادم التميااز فااي المباممااة والت يااد بمواشاايم ح ااوق اإلنسااان 
 .ومواشيم البيئة
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إعطاااء حوكمااة ال ااركات االىتمااام األكباار لممحافظااة بشاارورة  وفااٍ شااوء النتااائر أوصاات الدراسااة     
ساميمة لمحوكماة تسااعد  اساتراتيجيةمن خبلل تطوير  وب ائيا واستمرار ن اطيا االقتصاديعمٍ ال ركة 

 عمٍ تحسين كفاءة أداء ال ركات.  

(، بعنـــوان: "حوكمـــة الشـــركات وأثرهـــا عمـــى مســـتوى اإلفصـــاح فـــي 4111دراســـة )آل غـــزوي،  -5
 "محاسبيةالمعمومات ال

ىادفت ىاذه الدراساة إلاٍ بيااان أشار حوكماة ال اركات عماٍ مسااتوى االفصااح فاي ال اوائم المالياة فااي      
 .ال ركات المساىمة البامة في المممكة البربية السبودية

التحميمااي فااي إجااراء الدراسااة ماان خاابلل جماام البيانااات ماان  الوصاافيوقااد اسااتخدم الباحااث الماانير      
( 89مان خابلل جمام ومبالجاة وتحميال )لشانوية وقد اتبم الباحث المانير االسات رائي مصادرىا األولية وا

 ركة مساىمة عامة في المممكة البربياة السابودية وتحميمياا عبار مؤ ارات االفصااح فاي ال اوائم المالياة 
 والتي تبتبر أداة ال ياس لنموذج الدراسة.

وى االفصاااح فااي ال ااوائم الماليااة فااي ال ااركات وكاناات أىاام نتااائر الدراسااة أنااو يوجااد تفاااوت فااي مساات     
المساىمة البامة في المممكة البربية السبوديةي كما توصمت إلٍ وجود عبلقة إيجابية بين حجم ال ركة 
ومستوى االفصاح في ال وائم المالية في ال ركات المسااىمة الباماة فاي المممكاة البربياة السابوديةي كماا 

بين تركز الممكية ومساتوى االفصااح فاي ال اوائم المالياة فاي ال اركات  توصمت إلٍ وجود عبلقة إيجابية
 .المساىمة البامة في المممكة البربية السبودية

وفاااٍ شاااوء النتاااائر أوصااات الدراساااة بتبمياااق الاااوعٍ بااادور لجناااة المراجباااة وأىميتياااا فاااي  اااركات     
ا أوصات بزيااادة الاادور الرقااابي المسااىمة البامااة لمااا ليااا مان أىميااة كبياارة فااي زياادة ش ااة المساااىميني كماا

 .عمٍ  ركات المساىمة البامة من خبلل إلزام ال ركات بتطبيق الئحة حوكمة ال ركات

(، بعنــوان: "دور إدارات المراجعــة الداخميــة فــي تفعيــل مبــادئ الحوكمــة 4119دراســة )نســمان،  -6
 ."دراسة تطبيقية عمى المصارف العاممة في فمسطين

بالتحمياال والمناق ااة دور إدارات المراجبااة الداخميااة فااي تفبياال مبااادئ الحوكمااة  ىاادفت ىااذه الدراسااة     
 .في المصارف الباممة في فمسطين مم عرض سريم لمفيوم حوكمة المصارف

التحميمااي فااي إجااراء الدراسااة ماان خاابلل جماام البيانااات ماان  الوصاافيوقااد اسااتخدم الباحااث الماانير      
خصيصاًا لياذا الػارض وتام  عادتأ مم البيانات مان خابلل اساتبانة مصادرىا األولية والشانوية حيث تم ج

  مراجبًا داخميًا في المصارف الباممة في فمسطين.60توزيبيا عمٍ مجتمم الدراسة البالع عدده 
وقاااد توصااامت الدراساااة إلاااٍ مجموعاااة مااان النتاااائر كاااان مااان أىمياااا أن ىنااااك تاااأشيرًا كبيااارًا لمميشااااق      

ية عمٍ حوكمة المصارف وأن تطاور مباايير المراجباة الداخمياة يسااىم ب اكل األخبلقي لممراجبة الداخم
رئيس في تحسين الحوكمة في المصارف إلنجاز البدياد مان األىادافي ولشامان تنفياذ أعماال الحوكماة 
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يجاااب أن يتواجاااد التنظااايم اإلداري والميناااي المتكامااال والاااذى ي ااامل عماااٍ وجاااود مجماااس اإلدارة ولجناااة 
دارة ال  .مراجبة الداخمية ولجنة إدارة المخاطرالمراجبة وا 

وقاااد خمصااات الدراساااة إلاااٍ مجموعااااة مااان التوصااايات كاااان ماااان أىمياااا: شااارورة تبمياااق المفاااااىيم      
والمباادئ التاي قشاات بياا المباايير الدوليااة لممراجباة الداخمياة لاادى كافاة الماراجبين الااداخمين مان خاابلل 

مااال عماااٍ متابباااة تحاااديث وتطاااوير التطبي اااات الساااميمة ع اااد الااادورات التدريبياااة والتأىيمياااة البلزماااةي والب
لمباايير المراجباة الداخميااة وشارورة بااذل البناياة المينيااة الكامماة مان ساامطة الن اد الفمسااطينية فاي مجااال 
صاادار التبميمااات والن اارات التااي  إلاازام المصااارف بمبااادئ وقواعااد الحوكمااة والتبميمااات الصااادرة عنيااا وا 

 .اللتزام ب واعدىا ومبادئيا في ال ركات الباممة في فمسطينتبكس دور وأىمية الحوكمة وا

(، بعنـوان: "مـدى تـأثير تطبيـق حوكمـة الشـركات عمـى فجـوة التوقعـات فـي 4119دراسة )خميـل،  -7
 ."مهنة المراجعة في فمسطين

ىاادفت ىااذه الدراسااة إلااٍ التباارف عمااٍ الببلقااات التأشيريااة لتطبيااق مبااادئ حوكمااة ال ااركات فااي 
فجااوة التوقبااات بااين ماادق ي الحسااابات ومسااتخدمي ال ااوائم الماليااة فااي بيئااة مينااة التاادقيق  فمسااطين عمااٍ

 .الحسابات في فمسطين وذلك بدراسة تحميمية آلراء مدق ي الحسابات والمستشمرين الفمسطينيين
التحميماي فاي إجاراء الدراساة مان خابلل جمام البياناات مان  الوصافيوقد استخدم الباحث المنير 

ألولية والشانوية حيث تام جمام البياناات مان خابلل اساتبانة أعادت خصيصاًا لياذا الػارض وتام مصادرىا ا
( من مراجبي الحسابات والمدراء والمحممين المااليين فاي 109توزيبيا عمٍ مجتمم الدراسة البالع عدده )

 موزعة.االستبانات ال إجمالياستبانة من  (86) ركات الوساطة في فمسطين وبمػت الردود الم بولة 
وقد خمصت الدراسة إلٍ نتائر من أىميا: أن تطبيق مبادئ حوكمة ال ركات يح ق قدرًا مبلئمًا 
ماان الش ااة والطمأنينااة لممسااتشمرين ومسااتخدمي ال ااوائم الماليااة وماادى اعتمااادىم عمااٍ الت ااارير الماليااة التااي 

 .أعدت وف ًا لممبادئ المحاسبية وآليات حوكمة ال ركات
بشاارورة التوساام فااي تطبيااق مبااادئ حوكمااة ال ااركات فااي فمسااطين لتفبياال وقااد أوصاات الدراسااة 

الممارسة الجيدة إلدارة ال ركةي بما ينسجم مام المباايير وال واعاد عالمياة وبماا يشامن ت اديم ت اارير ذات 
 فافية وجودة محكومة بمبايير محاسبية ومراجبة م بولة ومتبارف عميياي والبمل عمٍ تطوير عدد من 

ذات الصاااامة بحوكمااااة ال ااااركات مشاااال قااااوانين ال ااااركاتي وأن يكااااون لحوكمااااة ال ااااركات دور الت اااريبات 
باإل راف عمٍ است بلل المراجم وتطبيق اجراءات انشباطية عماٍ مراجباي الحساابات المخاالفين ل واعاد 

 .السموك الميني
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ة الفســاد قواعــد الحوكمــة وتقيــيم دورهــا فــي مكافحــة ظــاهر " :(.بعنــوان4119دراســة )الشــواورة،  -8
 ."والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة األردنية

ىااادفت ىاااذه الدراساااة إلاااٍ التبااارف عماااٍ مفياااوم حوكماااة ال اااركات ومبادئياااا وقواعااادىا وأىااادافيا          
 ووساااائمياي وت يااايم دورىاااا فاااي ت مااايص حجااام التناااازع فاااي السااامطات وتخفااايض مساااتوى التشاااارب فاااي

الببلقاااة بال اااركات المسااااىمة الباماااةي األمااار الاااذى ياااؤدى إلاااٍ األىاااداف باااين مختماااف الفئاااات ذات 
 .مكافحة ظاىرة الفساد والوقاية منو وتبظيم المصالح المتبادلة بين مختمف األطراف ذات الببلقة

التحميمي فاي إجاراء الدراساة مان خابلل جمام البياناات مان  الوصفيوقد استخدم الباحث المنير          
ويااة حيااث تاام جماام البيانااات ماان خاابلل اسااتبانة أعاادت خصيصااًا ليااذا الػاارض مصااادرىا األوليااة والشان

دارة البورصة ومركز اإلياداع  عمٍ وتم توزيبيا المستشمرين والسماسرة وموظفي ىيئة األوراق المالية وا 
االساتبانات  إجماالياساتبانة مان  (154)وبمػت الاردود الم بولاة  2007في بورصة عمان خبلل عام 

 (.200الموزعة)
وكان من أىم نتائر الدراساة أن االلتازام بتطبياق قواعاد حوكماة ال اركات ىاو شارورة اقتصاادية          

واجتماعيااة ولاايس ترفااا فكريااا أو إداريااا وسااوف يااؤدى تطبي يااا فااي ال ااركات المساااىمة األردنيااة إلااٍ 
ربياااة مكافحاااة ظااااىرة الفسااااد والمحساااوبيةي الاااذى مااان  اااأنو أن يسااااعد عماااٍ جاااذب االساااتشمارات الب

 .واألجنبية والحد من ىروب رؤوس األموال المحمية إلٍ الخارج
وأوصت الدراسة أن التوسم في تطبيق قواعد الحوكمة يؤدى إلاٍ تخفايض تكمفاة رأس الماال وزياادة      

االستشمارات الرأسمالية وخمق المزيد من فرص البمل ومن شم المساىمة الفبالة والح ي ية إلٍ تخفيف 
 .لف ر والبطالة عمٍ حد سواءحدة من حدة ا

ـــادئ الحوكمـــة المؤسســـية فـــي المصـــارف 4118دراســـة )جـــودة،  -9 (، بعنـــوان: "مـــدى تطبيـــق مب
ـــة  ـــازل لمرقاب ـــة ب ـــادئ لجن ـــة ومب ـــاون االقتصـــادي والتنمي ـــة التع ـــادئ منظم ـــًا لمب الفمســـطينية وفق

 ."المصرفية
ي بناااك فمساااطين وف اااًا لمباااادئ ىااادفت ىاااذه الدراساااة إلاااٍ التبااارف عماااٍ واقااام الحوكماااة المؤسساااية فااا     

ومباادئ لجناة باازل لئل اراف المصارفي المنبش اة عنياا (ي OECDي )منظمة التنمية والتبااون االقتصااد
ومحاولااااة التباااارف عمااااٍ فااااروق دراسااااة ذلااااك الواقاااام وف ااااًا لمتػياااارات الجاااانسي البمااااري الدرجااااة البمميااااةي 

 .يالتخصص البمميي عدد سنوات الخبرة المصرفيةي والموقم الوظيف
وقااد اسااتخدم الباحااث الماانير الوصاافٍ التحميمااي فااي إجااراء الدراسااة ماان خاابلل جماام البيانااات ماان      

مصادرىا األولية والشانوية حيث تم جمم البيانات مان خابلل اساتبانة أعادت خصيصاًا لياذا الػارض وتام 
تنفيااذيي  ( مفااردة مكااون ماان عشااو مجمااس إدارة وماادير36توزيبيااا عمااٍ مجتماام الدراسااة البااالع عاادده )
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 إجمااالي( اسااتبانة ماان 34ومراجاام داخمااٍ ومراجاام خااارجٍ فااي بنااك فمسااطيني وبمػاات الااردود الم بولااة )
 االستبانات الموزعة.

وقااد خمصاات الدراسااة إلااٍ مجموعااة ماان النتاااائر أىميااا: أن بنااك فمسااطين يمتاازم بمبااادئ الحوكماااة      
يؤشر ب كل إيجابي عمٍ مؤ رات أداء  المؤسسية بدرجة مرتفبةي وأن تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية

 .البنك
وقااااد خرجاااات الدراسااااة بمجموعااااة ماااان التوصاااايات أىميااااا: التوجااااو بتطااااوير بتبميمااااات ساااامطة الن ااااد      

الفمسطينية في مجال الحوكمة المؤسسية مان خابلل اعتمااد نماوذج الحوكماة الم تارح كلطاار عمال ممازم 
واماال البيئيااة والذاتيااة الممياازة لممصااارف الفمسااطينية لممصااارف الفمسااطينية ببااد األخااذ فااي االعتبااار الب

تكاااون ميمتياااا  وكاااذلك أوصااات الدراساااة باساااتحداث مجماااس إدارة البناااك لمجناااة مختصاااة بااالدارة المخااااطر
تحديد وتصنيف المخاطر الت ػيمية ومخاطر السوق ورسم االستراتيجيات لمتبامل مم كل ناوع مان ىاذه 

 .المخاطر

(، بعنوان: "دور المراجعـة الداخميـة فـي تطبيـق حوكمـة المؤسسـات 4118دراسة )عبد الصمد،  -10
 ."دراسة ميدانية

ىدفت ىذه الدراسة إلاٍ بياان دور المراجباة الداخمياة فاي تطبياق حوكماة المؤسساات وطارق تفبيمياا      
 .في الجزائر

انااات ماان وقااد اسااتخدم الباحااث الماانير الوصاافٍ التحميمااي فااي إجااراء الدراسااة ماان خاابلل جماام البي      
مصااادرىا األوليااة والشانويااة حيااث تاام جماام البيانااات ماان خاابلل اسااتبانة أعاادت خصيصااًا ليااذا الػاارض 

التبمايم الباالي تخصاص ( استبانة عمٍ عينة الدراسة المكوناة مان أكاادميين )أسااتذة 100وتم توزيم )
( اساااتبانة مااان 71المراجباااة الداخمياااة(ي وبمػااات الاااردود الم بولاااة ) أقساااام مراجباااة(ي ومينياااين )مااادراء
 إجمالٍ االستبانات الموزعة.

وقااد خمصاات الدراسااة إلااٍ مجموعااة ماان النتااائر أىميااا: أن عماال المراجبااة الداخميااة يرتكااز عمااٍ         
شبلث عناصر أساسية عمٍ أساسايا يتحادد درجاة تأشيرىاا فاي حوكماة المؤسساات وىاٍ أىمياة المراجام 

خميااةي وجااودة أداء عماال المراجاام الااداخميي وكااان ماان الااداخميي واساات بللية وموشااوعية المراجبااة الدا
أىام النتاائر أيشاًا أن ىناااك شابلث مجااالت أساسااية يكاون دور المراجباة الداخميااة فاي تطبياق حوكمااة 
المؤسسات وىٍ دور المراجباة الداخمياة فاي ت يايم نظاام الرقاباة الداخمياةي ودورىاا فاي إدارة المخااطري 

 .ة مم باقي أطراف حوكمة المؤسساتوالتفاعل الجيد لممراجبة الداخمي
وكااااان ماااان أىاااام توصااااياتيا بشاااارورة االلتاااازام ال ااااانوني لممؤسسااااات الجزائريااااة بتطبيااااق مبااااادئ          

الحوكمةي والبمل عمٍ تاوفير اإلطاار المؤسساي وال اانوني كبيئاة مناسابة لاذلكي وكاذلك شارورة إعاادة 
مان قبال أطاراف خارجياة عماٍ أقال خماس  تنظيم وظيفة المراجبة الداخمياة فاي المؤسسااتي وفحصايا
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ساانواتي أيشااًا تطااوير مناااىر التبماايم البااالي لمجامبااات واالعتااراف بااالتطوير الحديشااة فااي المراجبااة 
 .الداخمية وحوكمة المؤسسات

(، بعنون: "دور وظيفة التدقيق الداخمي في ضـبط األداء المـالي واإلداري 4117دراسة )المدلل، -11
 ."شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فمسطين لألوراق الماليةدراسة تطبيقية عمى ال

ىاادفت ىااذه الدراسااة إلاااٍ توشاايح دور وظيفااة التاادقيق الاااداخمي فااي شاابط األداء الماااالي واإلداري      
 .الفمسطينية البامة بال ركات المساىمة

ل جماام البيانااات ماان وقااد اسااتخدم الباحااث الماانير الوصاافٍ التحميمااي فااي إجااراء الدراسااة ماان خاابل     
مصادرىا األولية والشانوية حيث تم جمم البيانات مان خابلل اساتبانة أعادت خصيصاًا لياذا الػارض وتام 

 االباالع عاددىو توزيبيا عمٍ جميم ال ركات المساىمة الباماة الفمساطينية المدرجاة فاي بورصاة فمساطين 
 ستبانات الموزعة.( استبانة من إجمالٍ اال34ي وبمػت الردود الم بولة ) ركة( 36)

وكان من أىم نتائر الدراساة أن وحادات التادقيق الاداخمي فاي ال اركات المسااىمة الباماة ت اوم بادور     
جيااد فااي شاابط األداء المااالي واإلداري والمساااىمة باادعم حكومااة ال ااركات ماان خاابلل دورىااا فااي ت ياايم 

فاعمياة األداء وأناو توجاد عبلقاة كبيارة نظام الرقاباة الداخمياة وت يايم ودعام إدارة المخااطر وقيااس كفااءة و 
باااين تاااوفر درجاااة كافياااة مااان االسااات بللية لوحااادة التااادقيق الاااداخمي وباااين شااابط األداء الماااالي واإلداري 

 .بال ركات المساىمة البامة
وقاادمت الدراساااة مجموعاااة ماان التوصااايات أىمياااا: شاارورة تاااوفير الماااوارد الماليااة والب ااارية الكافياااة      

الاااداخمي فاااي ال اااركات المسااااىمة الباماااة الفمساااطينية وشااارورة ع اااد الااادورات التدريبياااة لوظيفاااة التااادقيق 
لممدق ين الداخميين بيدف اكسابيم المبرفة الكافية بمبايير التدقيق الداخمي الصادرة عن مبيد المادق ين 

مي عان الداخمييني ومن شم البمل عمٍ تبنييا ب كل تدريجيي وكذلك شرورة انفصال قسم التدقيق الداخ
اإلدارة المالية وتببيتو إلٍ اإلدارة البميا أو لجنة التدقيق لممساىمة البامة ب كل أكبر في تادقيق الكفااءة 

لاااٍ ل ناااة جوالفبالياااة وت يااايم األداء وشااارورة أن ي ااادم المااادقق الاااداخمي ت ريااارًا دورياااًا إلاااٍ مجماااس االدارة وا 
المنظمااة لن اااطيا عمااٍ أن يااتم تبيااين وعاازل  التاادقيق عاان ماادى التاازام ال ااركة بأحكااام ال ااانون وال واعااد

 .مدير إدارة التدقيق الداخمي وتحديد مباممتو المالية ب رار من مجمس اإلدارة ببد مواف ة لجنة التدقيق

 الدراسات بالمغة االنجميزية: 1-7-2
العالقة بين آليـات حوكمـة الشـركات والـتحفظ " بعنوان: ،(AL-Sraheen,2014) دراسة  -1

 ".الشركات األردنية فيالمحاسبي 
المسااىمين ومجماس )بال اركات المتبم اة حوكماة  اسة إلٍ دراساة الببلقاة باين آليااتىدفت ىذه الدر      

لم ركات األردنية المدرجةي وتم الحصول  يالمحاسبالتحفظ  مبدأو  (اإلدارة ولجنة التدقيق وجودة المراجم
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ي وتاام 2011-2009خاابلل الفتاارة األردنيااة   ااركة الموجااودة فااي قااوائم ال ااركات 348عمااٍ البيانااات ماان
 تحميل االنحدار المتبدد.استخدام اسموب 

تحفظ تبزيااااز مسااااتوى الااااوكاناااات أىاااام نتااااائر الدراسااااة أن حوكمااااة ال ااااركات تبمااااب دورًا حيويااااًا فااااي      
 ي وقااااااااااااد بيناااااااااااات النتااااااااااااائر أيشااااااااااااًا أن الببلقااااااااااااة بااااااااااااينةالحااااااااااااد ماااااااااااان نزاعااااااااااااات الوكالااااااااااااو  المحاساااااااااااابي

 كانت متنوعة إلٍ حد ما. يالمحاسب تحفظآليات حوكمة ال ركات وال
وكان من أىم توصياتيا أن ينبػي عمٍ ال ركات األرنياة أن تزياد مان فبالياة حوكماة ال اركات مان      

 أجاال تبزيااز جااودة الت ااارير الماليااةي باإلشااافة إلااٍ أن ىااذه الدراسااة تفااتح آفاقااًا لمزيااد ماان الدراسااات حااول
أيشاااا فاااي بمااادان أخااارى حياااث يفت ااار ىاااذا المجاااال مااان  ولكااان لااايس ف اااط فاااي األردني الاااتحفظ المحاسااابي

   .الدراسة

 ""حوكمة الشركات وسياسة توزيع األرباح في األردن:بعنوان ،(Omar,2013دراسة )  -2

ىدفت ىذه الدراسة إلٍ دراسة أشر حوكمة ال ركات عمٍ سياسة توزيم األرباح في ال ركات      
وتاام جماام البيانااات ماان بورصااة عمااان لااؤلوراق الماليااة الصااناعية والماليااة األردنيااة المدرجااة فااي 

-2009) خبلل الفتارة ركة مدرجة في بورصة عمان لؤلوراق المالية  65 التي تكونت منبينة ال

2007). 
 األردنياة المدرجاة فاي بورصاة عماان لاؤلوراق المالياةوكانت أىام نتاائر الدراساة أن ال اركات      

ايجااابي بأىميااة حوكمااة ال ااركاتي ومؤ اار لممسااتشمرين حوكمااة جيااد وىااذا مؤ اار تحظااٍ بمسااتوى 
لبلسااتشمار فااي أساايم ال ااركات التااي تمتمااك مسااتوى حوكمااة جياادي وكاناات ماان أىاام النتااائر أيشااًا 

 .يوجد عبلقة ارتباط طردية بين حوكمة ال ركات وربحيتيا
بشاااارورة رفاااام مسااااتوى حوكمااااة ال ااااركات وخاصااااة فااااي ال طاااااع الصااااناعي فااااي  وأوصاااات الدراسااااة     

   .وذلك لحماية ح وق المستشمرينال ركات المدرجة في بورصة عمان لؤلوراق المالية 

عمـى أداء الشـركات حوكمـة  أثـر": بعنـوان ،(Al Manaseer, et. al, 2012دراسـة )  -3
 البنوك األردنية"

ىدفت ىذه الدراسة إلٍ دراسة أبباد حوكمة ال ركات )حجم مجماس اإلدارةي وت اكيل مجماس      
ي والفصل بين منصبي رئيس مجماس اإلدارة والمادير التنفياذي( عماٍ أداء البناوك األردنياةي اإلدارة

وتاام قياااس 2009-2007بنااك خاابلل الفتاارة  15وتاام جماام البيانااات ماان البينااة التااي تكوناات ماان 
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داء باألبباااد )البائااد عمااٍ األصااولي البائااد عمااٍ ح ااوق الممكيااةي البائااد لمساايم الواحاادي الااربح األ
   الحدي(.
وجااود عبلقااة إيجابيااة بااين عاادد أعشاااء مجمااس اإلدارة وبااين أداء  وكاناات أىاام نتااائر الدراسااة     

البنوك األردنيةي بينما توصمت الدراسة إلٍ وجود عبلقاة ساميبة باين حجام مجماس اإلدارة والفصال 
 وبين أداء البنوك األردنية. بين دور الرئيس التنفيذي ورئيس مجمس اإلدارة من جية

بشرورة فصل السامطات والمسائوليات باين المادير التنفياذي ورئايس مجماس اإلدارة  وأوصت الدراسة     
 لما لو من أشر إيجابٍ عمٍ أداء البنوك األردنية.

"حوكمة الشركات وجودة التقارير الماليـة:  :بعنوان ،(Kali and Omri, 2011دراسة )  -4
 حالة الشركات التونسية".دراسة 

إلٍ بيان تأشير حوكمة ال ركات عمٍ جودة الت ارير الماليةي وا اتممت البيناة ىدفت الدراسة      
-1997 ااركة غياار ماليااة مدرجااة فااي سااوق تااونس لااؤلوراق الماليااة وذلااك لمفتاارة عاان  22عمااٍ 
ي وتم قياس حوكمة ال ركات من خبلل مجمس اإلدارة )تركيبة المجمسي وحجموي والفصال 2007
لماادير التنفيااذي(ي وساامبة ماادقق الحسااابات الخااارجيي وتركااز رئاايس مجمااس اإلدارة ا منصاابيبااين 

 الممكية لم ركات غير مالية مدرجة في سوق تونس لؤلوراق المالية.
وأ ااارت النتااائر إلااٍ شاابف فااي اساات بللية أعشاااء مجمااس اإلدارةي ووجااود تركيااز عااالي فااي      

بسابب عادم وجاود اسات بللية الممكيةي وأبرزت النتائر أيشًا أن ال اركات التونساية تتسام بالشابف 
 لمجمس اإلدارة وارتفاع مستوى تركيز الممكية.

فاي ال اركات  اسات بللية أعشااء مجماس اإلدارة عان المادير التنفياذي بشرورة وأوصت الدراسة     
  التونسية.

بعنــوان: "العالقــة بــين حوكمــة الشــركات وقيمــة  ،Perez-de-Toledo, 2010)دراســة ) -5
 ".يةسبانالشركات األلمعادالت المترابطة لتحميل حالة الشركة: باستخدام ا

ىدفت ىذه الدراسة إلٍ ت يايم الببلقاة باين جاودة حوكماة ال اركات وال يماة الساوقية لم اركات      
األساابانية المساااىمة البامااةي وبحشاات الدراسااة كاال ال ااركات المدرجااة فااي البورصااة المحوساابة فااي 

 .2007سنوات انتيت ببام 3مدة  ركات ول 109بورصة مدريد والتي بمػت 
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وأظيرت نتائر ىاذه الدراساة تاأشيرًا ايجابياًا  اامبًل لمحوكماة عماٍ قيماة ال اركةي وأيشاًا تادعم      
 نتائر الدراسة نظرية الوكالة من خبلل إظيار تأشير إيجابي لممساىمين عمٍ قيمة الحوكمة.

عماٍ  إيجاابيلياا مان أشار  لماا  اركاتوأوصت الدراسة إلٍ زياادة االىتماام بآلياات حوكماة ال     
 ال ية السوقية لم ركة.

  .حوكمة الشركات وأدائها"": ، بعنوان(Brown and Caylor, 2004) دراسة -6
ىدفت ىاذه الدراساة إلاٍ قيااس الببلقاة باين حوكماة ال اركات وأدائياا فاي ال اركات األمريكياة وذلاك      

تااي تاام الحصااول عمييااا ماان خاادمات حممااة األساايم ماان خاابلل وشاام م اااييس واساابة لحوكمااة ال ااركات ال
المراجباةي )فئاات لمحوكماة  8عامال ت اتمل عماٍ  51المؤسساتيةي وت مل ىذه الم اييس محصمة قيااس 

مجمس اإلدارةي ال انون الداخميي مدير التبميمي المدير التنفيذي لمتبويشاتي ح اوق الممكياةي الممارساات 
—1984مان ال اركات الباماة األمريكياة خابلل الفتارة  452مان  وذلك باساتخدام عيناة مكوناة (المت دمة
1991. 
ربط باااين فئاااات الحوكماااة الشمانياااة قااد تااام اتبااااع المااانير الوصااافي التحميماااي فاااي الدراسااة حياااث تااام الااا     

 .م اييس األداء الستة المبتمدة من مبيد جو لئلدارةو 
توى حوكمااة أفشاال نساابيا أكشاار ربحيااة وكاناات ماان أىاام نتااائر الدراسااة أن ال ااركات التااي تتمتاام بمساا     

وأكشر قيمة وتدفم أموااًل أكشر لحمماة األسايمي كماا أن رساوم االست اارات التاي تادفم لممادق ين الخاارجيين 
 .أقل من األتباب التي تدفم ليم وىذا مرتبط ب كل كبير بشبف األداء لم ركات

لماا لياا تاأشير إيجاابي عماٍ مساتوى  كما أوصات الدراساة بأىمياة تطبياق ال اركات لمباادئ الحوكماة     
 .تح يق أكشر ربحية وبالتاليأداء تمك ال ركات 

حاكمو  نشروزك و عادو صي غوٍ        " :بعنوان  ،  (Agrawal and Chadha, 2004)دراسـة -7

 نشتق رٌز نشم شٍ "

ىااادفت ىاااذه الدراساااة إلاااٍ اختباااار الببلقاااة باااين حوكماااة ال اااركات وتبااارض ال اااركات لبممياااة إعاااادة      
والختباااار الببلقاااة باااين حوكماااة ال اااركات واعاااادة صاااياغة الت اااارير المالياااة تااام  يت اريرىاااا المالياااةصاااياغة 

التاااي يتمتباااون بيااااي واسااات بللية لجناااة المالياااة االعتمااااد عماااٍ اسااات بللية أعشااااء مجماااس اإلدارة والخبااارة 
األمريكياة خابلل  من ال ركات 159وتم أخذ عينة مكونة من  .التدقيق والخبرة المالية التي يتمتبون بيا

 .2001-2000الفترة من 
وكانت نتائر الدراسة أن احتمالية تبرض ال ركات لبممياة إعاادة صاياغة ت اريرىاا المالياة تانخفض      

تبارض ال اركات  بوجود مجمس إدارة ولجنة تدقيق يتمتم أعشاؤىا باالست بللية والخبرة المالياةي كماا أن
تاازداد فااي الحاااالت التااي يكااون فييااا الماادير التنفيااذي ينتمااٍ إلااٍ ة ت اريرىااا المالياا صااياغةلبمميااة إعااادة 

 .البائمة التي أسست ال ركة
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باالساات بللية لمااا لااذلك ماان أشاار  وأعشاااء لجنااة التاادقيقوأوصاات الدراسااة بشاارورة تمتاام الماادراء ماام      
 .لت ارير الماليةعمٍ اكبير في تزويد ال ركة برقابة 

  "الحسابات حوكمة الشركات وعممية تدقيق"، ، بعنوان( ;4114Cohen, el. Alدراسة ) -8
فاااي الوالياااات  تااادقيقعممياااة العماااٍ حوكماااة ال اااركات مباااادئ  دراساااة أشااارىااادفت ىاااذه الدراساااة إلاااٍ      

 .من مدق ي الحسابات عمٍ عممية التدقيق 36ي من خبلل اجراء م ابمة مم المتحدة األمريكية
يساتخدموا مبموماات الحوكماة بدرجاة أكبار فاي مرحماة تخطايط كانت النتائر أن مدق ي الحسابات و      

الفحاااصي وأن أن اااطة الحوكماااة التاااي يياااتم بياااا مااادقق رناااة بمرحمتاااي االختباااار المياااداني و المراجباااة م ا
ي وأن مجمااس الحسااابات ىااي عمااٍ الترتيااب المتبم ااة بكاال ماان: اإلدارة ي مجمااس اإلدارة ولجنااة المراجبااة

مااة ال ااركات ماان خاابلل تبنيااو لمبااادئ الحوكمااة وذلااك لحمايااة ح ااوق اإلدارة ىااو المحاارك الاارئيس لحوك
أصااحاب المصااالحي كماااا أ ااار عاادد مااان أفااراد البينااة باااأن تجاااربيم ماام عمبلئيااام ت ااير إلااٍ أن لجاااان 

 .التدقيق غير فبالة وتفت ر لتبني مبادئ الحوكمة
لتحااول المااراقبين ماان  كمااا أوصاات الدراسااة بااأن أىميااة حوكمااة ال ااركات تاازداد فااي المساات بل نظااراً      

ي كمااا أوصاات الدراسااة بشاارورة مراجبااة البمميااات إلااٍ مراجبااة الرقابااة شاام إلااٍ مراجبااة حوكمااة ال ااركات
  .تفبيل لجان التدقيق في ال ركات

 :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
باارف عمااٍ مبادئيااا إن أغمااب الدراسااات الساااب ة ركاازت عمااٍ اإلطااار البااام لحوكمااة ال ااركات والت     

وآلياتيا والجوانب األخبلقية المرتبطة بيااي كاذلك التبارف عماٍ مفياوم إدارة األربااح وأسااليبياي وتطرقات 
الدراسااات الساااب ة إلااٍ دور الحوكمااة فااي الحااد ماان تااداعيات األزمااة الماليااةي ودورىااا فااي تحديااد الساابر 

ت عماٍ فجاوة التوقباات فاي ميناة المراجباة البادل لؤلسيمي وتم التطرق إلٍ دراسة تأشير حوكمة ال اركا
في فمسطيني وىناك دراسات تحدشت عان الحوكماة بمسامٍ آخار وىاو الاتحكم المؤسساي ودوره فاي إدارة 

 .المخاطر المصرفية

ن أىم ما يميز ىذه الدراسة عن غيرىا بأنيا ا تممت عمٍ عدة محاور تتبمق بدراساة الببلقاة باين إ     
لمسااىمة المدرجااة فااي فاي ال ااركات ا الااداخميات وتحساين وظيفااة التادقيق تطبياق مبااادئ حوكماة ال اارك

 .بورصة فمسطين

وبناااًء عمااٍ ذلااك ف ااد ساابت ىااذه الدراسااة إلااٍ قاادر اإلمكااان الااربط بااين حوكمااة ال ااركات وتحسااين      
وظيفة التدقيق الاداخميي والتاي ساوف تكاون إشاافة لمان ص فاي الدراساات السااب ة التاي ركازت بالحاديث 

 .لموشوعين ب كل منفصل أو الربط بينيما في جزيئات مبينة ف طعن ا
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 :مصطمحات الدراسة :0-9

 ة الشركاتحوكم: 1-9-1
مجموعة الببلقات ما بين إدارة المؤسسةي ومجمس إدارتياي مساىمييا والجياات األخارى التاي لياا       

المؤسسة والوسائل لتح يق تماك  اىتمام بالمؤسسةي كما أنو يبين التركيبة التي توشح من خبلليا أىداف
دارة المؤسسة  األىداف ومراقبة تح ي يا. إن التحكم المؤسسي الجيد ىو الذى يوفر لكل مجمس اإلدارة وا 
الحاوافز المناسابة لموصاول إلاٍ األىاداف التاي ىاي فاي مصامحة المؤسساةي ويسايل ايجااد عممياة مراقبااة 

 OECD Principle of) ردىااا بكفاااءةفاعمااةي وبالتااالي يسااااعد المؤسسااات عمااٍ اساااتػبلل موا

corporate Governance). 

 التدقيق الداخمي: 1-10-2
ن اط تأميني واست اري مست ل وموشوعي مصمم إلشافة ال يمة وتحسين عمميات المنظمة عبر       

مساعدتيا في تح ياق أىادافيا بواساطة إكسااب المنظماة آلياات منظماة ومانير انشاباطي لت يايم وتحساين 
 (. IIAة إدارة المخاطر والرقابة وعمميات حوكمة ال ركة )مبيد المدق ين الداخميينفبالي

 معايير التدقيق الداخمي: 1-10-3
ي بحياث الم اييس وال واعد التي يتم االعتماد عمييا في ت يايم وقيااس عممياات قسام التادقيق الاداخمي     
ًا لمااا اعتمااد ماان قباال مبيااد الماادق ين نمااوذج ممارسااة التاادقيق الااداخمي كمااا يجااب أن تكااون وف اا تمشاال

 .)2006:346الداخميين )البمرىي وعبد الػنٍي 
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 المقدمة:
 ي أصبح البالم ينظر إلٍ حوكمة ال ركات عم1997ٍانفجار األزمة المالية اآلسيوية عام  منذ      

من  أنو أن يح ق الجودة والتميز في عمل ال ركات المساىمة البامة وفي  الذيأنيا البمسم ال افي 
جراءاتقوانين وأنظمة  إيجادأدائياي وذلك عن طريق  األطراف  فبالة تحكم الببلقة ال ائمة بين كافة وا 

 يمةذات الببلقة في ال ركة )المساىميني الم رشيني مجمس اإلدارةي اإلدارة التنفيذيةي ال وى البام
وتشمن توفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ووشم سياسات فبالة وتنفيذىا لمكافحة ―――――( المجتمم

اي فيي ظاىرة موجودة في البمدان والسيما أن آفة الفساد ال تنحصر في ش افة بمد مي الفساد والوقاية منو
كما ىي موجودة في كبل ال طاعين البام والخاص وفٍ مختمف  النامية والمت دمة عمٍ حد سواءي

طب ات المجتممي لكن تأشيرىا أكبر ما يكون في الدول التي تسبٍ جاىدة لتحسين التنمية االقتصادية 
      .(120: 2009ي واالجتماعية واالنتصار عمٍ الف ر والبطالة )ال واورة

تستيدف بطبيبتيا رفم تنافسية ال ركات المساىمة من خبلل تبزيز  الحوكمة وبالتالي فلن
سميمةي والتبامل بطري ة عادلة مم  استراتيجيةال فافيةي وتحسين إدارة ال ركةي وشمان اتخاذ قرارات 

نبكس عمٍ خفض كمفة رأس المساىمين والباممين والدائنين واألطراف األخرى ذات المصالحي مما ي
المال وتحسين األداء المالي لم ركات. وعمٍ المستوى الكمٍ فلن الحوكمة تسيم في طمأنة 
المستشمريني وتوفير بيئة مواتية تشمن عائدا مجزيا ومخاطر م بولةي وبالتالي فلنيا تبزز قدرة 

 (.2008:1يوآخرون )قباجةي االقتصاد عمٍ جذب االستشمارات

يكتسبو ىذا المفيوم ف د حرصت البديد من المؤسسات الدولية  الذيلمتزايد المستمر  اً ونظر       
عمٍ تناول ىذا المفيوم بالتحميل والدراسة وعمٍ رأس ىذه المؤسسات كل من صندوق الن د الدولي 

 م مبادئ حوكمة1999والبنك الدولي ومنظمة التباون االقتصادي والتنمية التي أصدرت عام 
م 1999ي ومنذ المواف ة عمٍ مبادئ الحوكمة في عام 2004عام  لتي تم إعادة صياغتياال ركاتي وا

لمبادرات حوكمة ال ركات في كل من دول منظمة التباون االقتصادي والتنمية  أصبحت ت كل أساساً 
مبادئ حوكمة  المؤسسية لتطبيقو أو غيرىا من الدول عمٍ حد سواءي وذلك لتطوير األطر ال انونية 

كل من ال ركات البامة أو الخاصة سواء أكانت متداولة أو غير متداولة أسيميا بأسواق لات ال رك
 المال.

ومن الجدير بالذكر أن اىتمام ال ركات والم رعين في الدول المت دمة كان أكبر وأسرع من       
في الدول  جراءاتواإلفصدرت البديد من ال وانين والتبميمات  مشيبلتيا في اقتصاديات البالم النا ئةي

في بريطانيا حول  Report Smith 2003ي وت رير Sarbanes Oxley2002المت دمةي مشل قانون
دارة في وشم الترتيبات المبلئمة لمجنة المراجبةي وكذلك إصدار بورصة نيويورك مساعدة مجمس اإل
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:2009)خميلي  م2003بأمريكا مدونة قواعد حوكمة ال ركات المساىمة عام  NYSEلؤلوراق المالية 

20). 

مفيوم حوكمة ال ركات باىتمام البديد من الكتاب والباحشين في مجال االقتصاد  حظيلذا       
والبموم المالية واإلدارية والبديد من المجاالت والبموم األخرىي وذلك نتيجة لسمسمة األحداث التي 

 .(16: 2011غاي)األ اآلن وقبت خبلل الب دين وما زالت تحدث حتٍ
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 : تمهيد2-1-1
 لػًة واصطبلحاً  دراسة وتحميل مفيوم حوكمة ال ركات تناولت الدراسة في ىذا المبحث     
التبرف عمٍ و  لدى المستشمرين أىميتياتوشيح أىدافيا و  ظيورىا باإلشافة إلٍاألساسية ل سباباألو 

األطراف المبنية بتطبيق حوكمة ال ركاتي دراسة  الجيدة لحوكمة ال ركاتي باإلشافة إلٍ الخصائص
األبباد والتبرف أيشًا عمٍ  ال ركات الداخمية والخارجيةي محددات تطبيق نظام حوكمةالتبرف عمٍ و 

ت التي تزيد من سرعة استجابة ال ركة في بيئة األعمال الدولية واألزماتي التنظيمية لحوكمة ال ركا
وتوشيح م ومات أو ركائز نظام حوكمة ال ركات التي ي وم عمييا بما يكفل لم ركة تح يق أىدافيا 

 باعتبارىا  خصية مبنوية تسبٍ لممنافسة.

 مفهوم حوكمة الشركات: 2-1-2
مصطمح الحوكمة حديث االستبمال في المػة البربية بدأ استخدامو في بداية  يبتبر      
بالمػة االنجميزيةي ويبود  (Governance)م وىو أحد المحاوالت البديدة لترجمة مصطمح 2000عام

كان  والذي( في ال رن الشالث ع ر Kubernanإلٍ المػة اليونانية )(Governance) أصل كممة 
 (Gubernare) الباخرة الحربية أو الدبابةي شم استبمل ببد ذلك في المػة البلتينية بكممة  يبنٍ قيادة

في بداية ال رن الرابم ع ر بنفس المبنٍي شم ظير ببد ذلك في المػة الفرنسية بمصطمح 
Gouvernance) وكان ي صد بو فن أو طري ة الحكمي شم استبمل ببد ذلك في ال رن السادس ع ر )

 (. 2009: 2رقبةيبو )Governance)النجميزية بالمصطمح الحالي  )بالمػة ا
إال أنو  يايزي مم تػيير طري ة لفظيا ونط يلٍ استخدام نفس المصطمح اإلنجمإمما دفم ببض الدول 

 (.2010:8)آل غزويي  أصدر مجمم المػة البربية اعتماده ليذا المفظ الحوكمة م2003في عام 

ة لػًة من حكم ال يءي أو أحكمو بمبنٍ منبو من الفسادي واصطبلحا ويأتي تبريف الحوكم      
تبرف بأنيا" مجموعة من ال واعد واإلجراءات التي تتبم لشبط وتنظيم الببلقات بين مبلك ال ركة 

دارة والفبالية وحفظ ح وق كل منيم دارتيا وأصحاب المصالح فييا من أجل من أجل تح يق كفاءة اإلا  و 
ابة وت ييم األداء" ويبد مصطمح الحوكمة ىو الترجمة المختصرة التي راجت وتمكينيم من الرق

أما الترجمة البممية ليذا المصطمحي والتي اتفق عميياي  يCORPORATE GOVERNANCEلممصطمح 
 (. 2009: 2فيي: " أسموب ممارسة سمطات اإلدارة الر يدة" )مطاوعي

ة الرتباط مفيوم حوكمة ال ركات بمجاالت ويوجد أكشر من تبريف لحوكمة ال ركات نتيج      
 وأطراف مختمفةي حيث قام البديد من الكتاب والباحشين بت ديم تبريفات مختمفة لحوكمة ال ركات.

بأنيا حالة وعممية واتجاهي كما أنيا نظام مناعة وحماية 2005: 5) وقد عرفيا )ميخائيلي      
ي ونزاىة السموكيات داخل ال ركاتي وىٍ بمشابة شروري لشبط حركة واتجاه وسبلمة كافة التصرفات
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سواء داخل ال ركات أو خارجياي عبر عدة مراحل  دارة اإل رافيةدارية تمارسيا سمطة اإلإعممية 
وتبتمد ىذه البممية ب كل أساسي عمٍ األخبلق الشمير ويتشمن التبريف مجموعة من الجوانب 

 لمفيوم الحوكمة.
 ر اد.إلجيو وامن التو  ت تشيوما  الحكمة:-1
 وما ي تشيو من السيطرة عمٍ األمور بوشم الشوابط وال يود التي تتحكم في السموك. الحكم:-2
لٍ خبرات تم الحصول عمييا  االحتكام:-3 وما ي تشيو من الرجوع إلٍ مرجبيات أخبلقيات وش افيةي وا 

 من خبلل تجارب ساب ة.
 وتبلعبيا بمصالح المساىمين.  السمطة  النحراف طمبًا لمبدالة ومنبا التحاكم:-4

حوكمة ال ركات عمٍ أنيا "األسموب الذي يح ق  1992عام Cadbury وعرفت جمبية       
التوازن بين األىداف االقتصادية واالجتماعية من جية وبين األىداف الفردية والم تركة من جية 

عمٍ توفير نظم  ويحث أيشاً  طار حوكمة المن آت ي جم عمٍ االستخدام الفبال لممواردإأخرىي وأن 
مكان بين مصالح إلدارة ىذه المواردي واليدف من ذلك ىو الت ريب قدر اإالمحاسبة والمساءلة عن 
 (.Jacques, 2007:439) األفراد والمن آت والمجتمم

بأنيا مجموعة من الببلقات بين  (OECD)وقد عرفتيا )منظمة التباون االقتصادي والتنمية       
من اة ومجمس إدارتيا ومساىمييا واألطراف األخرى التي ليا اىتمام بالمن أة )أطراف ذات إدارة ال

الببلقة(ي كما أنيا تبين اآللية التي توشح من خبلليا أىداف المن أة والوسائل لتح يق تمك األىداف 
التنفيذية  ومراقبة تح ي يياي وبالتالي فلن الحوكمة الجيدة ىي التي توفر لكل من المجمس واإلدارة
يجاد مراقبة إالحوافز المناسبة لموصول إلٍ األىداف التي تصب في مصمحة المن أة وتسيل عممية 

يمكنيا من تح يق األىداف وفيما  ر يداً  فبالةي وبالتالي تساعد المن أة عمٍ استػبلل مواردىا استػبلالً 
 .OECD,1999:2)يبرف بكفاءة األداء)

(  بأنيا "النظام الذى يتم من خبللو إدارة المؤسسات (IFCيل الدولية كما عرفتيا مؤسسة التمو       
 .(Alamgir,2007:7والتحكم في أعماليا")

وقد عرفيا ببض األكاديميين عمٍ أنيا "اإلجراءات المستخدمة بواسطة ممشمي أصحاب       
 اإلدارة )حماديالمصمحة في المنظمة لتوفير إ راف عمٍ المخاطر ورقابة المخاطر التي ت وم بيا 

2005:9). 
تمارس فيو المؤسسات  الذيطار أما تبريف مركز الم روعات الدولية الخاصة فاعتبرىا "اإل      

عمٍ الببلقة فيما بين الموظفين وأعشاء مجمس اإلدارة, والمساىمين  وجودىا. وتركز الحوكمة
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كل بين ىذه األطراف في  وأصحاب المصالح وواشبي التنظيمات الحكوميةي وكيفية التفاعل بين
 .( 2003: 2)مركز الم روعات الدوليةي عمٍ عمميات ال ركة" اإل راف

 ىٍ:  ركاتالمباني األساسية لمفيوم حوكمة ال يتشح أن في شوء ما سبق و  
 مجموعة من األنظمة وال وانين وال واعد الخاصة بالرقابة عمٍ أداء المؤسسات. -1
 والمديرين والمساىمين وأصحاب المصالح األخرى.تنظم الببلقات بين مجمس اإلدارة  -2
 التأكيد عمٍ المؤسسات يجب أن تدار لفائدة أصحاب المصالح. -3
مجموعة من ال واعد يتم بموجبيا إدارة المؤسسة والرقابة عمييا وفق ىيكل مبين. يتشمن توزيم  -4

المديرين التنفيذيين الح وق والواجبات فيما بين الم اركين في إدارة المؤسسة مشل مجمس اإلدارة و 
 والمساىمين.

 األسباب األساسية لظهور حوكمة الشركات: 2-1-3
حوكمة ال ركات بمفيوم انفصال الممكية عن اإلدارة في أنظمة  ركات المساىمة  ارتبط مفيوم      

والتي تسمٍ بنظرية الوكالةي والتي تبنٍ بتبارض مصالح المديرين التنفيذيين مم طموحات 
وبسبب كبر حجم ال ركات وتب يد عممياتيا أصبح ىناك الكشير من الببلقات المتبددة في  المساىميني

ال ركةي مشل الببلقة بين المستشمرين والمراجم الخارجي وبين المستشمرين والم رشين والدائنين وغيرىم 
و من أصحاب الببلقات داخل وخارج ال ركةي وألن لكل طرف مصمحة مختمفة عن الطرف اآلخر فلن

يسبٍ إلٍ تبظيم منافبو وتح يق مصالحو ولو عمٍ حساب الفئات األخرىي من ىنا تسبٍ الحوكمة 
إلٍ شمان وجود انشباط سموكي متوازن لتح يق المصالح المختمفة لجميم األطرافي وتح يق كيفية 

دارة المخاطري كما أن األخطاء التي حدشت خبلل الب دين الماشيين إلفبل س البديد الرقابة الفبالةي وا 
من ال ركات البالمية الكبرى مشل أنرون  وورلد كومميست ىي ف ط التي أبرزت أىمية الحوكمة ي بل 
كان ىناك أيشًا فجوة كبيرة بين أداء ال ركات وما يحصل عميو المديرون من مكافآتي إشافة إلٍ 

راء عدد من أسيم إساءة استخدام خيارات األسيم والتي ي صد بيا منح أعشاء اإلدارة الحق في  
ذا كان  الذيال ركة بسبر محدد مسب ًا وعادة ما يزيد عن السبر  يتداول بو السيم في السوقي وا 

اليدف من تمك الخيارات ىو حث اإلدارة عمٍ بذل الجيد لتحسين األداء حتٍ يرتفم سبر السيم إلٍ 
 أن اليدف قد أس  مستوى يفوق السبر المحدد في خيار األسيم ليجني المديرون األرباحي إال

استخداموي ف د ركزت اإلدارة في كشير من األحيان عمٍ األن طة التي تح ق أرباحًا سريبة متجاىمة في 
 (.2010:11يغزوي)آل  في المدى الطويل السمبيذلك تأشيرىا 

 ( من أسباب ظهور حوكمة الشركات ما يمي:19: 4119)العزايزة،  كذلك وضح
 أمريكا وروسيا ودول آسيا. حاالت  الف ل المؤسسي في -1
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 الفجوة بين مكافآت اإلدارة وأداء ال ركات. -2
 عدم فاعمية إجراءات الرقابة الداخمية التي ال يمكنيا اكت اف ومنم الم اكل. -3
شبف مجمس اإلدارة الذي يمكن أن يؤشر عمٍ اإلدارة التنفيذية والبميا وقد تبانٍ من ال صور  -4

 ارية ناجحة.في قدرتيا عمٍ ال يام بممارسات إد
 عدم توافر الدقة وال فافية في إعداد الحسابات الختامية. -5
 عدم قدرة المستشمرين عمٍ تحميل وم ارنة فرص االستشمار المحتممة. -6
 شبف األطراف الخارجية في رقابتيا لممن أة كال ائمين عمٍ وشم ال وانين ومراجبي الحسابات. -7
 واإلدارة التنفيذية والموظفين. الممارسات غير األخبلقية من قبل مجمس اإلدارة -8

 أهداف حوكمة الشركات: 2-1-4
 :(87: 2013البمرىيو  )زرقون من األىداف من أىميا تح ق حوكمة ال ركات الجيدة كشيراً      
قواعد  إيجادتح يق ال فافية والبدالة وحماية ح وق المساىمين في ال ركة وىذا يتم من خبلل  -1

 افية والبدالة.وأنظمة وشوابط تيدف تح يق ال ف
إيجاد شوابط وقواعد وىياكل إدارية تمنح حق مساءلة إدارة ال ركة أمام الجمبية البامة وتشمن  -2

 ح وق المساىمين في ال ركة.
 تنمية االستشمارات وتدف يا من خبلل تبميق ش ة المستشمرين في أسواق المال. -3
يجاد ف -4  رص عمل جديدة.البمل عمٍ تنمية المدخرات وتبظيم الربحية وا 
 البمل عمٍ األداء المالي الجيد من خبلل محاسبة اإلدارة أمام المساىمين . -5
فرض الرقابة الجيدة والفاعمة عمٍ أداء الوحدات االقتصادية لتطوير وتحسين ال درة التنافسية  -6

 لموحدات االقتصادية.
نب المادي أو اإلداري أو البمل عمٍ محاربة التصرفات الػير م بولة سواء كانت في الجا -7

 األخبلقي.
 توفير فرص عمل جديدة. -8
 جذب االستشمارات سواء األجنبية أم المحمية والحد من ىروب رؤوس األموال الوطنية لمخارج. -9

 المحاسبة والمراجبة المالية لت ميل وشبط الفساد في ال ركة. إجراءاتال فافية في  -12
 استراتيجيةال رار مشل المديرين ومجالس اإلدارة عمٍ بناء  تطوير وتحسين ومساعدة أصحاب -11

 متطورة تخدم الكفاءة اإلدارية والمالية لم ركة.
 زيادة المبمومات والخبرات والميارات نتيجة البمل بالحوكمة . -12
وفٍ األخير أن من أىم أىداف حوكمة ال ركات البمل عمٍ مساءلة ومحاسبة ومحاربة الفساد  -13

والمالي في ال ركة بكل أ كالوي والبمل ب تٍ الوسائل المتاحة لجذب االستشمارات المحمية  اإلداري
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واألجنبية سواء بالت ريبات أو ال وانين واالمتيازات الممنوحة لممستشمريني باإلشافة إلٍ تطبيق مبدأ 
ركاتي فالجوانب األخبلق الحميدة الجيدة والمبامبلت اإلنسانية واالقتصادية بين المتباممين مم ال 

 .األخبلقية في عمل ال ركات ىي األكشر مبلئمة لدعم الحوكمة الجيدة والناجحة

 أهمية حوكمة الشركات: 2-1-5
أشارت حوكمة ال ركات اىتمام الباحشين والمساىمين وغيرىم من أصحاب المصالح وذلك       

يمكن توشيح أىمية الحوكمة فيما فبلس المالي لكشير من ال ركات الكبرى و نتيجة لحاالت الف ل واإل
 (:2013:51)مبيزي وبنٍ عامري يمي 
دارة المؤسسات في ظل اختبلفات األىداف وتشاربيا بين  -1 الحاجة إلٍ الفصل بين الممكية وا 

 .ي مساىميني عمالي...إلخ(أصحاب المصالحمختمف األطراف )
سواق وزيادة ال درة التنافسية تساىم الحوكمة في ت ميل المخاطر وتحسين األداء وفرص التطور لؤل -2

لمسمم والخدمات وتطوير اإلدارة وزيادة ال فافيةي كما تساىم في زيادة أعداد المستشمرين في أسواق 
 المال.

 .داخل ال طاع البام  مساعدة البمدان التي تحاول كبح جماح الفساد المتف ي -3
 لتح يق ىذه األىداف. البلزمة تحدد من خبللو أىداف ال ركة والسبل الذيإعداد اإلطار البام  -4
مساعدة المؤسسات واالقتصاد ب كل عام عمٍ جذب االستشمارات ودعم أداء االقتصاد وال درة عمٍ  -5

المنافسة عمٍ المدى الطويل من خبلل عدة طرق وأساليب من خبلل التأكيد عمٍ ال فافية في 
جراءات المحاسبة والتدقيق   . ي والمحاسبيالمالمبامبلت ال ركةي وفٍ عمميات وا 

منم حدوث أزمات مصرفية حتٍ في الدول التي ال يوجد بيا تبامل ن ط عمٍ مبظم مؤسساتيا  -6
 في أسواق األوراق المالية.

صة ويساعد عمٍ ختطبيق أسموب ممارسة سمطة اإلدارة ي وى ش ة الجميور في صحة عممية الخص -7
ؤدى إلٍ المزيد من فرص البمل شمان تح يق الدولة أفشل عائد عمٍ استشماراتيا وىو بدوره ي

 والتنمية االقتصادية.

 الخصائص الجيدة لحوكمة الشركات: 2-1-6
 (:87: 2013والبمرىي  )زرقون لحوكمة ال ركات مجموعة من الخصائص ىي     
 السموك األخبلقي المناسب والصحيح. إتباعاالنشباط: أي  -1
 ال فافية: أي ت ديم صورة ح ي ية كل ما يحدث. -2
 لية: أي ال توجد تأشيرات وشػوط غير الزمة لمبمل.االست بل -3
 أي وجود مسؤولية أمام جميم األطراف ذوى المصمحة في المن أة. المسؤولية: -4
 ت ييم وت دير أعمال مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. إمكانيةالمساءلة: أي  -5
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 أة.البدالة: أي يجب احترام ح وق مختمف المجموعات أصحاب المصمحة في المن  -6
 أي النظر إلٍ ال ركة كبون اقتصادي جيد. االجتماعية: المسئولية -7

 ,Colley, et alكما أن نموذج حوكمة الشركات الناجحة تشمل عدة خصائص كما حددها )

2005: 36 .) 

 مجمس إدارة قوى وفبال قادر عمٍ تنفيذ مسئولياتو. -1
طائو السمطات والمسئوليات رئيس تنفيذي مؤىل يتم اختياره من قبل مجمس اإلدارة و يتم إع -2

 إلدارة أعمال ال ركة.
 األعمال التي يتم اختيارىا من قبل الرئيس التنفيذي يجب تنفيذىا شمن مواف ة مجمس اإلدارة. -3
نموذج عمل جيد يتم اختياره من قبل الرئيس التنفيذي وفريق اإلدارةي ويكون شمن مواف ة  -4

 مجمس اإلدارة أيشًا.
 اء ال ركة لممساىمين وغيرىم من األطراف المستفيدة.إفصاح كافي ومبلئم عن أد -5

  األطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات.: 2-1-7
ىناك أربم أطراف رئيسية تتأشر وتؤشر في التطبيق السميم لمبادئ حوكمة ال ركات وتحدد       

ا يمي: ب كل كبير مدى النجاح أو الف ل في التطبيق السميم لمبادئ حوكمة ال ركات وىٍ كم
 ( 32: 2212)الجموىي 

 Shareholders)) أوال: المساهمون
وىم من ي ومون بت ديم رأس المال لم ركة عن طريق تممكيم أسيمياي وذلك م ابل توقم       

يشًا مبنيون بتبظيم قيمة ال ركةي وىذا أ الحصول عمٍ األرباح المناسبة الستشماراتيمي وىم بالتالي
كة من عدموي ويحدد أرباحيم ونموىا في الوقت نفسو. وفيما يتبمق يحدد مدى استمرارية ال ر 

أعشاء مجالس  انتخاببالحوكمةي فلن اىتمام المساىمين وتح يق أىدافيم يكون من خبلل اإلسيام في 
اإلدارة بصفة جيدةي وحسن االختيار لئلدارة البميا إلدارة  ئون ال ركةي شمن ال وانين والسياسات  

ن تبزيز الحوكمة يطمئن صػار المساىمين وي جم األطراف األخرى عمٍ االستشمار المطموبة. كما أ
 في ال ركات المساىمةي وليست ال وانين وحدىا كافية لطمأنة المستشمرين في ال ركة.

 (Board of Director) ثانيًا: مجمس اإلدارة
المديرين التنفيذيين الذين يمشل المجمس المساىميني وأيشًا األطراف األخرىي وي وم باختيار       

يوكل إلييم سمطة اإلدارة اليومية ألعمال ال ركة. باإلشافة إلٍ ذلكي فلن المجمس يستمر في الرقابة 
عمٍ أدائيمي كما ي وم مجمس اإلدارة برسم السياسات البامة لم ركة وكيفية المحافظة عمٍ ح وق 

ًا لممؤسسة ومساىميياي وىذا يبنٍ أن أعشاء المساىميني إن المجمس يجب أن يؤمن توجييًا استراتيجي
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مجمس اإلدارة يجب أن يبمموا عمٍ أساس مبمومات  اممة وبنية حسنة وبحذر  ديد ولصالح المؤسسة 
في  البدالة ومساىمييا كما أن عمٍ مجمس اإلدارة أن يؤمن االلتزام بال وانين المرعيةي آخذًا ببين

شوعي المست ل عن اإلدارةي والوصول إلٍ المبمومات الدقي ة مباممة المساىميني وممارسة الحكم المو 
 والميمة في الوقت المناسب.

 Management)) ثالثًا: اإلدارة
إدارة ال ركة ىي المسئولة عن تبظيم أرباح ال ركة وزيادة قيمتيا باإلشافة إلٍ مسئوليتيا       

ني وتبتبر اإلدارة حم ة وصل بين مجمس تجاه اإلفصاح وال فافية في المبمومات التي تن رىا لممساىمي
مم ال ركةي فيم الذين ينفذون توصيات المجمس واالستراتيجيات  اإلدارة وب ية األطراف المتباممة

 واألىداف الموشوعة.

وحتٍ يتم التأكد من قياميم بواجباتيمي يتحتم عمٍ مجمس اإلدارة أن يوجد اآللية التي من       
يمي وم ارنة األداء المح ق م ابل األىداف الموشوعةي وعمل الخطط البديمة خبلليا  تتم متاببة أدائ

 كمما تطمب األمر. البلزمة

 ((Stakeholdersرابعًا: أصحاب المصالح 
وىم مجموعة من األطراف ليم مصالح داخل ال ركة مشل البمبلءي والدائنيني والمورديني       

األطراف لدييم مصالح قد تكون متشاربة ومختمفة في  والبمالي والموظفين. ويجب مبلحظة أن ىؤالء
ببض األحياني فالدائنون عمٍ سبيل المشال ييتمون ب درة ال ركة عمٍ السدادي في حين ييتم البمال 

 والموظفون ب درة ال ركة عمٍ االستمرار.

لميام التي ىذه األطراف ميمة في مبادلة الببلقة بال ركةي فيم الذين ي ومون فببًل بأداء ا      
ال تستطيم اإلدارة وال حتٍ مجمس اإلدارة  وبدنوىمتساعد ال ركة عمٍ اإلنتاج وت ديم السمم والخدماتي 

)الجمويي تحرك المنظمة  التيوالمساىمون تح يق االستراتيجيات الموشوعة لم ركةي فيم األداة 
2010:30). 
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 (4شكل رقم )

 األطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات

                                           



   

 

                                          

 

  

   

                                           

  

  
          

 (22: 4118وآخرون، )قباجةر: المصد

 األطراف المسئولة عن تطبيق حوكمة الشركات. 2-1-8
يتم التطبيق البممي والفبال لمبادئ حوكمة ال ركات يجب أن يكون ىناك أطراف  لكي 

مسئولة عن ىذا التطبيقي وأن يوجد عبلقة م تركة بين جميم األطراف حتٍ يكتمل التطبيق الفبال 
ت وذلك لتستطيم تح يق أىدافيا بما ينسجم ومصمحة أصحاب المصالح جميبًا لمبادئ حوكمة ال ركا

 وىذه األطراف ىي )لجنة التدقيقي مجمس اإلدارةي التدقيق الداخميي المدقق الخارجي(.
  Audit Committee لجنة التدقيق: -1

ٍ تطبيق ت ير البديد من الدراسات إلٍ شرورة وجود لجنة تدقيق في ال ركات التي تسبٍ إل      
حوكمة ال ركاتي وذلك ألنيا تمشل أحد البوامل الرئيسة لت ييم مستويات الحوكمة المطب ة في 

 

األطشاف راث 

اٌعاللت بخطبيك 

 اٌحىومت

 

 مجمس اإلدارة

Board of Director 

 المساىمون

Shareholders 

 اإلدارة

Management 

 

 أصحاب المصالح

Stakeholders  
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ال ركاتي وت وم لجان التدقيق باإل راف عمٍ عمميات التدقيق الداخمية والخارجية وم اومة شػوط 
وتح يق الش ة في  وتدخبلت اإلدارة عمٍ عممية التدقيق مما يزيد من موشوقية جودة الت ارير المالية

      (.38: 2008المبمومات المحاسبية )جودةي 

وقد قام الببض بتبريف لجنة التدقيق" أنيا لجنة منبش ة من مجمس إدارة ال ركةي وتكون  
عشويتيا قاصرة عمٍ األعشاء الػير تنفيذيين والمذين يتوافر لدييم درجة عالية من االست بللية والخبرة 

لتدقيقي وأيشُا إعداد الت ارير المالية ومراجبة عمميات المراجبة الداخمية في مجال المحاسبة وا
: 2226والخارجية وأيشًا مراجبة االلتزام بتطبيق مبادئ حوكمة ال ركات داخل ال ركة )سميماني 

143.) 

 مهام لجنة التدقيق 

 ميام لجان التدقيق كالتالي: (Colley,et. al., 2005: 39) حددىا 
 . فافية الت ارير المالية بال وانين واألنظمة االزمة لشمان االلتزامعمٍ   ركاتلت جيم ش افة ا -1
 ليا. اال راف عمٍ عمميات التدقيق الداخمية والخارجية وتوفير درجة االست بللية االزمة -2
وشم السياسات الخاصة بوحدة التدقيق الداخميي وتحديد مسئولياتيا والمصادقة عمٍ برامجيا  -3

 ونظميا. 
مل والتأكد من اإلفصاح الكا (GAAP) عاماً  االلتزام بمبادئ المحاسبة الم بولة قبوالً شمان  -4

 .الوقت المناسب فيدقيق لممبمومات وال
 

 نظور حوكمة الشركات:ن التدقيق من مضوابط تشكيل لجا 
يجب أن تتوافر مجموعة من الشوابط الخاصة لت كيل لجنة المراجبة في أي  ركة حتٍ تؤدى     

 .(41: 2008)جودةي  مجنة أعماليا بكفاءة وفاعميةىذه ال
التحديد الواشح لسمطات ومسئوليات المجنة بصورة تفصيمية وواشحة وكتابيةي حتٍ يمكن ليذه  -1

 المجنة أن ت وم بأعماليا بكفاءة.
توافر وتكامل الخبرة والميارة في أعشاء لجنة التدقيق وال درة عمٍ متاببة وت ييم أنظمة الرقابة   -2

 اخمية ومدى االلتزام بلجراء ىذه النظم.الد
 5-3 نتحديد البدد المبلئم ألعشاء مجمس لجنة التدقيق ونبلحظ أن البدد المبلئم يتراوح م -3

أعشاء بحيث يكفٍ ىذا البدد لتح يق مزير من الخبرات وال درات التي تمكن المجنة من تح يق 
 أىدافيا.
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عشاء المجنة بأي عمل من أعمال اإلدارة التنفيذية است بلل لجنة التدقيق تنظيميًا وعدم قيام أ   -4
وذلك لتح يق الموشوعية واالست بللية في أداء المجنة ألعمالياي وت كل ىذه المجنة من مجمس 

 لمجمس اإلدارة. أعماليااإلدارة وت دم ت اريرىا ونتائر 
 إلفصاحاإدراك لجنة التدقيق لدورىا اإليجابي في حوكمة ال ركات من خبلل تدعيم دور  -5

المحاسبي وغير المحاسبي في مساعدة أصحاب المصمحة في ال ركات عمٍ مراقبة اإلدارةي 
وتدعيم دور الرقابة الداخمية في صدق ال وائم المالية من جية وشمان التزام إدارة ال ركة بال وانين 

 والموائح ذات الصمة. 
 

 (22: 4111)األغا،  Board of Directors مجمس اإلدارة:  -2
التي ترجم إليو جميم الصبلحيات البلزمة  ل ركةمجمس اإلدارة ىو السمطة األعمٍ في ا       

لتح يق مصمحة المساىمين الذين منحوا مجمس اإلدارة التفويض  البلزمةالتخاذ ال رارات و اإلجراءات 
 البلزمي ويبتبر مجمس اإلدارة أكشر آليات الحوكمة أىمية ألنو يمشل قمة إطار الحوكمة.

 ركيبة مجمس اإلدارة:ت
يتكون مجمس اإلدارة من نوعين من األعشاء وىم األعشاء المست مين الذين يأتون من       

و االست بللية التي تدعو إلييا مبادئ حوكمة  اإل رافخارج ال ركة و اإلدارة التنفيذيةي ولتح يق آليات 
إلدارة من أغمبية كبيرة من أعشاء ال ركات بالنسبة لمجالس اإلدارة فلنو ينبػي أن يتكون مجمس ا

الخارجيين المست ميني وذلك لت ميل أي تبارض في المصالح فيما يتبمق بمسئوليتيمي كما أن عنصر 
النوعية من األمور التي يجب مراعاتيا في ت كيل مجمس اإلدارة وي صد بذلك توفر الميارة والكفاءة في 

المختمفة لمن اط من خبلل ال درة عمٍ اتخاذ ال رارات  أعشاء المجمس بما يؤىميم لمتبامل مم الجوانب
:2011)األغاي  الر يدةي باإلشافة إلٍ ذلك ال درة عمٍ متاببة ومساءلة اإلدارة التنفيذية عن أعماليا

43). 

 كيفية تطبيق مجمس اإلدارة لحوكمة الشركات
أن  إذٍ كافة ال ركاتي ليس ىناك نموذج جيد وحيد لتطبيق حوكمة ال ركات في كل الدول وعم     

ممارسات الحوكمة تختمف فيما بين ال ركات و تببًا لمظروفي وينبػي أن تتمتم الحوكمة ب در من 
المرونة والتطوري إال أن المتطمبات التي يفرشيا السوق من  فافية وحماية لممستشمريني تفرض عمٍ 

شمانات التي يطمبيا المستشمرون ال ركات أن ت وم بفحص نظام الحوكمة بياي وأن تسبٍ لتوفير ال
      وغيرىم من أصحاب المصالح.
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لدييا ال درة عمٍ أداء مياميا  التيومن أىم ىذه الشمانات وجود مجالس إدارة بال ركات      
اإل راقية بكفاءة وفباليةي وبصفة عامة ىناك شبلشة مكونات أساسية يجب أن تتوفر في مجالس اإلدارة 

 :(2011:43)األغاي  وىٍ
 اإلشراف المستقل - أ

يشيف  الذيإن وجود مجمس إدارة ي ظ ومست ل ىو ذلك الجزء من عممية حوكمة ال ركات       
أكبر قدر من قيمة ال ركة والتي ستكون نتيجتيا االلتزام بصالح المساىمين مما يؤدى إلٍ حث إدارة 

يئات البممية والبورصات البالمية ال ركة إلٍ زيادة صافٍ األرباحي عبلوة عمٍ ذلك فلن البديد من الي
الميتمة بتطبيق السميم لحوكمة ال ركات تنادى بشرورة أن يكون ىناك توازن في عشوية مجمس 
اإلدارة بين األعشاء التنفيذيين واألعشاء الػير تنفيذيين وذلك لتح يق أكبر قدر من االست بللية في 

 اتخاذ ال رارات.
 قدرة مجمس اإلدارة عمى التنافس - ب
ينبػي أن يكون التيديد باالستحواذ قائمًا باعتباره أحد مصادر الحث عمٍ تحسين األداءي       

حيث عمل ال انون عمٍ توفير ال درة لممساىمين في استبدال كل من مجالس اإلدارة واإلدارة في حال 
 .أنيم ال يركزون اىتماميم عمٍ تحسين أداء المن أة واستخدام األصول بأفشل درجة ممكنة

 دور مجمس اإلدارة في وضع استراتيجية الشركة  - ت
بمبادئ حوكمة ال ركات أن م اركة مجمس اإلدارة في وشم االستراتيجيات  أىم ما جاء      

كل وحدة من البملي وتبنٍ كيفية خمق ميزة  استراتيجيةيبتبر أمرًا حاسمًاي ويتشمن ىذا كبًل من 
األخرى وتبنٍ األعمال التي ينبػي لم ركة أن  ستراتيجيةواالتنافسية في كل وحدة من وحدات ال ركةي 

 تدخل فييا والكيفية التي ينبػي إلدارة ال ركة أن تدير ذلك البدد الكبير من وحدات البمل.

 مسئوليات مجمس اإلدارة:
وف ًا  البلزمةيجب أن يتبرف أعشاء مجمس اإلدارة عمٍ المبمومات الكاممة وبأمانة وبالبناية  - أ

 ة لم ركة ومساىمييا.ألفشل مصمح
في حال اتخاذ المجمس قرارات تؤشر عمٍ فئات المساىمين بصورة مختمفة فلن عمٍ المجمس أن  - ب

 يبامل كافة المساىمين ببدالة.
 يجب أن يطبق مجمس اإلدارة مبايير أخبلقية سامية يراعٍ فييا مصمحة المساىمين. - ت
 يجب أن يؤدى المجمس الوظائف التالية: - ث
 دخال التبديبلت مراقبة فبالية م  .البلزمةمارسات الحوكمة وا 
  حبللاختيار وتحديد مكافئات ومراقبة األداء وعزل  الموظفين الرئيسيين. وا 
  اإلفصاحمراقبة عمميات. 
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  .شمان رسمية و فافية عممية انتخاب أعشاء مجمس اإلدارة 
 المست مةي ومبلئمة والمحاسبي لم ركةي بما في ذلك المراجبة  شمان نزاىة أنظمة الت رير المالي

أنظمة الرقابةي وعمٍ األخص األنظمة المتبم ة بلدارة الخطر ومراقبة الت ػيل والبمميات وااللتزام 
 بال وانين والمبايير ذات الببلقة.

  ال ركة والخطط الرئيسية لؤلداءي وسياسة الخطري والموازنات الت ديريةي وخطط  استراتيجيةمراجبة
الرأسمالي  اإلنفاقاألداء وأن يراقب األداء والتنفيذي فشبًل عن مراقبة  األعمالي وأن يحدد أىداف

 مراجبة حاالت التخمص من االستشمارات.  
يجب أن يكون مجمس اإلدارة قادرًا عمٍ ممارسة الت ييم المست ل والموشوعي ألمور ال ركة من  - ج

 خبلل مراعاة مل يمٍ:
 ليتولوا الميام التي من المحتمل أن  تخصيص عدد كاف من أعشاء المجمس غير التنفيذيين

تنطوي عمييا تبارض المصالح )من أمشمة ىذه المسئوليات اليامة التح ق من نزاىة عممية الت ارير 
 المالية وغير الماليةي مراجبة المبامبلت مم األطراف ذات الببلقةي اختيار  الموظفين الرئيسيين(

  جراءاتيجب توصيف وتحديد ت كيمة  ان المنبش ة عن المجمس.عمل المج وا 
 .يجب أن يكون أعشاء المجمس قادرين عمٍ االلتزام بالمسئوليات المم اة عمٍ عات يم بصورة فبالة 
تتاح ألعشاء المجمس فرصة الحصول عمٍ المبمومات السميمة والمبلئمة في التوقيت  أنيجب  - ح

 .(2011:43)األغاي  المبلئم وعمٍ نحو يمكنيم من الوفاء بمسئولياتيم
 . Internal Audit:التدقيق الداخمي -3

يبرف التدقيق الداخمي عمٍ أنو وظيفة ت ييم مست مة داخل التنظيم تيدف إلٍ خدمتو عن       
المختمفةي ويتمشل ىدف التدقيق الداخمي في مساعدة أعشاء التنظيم في  أن طتوطريق فحص وت ييم 

والمبمومات التحميمية وعمل الدراساتي وت ديم الم ورة تنفيذ مسئولياتيم بفباليةي وذلك بلعدادىم البيانات 
والتوصيات المناسبة بصدد األن طة التي تمت تدقي ياي وقد جاءت تسمية داخمية ليذا النوع من 
التدقيق بسبب كونيا جزءًا من التنظيم الداخمي اإلداري لممن أةي وي وم بيا ىيئة مختارة من بين 

ءة خاصة ولدييم دراسة واسبة بكافة أوجو ن اط المن أة وأساليب سير موظفييا الذين تتوافر فييم كفا
 .(2008:45)جودةي البمل بيا في مختمف وحداتيا وأقساميا

  دور التدقيق الداخمي في إطار حوكمة الشركات 
ليتخطٍ الدور الت ميدي المحصور  التدقيق الداخميشمن مفيوم حوكمة ال ركات توسم مفيوم ي     

 شمان الت ميدية لي مل خدمات االست ارة.بخدمات ال
 

في البديد من أنواع االست ارات من خبلل فمسفة إشافة ال يمة دورًا أساسيًا حوكمة ال ركات ول     
ي ويبنٍ ذلك أن المينة يمكنيا أن تشيف قيمة من خبلل ت ديم ت ييم  ركةوذلك لتحسين عمميات ال
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تنظيمية محددة ويتشمن ىذا المفيوم جميم مجاالت التدقيق لموشوقية البيانات والبمميات في مجاالت 
الت ميدية التي تتبمق بمراجبة االلتزامي المراجبة المالية والمراجبة الت ػيميةي إشافة إلٍ المجاالت 

 .(2004:83)عوضي  الجديدة من الشمانات التي تتبمق ب شايا إدارة المخاطر والرقابة

     External Auditor :التدقيق الخارجي -4
 يتم أداء التدقيق الخارجي من خبلل محاسب مبتمد ومست ل عن ال ركة التي يراجم بياناتيا     

      وت كل است بللية مراجم الحسابات الخارجي األساس في أداء عممية التدقيق .

التي تبدىا  وي وم المدقق الخارجي بلبداء رأيو الفني المحايد في مدى صدق وعدالة ال وائم المالية     
الوحدات االقتصادية من خبلل الت رير الذى ي وم بلعداده مرف ًا بال وائم الماليةي لذلك أصبح دور 
دارة الوحدة  التدقيق الخارجي ميمًا في مجال حوكمة ال ركات ألنو يحد من التبارض بين المساىمين وا 

المالية والدفاتر والسجبلت وأنظمة االقتصاديةي أما مسئوليات المدقق الخارجي فتتمخص بفحص ال وائم 
المحايد في البيانات الم دمة لوي كذلك يفحص المدقق الخارجي  يالفن داء الرأيبالرقابة الداخمية وا  

 .(47: 2228)جودةي  أعمال المدق ين الداخميين كجزء من فحصو وت ييمو ألنظمة الرقابة الداخمية

 محددات تطبيق نظام حوكمة الشركات: 2-1-8
مستوى  توافر مدى عمٍ يتوقف عدمو من ال ركات لحوكمة الجيد التطبيق أن عمٍ اتفاق ىناك     

الداخمية ونبرض فيما يمي لياتين  وتمك الخارجية المحددات: المحددات من مجموعتين جودة
 المجموعتين من المحددات ب يء من التفصيل كما يمي:

 المحددات الخارجية:  - أ
بام لبلستشمار في الدولةي والذي ي مل عمٍ سبيل المشال: ال وانين وت ير إلٍ المناخ ال     

المنظمة لمن اط االقتصادي )مشل قوانين سوق المال وال ركات وتنظيم المنافسة ومنم الممارسات 
االحتكارية واإلفبلس(ي وكفاءة ال طاع المالي )البنوك وسوق المال( في توفير التمويل البلزم 

فسية أسواق السمم وعناصر اإلنتاجي وكفاءة األجيزة والييئات الرقابية )ىيئة لمم روعاتي ودرجة تنا
سوق المال والبورصة( في إحكام الرقابة عمٍ ال ركاتي وذلك فشبل عن ببض المؤسسات ذاتية 
التنظيم التي تشمن عمل األسواق بكفاءة )ومنيا عمٍ سبيل المشال الجمبيات المينية التي تشم 

ين في السوقي مشل المراجبين والمحاسبين والمحامين وال ركات الباممة في سوق ميشاق  رف لمبامم
 األوراق المالية وغيرىا(ي باإلشافة إلٍ المؤسسات الخاصة لممين الحرة مشل مكاتب المحاماة والمراجبة
 والتصنيف االئتماني واالست ارات المالية واالستشمارية. وترجم أىمية المحددات الخارجية إلٍ أن

والتي ت مل من التبارض بين  وجودىا يشمن تنفيذ ال وانين وال واعد التي تشمن حسن إدارة ال ركةي
 .(2009:8)مطاوعي  البائد االجتماعي والبائد الخاص
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     المحددات الداخمية:  - ب
وت ير إلٍ ال واعد واألسس التي تحدد كيفية اتخاذ ال رارات وتوزيم السمطات داخل ال ركة  
بية البامة ومجمس اإلدارة والمديرين التنفيذييني والتي يؤدى توافرىا من ناحية وتطبي يا من بين الجم

 ناحية أخرى إلٍ ت ميل التبارض بين مصالح ىذه األطراف الشبلشة.

وتؤدى الحوكمة في النياية إلٍ زيادة الش ة في االقتصاد ال وميي وتبميق دور سوق المالي       
ئة المدخرات ورفم مبدالت االستشماري والحفاظ عمٍ ح وق األقمية أو صػار وزيادة قدرتو عمٍ تبب

المستشمرين. ومن ناحية أخرىي ت جم الحوكمة عمٍ نمو ال طاع الخاص ودعم قدراتو التنافسيةي 
 ,Fawzy) وتساعد الم روعات في الحصول عمٍ التمويل وتوليد األرباحي وأخيرا خمق فرص عمل

2003: 4)    . 
 (:2كل رقم )شنموذج 

   محددات تطبيق نظام الحوكمة 

              

  

       

  نظام الحوكمة     

  

                                        
   الهياكل اإلدارية -2  

 (37: 2010در: )صبرينة،المص

 األبعاد التنظيمية لحوكمة الشركات: 2-1-9
الجيدي إال أن ىناك عوامل أخرى تؤشر ب كل كبير عمٍ الحوكمة الفبالة تشمن لم ركة األداء      

أداء ال ركات كما أن الحوكمة الجيدة من خبلل إ راف ورقابة وسموك أخبلقي وببد استراتيجي تزيد 
 من سرعة استجابة ال ركة في بيئة األعمال واألزمات.

 :البعد اإلشرافي والرقابي - أ

م ق نظامحددات تطبي

 الحوكمة

 المحددات الداخمية 

 . ال وانين المطب ة 1
 . اليياكل اإلدارية 2
  . السمطات والواجبات3

 . ال وانين والموائح 1
 . كفاءة الييئات واألطر الرقابية 2
 .. دور المؤسسات الحكومية3

 المحددات الخارجية 
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تمارسو الجمبيات البمومية لممساىمين  الذيوالرقابي تحتاج الحوكمة إلٍ تفبيل الدور اإل رافي      
ولحممة األسيمي وزيادة مساىمتو في تحسين درجة ال فافية واإلفصاحي من خبلل ما تمارسو الجمبيات 
البمومية من شػوط عمٍ مجمس اإلدارة الخاصة بال ركات ليكون عمميم أفشلي ومن شم ايجاد قدر 

مرين وحممة األسيم وتأكدىم من تح يق عائد مناسب الستشماراتيم ي مبلئم من الطمأنينة والش ة لممستش
مم البمل عمٍ الحفاظ عمٍ ح وقيم وبصفة خاصة األقمية الحائزة لؤلسيمي كما أن ت رير منظمة 

أ ار إلٍ أن مجمس اإلدارة ىو المنوط ببممية تنفيذ م 1999التباون والتنمية االقتصادية الصادر عام 
عمييا والتبامل بيا والسبي إلٍ تح ي ياي وىو من أىم فواعل ومنفذي الحوكمة  فيو الحوكمة واإل راف 

صانم لمشوابط وال رارات والمبتمد لمنظم واإلجراءات والترتيباتي كما أنو المراقب لؤلعمال التي تتم وىو 
ء عمٍ ىذا بتدعيم وتفبيل الرقابة سوا يتبمقي فالمسئول عن ال فافية ون ر المبمومات والبيانات

تدعيم وتفبيل الرقابة بتناول نظم الرقابة الداخمية  المستوى الداخمي أو الخارجيي فبمٍ المستوى الداخمي
دارة المخاطري أما عمٍ المستوى الخارجي فيتناول ال وانين والموائح وقواعد التسجيل في البورصةي  وا 

تاحة الفرصة لحممة األسيم واألطراف ذات المصمحة في الرقابة  (.2005:194)الخشري ي وا 
 :البعد األخالقي - ب

نظرًا ألىمية السموك األخبلقي داخل ال ركات ودوره في تفبيل الدور الرقابي داخل ال ركاتي        
فلن أغمب الييئات البممية والمينية المتخصصة تطالب بشرورة أن يتواجد بال ركة دليل لمسموك 

ةي ويجب أن يركز ىذا الدليل عمٍ شرورة التزام الباممين األخبلقي يركز عمٍ ال يم األخبلقية والنزاى
بال يم األخبلقية التي تشمن حسن سمبة ال ركة ومصداقيتياي مم شرورة التزاميم بال يم والموائح 
الداخمية لم ركةي ونظرًا ألىمية وجود دليل لمسموك األخبلقي داخل ال ركاتي حيث وجيت تمك الييئات 

ر في مجالس إدارة ال ركات عمٍ أىميتو في تحسين سمبة المؤسسة وال شاء البممية والمينية  النظ
عمٍ التبلعبات في أسواق المال التي تن أ نتيجة تسريب المبمومات من قبل البامميني وىناك مجموعة 
من اإلر ادات التي يجب أن تؤخذ ببين االعتبار من طرف مجمس اإلدارة عند وشم سياسة السموك 

 كةي حيث يتمشل اليدف من سياسة السموك األخبلقي في:األخبلقي بال ر 
 االلتزام بتح يق مستوى عال من السموك األخبلقي. -1
 ت جيم االلتزام بالسموك األخبلقي ومبابة عدم االلتزام بو. -2
 تنمية ش افة أخبلقية داخل ال ركة.  -3

 

وال وانين  ىذه السياسة ب كل دوري مم كل من مبادئ حوكمة ال ركات إتباعوعن طريق      
ن تجاىل إالداخميةي فلن ال ركة يجب أن تؤكد رغبتيا في إرساء وتحسين السموك األخبلقيي بيا حيث 

 الحوكمة وعدم الت يد بمبادئيا واالبتباد عن شوابط وسموكيات البمل فاقم األزمة المالية البالمية الراىنة
 .(150: 2008)سميماني
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 .البعد االستراتيجي  - ت
الوكالة   كبلتحدى النظم التي تستند إلييا الحوكمة  لمت ميل من مإ االستراتيجيةابة قر تبتبر ال     

 المستويات اإلدارية المختمفة في ال ركةي وت مل ىذه النظم التحديد الرسمي لؤلىدافي الموجودة بين
التي تتببياي البكسيةي وىٍ الوسائل التي تمكن اإلدارة من ت ييم االستراتيجيات  والتػذية وقياس األداء

والتأكد ما إذا كانت تؤدى إلٍ تحسين البائد عمٍ رأس المال المستشمر في األجل الطويل أم الي 
 نوالتأكد بالذات مما إذا كانت االستراتيجيات التي تتببيا ال ركة تؤدى إلٍ تح يق مستويات عالية م

إلٍ  االستراتيجيةي كما تيدف الرقابة الكفاءة والجودة واالبتكاري واالستجابة لرغبات واحتياجات البمبلء
 . جراءات التصحيحية إذا تطمب الوشم ذلكشم اتخاذ اإل تنمية األىداف لي ارن بيا أداء ال ركةي

وبمػة الحوكمة فلن اليدف ىو التأكد من أن المستويات اإلدارية الدنيا كوكيل تبمل بطري ة تتفق      
لبمل عمٍ تبظيم شروة أصحاب األسيم في ظل الظروف مم أىداف اإلدارة البميا كموكلي بمبنٍ ا

 .(870: 2008) ارلزىلي  ال انونية واألخبلقية الموجودة

ساسية في كل كما أن لحوكمة ال ركات أبباد مختمفة تنصير في بوت ة واحدة مم الدعائم األ     
نما شبلشية األبباد تتم :2008)ريحاوىيشل فيمؤسسة وال تنحصر في ببد واحد وىو الربح والخسارة وا 

99.) 
يتشمن السياسات  والذي: investment dimension االستثماريو االقتصادي البعد  -1

االقتصادية عمٍ المستوى الكمٍي ودرجة المنافسة في السوق وتوفر نظم المبمومات المالية وغير 
دارة المخاطر وتشمن تبظي المالية. م قيمة أسيم التي تساعد ال ركة في الحصول عمٍ التمويل وا 

 ال ركة واستمرارىا في األجل الطويل ويتشمن ىذا الببد ما يمٍ:
 اإلفصاح المالي Disclosure وي مل الت ارير السنويةي السياسات المحاسبية المتببةي ت ارير :

 التدقيق الخارجي وم اييس االنجاز.
 الرقابة الداخمية interim auditقي إدارة المخاطري الموازنة : وت مل التدقيق الداخميي لجان التدقي

 الت ديريةي وتدريب الموظفين.
الذى ي ير إلٍ طبيبة الببلقة Social & legal dimension: البعد االجتماعي والقانوني -2

التباقدية والتي تحدد ح وق وواجبات حممة األسيم وأصحاب المصالح المختمفة من ناحيةي 
االجتماعية في حماية ح وق األقمية وصػار  وتتمشل المسئولية يوالمديرين من ناحية أخرى

 ي:مالمستشمرين وتح يق التنمية االقتصادية ويتشمن ىذا الببد ما ي
 الهيكل التنظيمي organization structure وي مل تحديد الواجباتي توزيم المسئولياتي :

 إلخي...خطوط التفويض لمسمطات تبيين اإلدارة واإلدارة التنفيذية
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 قيالسموك األخال behavior :ethical وي مل التحكم ب يم المؤسسة وأخبلقياتيا وبمستوى عال
 .المينيمن السموك المشالي والت يد ب واعد السموك 

السمبة أو بيبيا  إنتاج ن: البمل عمٍ حماية البيئة مenvironment dimensionالبعد البيئي  -3
 أو ت ديم الخدمة.
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 : تمهيد2-2-1
تناولت الدراسة في ىذا المبحث بتحميل ودراسة جيود المنظمات الدولية في وشم قواعد        

دراسة حوكمة ال ركات باإلشافة إلٍ لجنة بازل المختصة باإل راف عمٍ البنوكي باإلشافة إلٍ 
(ي و OECDمبادئ حوكمة ال ركات من منظور منظمة التباون االقتصادي والتنمية االقتصادية )

حوكمة  دراسة المآخذ عمٍ مبادئ منظمة التباون االقتصادي والتنمية االقتصاديةي باإلشافة إلٍ دراسة
ات في ال ركات في فمسطين ومبوقات تطبيق حوكمة ال ركات في فمسطين وتجارب حوكمة ال رك

 فمسطين.

 : جهود المنظمات الدولية في وضع قواعد حوكمة الشركات .2-2-2
ىناك شبلث منظمات دولية بذلت جيودًا ممموسة في وشم قواعد حوكمة ال ركات ىي البنك       

الدوليي صندوق الن د الدولي ومنظمة التباون االقتصادي والتنميةي باإلشافة إلٍ لجنة بازل المختصة 
التي وشبتيا تمك المنظمات ىي األساس الذى تتبناه  ف عمٍ البنوكي حيث تبتبر المباييرباإل را

 (.21: 2011)غبلبي مبظم الدول عند وشم قواعد الحوكمة الخاصة بيا
 .لجنة بازل - أ

ن رة ببنوان " تحسين  1999أصدرت لجنة بازل لئل راف عمٍ البنوك في  ير سبتمبر       
كجزء من الجيود المستمرة  لمتطرق لمواشيم اإل راف البنكيي حيث ال  الحوكمة المؤسسية لمبنوك"

يمكن أن يبمل اإل راف ب كل جيد إذا لم تكن حوكمة ال ركات تبمل حسب اإلطار المخطط لياي 
وبالتالي فلن الم رفين في البنوك ليم مصمحة قوية في شمان وجود حوكمة مؤسسية فبالة في كل 

 رافية ت دد عمٍ شرورة وجود المستويات المناسبة لممساءلة وفحص منظمة بنكيةي والخبرة اإل
 (.22: 2011)غبلبي األرصدة في كل بنك

فالحوكمة المؤسسية الم بولة تجبل من عمل الم رفين أكشر كما أنيا يمكن أن تساىم في       
 إيجاد عبلقات عمل تباونية بين إدارة البنك والم رفين.

 .البنك الدولي - ب
الدول النامية تبنٍ أفشل الممارسات الدولية وال يام باإلصبلحات ال انونية  البنك الدوليي جم      

والت ريبيةي كما أنو يبطٍ الدعم المناسب ليا عمٍ المستوى المحمٍ واإلقميمي والبالميي فبمٍ 
تحدد  المستوى المحمٍ دعم البنك الدولي مجموعة من الت ويمات التي ت وم بيا الدولة بنفسيا والتي

عمٍ أساسيا مواطن ال وة والشبف فيما يختص بحوكمة إدارة ال ركات وذلك بيدف دعم اإلصبلح 
يتفق مم إطار  الذيالت ريبي وفٍ الوقت ذاتو تبنٍ األعمال التطوعية من ال طاع الخاصي األمر 

 البنك الدولي البام لمتنمية ال اممة.
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نك الدولي مم ببض الوكاالت الدولية في رعاية أما عمٍ المستوى اإلقميمي ف د ا ترك الب      
ببض الن ا ات التي تخاطب المسئولين الحكوميين والم رعين والمنظميني لمساعدة الوصول إلٍ رأى 

 يتفق عميو باإلجماع بخصوص اإلصبلح.

أما عمٍ المستوى البالمي ف د وقم البنك الدولي ومنظمة التباون االقتصادي والتنمية مذكرة       
م وذلك لرعاية المنتدى الدولي ل واعد حوكمة ال ركاتي 1999تفاىم في الحادي والب رون من جون 

وكان اليدف الرئيسي لممنتدى ىو مساعدة الدول ذات الدخول المنخفشة والمتوسطة عمٍ تحسين 
ألخرى المبايير التي تستخدميا إلدارة ال ركاتي كما توصل البنك الدولي ببد م اورات مم المنظمات ا

إلٍ وشم نموذج لت وية نظم حوكمة ال ركات في الدول الناميةي وقد صمم ىذا النموذج بحيث يتيح 
 .(16: 2229)عبد الصمدي  فرصة ت ويم ن اط ال وة والشبف في مختمف األسواق

 .صندوق النقد الدولي - ت
 فافية  وشم صندوق الن د الدولي قواعد الممارسات الجيدة الخاصة ب كل أساسي ألجل      

يؤكد عمٍ شرورة  والذيالسياسات المالية والن دية الحكومية حيث قام بلصدار قانون السياسات المالية 
توشيح مسئوليات الحكومة وكيفية إعداد الميزانية وتنفيذىا كما يجب عمٍ الحكومة توفير المبمومات 

جودة المتفق عمييا وقانون الخاصة بأن طتيا لممواطنيني وأن تتبم المبمومات المالية مبايير ال
الممارسات الجيدة حول  فافية السياسات المالية والن دية وذلك ألنو من الممكن أن تصبح ىذه 
ذا ما ألزمت الحكومة نفسيا  السياسات أكشر فبالية إذا ما عرف المواطنون أىداف السياسة وأدواتيا وا 

 .(18: 2229)عبد الصمدي  بيا

 التنمية االقتصاديةمنظمة التعاون االقتصادي و  - ث
االقتصادي والتنمية االقتصادية مساعدة الدول  تستيدف المبادئ التي وشبتيا منظمة التباون      

األعشاء في ت ييم وتحسين األطر ال انونية والمؤسسية والتنظيمية لموشوع حوكمة ال ركات باإلشافة 
شمرين وال ركات وغيرىا من األطر التي إلٍ توفير الخطوط اإلر ادية ألسواق األوراق المالية والمست

ليا دور ىام في عممية وشم أساليب سميمة لحوكمة ال ركاتي وتمشل تمك المبادئ أساسًا م تركًا 
تبتبره الدول األعشاء في منظمة التباون والتنمية االقتصادية بمشابة شرورة لتطوير أساليب الحوكمة

 (http:/wwwhawkama.net: 2014) 

 .OECDدئ حوكمة الشركات من منظور : مبا2-2-3
لتح يق أىداف الحوكمةي البد من توافر قواعد راسخة تساىم في إقامة نظام سميم يبزز فرص       

النجاح واإلصبلح االقتصادي لم ركاتي ف د وشبت منظمة التباون االقتصادي والتنمية مجموعة من 
ت( باال تراك مم الحكومات الوطنية والمبايير عرفت باسم )مبادئ حوكمة ال ركا اإلر ادات
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والمنظمات البالمية ذات الببلقةي وأصبح تطبيق ىذه المبادئ وسيمة لتبزيز الش ة في ال ركات المدرجة 
في البورصة ومؤ رًا عمٍ المستوى التي وصمت إليو إدارة ال ركات من التزام ميني بمبادئ الحوكمة 

د إجراءات الحد من الفساد وبالتالي أشرت عمٍ االقتصاد من حسن اإلدارة وال فافية والمحاسبة ووجو 
 (:2012:17والتنمية )ال يخي

تطبي ات حوكمة ال ركات  OCEDمن  1999وتناولت مبادئ حوكمة ال ركات الصادرة في       
زكاءفي: الحفاظ عمٍ ح وق حممة األسيمي وتح يق المباممة البادلة لحممة األسيمي  دور أصحاب  وا 

(ي 2: 2223وال فافيةي وتأكيد مسئولية مجمس اإلدارة )أبو البطاي  اإلفصاحوالحرص عمٍ  المصالحي
 ( ىي:(OCED,2004: 11المبادئ كما حددتيا  وىذه
 .توافر إطار فعال لمحوكمة (1

ي جم إطار حوكمة ال ركات عمٍ تح يق  فافية وكفاءة األسواقي وأن يكون متواف ًا مم حكم 
 وزيم المسئوليات بين مختمف الجيات اال رافية والتنظيمية والتنفيذية:ال انون وأن يحدد بوشوح ت

شرورة وشم إطار حوكمة ال ركات بيدف أن يكون ذا تأشير عمٍ األداء االقتصادي ال املي  .1
ونزاىة األسواق والحوافز التي يخم يا لمم اركين في السوقي وت جيم قيام أسواق تتميز بال فافية 

 والفبالية.
تكون المتطمبات ال انونية والتنظيمية التي تؤشر في ممارسات حوكمة ال ركات في نطاق ينبػي أن  .2

 اختصاص ت ريبي ماي متواف ة مم حكم ال انوني وذات  فافيةي وقابمة لمتنفيذ.
ينبػي أن يكون توزيم المسئوليات بين مختمف الجياتي في نطاق اختصاص ت ريبي ماي محددًا  .3

 لمصمحة البامة.ب كل واشح مم شمان خدمة ا
ينبػي أن تكون لدى الجيات اإل رافية والتنظيمية والتنفيذية السمطةي والنزاىة والموارد لم يام  .4

بواجباتيا بطري ة متخصصة وموشوعية فشبًل عن أحكاميا وقراراتيا ينبػي أن تكون في الوقت 
 المناسب و فافة مم توفير التوشيح التام ليا. 

 حماية حقوق المساهمين. (2
 يشم ىذا المبدأ الحماية لممساىمين وأن يسيل ليم ممارسة ح وقيم في اآلتي:     
الحصول عمٍ المبمومات المادية  -أو تحويل األسيم إرسال-طرق مشمونة لتسجيل الممكية .1

الم اركة والتصويت في الجمبية -وذات الصمة بال ركة في الوقت المناسب وعمٍ أساس منتظم
 نصيب من أرباح ال ركة. -وعزل أعشاء مجمس اإلدارةانتخاب -البامة لممساىمين

يحاطوا عممًا  وينبػي أنالحق في الم اركة والتصويت في اجتماعات الجمبية البامة لممساىميني  .2
التصويتي وتزويد  إجراءاتبال واعد التي تحكم اجتماعات الجمبية البامة لممساىمين بما في ذلك 

وقت المناسب عن الموشوعات التي سيجرى اتخاذ قرارات المساىمين بالمبمومات الكافية في ال
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ب أنيا في االجتماعي وأن تتاح الفرصة لممساىمين لمتوجيو األسئمة إلٍ مجمس اإلدارةي بما في 
ذلك األسئمة المتبم ة بالمراجبة الخارجية السنويةي ووشم بنود عمٍ جدول األعمال الخاص 

مكانية المساىمين من التصويت سواء  خصيًا أم غيابيًاي مم إعطاء نفس  بالجمبية البامةي وا 
 األشر لؤلصوات سواء تم اإلدالء بيا حشوريًا أم غيابيًا.

الحق في اتخاذ ال راراتي وأن يحصموا عمٍ المبمومات الكافية عن ال رارات التي تخص أي  .3
يماشميا من تػييرات أساسية في ال ركة مشل: )تبديل النظام األساسيي أو ع د التأسيسي أو ما 

البمميات االستشنائية بما في ذلك  -الترخيص بلصدار أسيم إشافية -المستندات الحاكمة لم ركة
 تحويل كل أو ما يكاد أن يكون كل األصولي بما يؤدى في الواقم إلٍ بيم ال ركة(.

 عن اليياكل والترتيبات الرأسمالية التي تمكن لببض المساىمين أن يحصموا عمٍ اإلفصاحوجوب  .4
 درجة من السيطرة ال تتناسب مم ممكياتيم من األسيم.

ينبػي السماح ألسواق السيطرة عمٍ ال ركات بالبمل بطري ة تتميز بالكفاءة وال فافيةي كما وينبػي  .5
أن يتم بوشوح تحديد واإلفصاح عن ال واعد و اإلجراءات التي تحكم حيازة السيطرة عمٍ ال ركات 

مميات االستشنائية مشل االندماجي وبيم حصص جوىرية من أصول في األسواق المالية وكذلك الب
 ال ركةي حتٍ يمكن لممستشمرين أن يفيموا ح وقيم و الممجأ ال انوني ليم.

ينبػي تسييل ممارسة كافة المساىمين لح وق الممكيةي بما في ذلك المستشمرون المؤسسوني ينبػي  .6
ء أن يفصحوا عن حوكمة ال ركات الخاصة الذين يبممون بصفة وكبل المستشمرين المؤسسينعمٍ 

بيم وسياسات التصويت فيما يتبمق باستشماراتيم  بما في ذلك اإلجراءات ال ائمة لدييم لت رير 
كما ينبػي عمٍ المستشمرين المؤسسين الذين يبممون بصفة وكبلء  استخداميم لح وقيم التصويتيةي

بارض المادي لممصالح التي قد تؤشر في أن يفصحوا عن الكيفية التي يتباممون بيا مم الت
 ممارساتيم لح وق الممكية الرئيسة الخاصة باستشماراتيم.

ينبػي السماح لممساىميني بما فييا المستشمرون المؤسسوني أن يت اوروا مم ببشيم ببشًا فيما  .7
ئي مم يتبمق بالموشوعات الخاصة بالح وق األساسية لممساىمين وف ًا لمتبريف الوارد في المباد

 ببض االستشناءات لمنم إساءة االستػبلل.  
 .المعاممة العادلة لممساهمين (3

يشمن إطار حوكمة ال ركات مباممة متساوية لكافة المساىميني بما في ذلك مساىمي األقمية       
والمساىمين األجانبي وينبػي أن تتاح الفرصة لكافة المساىمين لمحصول عمٍ تبويض فبال عن 

 )قباجةي وآخروني (ي ويتح ق ذلك من خبلل مراعاة ما يمOECD,2004:13ٍيم)انتياك ح وق
2008:42): 
مباممة جميم المساىمين من نفس الفئة بالتساويي وعبر توفير ح وق التصويت ليم داخل كل  .1

فئةي مم إخشاع التػيرات في ح وق التصويت التي تؤشر سمبًا عمٍ ببض فئات المساىمين 
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ح وق األقمية من المساىمين من الممارسات االستػبللية من قبل المساىمين لمواف تيمي ومراعاة 
 المسيطرين سواء بطري ة مبا رة أو غير مبا رةي مم توفير آليات ووسائل تبويشية فبالة.

حظر التداول لحساب المطمبين عمٍ المبمومات الداخميةي ويمنم التداول بين الداخميين والتداول  .2
 ال خصي الصوري.

عمٍ أعشاء مجمس اإلدارة والمديرين اإلفصاح عن تبامبلتيم الخاصة بالصف ات أو يجب  .3
 األمور التي تؤشر عمٍ ال ركة سواء بأسموب مبا ر أو غير مبا ر أو نيابة عن أطراف أخرى. 

 دور أصحاب المصالح بالنسبة لممبادئ المنظمة لمحوكمة. (4
ح التي ين ئيا ال انوني أو ن أ نتيجة يبترف إطار حوكمة ال ركات بح وق أصحاب المصال     

التفاقات متبادلةي وأن يبمل عمٍ ت جيم التباون الن ط بين ال ركات وأصحاب المصالح في خمق 
(.OECD, 2004: 14الشروةي وفرص البمل واستدامة المن آت السميمة ماليًا)

داريًا ويتم ذلك وف ًا ولموقوف عمٍ الدور الفبال بين أصحاب المصالح وال ركة الستمراريتيا مال يًا وا 
 (: 37: 2003وآخروني فوزيلآلتي )

 شرورة احترام ح وق أصحاب المصالح التي يحمييا ال انون. .1
 إتاحة الفرصة ألصحاب المصالح لمحصول عمٍ تبويض مناسب عن انتياك ح وقيم . .2
 البمل عمٍ تطوير آليات م اركة الباممين في تحسين األداء. .3
 لصمة وبال در المناسب ليا وبأسموب دوري ومنظم وفٍ الوقت المناسب.توفير مبمومات ذات ا .4
السماح لذوى المصالحي باالتصال بحرية بمجمس اإلدارة لمتببير عن مخاوفيم تجاه التصرفات غير  .5

 ال انونية والمنافية ألخبلق المينة.
 تصميم ىيكل فبال كفء لمحماية من اإلعسار والتطبيق الفبال لح وق الدائنين. .6
 اإلفصاح والشفافية (5

يشمن إطار حوكمة ال ركات باإلفصاح السميم الصحيح في الوقت المناسب عن كافة      
الموشوعات اليامة المتبم ة بال ركة بما في ذلك المركز الماليي واألداءي وح وق الممكيةي وحوكمة 

      (. (OECD, 2004: 15ال ركات

د المنظمة لحوكمة ال ركات في الفيم السريم كما وتبرز أىمية اإلفصاح المحاسبي لم واع
واألدائي وح وق  والدقيق لكافة البيانات المتبم ة باألمور المادية لم ركةي بما في ذلك الموقف المالي

الممكية والرقابة عمٍ ال ركةي بما يمكن المساىمين من ممارسة ح وقيم عمٍ أسس مدروسةي حيث 
رؤوس أموال والحفاظ عمٍ ح وق المساىمين مما يؤدى إلٍ  يساعد اإلفصاح وال فافية عمٍ اجتذاب

زيادة الش ة بينيم وبين مجمس اإلدارةي وعمٍ البكس من ذلك فلن شبف اإلفصاح المحاسبي وال فافية 
 يؤدى إلٍ غياب نزاىة السوق وعمٍ ممارسة سموك غير أخبلقي مما يزيد التكمفة ويؤشر عمٍ األرباح.
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ت مل  عمٍ المبمومات الجوىرية ف ط حيث يجب أن اإلفصاحي تصر وكذلك وجوب أن أال       
عمٍ النتائر المالية والت ػيمية لم ركة وأىدافيا وممكية األسيم وح وق التصويت ي ومكافآت أعشاء 
مجمس اإلدارة والمديرين التنفيذيين والمبمومات الخاصة بمؤىبلتيم وكيفية اختيارىم وعبلقتيم بالمديرين 

ى است بلليم عن مجمس إدارة ال ركةي ومبامبلت األطراف ذوى الببلقة والمخاطرة اآلخرين ومد
المتوقبة وىياكل وسياسات قواعد حوكمة ال ركات ومشمون قانون حوكمة ال ركات وأسموب 

      (.2003:33تنفيذه)خميلي

حات ومما سبق يتبين أن عمٍ األسواق المالية توفير إفصاحات طوعية باإلشافة إلٍ اإلفصا
اإلجبارية واإللزامية التي تبزز من قواعد حوكمة ال ركاتي وذلك ألن أصحاب المصالح يتطمبون 

 لمحصول عمٍ المزيد من المبمومات التي تتبمق بالتوقبات والت ديرات المست بمية.
 مسئوليات مجمس اإلدارة  (6
الرقابة الفبالة لمجمس يشمن إطار حوكمة ال ركات التوجيو واإلر اد االستراتيجي لم ركةي و       

 ,OECDاإلدارة عمٍ إدارة ال ركةي ومحاسبة مجمس اإلدارة عن مسئوليتو أمام ال ركة والمساىمين )
 (.40: 2010 ( و)أسطلي17 :2004

ينبػي عمٍ أعشاء مجمس اإلدارة أن يبمموا عمٍ أساس من المبمومات الكاممةي وبحسن النيةي       
  ق أفشل مصمحة لم ركة والمساىمين.مم البناية الواجبةي وبما يح

 المباممة المتساوية لكل فئة من فئات المساىمين. .1
ينبػي عمٍ مجمس اإلدارة أن يطبق مبايير أخبلقية عاليةي وينبػي أيشًا أن يأخذ في االعتبار  .2

 مصالح واىتمامات أصحاب المصالح في ال ركةي وأن ي وم بالوظائف التالية:
جراء التػييرات اإل راف عمٍ فبالية ممار  - أ  .البلزمةسات حوكمة ال ركة وا 
لزم  إذااختيار وتحديد مكافئات ومرتباتي واإل راف عمٍ كبار التنفيذيين بال ركة واستبداليم  - ب

 األمر
 شمان ال فافية في عممية انتخاب مجمس اإلدارة التي يجب أن تتم ب كل رسمي. - ت
دارة أي تبارض محتمل في مصالح إدارة ال ركة  - ث وأعشاء مجمس اإلدارة والمساىميني رقابة وا 

 بما في ذلك بين األطراف ذات صمة ال رابة.
شمان نزاىة حسابات ال ركةي ونظم إعداد قوائميا المالية بما في ذلك المراجبة المست مةي مم  - ج

 شمان وجود نظم سميمة لمرقابة .
 اإل راف عمٍ عمميات اإلفصاح واالتصاالت. - ح
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ركةي وخطط البمل الرئيسةي وسياسة المخاطري والموازنات ال  استراتيجيةاستبراض وتوجيو  - خ
الت ديريةي وخطط البمل السنويةي ووشم أىداف األداءي ومراقبة التنفيذي وأداء ال ركةي مم 

 عمٍ المصروفات الرأسمالية الرئيسةي وعمميات االستحواذ والتخمي عن االستشمار. اإل راف
عمٍ ممارسة الحكم الموشوعي المست ل عمٍ  ئون ينبػي عمٍ مجمس اإلدارة أن يكون قادرًا  .3

 ال ركة.
تكميف عدد كاف من أعشاء مجمس اإلدارة غير التنفيذيين يتوافر فييم ال درة عمٍ الحكم  - أ

الموشوعي عمٍ ميام قد يحدث فييا حاالت تبارض المصالح المحتممة مشل )الت ارير المالية 
 التبيينات(-المكافئات -

جراءات البمل الخاصة بمجان مجمس اإلدارة التحديد الدقيق واإلف - ب صاح عن اليدف والت كيل وا 
 عند تأسيسيا.

 تكريس وقت كاف لممارسة مسئولياتيم. - ت
كافة  تتاح ليمحتٍ يمكن ألعشاء مجمس اإلدارة أن ي وموا بمسئولياتيم فلنو ينبػي أن  .4

 المبمومات الصحيحة ذات الصمة في الوقت المناسب.
مة لحوكمة ال ركات الصادرة عن منظمة التباون االقتصادي والتنمية وقد ركزت المبادئ البا

عمٍ المساىمين إذ جاء في المبدأ األول انو ينبػي أن يكفل إطار حوكمة ال ركات حماية 
ح وق المساىميني وتركز ح وق المساىمين في التأشير في ال ركة عمٍ مجموعة من ال شايا 

دارة أو غيرىا من وسائل التأشير في  كل المجمسي األساسيةي مشل اختيار أعشاء مجمس اإل
ي األساسيةباإلشافة إلٍ التبديبلت عمٍ المستندات األساسية لم ركةي وغيرىا من المسائل 

وينبم من أنو مصدر التمويل األساسي لموحدة االقتصادية والطرف األشبف من أطراف 
 .(27: 2229)سبيدي  ةالوكالة من حيث تم يو لممبمومات ومتاببة ن اطات اإلدار 

 .ةاالقتصادي : المآخذ عمى مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية2-2-4
تح  و مبادئ منظمة التباون االقتصادي  الذيأ ارت البديد من الدراسات إلٍ أىمية الدور      

 (:2011:37والتنمية في ن ر ش افة الحوكمةي ولكن يؤخذ عمييا الكشير من المبلحظات )األغاي
فيي قابمة لمتػير كمما  أن ىذه المبادئ ليست شابتةي بل ىي دائمة التطور بطبيبتياي وبالتالي - أ

 طرأت تطورات كبيرة عمٍ الظروف المحيطة في عالم تسوده تػيرات مستمرة
أن ىذه المبادئ ليست ممزمةي كما أنيا ال تيدف إلٍ ت ديم توجييات تفصيمية لمت ريبات الوطنيةي  - ب

منيا يتمشل في أن تكون بمشابة ن اط مرجبية يمكن لصانبي السياسات أن  بل إن الػرض
يستخدموىا ويطب وىا عند إعداد األطر ال انونية و التنظيمية بما يبكس الظروف االقتصادية 

 واالجتماعية والسياسية في الدول المختمفة.
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فيي تمشل مبادئ أن ىذه المبادئ ليست جديدة تمامًا أو مستحدشةي بل عمٍ البكس من ذلك  - ت
جراءات مبروفة منذ أمد طويلي إنما الجديد فييا ىو تجميبيا مبًا في حزمة واحده من  وا 

اإلجراءات وكذلك اإلجماع حوليا من قبل المنظمات المينية والييئات الدولية كدليل إر ادي 
 لمتطبيق

ح يق أفشل أداء أن الحوكمة ليست ىدفًا في حد ذاتيا بل إنيا وسيمة لتح يق ىدف أساسي ىو ت - ث
  ركة أن تح  و في نطاق بيئتيا االقتصادية. ألي تنافسي يمكن

أنو من غير المتوقم أن تكون ىناك مبادئ دولية أو عالمية لمحوكمة يصمح تطبي يا عمٍ كل  - ج
 الدول بل ىي إر ادات وتوجييات يمكن االىتداء بيا والسير عمييا.

 : حوكمة الشركات في فمسطين.2-2-5
مت من آت ال طاع الخاص في كشير من الدول البربية بتطبيق المفاىيم الحديشة في حوكمة اىت      

ال ركاتي إال أن عممية التطوير في بيئة اإلدارة في المن آت التجارية في الشفة الػربية وقطاع غزة 
كانت بطيئة ب كل ممفت لمنظري سواء خبلل فترة االحتبللي أو ببد إقامة السمطة الوطنية 

 (6: 2003 وموسٍي يفمسطينية)عورتانٍال

وقد اىتمت الدول النامية ذات الموارد المحدودة بتطبيق مفيوم حوكمة ال ركاتي وذلك بسبب       
ارتباط ذلك بال درة عمٍ اجتذاب االستشمارات األجنبية الشرورية لمتنمية ي وبالتالي فلن البمل عمٍ 

ا الحاجة إلٍ اجتذاب االستشمارات الخارجيةي وتبزيز شرورة تفرشي تحسين جودة الحوكمة في فمسطين
 (.2007:149السبلمة المالية في فمسطين)الوزيري

يوجد توجو إلدارة بورصة فمسطين الستخدام أحدث ت نيات أنظمة التداول المتببة في األسواق       
راف و تطور في األنظمة اإلقميميةي لكن ىذا التوجو ال يكفٍ لجذب االستشمارات لبورصة فمسطين ما لم ي

والتبميمات وال وانين التي تحكم ال ركات المدرجة في بورصة فمسطيني وبخاصة تبنٍ أسس وقواعد 
 )البصاي حوكمة ال ركات التي يجب أن تؤخذ باالعتبار مست ببًل كمتطمب لئلدراج في بورصة فمسطين

2007:24.) 

من خبلل تبميمات بورصة فمسطين  ىر الحوكمةوبالرغم من أن ىناك  ركات تنتير جزئيًا منا      
لم طاعات التي ت رف عميياي إال أن نسبة ال ركات التي تمارس ببض قواعد  الن د الممزمةوسمطة 
 (.2008:10 )أيوبي %ف ط20حاليًا في فمسطين ال تتجاوز  الحوكمة
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 (:42: 2010معوقات تطبيق حوكمة الشركات في فمسطين)األسطل،  :2-2-6
حيث إن ب اء أعشاء مجالس ىذه الػرف في مواقبيم لمدة طويمة ىي  ود في الػرف التجاريةالرك -1

 مؤ رات خطيرة ليا انبكاسات سمبية.
ال صور الذى يكتنف البيئة ال انونية بالرغم من الجيود المبذولة لتطويرىاي وىذا يبنٍ أن ال ركات  -2

 ية.الفمسطينية تواجو قصورًا في الشوابط الداخمية والخارج
 محدودية عدد ال ركات المساىمة البامة وكذلك المدرجة منيا في بورصة فمسطين. -3
 سيطرة الممكية البائمية عمٍ ىيكل ال طاع الخاص من ناحية رأس المال أو اإلدارة. -4
 االستشماري لدى صػار المستشمريني وعدم وجود جمبية لحماية ح وقيم. الوعيشبف  -5
 التزام ال ركات بالحوكمة . عدم وجود مؤسسات تيتم بت ييم مدى -6

 دور هيئة سوق رأس المال الفمسطيني في تعزيز مفاهيم الحوكمة :2-2-7
 ل د لببت ىيئة سوق رأس المال دورًا إيجابيًا في تبزيز ش افة الحوكمة من خبلل اإلجراءات التالية:

نااي قااام بلعااداد ل ااد قاماات الييئااة بت ااكيل المجنااة الوطنيااة لمحوكمااة التااي عمماات عمااٍ ت ااكيل فريااق ف -1
. وقاد احتاوت المدوناة 18/11/2009مدونة قواعد حوكمة ال ركات في فمساطيني والتاي تام اطبلقياا فاي

عمااااٍ مجموعااااة ماااان ال واعااااد التااااي تساااااعد فااااي ت ويااااة ال ااااركات الفمسااااطينية وتباااازز دورىااااا فااااي السااااوق 
بمال باين مجماس اإلدارة الفمسطيني واألسواق المجاورةي ول د تشمنت المدوناة قواعاد استر ااديو لتنظايم ال

واإلدارة التنفيذياااة والمسااااىمين وأصاااحاب المصاااالح اآلخاااريني بحياااث ياااتم تحدياااد الواجباااات والمسااائوليات 
والح وق لكل منيم عبر إجراءات عمل واشحة تؤدي إلٍ ارت ااء فاي األداء وماردود أعماٍ فاي االنتاجياة 

تحماال الصاافة اإللزاميااة بتطبي يااا عمااٍ  واألرباااحي وتشاامنت المدونااة ببااض المبااادئ االختياريااة التااي ال
ال اااركاتي ساااواء المدرجاااة فاااي بورصاااة فمساااطين أو غيااار المدرجاااة فاااي البورصاااة مماااا يسااامح لم اااركات 

 (.   2014:9االختيار ما بين تطبي يا أو عدم تطبي يا)البطبوطي

 اصااادار تبميماااات وتبااااميم خاصاااة ب ااافافية التاااداول لممطمباااين وأعشااااء مجاااالس اإلدارات لشااامان -2
 (.2014:10ال فافية واالفصاح والنزاىة لممتباممين في األوراق المالية)البطبوطي 

  والااذي ياانظم آليااة التااداول لممطمبااين  9/6/2013قاارار ب اافافية تااداول األوراق الماليااة الصااادر بتاااريخ
 وأعشاء مجالس اإلدارات لشمان ال فافية واالفصاح والنزاىة لممتباممين باألوراق المالية 

   الذي يمزم كل المالكين  7/5/2012ار ب أن االفصاح عن ممكية المالكين الرئيسين الصادر بتاريخ قر
باإلفصاح عان أي تاداول ساواء بيام أم  اراءي واالفصااح عان الممكياة قبال  %10التي تزيد ممكيتيم عن 

 وببد عممية التداول مما يبزز االفصاح وال فافية.
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  ي والاذي يمازم 11/1/2010 ركات الوساطة المالية والصادر بتااريخ قرار ب أن ن ر البيانات المالية ل
 ركات الوساطة باإلفصاح عن قوائميا الماليةي باإلشافة إلٍ ت رير مدقق الحسابات الخارجي لمبياناات 

 السنوية ونصف السنوية.

   عاان  باإلفصاااح 16/8/2007قاارار بااللزام ال ااركات المساااىمة البامااة غياار المدرجااة والصااادر بتاااريخ
يومًا  45بياناتيا المالية السنوية خبلل شبلشة أ يري واإلفصاح عن بياناتيا المالية النصف سنوية خبلل 

 من تاريخ انتياء نصف السنة.

    ي والذي ينظم آلية اجتماع الييئة 27/3/2007قرار بتنظيم اجتماعات الييئة البامة والصادر بتاريخ
المسااااىميني وشااامان حشاااورىم وم ااااركتيم فاااي اتخااااذ  الباماااة لممسااااىمين مماااا يبااازز شااامان ح اااوق
 ال راراتي وشمان مبرفتيم بأوشاع ال ركة.

  والذي يمزم ال اركات باإلفصااح عان بياناتياا  18/1/2007قرار ينظم آلية االفصاح والصادر بتاريخ
لماليااةي يومااًا ماان نيايااة الساانة ا 45الماليااة األوليااة والتااي تكااون مدق ااة ماان قباال الماادقق الااداخمي خاابلل 

أ ير من تاريخ انتياء السنة الماليةي واالفصاح  3واالفصاح عن البيانات المالية السنوية المدق ة خبلل 
 عن أي تػيير في ىيكمية ال ركة أو إداراتيا.

  والااذي يماازم ال ااركات بشاارورة  29/3/2006قاارار باإلفصاااح عاان األمااور الجوىريااة والصااادر بتاااريخ
جماس إدارة ال اركةي أو اسات الة المادير الباامي أو تبياين مادير عاام جدياد االفصاح عن أي تػيير عماٍ م

واالفصااح عاان أي مبمومااة يمكان أن تااؤدي إلااٍ التااأشير عماٍ ساابر الورقااة الماليااةي وعان أيااة أمااور غياار 
 طبيبية وغير متكررة أدت إلٍ زيادة أو ن صان األرباح أو حدوث خسائر كبيرة.     
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 المقدمة 1-1-3:
ىو مبروف بيدف اكت اف األخطاء والػش  كما الداخميظيرت الحاجة لوظيفة التدقيق  
1999ي البباديوالتبلعب ) البداية  أنو  أن المراجبة  في الداخمي(ي واقتصر مفيوم التدقيق 640:

 .(5  1994:ب كل عام عمٍ المراجبة المالية والمحاسبية اليادفة إلٍ تصيد األخطاء )بدراني

مجال األعمال  فيحدشت  التيلمتطورات  نظراً  الداخميوقد ازدادت الحاجة لوظيفة التدقيق  
حيث  الداخمي ب كل عام ومجاالت المحاسبة والتدقيق ب كل خاص أوسم وأكشر  مواًل تطور التدقيق

أصبح ي مل جميم مجاالت عمل ال ركة المالية والت ػيمية وذلك بسبب كبر أحجام ال ركات وتوسبيا 
 ة اإلدارة والتػيرات التكنولوجية المتسارعة )عبد هللا ي البمميات وال مركزي فيوزيادة التب يد  الجػرافي

250 :1994).      

يتم من خبلليا فحص وت ييم كفاءة وكفاية  التينوعًا من اإلجراءات  الداخميويبتبر التدقيق  
بؤرة  الداخميليذا اعتبر الببض التدقيق  .(27: 2002اإلجراءات الرقابية األخرى )الصبان وآخروني 

ينيض بمسئولية التح ق من قدرة أدوات الرقابة عمٍ الحماية المادية  الذيىيكل الرقابة  في التركيز
لؤلصول والتأكد من سبلمة البيانات المالية وت جيم االلتزام بالسياسات اإلدارية ورفم الكفاءة الت ػيميةي 

 ديمة ليا من متصيد وتػيرت النظرة ال الماشيمن ال رن  الشانيالنصف  فيول د تطورت ىذه الوظيفة 
      (. 2 2004:)جربوع والحموي خدمة اإلدارة فيلؤلخطاء واالنحرافات إلٍ أداة فبالة 

ىزت عددًا من كبريات ال ركات  التيالفشائح المالية  الداخميتطور التدقيق  فيوقد ساىم  
 ,Arenaال ركات ) الواليات المتحدة و ركة بارماالت اإليطالية وغيرىا من فيالػرب مشل انرون  في

et al 2006: 275).      

المممكة المتحدة ب يام ال ركات البريطانية   في( Turnbull reportوقد أوصٍ ت رير ) 
 Sarbanes)كما أوصٍ قانون سنويب كل  الداخميبلجراء مراجبة لحاجتيا إلن اء وظيفة التدقيق 

Oxley)  حدة عمٍ إن اء وظيفة مست مة لمتدقيق الواليات المت في األمريكيالكونجرس  نالصادر ع
      (.Moller, 2004 : 13الم روع تتبم لجنة التدقيق ) في الداخمي

كأول   1941الواليات المتحدة األمريكية عام فيمبيد المدق ين الداخميين  إن اءوقد تم  
 وانت رتية امتمك فيما ببد الصبػة الدول والذي الداخميمجال التدقيق  فيمنظمة مينية متخصصة 

عشوًا وقام بلعداد   100.000بمدًا وأصبح يبمع عدد أعشائيا أكشر من 150أكشر من فيفروعو 
 .(Dittenhofer, 2001: 443) كما أعد إر ادات حول آداب وسموك المينة  الداخميمبايير التدقيق 
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      : مفهوم التدقيق الداخمي2-1-3
لمفاىيم ال ديمة التي رسخت في منتصف ال رن الب رين من ا الداخمييبد مفيوم التدقيق        

  1947ي وذلك عندما حدد مبيد المدق ين الداخميين في الواليات المتحدة األمريكية عامالماشي
Institute Of Internal Auditors (IIA)   أصدر عندىا  ن رة  إذمسئوليات المدقق الداخميي

تؤدييا  التيالداخمي بمراحل تطورية تواكب تطور الخدمات تتشمن مسئولياتوي وقد مر مفيوم التدقيق 
ىذه الوظيفة كأداة ميمة تساعد اإلدارة البميا في المنظمات لم يام بواجباتيا عمٍ أكمل وجوي وفٍ نياية 
السببينات لم يبق ىدف ىذه الوظيفة خدمة اإلدارة ف ط بل تبداه لخدمة المنظمة كمياي و تشح ذلك 

( لوظيفة IIA) تبريف مبيد المدق ين الداخميين في الواليات المتحدة األمريكية من خبلل النظر إلٍ
داخل المنظمة لفحص وت ييم  إن اؤىاعمٍ أنو "وظيفة ت ييم مست مة يتم  1978التدقيق الداخمي عام 

 (.Brink&Witt,2002: 3) "أن طتيا خدمة ليا

ية لمتدقيق ليصبح ذا مفيوم واسم وبالتالي فلن دور ىذه الوظيفة قد تبدى الحدود الت ميد 
 Operational)( والتدقيق الت ػيمي Comprehensive Auditing)يتشمن التدقيق ال امل 

Auditing)  من خبلل  مولو لكافة البمميات واألن طة التي ت وم بيا ال ركة وذلك لمواكبة عصر
(  IIAيين في الواليات المتحدة األمريكية)دفم مبيد المدق ين الداخم الذي الت دم والشورة المبموماتية األمر

إلٍ تبنٍ مفيوم حديث لمتدقيق الداخمي يفي بمتطمبات البصر ويؤكد أىميتو لممنظماتي حيث عرف 
م بأنو: "ن اط أو وظيفة است ارية تأكيدية مست مة وىادفة تن أىا 1999التدقيق الداخمي في ن رة 

شافة قيمة ليا  وتساعدىا في تح يق أىدافيا من خبلل منير محدد المنظمات لتحسين عممياتيا وا 
      .(IIA, 1999: 13وواشح وذلك لت ييم وتحسين فبالية البمميات والرقابة والتوجيو")

ويوصف التدقيق الداخمي بأنو "رقابة إدارية ت وم بت ييم مدى مبلئمة وفبالية جميم أنواع  
بلزدياد حاجة اإلدارة البميا في ال ركة إليو كأداة الرقابة األخرى في ال ركةي حيث ن أ وتطور نتيجة ل

دارية تستبين بيا في انجاز وظائفيا الرئيسية التي تتمشل في السبي إلٍ  أكبر قدر  إ باعرقابية وا 
       (.89 :1998ي التميميممكن من احتياجات ذات الببلقة في ال ركة" )

وظيفة داخمية تاببة إلدارة المؤسسة ( 227 :2001)المجمم البربي لممحاسبين أي  وكما عرف 
لتببر عن ن اط داخمي مست ل إلقامة الرقابة اإلدارية بما فييا المحاسبة لت ييم مدى تما ٍ النظام مم 

      ال صوى.  اإلنتاجيةما تتطمبو اإلدارة أو لمبمل عمٍ حسن استخدام الموارد بما يح ق الكفاية 

ارة عن عممية منظمة لجميم وت ييم أدلة إشبات "عب ( بأنو18 :2002ي لطفيوقد عرفو ) 
تتبمق بتأكيدات خاصة بتصرفات وأحداث اقتصاديةي بيدف توفير تأكيد عمٍ وجود تطابق بين تمك 

      . "التأكيدات مم المبايير الم ررة وتبميع تمك النتائر إلٍ المستخدمين المبنيين
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لبمميات واألن طة ب كل مستمري وذلك أن التدقيق الداخمي ىو التح ق من ا ةرى الباحشتو  
لحماية األصولي وخدمة اإلدارة البميا ومساعدتيا في التوصل إلٍ الكفاية اإلنتاجية ال صوىي والبمل 

 عمٍ قياس صبلحية النظام المحاسبي. 

 : أهمية التدقيق الداخمي3-1-3
إذا أنيا تبزز ىذه البمميةي  تؤدى وظيفة التدقيق الداخمي دورًا ميمًا في عممية الحوكمة ي         

وذلك بزيادة قدرة المواطنين عمٍ مساءلة ال ركةي حيث ي وم المدق ون الداخميون من خبلل األن طة 
التي ينفذونيا بزيادة المصداقيةي البدالةي تحسين  سموك الموظفين الباممين في ال ركاتي وت ميل 

      (.(Archambeault, 2002:  8مخاطر الفساد اإلداري والمالي 

ي في عممية الحوكمة الداخميوقد اعترفت الييئات المينية والتنظيمية بأىمية وظيفة التدقيق  
في منم و  الداخميعمٍ أىمية مسئولية المدقق  Cadbury committee يف د أكدت لجنة كادبير 

إلٍ ت ريم  اكت اف الػش والتزويري ولتح يق ىذه الوظيفة ألىدافيا يجب أن تكون مست مة وتستند
خاص بياي وبالتالي فلنو يتم ت وية است بللية ىذه الوظيفة عندما ترفم ت اريرىا إلٍ لجنة التدقيق ب كل 

      . (Cohen, et al, 2004: 33)مبا ر وليس إلٍ اإلدارة

ل د زادت أىمية وظيفة التدقيق الداخمي باعتبارىا أداة تتيح لممنظمات إصبلح وتطوير نفسيا  
من خبلل الت ييم والتحميل والم ورة والدراسات واالقتراحاتي حيث اعتبرت ىذه الوظيفة صمام ذاتيًاي 

 " "The Eyes and Ears of managementأمان بيد اإلدارةي وتم وصفيا عيون اإلدارة وآذانيا 
Guy, et at, 1999: 802).)

التدقيق الداخمي منيا:  ساعدت عمٍ زيادة أىمية وظيفة التيوىناك مجموعة من البوامل  

زيادة البلمركزية واالست بلل التنظيمي لئلدارات شمن الييكل التنظيميي كذلك تبدد المستويات  -1
دفم اإلدارة البميا إلٍ تفويض السمطات والمسئولياتي ومن شم  الذياإلدارية في المنظمةي األمر 

وشة وتحمل المسئولياتي وف ًا لمسياسات حاجة اإلدارة إلٍ التأكد من سبلمة استبمال السمطات المف
 (129: 1999والنظم واإلجراءات المبمول بيا)عشماني

وظيفة التدقيق الداخميي ومساىمتيا في ت ديم خدمات إدارية إلٍ جانب   يدنو الذيالتطور  -2
 الخدمات الماليةي واتساع نطاقيا لي مل مراجبة وفحص وت ييم كافة البمميات واألن طة في سبيل

 (194: 1998ي يخدمة ال ركة لتح يق أىدافيا )الخطيب والرفاع
  مول التنظيم الحديث لخطوط االتصال الرأسية واألف ية وحاجة التػذية والتػذية البكسية -3

يتولون التدقيق ألجل اطمئنان اإلدارة إلٍ سبلمة ىذه الت ارير  مسئولين)التبمي ات والت ارير( إلٍ 
 (.129: 1999وواقبتييا )عشماني 
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حاجة الجيات الحكومية إلٍ بيانات دقي ة ودورية لمتاببة ن اط المنظمات ومدى التزاميا  -4
بمسئولياتيا االجتماعية كالمساىمة في خطط التنمية واستيباب قدر من البمالة )الخطيب والرفاعيي 

1998:194.) 

 : أهداف التدقيق الداخمي    4-1-3
 التي( إلٍ أن ىناك البديد من األىداف 234: 2007ري ( و)نو 2000:214ي دىمشي ير ) 

 يح  يا التدقيق الداخمي ىي : 
مساعدة جميم الوحدات اإلدارية إلٍ إخبلء مسئولياتيم من خبلل الت ارير المتبم ة بفحص وتحميل  -1

بف ببيدًا عن التحيزي وت ديم التوصيات في حالة وجود شػرات أو ن اط ش واقبينتيجة أعماليم ب كل 
 في النظام.

شافة قيمة لم ركة وتحسين عممياتيا ومساعدتيا عمٍ تح يق أىدافيا عن طريق ت يم وتحسين إ 2- 
عمميات إدارة الخطر والرقابة والتوجيوي وبناًء عمٍ ذلك ي مل نطاق التدقيق الداخمي آلية شبط وت ييم 

 لمستوى األداء في تنفيذ المسئوليات.وتحسين كفاءة وفبالية نظام الرقابة الداخميةي الت ييم والتوجيو 
لتأكد من صحة سير األمور المالية واختبار دقة البمميات المشبتة في الدفاتر والسجبلت لت رير ا -3

 مدى مطاب تيا لم وانين والتبميمات واألنظمة.
بل جميم كافة ال وانين واألنظمة والتبميمات وال رارات السارية مرعية التطبيق من ق أنالتأكد من  -4

 الباممين في المنظمة.
تدقيق ال رارات اإلدارية ومتاببة اإلجراءات اليادفة إلٍ حماية موجودات المنظمة من سوء  -5

 االستبمال أو التمف أو الشياع.
تحديد كفاءة وفبالية نظام الرقابة الداخمية في المنظمة وتحديد مدى قابمية االعتماد عمٍ  -6

 المبمومات.
 واإلجراءاتئل حماية األصول والتح ق من وجود ىذه األصول وااللتزام بالسياسات مراجبة وسا -7

 الموشوعية.
مراجبة البمميات أو البرامر لمتأكد فيما إذا كانت النتائر تنسجم مم األىداف المرجوة وفيما إذا  -8

 كانت البمميات أو البرامر قد تم تنفيذىا كما ىو مخطط ليا.
  والػايات وتحديد مواطن الخطر ومنم اكت اف الػش واالحتيال.  الوصول إلٍ األىداف -9

التدقيق التي تبتبر شرورية في الظروف التي  إجراءاتوي ير مصطمح نطاق التدقيق إلٍ         
وأ ارت مبايير التدقيق الدولية إلٍ أن المسئول  (2002:55ي تؤدى إلٍ تح يق ىدف التدقيق )جربوع

عن تحديد نطاق التدقيق الداخمي ىو حجم وىيكمية ال ركة ومتطمبات إدارتيا التي يناط بيا ىذا األمر 
( حيث أ ار IFAC, 2001: 213ويمكن ليا االستبانة بما قررتو المراجم المينية في ىذا األمر )
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إلٍ   The International Federation of Accountants (IFAC) االتحاد الدولي لممحاسبين
أىداف التدقيق الداخمي تختمف من  ركة ألخرى وذلك اعتمادًا عمٍ حجم ال ركة ومتطمبات و نطاق 

 : يميإدارتيا وأن فباليات التدقيق الداخمي ت مل واحدًا أو أكشر من مما 
  ن مسئولية وشبيما منوط باإلدارة أما دور تدقيق النظام المحاسبي ونظام الشبط الداخمي التي تكو

 لتطويره. البلزمةالمدقق الداخمي فيو مراقبة تطبيق النظام وتزويد اإلدارة بالم ترحات 
 .اختبار المبمومات المالية والت ػيمية 
 .مراجبة الجدوى المالية لمبمميات وكفاءتيا وفباليتيا 
 لخارجية األخرى وكذلك السياسات واألوامر اإلدارية مراجبة االلتزام بال وانين واألنظمة والمتطمبات ا

 (. IFAC, 2001: 213والمتطمبات الداخمية )
 األن طة التي ينطوي عمييا التدقيق الداخمي: (2007:235كما يحدد )أحمدي      
 مراجبة وت ييم مبلئمة وتطبيق الرقابة المحاسبية والمالية والت ػيمية. -1
 اممين بالسياسات والخطط واإلجراءات الموشوعة.تحديد مدى التزام الب - 2
 تحديد مدى مبلئمة إجراءات المحاسبة عن األصول ومدى الحماية لتمك األصول بصفة عامة. -3
سجبلت  تحديد درجة االعتماد عمٍ البيانات المحاسبية وغيرىا من البيانات المستخرجة من -4

 الم روع.
 وليات المحددة.تحديد كيفية األداء في تنفيذ المسئ -5

 فوائد التدقيق الداخمي والخدمات التي يقدمها :5-1-3
 :يميفيما إيجازىا إن وجود إدارة مست مة تبنٍ بميام وظيفة التدقيق يح ق البديد من الفوائد يمكن 

توفير بيانات ومبمومات دورية يمكن االعتماد عميياي وتستخدم كأساس التخاذ ال رارات وخاصة  -1
يا بتوظيف الموارد المتاحة فالمبمومات غير الدقي ة أو الناقصة من الممكن أن تسبب عدم المتبم ة من

:2000) البمراتيكفاية التوظيف لمموارد المحدودة والمتاحة لمتخذي ال رارات المتبم ة بيذه الموارد

27). 
المبايير  إن التدقيق الداخمي يبطٍ مؤ رًا لمدى تح يق أىداف المنظمة ومدى االنحراف عن -2

الموشوعةي مما يساعد اإلدارة عمٍ تصحيح مسار المنظمة ومساعدتيا في تبنٍ السياسات والتخطيط 
 (.187 :2004 يوسرايا )الصحنواتخاذ ال رارات 

تخفيض تكاليف التدقيق الخارجيي فمن خبلل توفير المدقق الداخمي لتأكيدات بأن ال وائم المالية  -3
ت ميمة أو غير ميمة نسبيًاي أو حتٍ تخفيض األخطاء فييا فلنو يبطٍ تخمو من األخطاء سواء كان

صورة أفشل لبممية الفحص التي ي وم بيا المدقق الخارجيي مما يترتب عميو تخفيض قيمة أتباب 
 (.48 :2002ومحمدي يالمدقق الخارجي ) السوافير 
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 الذيات المختمفة في ال ركةي قدرة التدقيق الداخمي عمٍ إحداث التطويري فمن التبامل مم الن اط -4
كل ن اط والظروف المحيطة بو وارتباطو باألن طة  الداخمي لطبيبةيبنٍ شرورة ت ييم المدقق 

 (27: 2000األخرى داخل كل التنظيم )البمراتي 
إن وجود التدقيق الداخمي في ال ركة يبطٍ ميزة االستمرارية لبممية التدقيقي مما يكون لو أشر  -5

اكت اف  إمكانيةموك الباممين من حيث درجة االىتمام باألعمال المطموبة منيمي وكذلك عمٍ س نفسي
 (. 2004:187 يوسرايا )الصحن األخطاء إن وجدت أواًل بأول

( إلٍ الخدمات التي تؤدييا وظيفة التدقيق الداخمي 187: 2004 يوسرايا )الصحنوقد أ ار  -6
 لمساعدة اإلدارة عمٍ تح يق أىدافيا:

 إذ ت وم وظيفة التدقيق الداخمي بالتأكد من وجود الحماية ال انونية لؤلصول ات وقائيةخدم :
 والمستندات وحماية السياسات اإلدارية من االنحراف عند التطبيق الفبمي ليا.

  تبمل ىذه الوظيفة تبمل عمٍ قياس وت ييم فاعمية مدى االلتزام بالسياسات تقييميهخدمات :
 اإلدارية.

 إذ ت وم وظيفة التدقيق الداخمي باقتراح التحسينات عمٍ األنظمة المطب ة في  ائية:خدمات إنش
 ال ركةي وأيشًا تطمئن اإلدارة عمٍ البيانات والمبمومات المطب ة ليا.

 : جودة التدقيق الداخمي6-1-3
داء تبرف الجودة عمٍ أنيا المطاب ة مم المتطمباتي وتستند جودة التدقيق الداخمي إلٍ األ       

الجيد لنظام الرقابة الداخميةي وكذلك مدى مبلئمة النظام المحاسبي المطبق لموصول إلٍ الفبالية 
:2008 يال اشيستمر وذلك لحماية أىداف ال ركة )والكفاءة المناسبة في البمميات وال يود وب كل م

103 )      

تدقيق عمٍ اكت اف ن اط ومن الناحية المينية ف د عرفت جودة التدقيق عمٍ أنيا "قدرة ال 
مكانية تح يق أقصٍ  الشبف في نظام الرقابة الداخمية وت ديم التوصيات لمبالجتياي أو الحد منيا وا 
منفبة ممكنة لم ركة"ي أما من الناحية األكاديمية ف د عرفت جودة التدقيق بأنيا" االلتزام بمبايير 

لتدقيق " كما عرفت جودة التدقيق بأنيا التأكد عمٍ التدقيقي وقواعد السموك الميني أشناء ال يام بميمة ا
الموشوعة التي ت ود إلٍ  واإلجراءاتتح يق األداء وفق مبايير التدقيق والتأكد من االلتزام بالسياسات 

      ( .2010:40،تح يق الميمات المطموبة من التدقيق)دردس

ق الداخمي من خبلل مبايير مبايير التدقيق الداخمي عن محددات جودة التدقي تكما تحدش 
الخواصي التي تتشمن الصفات الخاصة بالمن آت واألفراد الذين يؤدون أعمال التدقيق الداخميي ففي 

أ ارت إلٍ أن ن اط التدقيق الداخمي يجب أن يكون مست بًل وعمٍ المدق ين  1100المبيار رقم 
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ي أ ار إلٍ أنو عمٍ مدير التدقيق أن 1110االتصاف بالموشوعية أشناء تأدية عمميمي أيشًا المبيار 
 يال اشييتصل بمستوى إداري داخل ال ركة يسمح لن اط التدقيق الداخمي باالشطبلع بمسئولياتو )

2008 :116.)      

وترى الباحشة أن جودة التدقيق الداخمي تتحدد من خبلل موشوعية واست بلل المراجبين  
اء البمل المنجز ومدتوي أيشًا يتحدد بكبر حجم المدق ين الداخمييني البناية المينيةي من خبلل كف

 الداخميين.     

 : أنواع التدقيق الداخمي7-1-3
 وىما التدقيق المالي والتدقيق الداخمي الت ػيمي  وأنواع التدقيق الداخمي  الباحشون حدد      

التفصيل ليذه استبراض ب كل من  يمي( وفيما 102: 1998ي إبراىيممراجبة الميام الخاصة )
 األنواع:

 المالي:  الداخميأواًل: التدقيق 
ي البمرييببر التدقيق الداخمي المالي عن المدخل الت ميدي في التدقيق الداخمي وقد عرفو )      

"الفحص المنتظم لمبمميات المالية وال وائم والسجبلت المحاسبية  ( بأنو346: 2006وعبد الػنٍي 
االلتزام بالمبادئ المحاسبية المتبارف عييا والسياسات اإلدارية وأية متطمبات المتبم ة بيا لتحديد مدى 
      أخرى موشوعة مسب ًا"

وىذا النوع من التدقيق ي مل عمٍ التدقيق الداخمي المالي قبل الصرف والتدقيق الداخمي  
يةي وذلك بتكميف إلٍ إحدى مراحل الرقابة الداخمية الذات األولالمالي ببد الصرف حيث ي ير النوع 

واكتمال المستندات ومواف ة  اإلجراءاتموظف مبين بمراجبة عمل موظف آخر لمتح ق من سبلمة 
      (.102: 1998ي إبراىيمالسمطة المختصة عمٍ التنفيذ )

أما التدقيق ببد الصرف فينفذ حسب خطة التدقيق باختيار عينات وفحصيا من خبلل قسم      
لمتأكد اإلدارة البميا من أن البمميات المالية تسير وفق ال وانين والموائحي ويبتبر التدقيق الداخمي وذلك 

التدقيق الداخمي أداة ىامة تمكن اإلدارة البميا من االطمئنان عمٍ دقة البيانات المالية وحفظ األصول 
 (.102: 1998ي إبراىيموالوجود المالي ليا وحمايتيا من عمميات التبلعب أو الشياع أو االختبلس )

 :ثانيًا: التدقيق الداخمي التشغيمي
يببر التدقيق الداخمي الت ػيمي عن المدخل غير الت ميدي لمتدقيق الداخميي ويطمق عميو       

الببض أسماًء أخرى مشل المراجبة اإلداريةي أو مراجبة األداء ويسبٍ ىذا النوع من التدقيق إلٍ 
لكفاية الفبالية في استخدام الموارد المتاحة وذلك وفق خطة فحص وت ييم أعمال ال ركة ككل لتح يق ا
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مبدة م دمًا ومتفق عمييا مم الجيات البميا في ال ركة ويبرف ىذا النوع من التدقيق بأنو" الفحص 
وف ًا  الت ػيميال امل لموحدة الت ػيمية أو المن أة ككل لت ييم أنظمتيا المختمفة ورقابتيا اإلدارية وأدائيا 

 شمن األىداف اإلدارية وذلك لمتح ق من كفاءة واقتصادية البمميات الت ػيمية" )المدلليمحددة 
2007 :56.)       

أجريت في ايطاليا بأن ىذا النوع من المراجبة يستحوذ نحو  التيوقد بينت إحدى الدراسات      
عمٍ  المالييق في حين استحوذت وظيفة التدق الداخميمن الموارد المخصصة لوظيفة التدقيق 34%

(ي وىذا ي ير بوشوح إلٍ أىمية Allegrini and Onza, 2003: 195ف ط من الموارد ) %5نحو 
ي كل دورًا است اريًا لئلدارة البميا حيث ي دم  الذيفي الدول الم دمة  الت ػيمي الداخميالتدقيق 

ًء عمٍ نتائر تدقي يم والتي تخدم جميم المستويات اإلدارية بنا التيالمدق ون الداخميون ليا الت ارير 
 (:348: 2005وعبد الػنٍي  البمريتمكن اإلدارة من )

 كل وحدة ت ػيمية وف ًا ألىداف اإلدارة أو وف ًا لم ياس آخر. أداءت ييم  -1
 التنفيذية.من قبل المستويات  ومتجانسة ومفيومةاالطمئنان عمٍ أن خطط اإلدارة  اممة  -2

عية حول كيفية تنفيذ خطط وسياسات اإلدارة في كل الميادين الحصول عمٍ مبمومات موشو 3- 
 الت ػيمية.

 الحصول عمٍ مبمومات مناسبة حول جوانب الشبف وال صور في الرقابة اإلدارية. 4-
 إعادة التأكيد عمٍ أن كل الت ارير الت ػيمية يمكن االعتماد عمييا كأساس لمبمل. -5

 

  ثالثًا: التدقيق الداخمي ألغراض خاصة:
ي وم بو المدقق الداخمي حسب ما يستجد من  الذيوىذا النوع من التدقيق يتبمق بالتدقيق       

موشوعات تكمفو اإلدارة البميا لم يام بيا ويتفق من حيث األسموب أو النطاق من النوعين الساب ين 
ق الداخمي ولكنو يختمف من ناحية التوقيت إذ أنو ما يكون فجائيًا وغير مدرج شمن خطة التدقي

وي مل ىذا النوع من التدقيق وجية نظر الباحث عمميات التفتيش الفجائية والتي تيدف  الكت اف 
جراء التح ي ات المتبم ة بيذا الموشوع.  الػش أو الفساد وا 

 صالحيات التدقيق الداخمي ومسئولياته   :8-1-3
ترفم من كفاءة التدقيق  نأ( إلٍ أن اإلدارة البميا تستطيم 2000:92ي ير )البمراتي      

 الداخمي والزيادة من فباليتيا عن طريق عدة مجاالت منيا:
يحدد االتجاه البام  الذيفي الػالب ىو  فمجنة التدقيقوشم السياسات الخاصة بالتدقيق الداخمي:  -1

يبنٍ لدائرة أو قسم التدقيقي وكذلك يرسم ليا حدود مسئولياتيا ويصادق عمٍ خططيا وبرامجياي وىذا 
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أنو كمما كان مجمس اإلدارة مرنًا مم ىذه الوظيفة ويدرك احتياجيا ويترك ليا حرية البمل زاد ذلك من 
 كفاءة وحرية البملي زاد ذلك من كفاءة وفبالية الخدمات التي يؤدييا.

إذ إن المتاببة من  الداخمي:متاببة اإلجراءات التصحيحية التي تتشمنيا توصيات التدقيق  -2
نما توصٍ  البناصر الميمة في أي عممية تدقيق فكون إدارة التدقيق الداخمي ليست إدارة تنفيذيةي وا 

تصحيحية لبلنحرافاتي لذلك فلن الجيات التنفيذية ت وم بلجراء  إجراءاتلئلدارة بشرورة اتخاذ 
اإلدارة دون أي تأخيري إذا تسممت أوامر من اإلدارة البميا بذلكي وخاصًة إذا كانت  البلزمالتصحيح 

 البميا تتابم نتائر ذلك التصحيح بنفسيا.
ودعميا ب كل مبمن: فبندما يتشح لمباممين في المنظمة بأن  الداخميمنح التأييد لبرامر التدقيق  -3

قد يشبيا ىؤالء الباممون  التيوتصادق عميياي فلن المبوقات  الداخمياإلدارة البميا تؤيد برامر التدقيق 
 ت ل إلٍ أدنٍ حدي مما يبنٍ رفم مستوى خدمات ىذه الوظيفة. أمام عمميات التدقيق

فبال يجب  داخمي( أنو ومن أجل الوصول إلٍ نظام تدقيق 215:  2000وي ير )دىمشي      
 عمٍ الحد األدنٍ لؤلمور التالية: الداخميأن ت تمل صبلحيات ومسئوليات المدقق 

ومات يراىا شرورية ألغراض التدقيق لمحصول عمٍ أية مبم الداخميإعطاء الحق لممدقق  -1
 واالطبلع عمٍ السجبلت المالية والمستندات وسجبلت الموجودات والموظفين داخل ال ركة

عمٍ  الماليبتأدية عمميات الرقابة والتدقيق  الداخميتخول المدقق  التيالصبلحيات  تحديد -2
ات وغيرىا من أنواع التدقيق المتبم ة البمميات المختمفة مدى تم ييا مم ال وانين واألنظمة والتبميم

 بالبمميات الت ػيمية واألداء عمٍ سبيل المشال. 
تحديد أية قيود أو محددات يجب عمٍ المدقق الداخمي مبلحظتيا عند قيامو بميمة التدقيقي فبمٍ  -3

ن طة سبيل المشال يجب أن ال يبطٍ المدقق الداخمي مسئوليات ت ػيمية أو أية صبلحيات تتبمق باأل
ال يبطٍ أية ميمات ال ت م شمن حدود قدراتو وخبراتو ومؤىبلتوي أو  أنالتي ي وم بتدقي يا كما يجب 

جراءاتأن ي وم بوشم أنظمة  سوف ي وم ىو نفسو في نياية األمر بمراجبتيا وتدقي يا عند قيامو  وا 
 بميمة التدقيق.

قبواًل عامًاي وااللتزام بيا من قبل المدق ين مبادئ وقواعد التدقيق المتبارف عمييا والم بولة  تحديد -4
 الداخميين.  
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 :الداخمياستقالل وموضوعية المدقق : 1-2-3
ة إذ الموشوعية واالست بللي مفيوميال تبتبر الخدمات الرقابية والتدقي ية ذات قيمة ببيدًا عن       

ي حياث ت ييميوعممية تدقيق أو عممية رقابية أو  أي فييبتبر مفيوم االست بلل ب كل عام حجر الزاوية 
تتطماب مان المادقق أن يكاون مسات بًل عان  التيي ير مفيوم االست بلل إلٍ الببد عن تشارب المصالح 

مراجباة عممياتياا وأن يكاون يتاولٍ  التايي وم بمراجبتيا وأن يكون ببيدًا عن تأشير الجية  التياألن طة 
الوحدةي وىذا يبناٍ  ابور الممارساين باأنيم قاادرين عماٍ اتخااذ  فيببيدًا عن تأشير مصالحو ال خصية 

      (.2004:217)مجاىدي ال رارات ليا تأشير عمييم  انصياع لمن تكون قراراتيم بدون شػوط أو

ات واألحكاااام وجودتياااا انطبلقاااًا مااان أماااا مفياااوم الموشاااوعية  فيتبماااق بنوعياااة الت اااديرات وال ااارار  
 (Mutchler, 2004: 235)ي ابر مان خبللياا بتشاارب المصاالح  والتاييمار بياا  التيالحالة الذىنية 

 ,Mutchlerنتااج االسات بلليةي وقاد أ اار ) ىايبمبنٍ أن الموشوعية حسب ما نستنتر من البااحشين 
قيمااة  أييف ااده ال اادرة عمااٍ إشااافة  داخميالاا( إلااٍ أن غياااب االساات بللية بالنساابة لمماادقق 236 :2004

      لممن أة وبمبنٍ آخر تف د البممية التدقي ية قيمتيا.

أ ااار فيااو إلااٍ أن  الااداخميمفيومااًا الساات بلل الماادقق  IIA)ووشاام )مبيااد الماادق ين الااداخميين  
ن يكااااون يجااااب أ الااااداخمييجااااب أن تتمتاااام باالساااات بللية الكاممااااة وأن الماااادقق  الااااداخميأن ااااطة التاااادقيق 

ذا ما رجبنا مفيوم التدقيق  فيموشوعيًا  من وجية نظر المبيد نجاد أناو  الداخميأداء ميمة التدقيقي وا 
 .محايد ت ييمين اط أنو أ ار إلٍ 

مان جميام البوامال وال اروط  الداخميتحرر المدقق  المبيد تبريفًا  لبلست بلل بأنو:وقد وشم  
لممحاساابين إلااٍ أىميااة عاادم ا ااتراك  البربااي ااار المجماام أو تباادو كااذلكي وقااد أ موشااوعتيوتياادد  التااي

المناساااب  التنظيمااايتخشااام لتدقي اااو وكاااذلك أىمياااة تمتباااو باااالمركز  التاااياألعماااال  فاااي الاااداخميالمااادقق 
      (.230 :2001لممحاسبيني  البربي)المجمم 

اص ين الداخميين إلٍ أن خط الت رير الخ قام بيا مبيد المدق التيوقد أ ارت الدراسة  
أجرتو الوحدة البحشية لفرع  الذييبتبر دعامة رئيسية الست بللو حيث أ ار البحث  الداخميبالمدقق 

 األساسيىو المصدر  الداخمي يكاغو األمريكية لممبيد إلٍ أن خط الت رير الخاص بوظيفة التدقيق 
(IIA, 2004: 4) لسمطات واست بللية ىذه الوظيفة

مم  الداخميإلٍ أىمية وجود خط اتصال مبا ر لرئيس التدقيق  ىكاد بر كما أ ار ت رير        
 .(Cadbury, 1992: 39)عمٍ الداخميلجنة التدقيق مرجبًا أىمية ذلك لتدعيم است بلل وظيفة التدقيق 
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 الخاارجيالوصاول إلاٍ درجاة اسات بللية المادقق  الاداخميوميما يكن من أمر ال يمكن لممادقق  
(IFAC, 2001: 214) كممااا كاناات عمميااة  الااداخميلاادى الماادقق  النساابين كممااا ازداد االسات بلل ولكاا

ي ااوم بالتاادقيق  التااياألن ااطة  فااي الااداخميالتاادقيق أكشاار كفاااءة وذلااك يااتم ماان خاابلل عاادم إ ااراك الماادقق 
 وىٍ: الداخمي( أرببة أوجو لبلست بللية تتبمق بالمدقق 1996:406ي وقد حدد )فخرا ومحمودي عمييا
ويمكن تح يق ىذا ال كل من االست بللية عبر ت كيل لجنة مست مة لمتدقيق  :المهنيقالل االست     

لم يام بالبمل وكذلك قرار تبيينو وقرار ن مو وعزلو  الداخميداخل المن أة يصدر عنيا التفويض لممراجم 
 .وتحديد راتبو ومكافآتو وكذلك تتم ٍ ت ريره

وي صد بو عدم  تأشر عممية التدقيق بآراء الػير عند تخطيط  :أداء عممية التدقيق فياالستقالل      
 عممية التدقيق وعند ال يام بالفحص وكذلك عند الت رير .

أداء البمل المنوط  فيأعمٍ درجات الميارة  الداخميوي صد بو امتبلك المدقق : الفنياالستقالل      
 تدريب وسياسات التبيين والتوظيف.بو وىذا يتم تبزيزه من خبلل المؤىبلت البممية البالية وال

وتحديد   الداخميتبيين المدقق  فيوي صد بو عدم تدخل اإلدارات التنفيذية  :المالياالستقالل      
 التنظيمي.أن ىذا ال كل يبتبر جزءًا ميمًا من موشوع االست بلل و أتبابو ومكافآتو 

 :الشركة في الداخميمكانة المدقق 2-2-3: 
ال ركة عمٍ قدرتو عمٍ  تح يق االست بللية  في الداخميلممدقق  التنظيميم يؤشر الموق      

بيئة  في الداخميإلدارة التدقيق  التنظيمي الوشمعممو كما أ رنا ساب ًا ويختمف  فيوالموشوعية 
 فيبمػتو ىذه ال ركة أو تمك  الذيالرقابة من  ركة إلٍ أخرى أو من دولة إلٍ أخرى تببًا لمتطور 

ومسايرتيا ألحدث نظم الرقابةي حيث أنيا تخشم إما لئلدارة البميا أو لمجمس اإلدارة أو لمجنة  متاببتيا
ىذا الموشوع إلٍ أن الوشم الطبيبي واألمشل  فيالتدقيق المنبش ة عن مجمس اإلدارةي وي ير الباحشون 

مس اإلدارة أو لجنة بال ركة إن لم يكن لمج إداريإلٍ أعمٍ مستوى  الداخميىو أن تكون تببية المدقق 
      (.111: 1998التدقيق )إبراىيمي 

لبمل المدقق  الخارجيسياق ت ييم المدقق  فيوىذا ما أكدت عميو مبايير التدقيق الدولية  
تببية  ىيإلٍ أن الحالة المشالية  610لمتدقيق رقم  الدوليمن المبيار 13 حيث أ ارت الف رة  الداخمي

( واليدف من ذلك IFAC, 2001: 214بال ركة ) إداريبأعمٍ مستوى  ميالداخوارتباط قسم التدقيق 
جميم دوائر وأقسام ال ركة األخرى كما أن ذلك ي ير  فيال يام ببممو  الداخميىو أن يتمكن المدقق 

      (.4: 1987يتمتم بيا )اليوارى ومحمدي التيبدرجة كبيرة إلٍ درجة االست بللية 
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 في الداخميت أنو كمما ارتفبت المكانة التنظيمية ل سم التدقيق وقد استنتجت إحدى الدراسا 
عمٍ تكمفة أداء ىذا  الداخميلموحدة االقتصادية كمما تفوق البائد من ن اط التدقيق  التنظيميالييكل 

      (.31: 1994الن اط )بدراني 

لتدقيق جميورية مصر البربية إلٍ أىمية تببية قسم ا فيوت ير قواعد حوكمة ال ركات  
 فيمن دليل قواعد ومبايير حوكمة ال ركات 4/3التدقيق حيث أ ارت الف رة  ةإلٍ لجن الداخمي

وتحديد  الداخميجميورية مصر البربية إلٍ أنو يجب أن يكون تبيين وتجديد وعزل مدير إدارة التدقيق 
ض الدول مشل النمسا مباممتو المالية ب رار من البشو المنتدبي ب رط مواف ة لجنة التدقيقي وفٍ بب

إلٍ اإلدارة يتطمب ذلك من مجمس اإلدارة أن يحصل  الداخميتكون تببية قسم التدقيق  التيوألمانيا 
 إلٍوأن يحصل مجمس اإلدارة كذلك عمٍ األدلة  الداخميعمٍ ممخص عن عمل ونتائر وظيفة التدقيق 

:2004طري ة مناسبة )مجاىدي بم تح ق ىدفيا الت يي الداخمييطمبيا لمتأكد من أن وظيفة التدقيق 

221). 

 المتطمبات المعرفية والحرفية وأخالقيات مهنة التدقيق الداخمي: 3-2-3:
 فيتستوجب تطورًا موازيًا  الداخميحدشت عمٍ وظيفة التدقيق  التيال  ك أن التطورات       

2004المواصفات والمتطمبات المبرفية والمينية )مجاىدي  أن يتم  الشرورين (ي حيث أنو م207:
تطوير أداء المدق ين الداخميين وتبزيز خبراتيم عبر سياسات مناسبة من  فياألخذ باألساليب البممية 

اإلدارة  مجالي فيالتدريب أو حتٍ إفراد  يادات أكاديمية لممينة بحيث تتركز الدراسة األساسية فييا 
      .(Vinten, 2004: 581والمحاسبة ) 

قرار بأن ىذا ال يبد كافيًا وأن المطموب ليس ف ط منياجًا يمبٍ حاجات المدقق وال بد من اإل 
بل ويجب أن يمبٍ أيشًا الحاجات المتزايدة لؤلطراف المستفيدة وذلك بيدف تشييق فجوة  الداخمي

اإل ارة ىنا إلٍ أىمية التدريب وص ل الخبرات الخاصة  وينبػي( Vinten, 2004: 595التوقبات )
خصوصًا ببد تطور دوره ليتبدى المجاالت المالية والمحاسبية إلٍ المجاالت  داخميالبالمدقق 

      .االست اريالت ػيمية وال يام بدوره 

وقد تناولت البديد من الدراسات ىذا الموشوع بالدراسة والتحميل حيث اعتبرت دراسة  
(Arena, et  al 2006: 289 التدريب والتطور )مواجية األعباء  فيمينة  رطًا لنجاح ال الميني

      بيئة األعمال. فيأصبحت تتحمميا وف ًا لمتطورات الحديشة  التيالمتزايدة 

إلٍ أن الفيم المبمق ألىداف وطبيبة عمل ال ركة يبتبر  (Ruud,2004: 74وقد أ ار ) 
لخطة الوصول إلٍ األىداف وانجازىا وفق ا في الداخميمن الشروريات و روط نجاح وظيفة التدقيق 
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إلٍ أن مدير قسم التدقيق  الداخميمن مبايير التدقيق  2010المبتمدة سمفًا حيث ي ير المبيار رقم 
تتبرض ليا ال ركة  التيعميو وشم خطة لمتدقيق مبنية عمٍ ت ديراتو ب أن أولويات المخاطر  الداخمي

      (.IIA, 2004:15وذلك باالتساق مم أىداف ال ركة )

جوانب أخرى غير الجوانب  فيتنمية مياراتو   إلٍيحتاج  الداخميوال  ك أن المدقق  
غالبًا ما يصطدم ببوائق  الداخميحيث أن المدقق  والسموكي النفسيالمبرفية والبممية وىٍ الجانب 

واتجاىات مشادة لبممو من قبل أفراد داخل المنظمة يرون فيو سببًا لم اكل ليم وال يرون فيو سببًا 
قد تواجييم وىذا يصبب ميمتو الفنية ويحتاج منو ميارات خاصة بالتواصل وال درة  يالتلحل الم اكل 

      عمٍ اإلقناع والبمل بروح الفريق وامتبلك ال درات الحوارية.

حيث  الداخميالمدقق  فيوقد حدد مبيد المدق ين الداخميين المواصفات الواجب توافرىا  
 .(IIA, 2004: 4: )كالتاليوىٍ  الجزيئاتجموعة من إطارىا م فيوشم أرببة قواعد عامة يندرج 

أداء عمميم  في: حيث أنو يجب عمٍ المدق ين الداخميين أن يتحموا بالنزاىة (Integrityالنزاهة ) -1
 أعماليم واالعتماد عمييا  ويندرج تحت ىذا البند ال واعد السموكية التالية: فيمما يؤسس لمش ة 

د حيث يجب عمٍ المدق ين الداخميين أن يتسموا باألمانة األمانة والموشوعية واالجتيا -
 أداء واجباتيم ومسئولياتيم. فيوالموشوعية والحرص 

 االلتزام بال انون والك ف عن كل ما يخالف ال انون ويس  لممينة. -
 يبمل بيا. التيعن أفبال يس  لممينة أو المنظمة  التػاشيعدم ممارسة أو  -
 يبمل بيا. التيألىداف ال رعية لممنظمة تح يق ا فياحترام والمساىمة  -
 فييجب عمٍ المدق ين الداخمين بداء عمٍ درجات الموشوعية  :(Objectivityالموضوعية ) -2

يصال المبمومات والت ارير حول عمميم وأن ال يخشبوا لتأشير مصالحيم  جمم وت ييم األدلة وا 
وذلك ي تشٍ من المدق ين  المينيتكوين رأييم ال خصية وتأشير األطراف المختمفة عند بناء ت ديراتيم و 

 -الداخميين:
ن اط أو عبلقة من  أنيا أن تشبف أو من المفترض أن تشبف  أي فيعدم الم اركة   -

ين أ عنيا  التيموشوعيتيم وقدرتيم عمٍ إصدار األحكام الببيدة عن التحيزي وىذا ي مل الببلقات 
 ا.يبمل بي التيالمصالح مم المنظمة  فيتشارب 

لممدقق  المينيطرف ذو عبلقة من  أنيا أن تؤشر عمٍ الحكم  أيمن   يء أيعدم قبول   -
 .الداخمي

يتوصل إلييا وعدم ذكرىا تؤشر عمٍ قيمة الت رير الصادر  التيشرورة ذكر جميم الح ائق المادية   -
 حول األن طة محل التدقيق.
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الداخميين احترام قيمة وممكية  حيث أنو يجب عمٍ المدق ين :(Confidentialityلسرية )ا -3
تتسم بالسرية ال يتم  التييبممون بيا وأن الك ف عن المبمومات  التيمبمومات البائدة لممنظمة ال

 األعراف المينية وىذا  ي تشٍ منو. تفتشيوأو واجب  قانونيإال من خبلل سمطة مختصة بأمر 
 تأدية واجبو.اكتسبيا أشناء  التياستخدام وحماية المبمومات  فيالحذر  -
استخدام مخالف  أيسبيل الحصول عمٍ أية مكاسب  خصية أو  فيلن يستخدم ىذه المبمومات  -

طارىا   .األخبلقيلم انون أو مخالف لؤلىداف الم روعة لممنظمة وا 
حيث أنو يجب عمٍ المدق ين الداخميين أن يطب وا المبرفة والميارات  :(Competencyلكفاءة )ا -4

 -ة أشناء ت ديميم لمخدمات وىذا يتطمب منيم:والخبرات المطموب
 ألدائيا. البلزمةيمتمكون المبرفة والميارات  التياالن ػال ف ط بت ديم الخدمات  -
 الدولية لمممارسة المينية. الداخميخدمات التدقيق بموجب مبايير التدقيق  الداخميأن يؤدى المدقق  -
 ونوعية خدماتيم. تحسين مياراتيم وبراعتيم ب كل مستمر وتحسين جودة -

أرببة مجاالت  ف ( إلٍ أىمية تبزيز المدق ين الداخميين لميارات 41:  2004وقد أ ار )الكا في -
خمق ال يمة  فيزيادة مساىمة المدق ين الداخميين  فيرئيسية عمٍ األقل وىذا يساعد من وجية نظره 

 :ىيوىذه المجاالت 
 يا المبمومات.مجال الت نية وتكنولوج فيشرورة تبزيز مبرفتيم  -
 شرورة تبزيز مبرفتيم بمبايير الجودة. -
عادة ىندسة األعمال  فيإدراك االتجاىات الحديشة  - إدارة األعمال مشل إدارة الجودة ال اممة وا 

 فشبًل عن المداخل الحديشة مشل التكمفة وف ًا لمن اط والتكمفة المستيدفة. راتيجيوالتخطيط االست
 إدارة التػيير والمرونة واالستماع والتفاوض وفيم ال خصيات. مجال فيشرورة ت وية مياراتيم  -

مجال  في دوليىذا وي وم مبيد المدق ين الداخميين بب د امتحانات لمحصول عمٍ مؤىل       
مايو ونوفمبر من كل   يري فيوذلك  ( (Certified Internal Auditor ( CIA) الداخميالتدقيق 

 فيىذا المجال عمٍ مستوى البالم ويت دم الطالب لبلمتحان  فيد عام ويبتبر ىذا ىو امتحان الوحي
 المواد المنيجية التالية:

دارة المخاطر ونظم الرقابة في الداخميدور ن اط التدقيق  1-  حوكمة ال ركات وا 
 .الداخميإجراء االرتباط بالتدقيق  -2
 ونظم المبمومات. الداخميتحميل عمل التدقيق  -3

 عمال.ميارات إدارة األ 4-

حيث  الداخميالمدقق  في( الميارات الواجب توافرىا Prawitt, 2004: 192وقد أوشح )       
قسميا إلٍ نوعين من الميارات وىما ميارات إدراكية وت مل الميارات التحميمية وال درات اإلبداعية 
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مل شػط البمل ىو الميارات السموكية وت مل الميارات ال خصية من تح الشانيوالتطويرية والنوع 
مشل إمكانية البمل كفريق والميارات  اإلنسانيواإلجياد وشػط الوقت والصراعات ميارات التواصل 
 التنظيمية مشل فيم المؤسسة و بكات االتصال الرسمية.

يجب أن يمتمك ميارات  الداخمي( إلٍ أن المدقق Ramamoorti, 2004: 39كما أ ار )      
ي وم بالتدقيق فيياي وأن يمتمك  التيلدقيق وأن يمتمك فيمًا كامبًل لممنظمة التفكير المبمق والتحميل ا

مجال الرقابة الداخمية كما يجب عميو أن يمتمك وعيًا  فيالمبرفة بالمفاىيم الجديدة والت نيات الحديشة 
 كامبًل ودقي ًا باألخطار والفرص المحيطة بالمنظمةي والمبرفة بالبموم اإلحصائية.

 :حوكمة الشركات في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي دور: 4-2-3
في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي, حيث أنيا تساعد في  لحوكمة ال ركاتىناك دور ىام       

تحسين وتطوير األجزاء األرببة الخاصة بجودة التدقيق الداخمي التي حددىا مبيد المدق ين الداخميين 
ي زيادة التزام المدق ين الداخميين بميشاق أخبلقيات مينة التدقيق فحوكمة ال ركات  تؤشر ب كل فبال ف

الداخميي كما تمبب دورًا ىامًا في التزام المدق ين الداخميين بمبايير التدقيق الداخمي وااللتزام بيا عند 
تطوير األداء الميني لممدق ين الداخمييني  إلٍتنفيذ األن طة كما أن تطبيق حوكمة ال ركات يؤدى 

ث يبمل عمٍ زيادة اىتمام اإلدارة البميا بلعداد وتدريب موظفي مكتب التدقيق الداخمي في حي
ال ركاتي عبلوة عمٍ اىتمامو بصبلحياتيم واست بلليتيمي كما أنيا تؤشر ب كل ميم في تحسين 

وير ممارسات وأساليب التدقيق الداخمي التي يطب يا المدق ين الداخميين مما يدفبيم لممحافظة عمٍ تط
ممارساتيم وأساليب عمميم ي وذلك نظرًا الىتمام حوكمة ال ركات بلدارات التدقيق الداخمي 

لموصول إلٍ المبمومة التي  االزمةواست بلليتيمي إشافة إلٍ االىتمام بصبلحيتيم ومنحيم ال درة 
 .(302 :2013ي السامرائييحتاجونيا في عمميم.)

  متطمبات حوكمة الشركات:معايير التدقيق الداخمي في ضوء  5-2-3:
تتم أن طة التدقيق الداخمي في بيئات ش افية وقانونية واقتصادية متباينة ويتم تنفيذىا داخل      

 الفروقات ركات تتباين أىدافيا وأحجاميا وىياكميا التنظيمية ومن خبلل أ خاص مختمفيني وكل تمك 
مي في البيئات المختمفة, لذا فمن الشروري واالختبلفات قد تؤشر عمٍ ممارسة أن طة التدقيق الداخ

إخشاع عممية التدقيق الداخمي إلٍ عممية ت ويم وتطوير مستمرة لتسييل وشبط عمل المدق ين 
الداخميين في ظل ىذه المباييري ويتم تسييل تح يق ىذا األمر من خبلل تطوير مبايير التدقيق 

"  ليذا األمر أصدر مبيد المدق ين الداخميينالداخمي في شوء متطمبات حوكمة ال ركاتي وتنفيذًا 
IIA" يق الحديشة في مجموعتين مبايير حديشة لمواكبة المستجدات االقتصادية إذ ُأصدرت مبايير التدق

 .(244: 2005: )خميلي كما يأتي
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   " معايير الصفاتTrail Standards "" : 
صادرة من مبيد المدق ين الداخميين وىي عبارة عن مجموعة مكونة من أرببة مبايير رئيسة        

والتي تتناول سمات وخصائص ال ركات واألفراد الذين يؤدون أن طة التدقيق الداخمي فييا وىي كما 
 يأتي:

الػرض من المسئوليات المم اة عمٍ عاتق ال ائمين بأن طة التدقيق الداخمي  1000مبيار رقم  -
رسميًا في الئحة التدقيق التي يتم اعتمادىا  والػرض من السمطات الممنوحة ليم ووجوب تدوينيا

 من أعمٍ سمطة في ال ركة.
االست بللية بالنسبة ألن طة التدقيق الداخمي والموشوعية في أداء ىذه األن طة  1100مبيار رقم  -

 والموشوعية في إبداء الرأي النيائي لممدق ين الداخميين.
طة التدقيق الداخمي وبذل البناية المينية البراعة في أداء المدقق الداخمي ألن  1200مبيار  -

 البلزمة في تأديتيا.
 جودة التدقيق الداخمي وخشوعو لبمميات الت ويم والتحسين. 1300مبيار  -

 :"Performance Standards"معايير األداء 
وىي عبارة عن سببة مبايير رئيسة صادرة من مبيد المدق ين الداخميين والتي تصف أن طة     

 الداخميي والمبايير التي يتم من خبلليا قياد أداء تمك األن طة وىي:التدقيق 
 إدارة ن اط التدقيق الداخمي والتي ت م مسئولية مراقبتيا عمٍ مدير قسم 2000مبيار رقم  -

دارة بالكفاءة والفاعمية لتمكين التدقيق الداخمي من خمق إلالتدقيق في ال ركة وينبػي أن تتميز ىذه ا
  ركة.قيمة إشافية لم

طبيبة عمل التدقيق الداخمي إذ يجب عمٍ ن اط التدقيق الداخمي أن ي وم  2100مبيار رقم  -
 بالت ويم وبالمساىمة في تحسين إدارة المخاطر والرقابة والسيطرة وحوكمة ال ركات.

 تخطيط ميمة البمل. 2200مبيار رقم  -
ميين أن ي وموا بتحديد وتحميل أداء ميمة البملي إذ ينبػي عمٍ المدق ين الداخ 2300مبيار رقم  -

 وت ويم وتسجيل مبمومات كافية لتح يق أىداف الميمة التي يتولون ال يام بيا.
توصيل النتائر إذ ينبػي عمٍ المدق ين الداخميين أن ي وموا بليصال نتائر البمل  2400مبيار  -

 التدقي ي بالوقت والطرقة المناسبين.
الميمة ت م عمٍ مدير قسم التدقيق الداخمي الذي ينبػي أن متاببة الت دم وىذه  2500مبيار رقم  -

يصال النتائر  يكون حريصًا عمٍ أن يؤسس نظام لمبمل ويتولٍ مسئولية الحفاظ عمية ومراقبتو وا 
 لئلدارة.
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قبول اإلدارة لممخاطري بما أن ت ويم وتحسين إدارة المخاطر أصبحت شمن  2600مبيار رقم  -
ينبػي عمٍ مدير قسم التدقيق في ال ركة  2120موجب المبيار ن اط عمل التدقيق الداخمي ب

ذا أحس أنو أعمٍ من المستوى الذي يمكن  التأكد من المستوى الذي تت بمو اإلدارة من المخاطر وا 
ذا لم يتم حمو يتم رفبو لمجمس  لم ركة أن تتحممو عميو أن يناقش الموشوع مم اإلدارة البميا وا 

 لمناسب. اإلدارة لمتوصل إلٍ الحل ا

من المجموعة الشانية يختص بحوكمة  2100المتفرع من المبيار رقم  2130والمبيار رقم        
ال ركات وي ير إلٍ أنو ينبػي أن يساىم ن اط التدقيق الداخمي في عمميات حوكمة ال ركات بواسطة 

 إسيامو في ت ويم وتحسين عممية الحوكمة من خبلل ما يأتي:
واألىداف وتح ي يا بحيث تكون اإلدارات مييأة وقادرة عمٍ اإلفصاح عن  التح ق من وشم ال يم - أ

 ن اطاتيا وأفباليا وقراراتيا ومدى مطاب تيا لؤلىداف المحددة والمتفق عمييا.
 مراقبة عممية انجاز األىداف من خبلل: - ب
 كمف الباممون ال يام بو. التيت ويم نوعية األداء المنفذ عمٍ مستوى المسئوليات  -
 التوصيات المناسبة لتحسين عمميات ال ركة وتطويرىا. ت ديم -
 رفم الكفاية اإلنتاجية عن طريق التدريب باقتراح البلزم منيا. -
 .الداخمياألفبال وال رارات واتخاذىا قابمة لمفحص عن طريق التدقيق أن التح ق من المساءلة إذ  -
يجب  التيلبمميات والبرامر التح ق من الحفاظ عمٍ قيم ال ركة عن طريق تحديد المناطق أو ا -

 مراجبتيا وت ويميا أشناء التدقيق .

الم ام األولي ولتبديل  فيإصبلح أوشاع ال ركات ووشم مصمحتيا  فيظل الرغبة  ففي 
ال ركةي يبت د الببض بأن التدقيق  فيتصرفات اإلدارة بما يح ق التوازن بين المصالح المختمفة 

عمٍ أنيا األكشر تأىيبًل  الداخميأن ينظر إلٍ وظيفة التدقيق جزءًا من الحلي بحيث يجب  الداخمي
الرقابة عمٍ  أيفشبًل عن تدعيم عممية الرقابة األساسيةي  المؤسسيتحسين التحكم  فيلممساعدة 

أدوات الرقابة وت ييم الفبالية الت ػيمية الخاصة باالستراتيجيات والمبادرات اإلداريةي وحتٍ يتمكن 
يم بحاجة إلٍ ببشالطمب عمٍ خدماتيم ف فين من االستفادة من ىذا النمو المتباظم الداخميو  المدق ون

لزام المدق ين الداخميين باإلطار الجديد لممارسة المينة ك ركاء  لئلدارة   فيرفم مكانتيم التنظيمية وا 
 :فيي من خبلل دوره المؤسسيأحد عناصر التحكم  الداخمي, باعتبار التدقيق المؤسسيالتحكم 

(dir.com-www.jps) 
 .ي ومدى نجاح ىذا التطبيقجميم أقسام المن أة  فيمأنة اإلدارة عمٍ تطبيق سياساتيا ط1- 
 ت دم لئلدارة. التيشمان صحة البيانات واإلحصائيات 2- 

 شد االنحراف. اإلدارةحماية أموال المن أة وحماية خطط  -3

http://www.jps-dir.com/
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مبنية عمٍ مجموعة من  الداخميالحكم عمٍ الممارسة البممية لمتدقيق  فييير تستخدم يجاد مباإ -4
 األىداف والمبادئ.

 أداء وظائفيا. فيالتنظيم بما يساعد اإلدارة  فيت ويم الجوانب الرقابية  5-
 منيا. أليوعدم تببيتو  اإلدارات باقياست بلاًل تامًا عن  الداخمياست بلل التدقيق  -6
 تيا لئلدارة البميا لشمان تطبيق توصياتيا بسرعة.تببي -7

ميشاق تأسيسياي وأن تكون ب ية  فيأن تتم ممارستيا لمياميا بناء عمٍ سمطات صريحة مدونة 8- 
 اإلدارات عمٍ عمم بح وقيا وسمطاتيا وصبلحيتيا.

ين تحديد عبلقة إدارة ال ركة بمبلكيا وأصحاب المصالح فييا شمن نصوص )مواد( ال وان -9
 وال واعد والمباييري وبما يشمن:

 أن ال تس  اإلدارة استػبلل أموال المبلك. -
 األجل الطويل. يشمان سبٍ اإلدارة والمستشمرين إلٍ تبزيز ربحية ال ركة وقيم األسيم ف -
عدادتوفير بيئة رقابية فبالةي  -  فبالي مم ت كيل لجنة تدقيق . داخمينظام تدقيق  وا 
 اإلدارة ب كل فبالي وتأكدىم أن اإلدارة ال تس  استخدام أمواليم. تمكين المساىمين من رقابة -
حيال شمان االلتزام بيا وذلك بتأىيميم  األساسيتفيم المدق ين الداخميين لمبادئ الحوكمة ودورىم  -

 عمميًا وعمميًا.
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 : المقدمة 4-1
جراءاتيا محورًا رئيسًا يتم من خبللو إنجاز الجانب التطبي ي من ي       بتبر منير الدراسة وا 
وعن طري يا يتم الحصول عمٍ البيانات المطموبة إلجراء التحميل اإلحصائي لمتوصل إلٍ  يراسةالد

وبالتالي تح ق األىداف  يالنتائر التي يتم تفسيرىا في شوء أدبيات الدراسة المتبم ة بموشوع الدراسة
 التي تسبٍ إلٍ تح ي يا. 

وكذلك أداة الدراسة ي وعينة الدراسةلممنير المتبم ومجتمم  حيث تناول ىذا الفصل وصفاً       
ومدى صدقيا وشباتيا. كما يتشمن وصفًا  يالمستخدمة وطري ة إعدادىا وكيفية بنائيا وتطويرىا

وينتيي  يواألدوات التي استخدمتيا لجمم بيانات الدراسة يإلجراءات تصميم أداة الدراسة وت نينيا
وفيما يمي  يل البيانات واستخبلص النتائرالفصل بالمبالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحمي

 وصف ليذه اإلجراءات.

 الدارسة  منهج: 4-2
عمٍ طبيبة الدراسة واألىداف التي تسبٍ إلٍ تح ي يا ف د استخدم المنير الوصفي  بناءً       

نيا والذي يبتمد عمٍ دراسة الظاىرة كما توجد في الواقم وييتم بوصفيا وصفًا دقي ًا ويببر ع يالتحميمي
ال يكتفي ىذا المنير عند جمم المبمومات المتبم ة بالظاىرة من أجل است صاء  كما يتببيرًا كيفيًا وكمياً 

بل يتبداه إلٍ التحميل والربط والتفسير لموصول إلٍ استنتاجات يبني  يىا وعبلقاتيا المختمفةر مظاى
 عمييا التصور الم ترح بحيث يزيد بيا رصيد المبرفة عن الموشوع.

 م مصدرين أساسين لممعمومات:ااستخدتم د وق
مصادر البيانات  ٍ: حيث اتجيت الباحشة في مبالجة اإلطار النظري لمبحث إلالمصادر الثانوية

الشانوية والتي تتمشل في الكتب والمراجم البربية واألجنبية ذات الببلقةي والدوريات والم االت 
تناولت موشوع الدارسةي والبحث والمطالبة في مواقم والت اريري واألبحاث والدراسات الساب ة التي 

 اإلنترنت المختمفة.
جمم البيانات األولية من  ف د تم: لمبالجة الجوانب التحميمية لموشوع البحث المصادر األولية

 كأداة رئيسة لمبحثي صممت خصيصاً ليذا الػرض. االستبانةخبلل 

 مجتمع الدراسة : 4-3
ن مجتمم الدراسة ليا, وبذلك فتدرستم ة بأنو جميم مفردات الظاىرة التي مجتمم الدراسيبرف        

ىو جميم األفراد أو األ ياء الذين يكونون موشوع م كمة الدراسة. وبناًء عمٍ م كمة الدراسة وأىدافيا 
والبالع عددىم  الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فمسطينفان المجتمم المستيدف يتكون من 
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ي وتم استخدام (3ممحق رقم ) تم الحصول عمي قائمة بيا من خبلل بورصة فمسطين  ركة (49)
 .       لوحدات التدقيق الداخمي في ال ركات المدرجة في بورصة فمسطينالبينة أسموب 

( 46والبااالع عااددىا) عمااٍ وحاادات التادقيق الااداخمي فااي ىاذه ال ااركات ةحياث تاام توزياام االساتبان      
واحدة لكل وحدة يتم تببئتيا من قبل المسائول عان الوحادةي وتام اساترجاع  بانةاستحيث خصصت  وحدة
 وتبتبار ىاذه النسابة جيادة حياث رفشات تسابة%( 74أي بنسابة إرجااع )الدراساة  عيناةمان  ةاستبان 34

ي وتم ف د االتصال بشبلث  ركاتي وببد تفحص االستبيانات لم تستببد أي منيا  ركات تببئة االستبانة
 ياااق ال اااروط المطموباااة لئلجاباااة عماااٍ االساااتبياني وباااذلك يكاااون عااادد االساااتبيانات الخاشااابة نظااارًا لتح
 .استبانة 34لمدراسة 

  ةستبانخطوات بناء اال: 4-4
دور حوكمة الشركات في تحسين وظيفة التدقيق "بلعداد أداة الدراسة لمبرفة  ةالباحش تقام      

 :ةستبانء االع الخطوات  التالية لبناااتبقد تم و  "الداخمي
  اإلطبلع عمٍ األدب اإلداري والدراسات الساب ة ذات الصمة بموشوع الدراسة, واالستفادة منيا في

 وصياغة ف راتيا. ةستبانبناء اال
  االستبانة رفين والمحاسبيين في تحديد أببادوالم  سبلميةاال ةمن أساتذة الجامب عدداً  ةاست ار تم 

 وف راتيا.
 االستبانةسية التي  ممتيا تحديد المجاالت الرئي. 
 .تحديد الف رات التي ت م تحت كل مجال 
 بداء المبلحظات. االستبانةعرض  عمٍ الم رف لمن اش وا 
  ور حلم باإلشافةف رة  37في صورتيا األولية وقد تكونت من ستة محاور  االستبانوتم تصميم

 األولية(.) ت األساسيةالبيانا
 لمحكمين ذوي الخبرة في المجاالت األكاديمية والمينية ( من ا5عمٍ) االستبانةعرض  تم

 ( يبين أسماء أعشاء لجنة التحكيم.2. والممحق رقم )الجامبة االسبلمية واإلحصائية في
  من حيث الحذف أو اإلشافة والتبديل,  االستبانةفي شوء آراء المحكمين تم تبديل ببض ف رات

 (.1ممحق ) ي( ف رة37)في صورتيا النيائية عمٍ  االستبانةلتست ر 

 أداة الدراسة : 4-5
دراسة  دور حوكمة الشركات في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي"حول  استبانةتم إعداد       

 تطبيقية عمى الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فمسطين".
 الدارسة من قسمين رئيسين: استبانةتتكون 
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البمري المؤىل البمميي  صية عن المستجيب )الجنسيوىو عبارة عن البيانات ال خالقسم األول: 
التخصص البمميي المسمٍ الوظيفيي سنوات الخبرة كمدققي دورات في مجال البمل الحالي وعدد 

 الدورات(.
 عمٍ المحاور التالية: ةموزع يف رة 37ويتكون من  يوىو عبارة عن مجاالت الدراسة القسم الثاني:

 ( ف رة.8ويتكون من ) ،ال فافية في تحسين وظيفة التدقيق الداخميتطبيق مبدأ اإلفصاح و أواًل : 
 ،تطبياق مبادأ دور أصاحاب المصاالح فاي حوكماة ال اركات  فاي تحساين وظيفاة التادقيق الاداخميثانيًا: 
 ( ف رات.5ن )م ويتكون

  رات.( ف7تطبيق مبدأ مسئوليات مجمس اإلدارة في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي ويتكون من ): ثالثاً 
 ( ف رة.5تطبيق مبدأ البدالة بين المساىمين في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي ويتكون من ): رابعاً 

( 6تطبيااق مباادأ حمايااة ح ااوق المساااىمين فااي تحسااين وظيفااة التاادقيق الااداخمي ويتكااون ماان ): خامســاً 
 ف رات.
ين وظيفااة التاادقيق فااي تحساا تطبيااق مباادأ شاامان وجااود أساااس إلطااار فبااال لحوكمااة ال ااركات: سادســاً 
 ( ف رات.6يتكون من )و  الداخمي

( م ياس ليكرت الخماسي ل ياس استجابات المبحوشين لف رات 5-1تم استخدام التدرج )و       
 : (1االستبيان حسب جدول رقم )

 (5-1) المقياس درجات: (1) جدول
 االستجابة

 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة قميمة قميمة جداً  الدرجة

  االستبيان صدق: 4-6
بالتأكد  ةالباحش تما وشبت ل ياسوي وقد قام ةستباناالأن ت يس أسئمة  ةستباناالي صد بصدق       

 :بطري تين ةستباناالمن صدق 

 :"الصدق الظاهري" أداة الدراسةصدق : 1-6-4
متخصصين في  (5)عمٍ مجموعة من المحكمين تألفت من  نةستبااالعرشت الباحشة       

وقد  (ي2)األكاديمية والمحاسبية والمينية واإلحصائية وأسماء المحكمين بالممحق رقم المجاالت 
استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بلجراء ما يمزم من حذف وتبديل في شوء الم ترحات الم دمةي 

 (.1)انظر الممحق رقم  -وبذلك خرج االستبيان في صورتو النيائية 
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 :صدق المقياس :4-6-4
 Internal Validityاالتساق الداخمي  أواًل:
مم المجال الذي  االستبانةي صد بصدق االتساق الداخمي مدى اتساق كل ف رة من ف رات       

وذلك من خبلل حساب  لبلستبانةىذه الف رةي وقد قامت الباحشة بحساب االتساق الداخمي  ياتنتمي إلي
 والدرجة الكمية لممجال نفسو. الستبانةامبامبلت االرتباط بين كل ف رة من ف رات مجاالت 

 نتائر االتساق الداخمي : -
دور حوكمة ال ركات مبامل االرتباط بين كل ف رة من ف رات مجال " التاليةول اجدالوشح ت      

والدرجة الكمية لممجالي والذي يبين أن مبامبلت االرتباط المبينة  "في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي
وبذلك يبتبر المجال صادق لما وشم ل ياسو وكانت قيم االرتباط  α= 0.05وي مبنوية دالة عند مست

 جميبيا قوية في جميم المحاور.
  تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية في تحسين وظيفة : الصدق الداخمي لفقرات المحور األول"

 .التدقيق الداخمي"
رة مان ف ارات مجاال "تطبياق مبادأ اإلفصااح االرتبااط باين كال ف ا تمباامبل( 2يبين جادول رقام )        

ي والذي يبين أن مباامبلت االرتبااط وال فافية في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي" والدرجة الكمية لممجال
ي وباذلك تبتبار 0.05ي حيث إن ال يمة االحتمالية لكل ف ارة أقال مان0.05المبينة دالة عند مستوى داللة 

                                                                  شبت ل ياسو.ف رات المحور األول صادقة لما و 
في تحسين  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "تطبيق اإلفصاح والشفافية :4جدول 

 وظيفة التدقيق الداخمي" والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig). 
0.6670.002 يتم اإلفصاح عن المبمومات الميمة بطري ة عادلة ونزيية وصادقة.-1

0.7210.001 عممية اإلفصاح عن المخاطر المتوقبة تتم بموشوعية و فافية.-2

0.6540.000 يتم اإلفصاح عن المبمومات الميمة في الوقت المناسب دون تأخير.-3

0.8010.000 مالية المست بمية.تفصح ال ركة عن خططيا ال-4

0.8000.000 يتم عرض البيانات المالية بطري ة ُتسيل من عممية التحميل المالي.-5

0.6350.021 تراعي ال ركة اإلفصاح الكافي والبادل لمبيانات المالية البلزمة لممستشمرين.-6

7-
داف عممية التدقيق مدى االست بلل المتوفر لممدقق الداخمي يمكنو من تح يق أى
 بمستوى كفاءة أفشل في المجال المالي والت ػيمي بال ركة.

0.7410.000 

0.5890.023 تكون الخطط المتبم ة بالتوظيف والتبيين والتطوير لمموارد الب رية مبمنة لمجميم.-8

 .α=0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
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  تطبيق مبدأ دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات  لثاني:" ا الصدق الداخمي لفقرات المحور
  في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي " 

مبدأ دور  تطبيقاالرتباط بين كل ف رة من ف رات مجال " تمبامبل( 3يبين جدول رقم )       
ي جال" والدرجة الكمية لممفي تحسين وظيفة التدقيق الداخمي في حوكمة ال ركات  أصحاب المصالح

ن ال يمة االحتمالية لكل إي حيث 0.05والذي يبين أن مبامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
 تبتبر ف رات المحور األول صادقة لما وشبت ل ياسو.ي وبذلك 0.05ف رة أقل من

 (3)جدول رقم 
ي حوكمة معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "تطبيق مبدأ دور أصحاب المصالح ف
 الشركات  في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي" والدرجة الكمية لممجال

 الفقرات م
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig). 

 0.8120.002 يتم احترام ح وق أصحاب المصالح التي تن أ بموجب ال انون.-1

2-
طااراف فااي يااوفر قساام التاادقيق الااداخمي آليااات واشااحة تشاامن حااق جمياام األ

 الحصول عمٍ المبمومات الكافية والدقي ة في الوقت المناسب.
0.8540.001 

3-
لدى قسم التدقيق الداخمي فاي ال اركة شامانات تحماي ح اوق الماوظفين عناد 

 حدوث خبلف مم اإلدارة.
0.7840.000

4-
تتحمااال اإلدارة التنفيذياااة المسااائولية الكامماااة عااان إلحااااق أي شااارر ماااادي أو 

 حق بالمجتمم)المسئولية االجتماعية(مبنوي يم
0.6890.000

0.7610.002 يبمع الموظفون وجيات نظرىم لئلدارة البميا وف ًا آلليات واشحة.-5

  تطبيق مبدأ مسئوليات مجمس اإلدارة في حوكمة " :الثالث الصدق الداخمي لفقرات المحور
  " في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي الشركات 
مسئوليات مجمس اإلدارة االرتباط بين كل ف رة من ف رات مجال " تمبامبل( 4بين جدول رقم )ي        

ي والذي يبين أن مبامبلت االرتباط المبينة " والدرجة الكمية لممجالتحسين وظيفة التدقيق الداخميفي 
تبتبر ف رات ي وبذلك 0.05ن ال يمة االحتمالية لكل ف رة أقل منإي حيث 0.05دالة عند مستوى داللة 

 صادقة لما وشبت ل ياسو. يشانالمحور ال
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 (2رقم )جدول 
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "تطبيق مبدأ مسئوليات مجمس اإلدارة في تحسين 

 وظيفة التدقيق الداخمي" والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig). 
 2.222 2.741 عٍ أن يكون أعشاء مجمس اإلدارة من ذوي السيرة والسمبة الحسنة.ُيرا  -1

 2.221 2.754 يتكون غالبية أعشاء مجمس اإلدارة من اإلدارة غير التنفيذية لم ركة. -2
 2.222 2.821 تتوفر المؤىبلت البممية والبممية لدى أعشاء مجمس اإلدارة. -3

 2.222 2.811 الباممين وتحسين الخدمات الم دمة ليم. يتم االلتزام بالواجبات تجاه -4

 2.222 2.689 يتم االلتزام بالمسئوليات تجاه حممة األسيم وتح يق البوائد المناسبة ليم. -5

مجمس اإلدارة ومدى توجيياا نحاو تبظايم  استراتيجيةيسمح لممدق ين الداخميين بتدقيق  -6
 قيمة حممة األسيم. 

2.755 0.001 

7- 
إصاادار وتحديااد أىااداف وميااام وصاابلحيات إدارة التاادقيق الااداخمي ب ااكل واشااح  يااتم

 ومفصل من مجمس اإلدارة.
2.789 2.222 

 تطبيق مبدأ تطبيق مبدأ العدالة بين المساهمين " الرابع: الصدق الداخمي لفقرات المحور
  " الشركات في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي

تطبيق مبدأ البدالة بين  االرتباط بين كل ف رة من ف رات مجال " تمبلمبا( 5يبين جدول رقم )         
ي والذي يبين أن مبامبلت تحسين وظيفة التدقيق الداخمي " والدرجة الكمية لممجالالمساىمين في 

ي 0.05ن ال يمة االحتمالية لكل ف رة أقل منإي حيث 0.05االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
 صادقة لما وشبت ل ياسو. رابم رات المحور الوبذلك تبتبر ف

 (5)جدول رقم 
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "تطبيق مبدأ العدالة بين المساهمين في تحسين وظيفة 

 التدقيق الداخمي" والدرجة الكمية لممجال

 الفقرات م
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig). 

1-
تؤكاااد عماااٍ حاااق المساااتشمرين الصاااػار فاااي التباااويض عااان  ُتوجاااد آلياااات

 األشرار الناتجة عن سموك المستشمرين الكبار.
0.8410.000

0.8110.000 ُيحظر تداول األسيم لممطمبين عمٍ المبمومات الداخمية لم ركة.-2
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3-
اتخاذ ال رارات التي تؤشر عمٍ مصالح المساىمين يتم ببد است ارتيم من 

 ل ركة.قبل إدارة ا
0.7420.000

4-
اإلدارة التنفيذياااااة ممزماااااة باإلفصااااااح عااااان أي مصاااااالح تباااااود عماااااييم مااااان 

 ال ركة.
0.6890.000

0.8210.000 لممساىمين جميبًا الحق في اختيار أعشاء مجمس اإلدارة.-5

 يق مبدأ حماية حقوق المساهمين فيتطبيق مبدأ تطب" الخامس: الصدق الداخمي لفقرات المحور 
                                                           " سين وظيفة التدقيق الداخميتح

حمايااة االرتباااط بااين كاال ف اارة ماان ف اارات مجااال "تطبيااق مباادأ  تمبااامبل( 6يبااين جاادول رقاام )      
ي والاااذي يباااين أن " والدرجاااة الكمياااة لممجاااالفاااي تحساااين وظيفاااة التااادقيق الاااداخمي المسااااىمين ح اااوق 

ن ال يمااة االحتماليااة لكاال ف اارة أقاال إي حيااث 0.05مبااامبلت االرتباااط المبينااة دالااة عنااد مسااتوى داللااة 
 .صادقة لما وشبت ل ياسو خامسي وبذلك تبتبر ف رات المحور ال0.05من

                   
 (6)جدول رقم 

ين في تحسين معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "تطبيق مبدأ حماية حقوق المساهم
 وظيفة التدقيق الداخمي" والدرجة الكمية لممجال

 الفقرات م
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig). 

يوجااد لاادى ال ااركة آليااات مناساابة تمكاان المساااىمين ماان الحصااول عمااٍ المبمومااات  -1
 الخاصة باستشماراتيم في الوقت المناسب.

0.814

0.00

0 

 

2- 
ة تشمن لممسااىم تفاويض مان يناوب عناو بالتصاويت فاي اجتمااع توجد آليات واشح

 الييئة البامة.
0.769

0.000 

 

3-
يتوافر لادى ال اركة آلياات تؤكاد عماٍ أن التصاويت فاي اجتماعاات الييئاة الباماة ياتم 

 وفًق لم وانين المبمول بيا.
0.831

0.00

0



4-
راح بنااود إشااافية ىنااك آليااات مكتوبااة تاانص عمااٍ حااق المساااىمين فااي إشااافة أو اقتاا

 لمناق تيا في اجتماع الييئة البامة.
0.821

0.00

0



0.782 يتأكد قسم التدقيق الداخمي من ممارسة صػار حممة األسيم لح وقيم التصويتية.-5
0.00

0

6-
يحق لممساىمين الم ااركة وا عبلميام عان ال ارارات المتبم اة باالتػيرات الجوىرياة)مشل: 

 ساسي(.التبديبلت في النظام األ
0.689



0.000
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 مان وجود أساس إلطار فعال لحوكمةتطبيق مبدأ ض" السادس: الصدق الداخمي لفقرات المحور 
                                                           " لداخميتحسين وظيفة التدقيق ا فيالشركات 

شمان وجود أساس رة من ف رات مجال "االرتباط بين كل ف  تمبامبل( 7يبين جدول رقم )         
ي والذي " والدرجة الكمية لممجالفي تحسين وظيفة التدقيق الداخمي ال ركات إلطار فبال لحوكمة

ن ال يمة االحتمالية لكل ف رة إي حيث 0.05يبين أن مبامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
 .صادقة لما وشبت ل ياسو سسادي وبذلك تبتبر ف رات المحور ال0.05أقل من

 (7)جدول رقم 
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "تطبيق مبدأ ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة 

 الشركات في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي" والدرجة الكمية لممجال

 الفقرات م
 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig). 
0.7820.000 ركات ال وانين واألنظمة ذات الببلقة عند ممارسة أعماليا.ُتطبق ال -1

2-
توجااااد قااااوانين وت ااااريبات توشااااح ح ااااوق المساااااىمين وواجباااااتيم )مشاااال حااااق 

 التصويت وحق انتخاب أعشاء مجمس اإلدارة(.
0.6890.000

0.8520.000 يرتبط المدقق الداخمي بمجمس اإلدارة مبا رة.-3

4-
جاراءات مكتاوب لبمال المادقق الاداخمي يسااىم فاي تفبيال مباادئ يوجد دليل إ
 الحوكمة.

0.7890.000 

5- 
يمتمك المدقق الداخمي مبرفاة كافياة بالمباايير المينياة الواجباة لتفبيال مباادئ 

 الحوكمة.
0.7770.000

0.6890.000 حفظ الوشائق والمستندات يتم وف ًا لنظام داخمي لدى ال ركة. -6
 

 Structure Validity :لصدق البنائيثانيًا: ا
يبتباار الصاادق البنااائي أحااد م اااييس صاادق األداة الااذي ي اايس ماادى تح ااق األىااداف التااي تريااد       

ارتباااااط كاااال مجااااال ماااان مجاااااالت الدراسااااة بالدرجااااة الكميااااة لف اااارات  ىاألداة الوصااااول إليياااااي ويبااااين مااااد
 .ةستباناال

دالااة إحصااائيًا  ةسااتباناالالرتباااط فااي جمياام مجاااالت أن جمياام مبااامبلت ا( 8)يباين جاادول رقاام       
 ل ياسو. تصادقو لما وشب ةستباناالوبذلك يبتبر جميم مجاالت  α= 0.05عند مستوي مبنوية 
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 (8)جدول رقم 
 لالستبانةوالدرجة الكمية  االستبانةمعامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت 

 المجال م
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

ة القيم
االحتمالية 

(Sig). 

 0.000* 0.822 تطبيق مبدأ اإلفصاح وال فافية في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي. -1

2- 
تطبيق مبدأ دور أصحاب المصالح في حوكمة ال ركات  في تحساين وظيفاة 

 التدقيق الداخمي.
0.896 *0.000 

 0.000* 0.849 التدقيق الداخمي.تطبيق مبدأ مسئوليات مجمس اإلدارة في تحسين وظيفة  -3

 0.000* 0.885 تطبيق مبدأ البدالة بين المساىمين في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي. -4

 0.000* 0.829 تطبيق مبدأ حماية ح وق المساىمين في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي. -5

6 
 تطبيق مبادأ شامان وجاود أسااس إلطاار فباال لحوكماة ال اركات فاي تحساين

 وظيفة التدقيق الداخمي.
0.946 0.000* 

  Reliability االستبانةثبات : 4-7
أكشار  ةساتباناالنفس النتيجة لو تام إعاادة توزيام  ةستباناالأن تبطي ىذه  ةستباناالي صد بشبات       

يبنااي االساات رار فااي نتااائر  ةسااتباناالماان ماارة تحاات نفااس الظااروف وال ااروطي أو بببااارة أخاارى أن شبااات 
وعدم تػييرىا ب كل كبير فيما لو تم إعادة توزيبيا عمٍ األفراد عدة مرات خابلل فتارات زمنياة  ةستباناال

 الدراسة من خبلل: ةستباناوقد تح  ت الباحشة من شبات  مبينة
    معامل ألفا كرونباخCronbach's Alpha Coefficient: 
تائر كما ىي مبينة في ي وكانت النةستباناالاستخدمت الباحشة طري ة ألفا كرونباخ ل ياس شبات       

 .(9) جدول رقم
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 (9)جدول رقم 
 االستبانةمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات 

 عدد المجال م
 الفقرات

 معامل ألفا
 كرونباخ

 0.846 8 .تطبيق مبدأ اإلفصاح وال فافية في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي-1

وكماة ال اركات  فااي تحساين وظيفااة تطبياق مبادأ دور أصااحاب المصاالح فااي ح-2
 .التدقيق الداخمي

5 0.768 

 0.747 7 .تطبيق مبدأ مسئوليات مجمس اإلدارة في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي-3

 0.804 5 .تطبيق مبدأ البدالة بين المساىمين في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي-4

 0.817 6 .فة التدقيق الداخميتطبيق مبدأ حماية ح وق المساىمين في تحسين وظي-5

تطبيااق مباادأ شاامان وجااود أساااس إلطااار فبااال لحوكمااة ال ااركات فااي تحسااين -6
 .وظيفة التدقيق الداخمي

6 0.788 

 0.74 37 اجمالى الفقرات

أن قيمة مبامل ألفا كرونباخ مرتفبة لكل ( 9)واشح من النتائر الموشحة في جدول رقم       
 (. 0.74) ةستباناال( بينما بمػت لجميم ف رات 0.747.0.846مجال حيث تتراوح بين )

كون تقابمة لمتوزيم. و ( 1)في صورتيا النيائية كما ىي في الممحق رقم  ةستباناالوبذلك تكون      
 ةستباناالالدراسة مما يجبميا عمٍ ش ة تامة بصحة  ةستباناقد تأكدت من صدق وشبات  ةالباحش

 إلجابة عمٍ أسئمة الدراسة واختبار فرشياتيا.وصبلحيتيا لتحميل النتائر وا

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 4-8
 Statistical Package forمن خبلل برنامر التحميل اإلحصائي ةستباناالتم تفريع وتحميل       

the Social Sciences(SPSS.)

    اختبار التوزيع الطبيعيNormality Distribution Test: 
Kolmogorov-Smirnov Test( K-Sسمرنوف -اختبار كولمجوروف )تم استخدام 

 الختبار ما إذا كانت البيانات تتبم التوزيم الطبيبي من عدموي وكانت النتائر كما ىي مبينة في
 (.12جدول رقم )
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      (11جدول رقم )
 يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

 المجال
اختبار 

كولمجوروف 
 سمرنوف –

القيمة 
 االحتمالية

(Sig). 
 0.070 0.942 تحسين وظيفة التدقيق الداخمي فيوال فافية  اإلفصاحتطبيق مبدأ 

أصحاب المصالح في حوكمة ال ركات  في تحسين  دورمبدأ  تطبيق
 وظيفة التدقيق الداخمي

0.952 0.144 

 0.065 0.937 اخميتحسين وظيفة التدقيق الد في مبدأ مسئوليات مجمس اإلدارة تطبيق
 0.062 0.904 تحسين وظيفة التدقيق الداخمي فيبين المساىمين  لبدالةمبدأ ا تطبيق
 0.54 0.903 الداخمي التدقيقتحسين وظيفة  فيمبدأ حماية ح وق المساىمين  تطبيق
تحسين  في ال ركات مبدأ شمان وجود أساس إلطار فبال لحوكمة تطبيق
 التدقيق الداخمي فةوظي

0.956 
0.184 

 حوكمة الشركات في تحسين وظيفة التدقيق الداخمياجمالي دور 

.( لجميم Sigأن ال يمة االحتمالية ) (10)واشح من النتائر الموشحة في جدول رقم 
وبذلك فلن توزيم البيانات ليذه المجاالت يتبم التوزيم  اسة كانت أكبر من مستوى الداللةمجاالت الدر 
 وحيث سيتم استخدام االختبارات المبممية لئلجابة عمٍ فرشيات الدراسة. الطبيبي 

 :المستخدمة في البحثاألدوات اإلحصائية 
 يساااتخدم ىاااذا األمااار ب اااكل أساساااي ألغاااراض وياااة والتكااارارات والمتوساااط الحساااابيالنساااب المئ :

 مبرفة تكرار فئات متػير ما ويتم االستفادة منيا في وصف عينة الدراسة. 
 اختبا( ر ألفا كرونباخCronbach'sAlpha لمبرفة شبات ف رات ,)االستبانة. 
  اسااااتخدام اختبااااار( ساااامرنوف -كولمجااااوروفK-S):Kolmogorov-Smirnov Test

 يستخدم ىذا االختبار لمبرفة ما إذا كانت البيانات تتبم التوزيم الطبيبي من عدمو.
 مبامااال ارتبااااط بيرساااون: (PearsonCorrelationCoefficientل يااااس درجاااة االرتبااااط ) :

ي وم ىذا االختبار عمٍ دراسة الببلقة بين متػيرين. وقد تم استخدامو لحساب االتساق الداخمي 
 والصدق البنائي لبلستبانةي والببلقة بين المتػيرات.

 اختبارT ( في حالة عينة واحدةT-Test لمبرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد )
أم زادت أو قمت عن ذلك. ول د تم استخدامو لمتأكد من داللة  3د وىي وصمت إلي الحيا

 .ةاالستبانالمتوسط لكل ف رة من ف رات 
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  اختبارT  في حالة عينتين(Independent Samples T-Test لمبرفة ما إذا كان ىناك )
 فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المست مة. 

 ين األحادي اختبار تحميل التباOne Way Analysis of Variance) ANOVA)  لمبرفة
 ما إذا كان ىناك فروقات ذات داللة إحصائية بين شبلث مجموعات أو أكشر من البيانات.
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 الفصل اخلامس

 الدراسةحتليل النتائج واختبار فرضيات 
 
 
  المقدمة    : 5-1

 وفق البيانات الشخصية الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة: 5-2

 الوزن النسبي لفقرات المجاالت : 5-3

 اختبار الفرضيات: 5-4

 
 
 
 

 
 
 



87 

 المقدمة  :5-1
يتشمن ىذا الفصل عرشًا لتحميل البيانات واختبار فرشيات الدراسةي وذلك من خبلل اإلجابة      

 يمن خبلل تحميل ف راتيا والتي تم التوصل إلييا ةستباناالعن أسئمة الدراسة واستبراض أبرز نتائر 
ي التخصص البمري المؤىل البممي )الجنسيوالوقوف عمٍ متػيرات الدراسة التي ا تممت عمٍ 

عدد الدورات(. لذا قي دورات في مجال البمل الحالي و البمميي المسمٍ الوظيفيي سنوات الخبرة كمدق
إذ تم استخدام برنامر الرزم  يراسةالد استبانةتم إجراء المبالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمبة من 

لمحصول عمٍ نتائر الدراسة التي سيتم عرشيا وتحميميا  (SPSS)اإلحصائية لمدراسات االجتماعية 
 في ىذا الفصل. 

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية : 5-2
 وفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات ال خصية.     

 : الفئة العمرية1-4-5
 40-30% الفئة البمرية 44.1كان كالتالي  األعماريتشح أن توزيم  (11) من خبلل جدول      
 سنة. 30قل من أ% الفئة البمرية 17.6سنة و 40من  أكشر% الفئة البمرية 38.3ي سنة

 العمر :(11جدول )
 النسبة التكرار العمر
 17.6 6 سنة 30أقل من 

 44.1 15 سنة 30-40من

 38.3 13 سنة 40أكشر من 

 100.0 22 المجموع

 الجنس :4-4-5
ي اإلناث% ىن من 23.5% ىم من الذكور بينما 76.5يتشح أن  (12) من خبلل جدول      

أن الفرق في النسبة يرجم إلٍ سياسة التوظيف التي تتببيا ال ركات المدرجة في بورصة  ويتشح
 .فمسطين

 الجنس :(14جدول )
 النسبة ارالتكر  الجنس
 76.5 26 ذكر

23.5 8 أنشٍ

 100.0 22 المجموع
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 المؤهل العممي     :2-4-5
%ي دبموم 61.8ونسبتيم  سبكالوريو يتشح أن الػالبية مؤىميم البممي  (13) من خبلل جدول      
ي مما ي ير أن المستجيبين لدييم مؤىبلت مناسبة لئلجابة عمٍ %11.8% وماجستير يمشل 26.5
ي وىذا يدل عمٍ أىمية التأىيل البممي لتطبيق الجانب األكاديمي عمٍ الواقم البممي لموصول ةاالستبان

 إلٍ نتائر مرشية في إدراك أشر الحوكمة عمٍ تحسين جودة التدقيق الداخمي. 

 العممي المؤهل :(12جدول )
 النسبة التكرار المؤهل العممي

 26.5 9 دبموم
 61.8 21 بكالوريوس
 11.8 4 ماجستير
 100.0 34 المجموع

 التخصص العممي :2-4-5
ي أعمال إدارة% 26.5% محاسبةي 64.7يتشح توزيم التخصص البممي  (14)من خبلل جدول     
ي االستبانةي وىذا يزيد من قدرة المستجيبين لئلجابة عمٍ أخرى% 2.9و% عموم مالية ومصرفية 5.9

 في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي لم ركات.لما ليم من اطبلع ودراية عن دور حوكمة ال ركات 

 التخصص العممي :(12جدول ) 
 النسبة التكرار التخصص العممي

 64.7 22 محاسبة
 26.5 9 إدارة األعمال

 5.9 2 عموم مالية ومصرفية
 2.9 1 أخرى

 100.0 34 المجموع

 يالمسمى الوظيف: 5-4-5
مسماىم % 35.3أن ٍ متػير المسمٍ الوظيفي ( يتشح توزيم البينة عم15من خبلل جدول )     

مسماىم % 17.6رئيس قسم تدقيق الداخميي مسماىم الوظيفي % 26.5مدقق داخميي الوظيفي 
ي وىذا يدل عمٍ أن وحدة التدقيق الداخمي )محاسب( أخرى% 20.6ومدير التدقيق الداخمي الوظيفي 

ي مما االستبانةباإلجابة عمٍ أسئمة  في أغمبية ال ركات المدرجة في بورصة فمسطين ىي من قامت
 يبنٍ عمٍ إمكانية االعتماد عمٍ إجابات البينة. 

 



89 

 المسمى الوظيفي: (15)جدول 
 النسبة التكرار المسمى الوظيفي
 35.3 12 مدقق  داخمي

 26.5 9 رئيس قسم تدقيق الداخمي
 17.6 6 مدير التدقيق الداخمي

 20.6 7 أخرى
 100.0 34 المجموع

 سنوات الخبرة كمدقق :6-4-5
من  %38.2كتالي: توزيم سنوات الخبرة كمدقق داخمي عمٍ البينة  (16) يتشح من جدول       

خبرةي أي أن سنة  15-11من من أفراد البينة % 17.6و خبرة سنة 15من  أكشر عينة الدراسة
البينة عمٍ اإلجابة  وبتالي قدرة ي% من عينة الدراسة يمتمكون الخبرة الواسبة في مجال عمميم55.8

% 20.6في حين أن  يبموشوعية في مجال دور الحوكمة في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي لم ركات
% من عينة الدراسة تراوح عدد 23.5ي وسنوات 10-6 عينة الدراسة لدييم خبرة متوسطة من من

  . سنوات 5قل من البمل الحالي أ فيسنوات الخبرة 

 ة كمدقق داخمي سنوات الخبر  :(16جدول )
 النسبة التكرار سنوات الخبرة

 23.5   8 سنوات 5أقل من
 20.6 7 سنوات 12-6من 
 17.6 6 سنة 15-11من 

 38.2 13 سنة 15أكشر من 
 100.0   34 المجموع

     .االلتحاق بدورات في مجال العمل  5:-7-4
يم الحالي دورات في مجال عممالتح وا بمن عينة الدراسة % 73.5 أن( 17)يتشح من جدول       

بينما  وىذا يدل عمٍ مدي االىتمام بالمدق ين الداخميين في أغمبية ال ركات المدرجة في السوق الماليي
 في مجال عمميم الحالي. لم يمتح وا بدوراتمن المدق ين الداخميين % 26.5

 هل التحقت بدورات في مجال عممك الحالي  :(17جدول )
 النسبة      التكرار     التحقت بدورات

 73.5 25 نبم
 26.5 9 ال

 100.0 34 المجموع
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  مجال الدورات :8-2-5
في % 17.6% محاسبةي 44.1ألفراد البينة ىي  مجال الدورات أن( 18)يتشح من جدول        

% من الدورات التي التحق بيا أفراد البينة في مجال البمل 61.7وىذا يدل عمي أني تدقيقمجال ال
لحالي كمدقق داخميي وبتالي قدرة البينة عمٍ اإلجابة بموشوعية في مجال دور الحوكمة في تحسين ا

وظيفة التدقيق الداخمي لم ركات بينما وهىخبراتحاسوب من الدورات كانت في مجال ال% 8.8،

المدققالد التًالتحقبها للمدققالداخلًفًحينبلغثالمجاالتاألخرىللدورات اخلًإضافية

2.9 .% 
  مجال الدورات :(18جدول )

 النسبة التكرار سنوات الخبرة
 44.1 15 محاسبة
 17.6 6 تدقيق
 8.8 3 حاسوب
 2.9 1 اخرى

 100.0 25 المجموع

 : الدورات التدريبية9-5-5
( أن متوسط عدد الدورات لكل موظف في ال ركات المدرجة في 19يتشح من الجدول رقم )     

( دورة لكل موظفي وىذا يدل عمٍ اىتمام ال ركات بلعداد وتدريب موظفي 4.1ن)بورصة فمسطي
    .ب كل محدود التدقيق الداخمي

  الدورات التدريبية :(19جدول )

 النسبة التكرار 
 35.3 12 ال يوجد
 8.8 3 دورة واحدة
 14.7 5 دورتين

 26.5 9 دورة 3-5
 14.7 5 دورات 5كشر من أ

 100.0 34 المجموع
 دورة لكل موظف 4.1  متوسط الدورات
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 الوزن النسبي لفقرات المجاالت  :5-3
   االستبانةتحميل فقرات: 

لبينة واحدة( لمبرفة ما إذا كانت  Tتم استخدام االختبارات المبممية )اختبار االستبانةلتحميل ف رات     
إذا ( البينة يواف ون عمٍ محتواه بمبنٍ أن أفراد)ي وتكون الف رة ايجابية متوسطات درجات االستجابة
%ي وتكون الف رة سمبية بمبنٍ )أن أفراد 60والوزن النسبي أكبر من 0.05ال يمة االحتمالية أقل من 

والوزن النسبي أقل من 0.05البينة ال يواف ون عمٍ محتواىا( إذا كانت ال يمة االحتمالية أقل من 
وىذا يطبق عمٍ  0.05يمة االحتمالية ليا أكبر من %( وتكون آراء البينة متوسطة إذا كان ال 60

 . االستبانةجميم ف رات 
 :تحميل جميع فقرات االستبيان 

لمبرفة متوسطات االستجابة لجميم الف راتي النتائر موشحة في  Tتم استخدام اختبار 
 :الجداول التالية

  :ئية عند مستوى داللة إن تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية يؤثر بداللة إحصا الفرضية األولى
 في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي في شركات المساهمة المدرجة في بورصة فمسطين. (0.05)
ي تم استخدام اختباار ول( ي وذلك شمن المحور األ8-1ىذه الفرشية تم إعداد أسئمة من ) الختبار     

t  راء أفااراد  عينااة الدراسااة فااي ف اارات والااذي يبااين آ (20)لمبينااة الواحاادة والنتااائر مبينااة فااي الجاادول رقاام
 في تحسين وظيفة التادقيق الاداخمي في حوكمة ال ركات تطبيق مبدأ اإلفصاح وال فافية) ولالمحور األ
  ( حسب الوزن النسبي لكل ف رة كما يمي :لم ركات

%" 60" متوسطة%" وىو أكبر من الوزن النسبي ال89.4" ي( بمع الوزن النسب1في الف رة رقم ) .1
مما دل عمٍ أن "ال ركات المدرجة في سوق  0.05وىٍ أقل من  "0.000 يمة االحتمالية تساوى "وال

فمسطين لؤلوراق المالية تفصح عن المبمومات بطري ة عادلة ونزيية وصادقة وىذا بدوره يؤدى إلٍ 
 .تحسين وظيفة التدقيق الداخمي ب كل كبير

 %"60" متوسطةىو أكبر من الوزن النسبي ال%" و 87.65بمع الوزن النسبة " (7)في الف رة رقم  .2
مما دل عمٍ أن " يتوفر است بلل لممدقق  0.05" وىٍ أقل من 0.000وال يمة االحتمالية تساوى "

الداخمي يمكنو من تح يق أىداف عممية التدقيق بمستوى كفاءة أفشل في المجال المالي والت ػيمي 
  .بال ركة"

%" 60" متوسطة%" وىو أكبر من الوزن النسبي ال75.29"بة ( بمع الوزن النس4في الف رة رقم ) .3
مما دل عمٍ أن "ال ركات المدرجة في سوق  0.05" وىٍ أقل من 0.000"وال يمة االحتمالية تساوى 

  .ب كل كبير" ال ركة عن خططيا المالية المست بمية فمسطين لؤلوراق المالية تفصح
%" 60" متوسطةال%" وىو أكبر من الوزن النسبي 71.18( بمع الوزن النسبة "8)في الف رة رقم  .4

المتبم ة بالتوظيف  الخططمما دل عمٍ أن " 0.05من" وىٍ أقل 0.000"وال يمة االحتمالية تساوى 
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ب كل شبيف في ال ركات المدرجة في سوق فمسطين  والتبيين والتطوير لمموارد الب رية مبمنة لمجميم
  .لؤلوراق المالية"

تطبيق مبدأ اإلفصاح يتبين أن المتوسط الحسابي لجميم ف رات المحور األول)وبصفة عامة      
والوزن  4.12تساوي  (لم ركات في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي في حوكمة ال ركات وال فافية

 0.000وال يمة االحتمالية تساوي  %"60"وىي أكبر من الوزن النسبي المتوسط  82.5النسبي يساوي 
في حوكمة  تطبيق مبدأ اإلفصاح وال فافيةي مما يدل عمٍ أنو يوجد أشر إيجابي 0.05وىي أقل من 

المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين عند  لم ركات في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي ال ركات
0.05 مستوى داللة . اسة مم دراسة بدرجة عاليةي وبالتالي قبول الفرشية األولٍ وقد اتف ت ىذه الدر
 (. 2009(ي و دراسة )نسماني 2013)المناصييري

 (20جدول )
 "تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية في تحسين وظيفة التدقيق الداخميتحميل فقرات المحور "      

تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية في تحسين  م
 وظيفة التدقيق الداخمي

الوسط 
 الحسابي

قيمة 
 االختبار

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

1-  
يتم اإلفصاح عن المبمومات الميمة بطري ة عادلة 

 ونزيية وصادقة.
4.47 51.45 89.41 1 .000 

عممية اإلفصاح عن المخاطر المتوقبة تتم   -2
 بموشوعية و فافية.

4.35 46.66 87.06 3 .000 

3-  
يتم اإلفصاح عن المبمومات الميمة في الوقت 

 أخير.المناسب دون ت
4.15 26.13 82.94 5 .000 

 000. 7 75.29 31.41 3.76 تفصح ال ركة عن خططيا المالية المست بمية.  -4

5-  
يتم عرض البيانات المالية بطري ة ُتسيل من عممية 

 التحميل المالي.
4.12 40.62 82.35 6 .000 

6-  
تراعي ال ركة اإلفصاح الكافي والبادل لمبيانات 

 000. 4 84.12 38.26 4.21 رين.المالية البلزمة لممستشم

7-  
مدى االست بلل المتوفر لممدقق الداخمي يمكنو من 
تح يق أىداف عممية التدقيق بمستوى كفاءة أفشل 

 في المجال المالي والت ػيمي بال ركة.
4.38 32.80 87.65 2 .000 

8-  
تكون الخطط المتبم ة بالتوظيف والتبيين والتطوير 

 يم.لمموارد الب رية مبمنة لمجم
3.56 19.76 71.18 8 .000 

 0.00  82.5 45.91 4.12 إجمالي المجال
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أصحاب المصالح في حوكمة الشركات  في تحسين وظيفة  دورمبدأ  تطبيقإن " :الفرضية الثانية
 : "لمشركات المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية التدقيق الداخمي

ي تااام اساااتخدام الشااااني( ي وذلاااك شااامن المحاااور 5-1) الختباااار ىاااذه الفرشاااية تااام إعاااداد أسااائمة مااان     
والاذي يباين آراء أفااراد  عيناة الدراساة فااي  (21)لمبيناة الواحادة والنتااائر مبيناة فاي الجاادول رقام  tاختباار 

أصااحاب المصااالح فااي حوكمااة ال ااركات  فااي تحسااين وظيفااة  دورمباادأ  تطبيااق) الشااانيف اارات المحااور 
 زن النسبي لكل ف رة كما يمي :( حسب الو لم ركات التدقيق الداخمي

%" 60" متوسط%" وىو أكبر من الوزن النسبي ال87.65" ي( بمع الوزن النسب1في الف رة رقم ) .1
" وىٍ أقل 0.000"وال يمة االحتمالية تساوى  احترام ح وق  يتممما دل عمٍ أن " 0.05من

فمسطين لؤلوراق في ال ركات المدرجة في سوق  أصحاب المصالح التي تن أ بموجب ال انون
 . (Cohen, el; 2002)وىذا يتفق مم دراسة  "المالية ب كل كبير

 "%60" توسط%" وىو أكبر من الوزن النسبي الم77.06( بمع الوزن النسبة "4في الف رة رقم ) .2
التنفيذية  مما دل عمٍ أن " تتحمل اإلدارة 0.05" وىٍ أقل من 0.000وال يمة االحتمالية تساوى "

ال ركات المدرجة في  في لكاممة عن إلحاق أي شرر مادي أو مبنوي يمحق بالمجتمما المسئولية
 .(2009وىذا يتفق مم دراسة )ال واورةي  "بورصة فمسطين لؤلوراق المالية

أصحاب  دورمبدأ  تطبيقوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميم ف رات المحور الشاني )     
والوزن  4.1( تساوي لم ركات ي تحسين وظيفة التدقيق الداخميالمصالح في حوكمة ال ركات  ف

 0.000وال يمة االحتمالية تساوي  %"60"وىي أكبر من الوزن النسبي المتوسط  81.8النسبي يساوي 
أصحاب المصالح في  دورمبدأ  تطبيقي مما يدل عمٍ أنو يوجد أشر إيجابي 0.05وىي أقل من 
المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين  لم ركات تدقيق الداخميفي تحسين وظيفة ال حوكمة ال ركات
0.05 عند مستوى داللة . بدرجة عاليةي وبالتالي قبول الفرشية الشانية وقد اتف ت ىذه الدراسة مم

 (. 2009ي و دراسة )ال واورةي (Cohen, el; 2002)دراسة 

 (21جدول )
دأ دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات  في تحسين وظيفة تطبيق مبتحميل فقرات المحور "

 الداخمي "التدقيق

 م
تطبيق مبدأ دور أصحاب المصالح في 
حوكمة الشركات  في تحسين وظيفة 

 التدقيق الداخمي

الوسط 
 الحسابي

قيمة 
 االختبار

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

1-
لح التااي يااتم احتاارام ح ااوق أصااحاب المصااا

 تن أ بموجب ال انون.
4.38 42.32 87.65 1.000 

 2.000 82.94 29.44 4.15يااوفر قساام التاادقيق الااداخمي آليااات واشااحة -2
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تشاامن حااق جمياام األطااراف فااي الحصااول 
عمٍ المبمومات الكافية والدقي اة فاي الوقات 

 المناسب.

3-

لااااادى قسااااام التااااادقيق الاااااداخمي فاااااي ال اااااركة 
ظفين عناااااد شااااامانات تحماااااي ح اااااوق الماااااو 

 حدوث خبلف مم اإلدارة.
4.12 29.73 82.35 3.000 

4-

تتحمااال اإلدارة التنفيذياااة المسااائولية الكامماااة 
عااااان إلحااااااق أي شااااارر ماااااادي أو مبناااااوي 

 يمحق بالمجتمم)المسئولية االجتماعية(.
3.85 36.85 77.06 5.000 

5- 
يبماااااع الموظفاااااون وجياااااات نظااااارىم لاااااائلدارة 

 البميا وف ًا آلليات واشحة.
3.97 34.37 79.41 4.000 

 000.  81.8 41.85 2.1 المجال إجمالي
 

 
 :يــؤثر بداللــة إحصــائية عنــد مســتوى تطبيــق مبــدأ مســئوليات مجمــس اإلدارة إن  الفرضــية الثالثــة

فـي شـركات المسـاهمة المدرجـة فـي بورصــة  فـي تحسـين وظيفـة التـدقيق الــداخمي (0.05داللـة )
 فمسطين.

 t(ي وذلاك شامن المحاور الشالاثي تام اساتخدام اختباار7-1ية أعدت أسائمة مان)الختبار ىذه الفرش     
 ( والذي يبين آراء أفراد البينة في ف رات المحور الشالاث22لمبينة الواحدة والنتائر مبينة في جدول رقم )

حسااب الااوزن النساابي لكاال ( الااداخميتطبيااق مباادأ مساائوليات مجمااس اإلدارة فااي تحسااين وظيفااة التاادقيق )
  كما يمي: ف رة
%" 60"" وىااو أكباار ماان الااوزن النساابي المتوسااط 91.18%" ( بمااع الااوزن النساابي1فااي الف اارة رقاام ) -1

 ركات المساىمة المدرجاة فاي أن " ٍمما يدل عم 0.05وىي أقل من 0.000وال يمة االحتمالية تساوي 
ب ااكل  الحساانة ماان ذوي الساايرة والساامبةليااا راعااٍ أن يكااون أعشاااء مجمااس اإلدارة ت بورصااة فمسااطين

 .كبير"
%" 60" وىااو أكباار ماان الااوزن النساابي المتوسااط "78.24%( بمااع الااوزن النساابي "6فااي الف اارة رقاام ) -3

يسامح لممادق ين الاداخميين مماا يادل عماٍ أن " 0.05وىي أقل مان 0.000وال يمة االحتمالية تساوي 
 ااااركات فااااي  يممجمااااس اإلدارة وماااادى توجييااااا نحااااو تبظاااايم قيمااااة حممااااة األساااا إسااااتراتيجيةبتاااادقيق 

 .ب كل كبير" المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين
تطبيااق مباادأ مساائوليات وبصاافة عامااة يتبااين أن المتوسااط الحسااابي لجمياام ف اارات المحااور الشالااث )     

وىااي  85.3والااوزن النساابي يساااوي  4.26( تساااوي الااداخميمجمااس اإلدارة فااي تحسااين وظيفااة التاادقيق 
ي مماا 0.05وىاي أقال مان  0.000وال يمة االحتمالية تساوي  %"60"سط أكبر من الوزن النسبي المتو 
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تطبياااق مبااادأ مسااائوليات مجماااس اإلدارة فاااي تحساااين وظيفاااة التااادقيق يااادل عماااٍ أناااو يوجاااد أشااار إيجاااابي ل
0.05 ل ااركات المساااىمة المدرجااة فااي بورصااة فمسااطين عنااد مسااتوى داللااة الااداخمي   بدرجااة عاليااةي
ي ودراساااة )خمااافي (2228)جااودةي وقااد اتف ااات ىااذه الدراساااة ماام دراساااة  الشالشاااةلي قباااول الفرشااية وبالتااا
2212). 

 (44جدول )
 "تطبيق مبدأ مسئوليات مجمس اإلدارة في تحسين وظيفة التدقيق الداخميتحميل فقرات المحور "

 م
تطبيق مبدأ مسئوليات مجمس اإلدارة في 

 تحسين وظيفة التدقيق الداخمي
الوسط 
 الحسابي

قيمة 
 االختبار

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

1- 
ُيراعااٍ أن يكااون أعشاااء مجمااس اإلدارة ماان 

 ذوي السيرة والسمبة الحسنة.
4.56 47.39 91.18 1.000 

2- 
يتكااااون غالبيااااة أعشاااااء مجمااااس اإلدارة ماااان 

 اإلدارة غير التنفيذية لم ركة.
4.44 42.2888.82 2.000 

3- 
تتااااااوفر المااااااؤىبلت البمميااااااة والبمميااااااة لاااااادى 

 أعشاء مجمس اإلدارة.
4.41 30.02 88.24 3.000 

يااااااااتم االلتاااااااازام بالواجبااااااااات تجاااااااااه الباااااااااممين  -4
 وتحسين الخدمات الم دمة ليم.

4.18 33.99 83.53 5.000 

5- 
ياتم االلتازام بالمساائوليات تجااه حمماة األساايم 

 وتح يق البوائد المناسبة ليم.
4.24 37.76 84.71 4.000 

6- 
 إساتراتيجيةيسمح لممدق ين الداخميين بتدقيق 

مجماااس اإلدارة ومااادى توجيياااا نحاااو تبظاااايم 
 قيمة حممة األسيم. 

3.91 39.9978.24 7.000 

-7 

يااااااااااتم إصاااااااااادار وتحديااااااااااد أىااااااااااداف وميااااااااااام 
وصااااابلحيات إدارة التااااادقيق الاااااداخمي ب اااااك 

 واشح ومفصل من مجمس اإلدارة.
4.12 37.50 82.35 6.000 

 1.11  85.3 50.11 2.46 المجال إجمالي
  

   يؤثر بداللة إحصائية عندتطبيق مبدأ تطبيق مبدأ العدالة بين المساهمين الفرضية الرابعة: إن 
في شركات المساهمة المدرجة في  في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي (0.05مستوى داللة )

 بورصة فمسطين.
 t(ي وذلك شمن المحور الرابمي تم استخدام اختبار5-1أسئمة من) الختبار ىذه الفرشية أعدت     

( والذي يبين آراء أفراد البينة في ف رات المحور الرابم 23لمبينة الواحدة والنتائر مبينة في جدول رقم )
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حسب الوزن  الداخمي(تطبيق مبدأ تطبيق مبدأ البدالة بين المساىمين في تحسين وظيفة التدقيق )
  ف رة كما يمي:النسبي لكل 

%" 62" وىو أكبر من الوزن النسبي المتوسط "85.88%( بمع الوزن النسبي "5في الف رة رقم ) -1
لممساىمين جميبًا الحق في مما يدل عمٍ أن " 0.05وىي أقل من 0.000وال يمة االحتمالية تساوي 

  ."في  ركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين اختيار أعشاء مجمس اإلدارة
%" 60" وىو أكبر من الوزن النسبي المتوسط "71.52%( بمع الوزن النسبي "1في الف رة رقم )2- 

ُتوجد آليات تؤكد عمٍ حق مما يدل عمي أن " 0.05وىي أقل من 0.000وال يمة االحتمالية تساوي 
ت  ركا في المستشمرين الصػار في التبويض عن األشرار الناتجة عن سموك المستشمرين الكبار

 ."المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين
تطبيااق مباادأ البدالااة بااين لراباام )اوبصاافة عامااة يتبااين أن المتوسااط الحسااابي لجمياام ف اارات المحااور      

وىي أكبر من  80.6والوزن النسبي يساوي  4.3( تساوي الداخميالمساىمين في تحسين وظيفة التدقيق 
ي مما يادل عماٍ 0.05وىي أقل من  0.000تمالية تساوي وال يمة االح %"60"الوزن النسبي المتوسط 
ل اركات  الاداخميمبدأ البدالاة باين المسااىمين فاي تحساين وظيفاة التادقيق  لتطبيق أنو يوجد أشر إيجابي

0.05 المسااااىمة المدرجاااة فاااي بورصاااة فمساااطين عناااد مساااتوى داللاااة . بدرجاااة عالياااةي وبالتاااالي قباااول
)غابلبي ي ودراساة (Al Manaseer, et .l; 2012)وقد اتف ت ىذه الدراسة مم دراسة  بةالرابالفرشية 
2011). 

 (42جدول )
 "تطبيق مبدأ العدالة بين المساهمين في تحسين وظيفة التدقيق الداخميتحميل فقرات المحور "

 م
تطبيق مبدأ العدالة بين المساهمين في 

 تحسين وظيفة التدقيق الداخمي
الوسط 
 يالحساب

قيمة 
 االختبار

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

1- 
ُتوجاااد آلياااات تؤكاااد عماااٍ حاااق المساااتشمرين 
الصااااااػار فااااااي التبااااااويض عاااااان األشاااااارار 

 الناتجة عن سموك المستشمرين الكبار.
3.58 23.69 71.52 5 .000 

2- 
ُيحظاااااار تااااااداول األساااااايم لممطمبااااااين عمااااااٍ 

 المبمومات الداخمية لم ركة.
3.85 25.18 77.06 4.000 

3- 
اتخااااذ ال اااارارات التااااي تاااؤشر عمااااٍ مصااااالح 
المساااااىمين يااااتم ببااااد است ااااارتيم ماااان قباااال 

 إدارة ال ركة.
4.26 40.22 85.29 3.000 

4- 
اإلدارة التنفيذيااة ممزمااة باإلفصاااح عااان أي 

 مصالح تبود عمييم من ال ركة.
4.26 40.22 85.29 2.000 
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5- 
اختياااااااار لممسااااااااىمين جميباااااااًا الحاااااااق فاااااااي 

 أعشاء مجمس اإلدارة.
4.29 29.95 85.88 1.000 

 1.11  80.6 43.90 4.03 المجال إجمالي 

يؤثر بداللة إحصائية عند مستوى تطبيق مبدأ حماية حقوق المساهمين إن الفرضية الخامسة: 
في شركات المساهمة المدرجة في بورصة  في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي (0.05داللة )
 ن.فمسطي
 t(ي وذلك شمن المحور الخامسي تم استخدام اختبار6-1الختبار ىذه الفرشية أعدت أسئمة من )     

( والاااذي يباااين آراء أفاااراد البيناااة فاااي ف ااارات المحاااور 24لمبيناااة الواحااادة والنتاااائر مبيناااة فاااي جااادول رقااام )
حساااب الاااوزن الاااداخمي( تطبياااق مبااادأ حماياااة ح اااوق المسااااىمين فاااي تحساااين وظيفاااة التااادقيق )الخاااامس 

  النسبي لكل ف رة كما يمي:
%" 60ماان الااوزن النساابي المتوسااط " أكبررر" وىااو 86.47%( بمااع الااوزن النساابي "3فااي الف اارة رقاام ) -1

يتوافر لدى ال ركة آلياات تؤكاد مما يدل عمٍ أن " 0.05وىي أقل من0.000وال يمة االحتمالية تساوي 
 ااركات المساااىمة فااي  م وفااًق لم ااوانين المبمااول بياااعمااٍ أن التصااويت فااي اجتماعااات الييئااة البامااة ياات

 .(2213)المناصيري  وىذا يتفق مم دراسة ب كل كبير" المدرجة في بورصة فمسطين
%" 60" وىااو أكباار ماان الااوزن النساابي المتوسااط "81.76%( بمااع الااوزن النساابي "4فااي الف اارة رقاام ) -2

ىناك آليات مكتوبة تنص مٍ أن "مما يدل ع 0.05وىي أقل من0.000وال يمة االحتمالية تساوي 
فااي  ناق ااتيا فااي اجتماااع الييئااة البامااةعماٍ حااق المساااىمين فااي إشااافة أو اقتااراح بنااود إشاافية لم

 .(2214)أبو ريدةي  وىذا يتفق مم دراسة ب كل جيد" بورصة فمسطين
يااة تطبيااق مباادأ حماوبصاافة عامااة يتبااين أن المتوسااط الحسااابي لجمياام ف اارات المحااور الخااامس )     

وىي  84.6والوزن النسبي يساوي  4.20( تساوي الداخميح وق المساىمين في تحسين وظيفة التدقيق 
ي مما 0.05وىي أقل من  0.000وال يمة االحتمالية تساوي  %"60"أكبر من الوزن النسبي المتوسط 
قيق تطبياااق مبااادأ حماياااة ح اااوق المسااااىمين فاااي تحساااين وظيفاااة التاااديااادل عماااٍ أناااو يوجاااد أشااار إيجاااابي 

0.05 ل ركات المساىمة المدرجاة فاي بورصاة فمساطين عناد مساتوى داللاة الداخمي . بدرجاة عالياةي
)أباو (ي ودراساة 2213)المناصايري وبالتالي قبول الفرشية الخامسة وقد اتف ت ىذه الدراسة مام دراساة 

 .(2214ريدةي 
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 (42جدول )
 "أ حماية حقوق المساهمين في تحسين وظيفة التدقيق الداخميتطبيق مبدتحميل فقرات المحور "

 م
تطبيق مبدأ حماية حقوق المساهمين في 

 تحسين وظيفة التدقيق الداخمي
الوسط 
 الحسابي

قيمة 
 االختبار

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

1-  
يوجد لدى ال اركة آلياات مناسابة تمكان المسااىمين 

مبموماااااااااااات الخاصاااااااااااة مااااااااااان الحصاااااااااااول عماااااااااااٍ ال
 باستشماراتيم في الوقت المناسب.

4.21 35.72 84.12 3.000 

2-  
توجااد آليااات واشااحة تشاامن لممساااىم تفااويض ماان 

 ينوب عنو بالتصويت في اجتماع الييئة البامة.
4.24 37.76 84.71 2.000 

3-  
يتوافر لدى ال ركة آليات تؤكاد عماٍ أن التصاويت 

ًق لم ااااوانين فااااي اجتماعااااات الييئااااة البامااااة يااااتم وفاااا
 المبمول بيا.

4.32 42.82 86.47 1.000 

4-  
ىنااااك آلياااات مكتوباااة تااانص عماااٍ حاااق المسااااىمين 
فااي إشااافة أو اقتااراح بنااود إشااافية لمناق ااتيا فااي 

 اجتماع الييئة البامة.
4.09 28.72 81.76 6.000 

5-  
يتأكاااد قسااام التااادقيق الاااداخمي مااان ممارساااة صاااػار 

 حممة األسيم لح وقيم التصويتية.
4.15 30.86 82.94 5.000 

6-  
يحااق لممساااىمين الم اااركة وا عبلمياام عاان ال اارارات 
المتبم اااة باااالتػيرات الجوىرياااة)مشل: التباااديبلت فاااي 

 النظام األساسي(.
4.21 33.62 84.12 4.000 

  
 1.11  84.00 42.45 4.20 المجال إجمالي

0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة  . 

  :يؤثر بداللة  تطبيق مبدأ ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركاتإن الفرضية السادسة
فـي شـركات المسـاهمة  في تحسين وظيفـة التـدقيق الـداخمي (0.05إحصائية عند مستوى داللة )
 المدرجة في بورصة فمسطين.

ن المحاور الساادسي تام اساتخدام اختباار (ي وذلك شام6-1الختبار ىذه الفرشية أعدت أسئمة من)     
t( والااذي يبااين آراء أفااراد البينااة فااي ف اارات المحااور 25لمبينااة الواحاادة والنتااائر مبينااة فااي جاادول رقاام )

تطبيااق مباادأ شاامان وجااود أساااس إلطااار فبااال لحوكمااة ال ااركات فااي تحسااين وظيفااة التاادقيق السااادس )
  زن النسبي لكل ف رة كما يمي:حسب الو الداخمي( 
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%" 60" وىااو أكباار ماان الااوزن النساابي المتوسااط "87.65%"( بمااع الااوزن النساابي3فااي الف اارة رقاام ) -1
توجاااد قاااوانين وت اااريبات مماااا يااادل عماااٍ أن " 0.05 وىاااي أقااال مااان 0.000وال يماااة االحتمالياااة تسااااوي 

فاااي   وحااق انتخااااب أعشاااء مجمااس اإلدارة( توشااح ح ااوق المسااااىمين وواجباااتيم )مشاال حاااق التصااويت
 .وىذا يتفق مم دراسة ب كل كبير" فمسطين في بورصة ت المساىمة المدرجة ركا
%" 60" وىو أكبر من الوزن النسبي المتوسط "82.94%( بمع الوزن النسبي "3في الف رة رقم )  -2

يرتبط المدقق الداخمي بمجمس مما يدل عمٍ أن " 0.05وىي أقل من 0.000وال يمة االحتمالية تساوي 
 ".ب كل جيد  ركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطينفي  اإلدارة مبا رة

شاامان تطبيااق مباادأ وبصاافة عامااة يتبااين أن المتوسااط الحسااابي لجمياام ف اارات المحااور السااادس )     
والاوزن  4.24تسااوي  الاداخمي(وجود أساس إلطار فبال لحوكمة ال ركات في تحساين وظيفاة التادقيق 

وال يماااة االحتمالياااة تسااااوي  %"60"وزن النسااابي المتوساااط وىاااي أكبااار مااان الااا 84.8النسااابي يسااااوي 
شامان وجاود أساااس لتطبياق مباادأ ي ممااا يادل عماٍ أناو يوجااد أشار إيجاابي 0.05وىاي أقال مان  0.000

ل ااركات المساااىمة المدرجااة فااي  الااداخميإلطااار فبااال لحوكمااة ال ااركات فااي تحسااين وظيفااة التاادقيق 
0.05 بورصااة فمساااطين عناااد مساااتوى داللاااة . وقاااد  السادساااةبدرجاااة عاليااةي وبالتاااالي قباااول الفرشاااية

 .(2228)جودةي ي ودراسة (2229)نسماني اتف ت ىذه الدراسة مم دراسة 
 (45جدول )

تطبيق مبدأ ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات في تحسين تحميل فقرات المحور "
 "وظيفة التدقيق الداخمي

 م
ن وجود أساس إلطار تطبيق مبدأ ضما

فعال لحوكمة الشركات في تحسين 
 وظيفة التدقيق الداخمي

الوسط 
 الحسابي

قيمة 
 االختبار

الوزن 
ترتيب  النسبي %

 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

1-
ُتطبااااق ال ااااركات ال ااااوانين واألنظمااااة ذات 

 الببلقة عند ممارسة أعماليا.
4.29 34.83 85.88 20.000 

2-

يبات توشااااح ح ااااوق توجااااد قااااوانين وت اااار 
المسااااااااااااىمين وواجبااااااااااااتيم )مشااااااااااال حااااااااااااق 
التصاااويت وحاااق انتخااااب أعشااااء مجماااس 

 اإلدارة(.

4.38 46.35 87.65 10.000 

3-
يااااارتبط المااااادقق الاااااداخمي بمجماااااس اإلدارة 

 مبا رة.
4.15 32.50 82.94 6.0000

4-

يوجد دليل إجراءات مكتوب لبمال المادقق 
الاااااااااداخمي يسااااااااااىم فاااااااااي تفبيااااااااال مباااااااااادئ 

 .الحوكمة
4.18 30.57 83.53 50.000 

 3.0000 84.71 44.60 4.24يمتمااااااك الماااااادقق الااااااداخمي مبرفااااااة كافيااااااة -5
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بالمباااايير المينياااة الواجباااة لتفبيااال مباااادئ 
 الحوكمة.

6-
حفااظ الوشااائق والمسااتندات يااتم وف ااًا لنظااام 

 داخمي لدى ال ركة.
4.21 45.57 84.12 40.000 

 0.000  84.8 51.08 4.24 المجال إجمالي

  ية السابعة: اختبار الفرض4-5
حاااول الببلقاااة باااين متػيااارين مااان متػيااارات الدراساااة )الفرشاااية الرئيساااة  ية السااااببةالفرشااااختباااار      

 األولٍ(:
 الفرشية الصفرية: ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين متػيرين من متػيرات الدراسة. 

 ئية بين متػيرين من متػيرات الدراسة.الفرشية البديمة: توجد عبلقة ذات داللة إحصا

0.05أكبااار مااان مساااتوى الداللاااة  Sig.(P-value)إذا كانااات         فلناااو ال يمكااان رفاااض الفرشاااية
 الصفرية وبالتالي ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين متػيرين من متػيارات الدراساةي أماا إذا كانات

Sig.(P-value) 0.05وى الداللااة أقاال ماان مساات   فيااتم رفااض الفرشااية الصاافرية وقبااول الفرشااية
 البديمة ال ائمة بأنو توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين متػيرين من متػيرات الدراسة.

دور حوكماة   ≥ α 0.05ال توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى  :السـابعةالفرضـية اختبـار 
البمااااري المؤىاااال البمماااايي  )الجاااانسيتباااازى لمتػياااارات  حسااااين وظيفااااة التاااادقيق الااااداخميال ااااركات فااااي ت

التخصااص البمماايي المساامٍ الااوظيفيي ساانوات الخباارة كماادققي دورات فااي مجااال البماال الحااالي وعاادد 
 الدورات(.

دور حوكماة ال اركات فاي تحساين   ≥ α 0.05 وال: ال توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوىأ
 تبزى لمجنس. تدقيق الداخميوظيفة ال
 ( يمكن استنتاج ما يمي:26من النتائر الموشحة في جدول رقم )     

دور حوكماااة ال اااركات فاااي ساااتجابات المبحاااوشين حاااول باااين ا لااايس ىنااااك فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية 
 تحسين وظيفة التدقيق الداخمي تبزى لمجنس.

ي أي أناو ال يوجاد اخاتبلف باين الجنساين 00.82ي والداللاة اإلحصاائية = T  =0.22حيث كانات قيماة 
 .دور حوكمة ال ركات في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي  ركةفي  ال
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 (46جدول رقم )
 الجنس –لعينتين مستقمتين" - Tنتائج اختبار "

 قيمة المتوسطات المجال
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
  أنثى ذكر 

 0.74 0.33 32.1 33.1 افية في تحسين وظيفة التدقيق الداخميتطبيق مبدأ اإلفصاح وال ف

تطبيق مبدأ دور أصحاب المصالح في حوكمة ال ركات  في 
 تحسين وظيفة التدقيق الداخمي

20.5 19.5 1.6 0.75 

تطبيق مبدأ مسئوليات مجمس اإلدارة في تحسين وظيفة التدقيق 
 الداخمي

29.530.1 0.72 0.81 

لة بين المساىمين في تحسين وظيفة التدقيق تطبيق مبدأ البدا
 الداخمي

34.2 32.5 0.52 0.62 

تطبيق مبدأ حماية ح وق المساىمين في تحسين وظيفة التدقيق 
 الداخمي

25.5 25.1 0.81 0.83 

تطبيق مبدأ شمان وجود أساس إلطار فبال لحوكمة ال ركات 
 في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي

28.5 27.2 0.62 0.12 

دور حوكمــــة الشــــركات فــــي تحســــين وظيفــــة التــــدقيق  إجمــــالي
 الداخمي

171.3 166.5 0.22 0.82 

دور حوكماة ال اركات فاي تحساين   ≥ α 0.05 : ال توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوىشانيااً 
 تبزى لمبمر. وظيفة التدقيق الداخمي

 يمي: ( يمكن استنتاج ما27من النتائر الموشحة في جدول رقم )     
ساااتجابات المبحاااوشين حاااول دور حوكماااة ال اااركات فاااي باااين ا لااايس ىنااااك فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية 

 لمبمر. تحسين وظيفة التدقيق الداخمي تبزى
في   يبزى لمبمري أي أنو ال يوجد اختبلف 00.82ي والداللة اإلحصائية = T  =0.8حيث كانت قيمة 

 .لتدقيق الداخميدور حوكمة ال ركات في تحسين وظيفة ا  ركةال
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 (47جدول رقم ) 
 العمر –نتائج اختبار "التباين األحادي" 

 المتوسطات المجال
 قيمة

 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

  21قل من أ 
كثر من أ سنة 21-21 سنة

  سنة 21

تطبيق مبدأ اإلفصاح وال فافية في تحسين وظيفاة 
 0.5 0.62 33.6 33.1 31.2 التدقيق الداخمي

تطبيااق مباادأ دور أصاااحاب المصااالح فااي حوكماااة 
 ال ركات  في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي

19.5 20.5 22.3 1.2 0.3 

تطبيااق مباادأ مساائوليات مجمااس اإلدارة فااي تحسااين 
 0.7 1.3 30.4 28.6 29.4 وظيفة التدقيق الداخمي

تطبيااق مبااادأ البدالاااة بااين المسااااىمين فاااي تحساااين 
 0.9 1.2 22.8 21.2 20.4 ميوظيفة التدقيق الداخ

تطبياق مبادأ حماياة ح اوق المسااىمين فاي تحساين 
 0.4 1.5 33.5 31.5 32.7 وظيفة التدقيق الداخمي

تطبياااق مباااادأ شاااامان وجااااود أساااااس إلطااااار فبااااال 
لحوكماااااة ال اااااركات فاااااي تحساااااين وظيفاااااة التااااادقيق 

 الداخمي
28.1 29.2 30.5 0.8 0.6 

ظيفة دور حوكمة الشركات في تحسين و  إجمالي
 1.8 1.8 161.4 155.2 154.2 التدقيق الداخمي

 
دور حوكماة ال اركات فاي تحساين   ≥ α 0.05: ال توجد فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى الشاً ش

 تبزى المسمٍ الوظيفي. وظيفة التدقيق الداخمي
 

 ( يمكن استنتاج ما يمي:28من النتائر الموشحة في جدول رقم )      
ساااتجابات المبحاااوشين حاااول دور حوكماااة ال اااركات فاااي باااين ا ذات داللاااة إحصاااائية لااايس ىنااااك فاااروق 

 لممسمٍ الوظيفي. تحسين وظيفة التدقيق الداخمي تبزى
يبزى لممسمٍ ي أي أنو ال يوجد اختبلف 1.2ي والداللة اإلحصائية = T  =0.8حيث كانت قيمة 

 .يق الداخميدور حوكمة ال ركات في تحسين وظيفة التدق  ركةفي  ال الوظيفي
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 (48جدول رقم )
 المسمى الوظيفي –نتائج اختبار "التباين األحادي" 

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
مدقق 
 داخمي

رئيس قسم 
 تدقيق الداخمي

مدير 
التدقيق 
 الداخمي

 اخرى

تطبياااااق مبااااادأ اإلفصااااااح وال ااااافافية فاااااي 
 تحسين وظيفة التدقيق الداخمي

31.2 32.1 33.6 34.2 0.810.12

تطبيق مبدأ دور أصحاب المصاالح فاي 
حوكماااة ال اااركات  فاااي تحساااين وظيفاااة 

 التدقيق الداخمي
18.6 20.5 22.3 21.3 0.62 0.15 

تطبيااااق مباااادأ مساااائوليات مجمااااس اإلدارة 
 في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي

28.7 27.5 30.4 31.2 1.2 0.16 

المسااىمين فاي  تطبيق مبادأ البدالاة باين
 تحسين وظيفة التدقيق الداخمي

22.9 21.2 22.8 23.2 1.3 0.9 

تطبياااق مبااادأ حماياااة ح اااوق المسااااىمين 
 في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي

32.7 31.5 33.4 33.5 1.2 0.11 

تطبيق مبدأ شمان وجود أسااس إلطاار 
فباااااال لحوكماااااة ال اااااركات فاااااي تحساااااين 

 وظيفة التدقيق الداخمي
28.1 29.1 30.5 33.1 1.5 0.16 

دور حوكمــــة الشــــركات فـــــي  إجمــــالي
 1.14 1.8 165.4 162.4 161.4 157.4 تحسين وظيفة التدقيق الداخمي

 
دور حوكماة ال اركات فاي تحساين   ≥ α 0.05: ال توجد فروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى رابباً 

 تبزى التخصص البممي. وظيفة التدقيق الداخمي
 ( يمكن استنتاج ما يمي:29الموشحة في جدول رقم )من النتائر      

ساااتجابات المبحاااوشين حاااول دور حوكماااة ال اااركات فاااي باااين ا لااايس ىنااااك فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية 
 لمتخصص. تحسين وظيفة التدقيق الداخمي تبزى

 يبزى لمتخصصي أي أنو ال يوجد اختبلف .0.7ي والداللة اإلحصائية = T  =0.4حيث كانت قيمة 
 .دور حوكمة ال ركات في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي  ركةالفي  
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 (29جدول رقم )                                  
 التخصص –نتائج اختبار "التباين األحادي" 

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) عمالأدارة إ محاسبة 
عموم  
مالية 

 مصرفية 
 خرىأ

يق مبدأ اإلفصااح وال افافية فاي تطب
 تحسين وظيفة التدقيق الداخمي

31.2 33.5 34.1 33.8 1.5 2.66 

تطبيق مبدأ دور أصحاب المصالح 
فااي حوكمااة ال ااركات  فااي تحسااين 

 وظيفة التدقيق الداخمي
19.5 22.1 22.5 21.2 2.92 2.81 

تطبياااااااق مبااااااادأ مسااااااائوليات مجماااااااس 
اإلدارة فاااي تحساااين وظيفاااة التااادقيق 

 خميالدا
29.5 28.5 29.2 32.1 1.2 2.71 

تطبيق مبدأ البدالاة باين المسااىمين 
 في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي

22.9 21.2 22.8 23.2 1.5 2.51 

تطبيااااااااااااق مباااااااااااادأ حمايااااااااااااة ح ااااااااااااوق 
المسااااااااىمين فاااااااي تحساااااااين وظيفاااااااة 

 التدقيق الداخمي
32.7 31.5 33.4 33.5 2.88 2.62 

تطبياااق مبااادأ شااامان وجاااود أسااااس 
ال لحوكمااة ال ااركات فااي إلطااار فباا

 تحسين وظيفة التدقيق الداخمي
29.5 29.1 32.5 33.1 2.51 2.55 

اجمالي دور حوكمة الشركات في 
 0.70 0.42 162.2 158.2 158.1 155.2 تحسين وظيفة التدقيق الداخمي

دور حوكمة ال اركات فاي تحساين   ≥α 0.05: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى خامساً 
 وظيفة التدقيق الداخمي تبزى سنوات الخبرة كمدقق.

 ( يمكن استنتاج ما يمي:32من النتائر الموشحة في جدول رقم )     
ساااتجابات المبحاااوشين حاااول دور حوكماااة ال اااركات فاااي باااين ا لااايس ىنااااك فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية 

 لسنوات الخبرة كمدقق. تحسين وظيفة التدقيق الداخمي تبزى
في   يبزى لمبمري أي أنو ال يوجد اختبلف 1.7ي والداللة اإلحصائية = T  =1.7ة حيث كانت قيم

 .دور حوكمة ال ركات في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي  ركةال
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 (30جدول رقم )                                  
 سنوات الخبرة –نتائج اختبار "التباين األحادي" 

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
قل من أ
 سنوات 5

 10-6من
 سنوات

-11من 
 سنة 15

كثر من أ
 سنة 15

تطبياااق مبااادأ اإلفصااااح وال ااافافية فاااي 
 تحسين وظيفة التدقيق الداخمي

32.2 33.2 34.1 32.5 1.8 2.15 

تطبياااق مبااادأ دور أصاااحاب المصاااالح 
فااااي حوكماااااة ال اااااركات  فاااااي تحساااااين 

 وظيفة التدقيق الداخمي
22.5 19.8 21.5 22.1 1.8 2.16 

تطبيااق مباادأ مساائوليات مجمااس اإلدارة 
 في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي

31.1 31.2 32.5 29.1 2.26 2.8 

تطبياااق مبااادأ البدالاااة باااين المسااااىمين 
 في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي

32.4 33.5 32.2 3.1 2.37 2.7 

تطبيااق مباادأ حمايااة ح ااوق المساااىمين 
 2.21 3.9 31.2 32.2 27.7 26.2 وظيفة التدقيق الداخمي في تحسين

تطبيااااااق مباااااادأ شاااااامان وجااااااود أساااااااس 
إلطااااار فبااااال لحوكمااااة ال ااااركات فااااي 

 تحسين وظيفة التدقيق الداخمي
26.2 25.8 25.4 26.4 1.2 2.42 

ـــي  إجمـــالي ـــة الشـــركات ف دور حوكم
 0.17 0.17 160.2 159.5 165.2 160.5 تحسين وظيفة التدقيق الداخمي
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 أواًل: النتائج:      
في شوء التحميبلت النظرية والبممية لمدراسة التاي أجريات عماٍ ال اركات المدرجاة فاي بورصاة       

فمسااطيني والتااي ىاادفت إلااٍ توشاايح دور حوكمااة ال ااركات فااي تحسااين وظيفااة التاادقيق الااداخمي ليااا تاام 
 النتائر التالية:  التوصل إلٍ

يساعد التطبيق السميم لحوكمة ال ركات في دعم األداء االقتصادي وال درات التنافسايةي وجاذب  -1
  االستشمار لم ركات وزيادة مبدل النمو في بورصة فمسطين.

تحاارص ال ااركات المدرجااة فااي بورصااة فمسااطين عمااٍ تطبيااق قواعااد حوكمااة ال ااركات بػاارض  -2
 .وتح يق جودة في الت رير الماليي ليا تحسين وظيفة التدقيق الداخم

احتل مبدأ اإلفصاح وال فافية المركز األول ترتيبًا في التأشير عمٍ تحسين وظيفة التدقيق   -3
الداخميي تبله مبدأ دور أصحاب المصالح في حوكمة ال ركاتي شم مبدأ مسئوليات مجمس 

شمان ن المساىميني وكان مبدأ اإلدارةي شم مبدأ حماية ح وق المساىميني شم مبدأ البدالة بي
أقل المبادئ تأشيرًا عمٍ تحسين وظيفة التدقيق  وجود أساس إلطار فبال لحوكمة ال ركات

 الداخمي من وجية نظر المجتمم. 

في إطار تفبيل مبادئ حوكمة ال ركات اتف ت  ال ركات المدرجة في بورصة فمسطين عمٍ  -4
نو من تح يق أىداف عممية التدقيق بمستوى كفاءة توفير االست بلل الميني لممدقق الداخمي يمك
 أفشل في المجال المالي والت ػيمي بال ركة.

تبين أن ىناك توافق بين إجابات المبحوشين حول دور حوكمة ال ركات في تحسين وظيفة   -5
التدقيق الداخمي يبزى لمخصائص التالية لم ركات المدرجة في بورصة فمسطين: البمر 

ي والمسمٍ الوظيفي وعدد سنوات الخبرة في البمل الحاليي ممالتخصص البوالمؤىل البممي و 
 وعدد الدورات التي تخص البمل الحالي.

يحرص قسم التدقيق الداخمي عمٍ توفير آليات واشحة تشمن  لتفبيل مبادئ حوكمة ال ركات  -6
 حق جميم األطراف في الحصول عمٍ المبمومات الكافية والدقي ة في الوقت المناسب. 

مجمس اإلدارة ومدى توجييا  استراتيجيةتسمح ال ركات المدرجة في بورصة فمسطين بتدقيق   -7
 نحو تبظيم قيمة األسيم من خبلل قسم التدقيق الداخمي. 

الحوكمة نموذج إداري ييدف إلٍ إعادة توزيم الصبلحيات في اليياكل اإلدارية ب كل واشح   -8
 .  لمخاطر قبل وقوعيابيدف تح يق الشبط الداخمي واكت اف اومفصل 

لتفبيل مبادئ حوكمة ال ركات يحرص قسم التدقيق الداخمي في ال ركات المدرجة في بورصة  -9
فمسطين عمٍ أن يمتمك المدقق الداخمي المبرفة الكافية بالمبايير المينية البلزمة لوظيفة التدقيق 

 الداخمي.
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ورصة فمسطيني إال أن األمر يوجد أساس ل واعد الحوكمة مطبق لدي ال ركات المدرجة في ب -11
وما قد يطرأ عمييا من مستجدات تتبمق ب واعد الحوكمة  ال بحاجة لتبزيز متطمبات الحوكمةال ز 

 وغرس مفاىيميا ب كل أفشل.

 التوصيات ثانيًا:
البمل عمٍ ن ر مفيوم وش افة الحوكمة لدى كافة األطراف ذات الببلقة بال ركات المدرجة في  -1

كل أوسم من خبلل إصدار الن رات والتبميمات المنظمة ألسس وقواعد التطبيق بورصة فمسطين ب 
 السميم والك ف عن المخالفات ومواطن الشبف أو ال صور.

شرورة قيام ال ركات المدرجة في بورصة فمسطين بتشمين  رط تطبيق الحوكمة شمن  روط  -2
 درجة والمتوقم إدراجيا.اإلدراج في بورصة فمسطين ليكون إلزاميًا لجميم ال ركات الم

المحافظة عمٍ مستوى كافي وعادل من اإلفصاح وال فافية عن المبمومات الميمة في الت ارير  -3
تاحتيا لجميم أصحاب المصالح لبلستفادة منيا في الوقت المناسب.  المالية وا 

طط شرورة قيام ال ركات المدرجة في بورصة فمسطين برفم مستوى الحوكمة وذلك بتبني خ -4
 متبم ة بالتوظيف والتبيين وتطوير الموارد الب رية تكون مبمنة لمجميم. 

شرورة قيام ال ركات المدرجة في بورصة فمسطين رفم مستوى الحوكمة بتحديد أىداف وميام  -5
 وصبلحيات إدارة التدقيق الداخمي ب كل واشح ومفصل من خبلل مجمس اإلدارة.

ي بورصة فمسطين نظم مالية ومحاسبية سميمة تساىم في حفظ مراعاة تطبيق ال ركات المدرجة ف -6
 الوشائق والمستندات ون ر مبمومات ذات دقة عالية تتمتم بالش ة والمبلئمة وقابمة لمتنبؤ.

شرورة قيام ال ركات المدرجة في بورصة فمسطين بدعم موظفي إدارة التدقيق الداخمي وتبميع  -7
 آلليات واشحة.وجيات نظرىم لئلدارة البميا وف ًا 

البمل عمي رفم مستوي الحوكمة وذلك بالتأكد من أن جميم المساىمين ليم الحق في اختيار  -8
أعشاء مجمس اإلدارةي والحق أيشًا في إعبلميم عن ال رارات المتبم ة بالتػيرات الجوىرية )مشل 

 التبديبلت في النظام األساسي لم ركة(.
في  بطري ة أكبر عمٍ ال ركات المدرجة وغير المدرجة شرورة رقابة ىيئة سوق رأس المال -9

لتطبيق مبادئ الحوكمة الواردة شمن مدونة حوكمة ال ركات والبمل عمٍ تحديث مدونة  البورصة
 .2119حوكمة ال ركات الصادرة عام 

 وشرورة بذل البناية المينية الكاممة من سمطة الن د الفمسطينية في مجال إلزام المصارف بمبادئ-12
  .وقواعد الحوكمة والتبميمات الصادرة عنيا

ع د ندوات ومؤتمرات وبرامر تدريبية من قبل الميتمين ب واعد حوكمة ال ركات مشل مبيد  -11
 الحوكمة الفمسطينيي وسمطة الن دي وبورصة فمسطين
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بايير التدقيق شرورة ع د الدورات التدريبية لممدق ين الداخميين بيدف إكسابيم المبرفة الكافية بالم -12
ال ركات  الداخمي الصادرة عن مبيد المدق ين الداخميين ومن شم البمل تبنييا ب كل تدريجي في

 المدرجة في بورصة فمسطين.
 شرورة تببية وحدة التدقيق الداخمي ألعمي مستوى إداري ممكن بال ركة أو مجمس اإلدارة. -13
لك من خبلل زيادة الدراسات في ىذا المجال االىتمام األكاديمي بموشوع حوكمة ال ركات وذ -14

لحاق موشوع حوكمة ال ركات بالمناىر التدريسية بالكميات والجامبات.  وا 

 ثالثًا: الدراسات المستقبمية المقترحة
 أشر تطبيق قواعد حوكمة ال ركات عمٍ مينة تدقيق الحسابات. -1

 مة.دور حوكمة ال ركات في حماية ح وق األقميات في ال ركات المساى -2

 دور حوكمة ال ركات في تخفيض مخاطر األعمال. -3

 دور المؤسسات التبميمية والمينية الفمسطينية في زيادة فبالية حوكمة ال ركات. -4

 نموذج م ترح لتطبيق قواعد حوكمة ال ركات في فمسطين اآلليات واألىداف. -5
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 المراجع

 المراجع بالمغة العربية - أ
مجمة البحوث دراسة تطبي ية"ي  –"التأصيل الميني لممراجبة الداخمية  1998)إبراىيمي احمد ) -

 ي جامبة بنياي البدد األول. والدراسات التجارية
(ي " حوكمة ال ركات في سبيل الت دم مم إل اء الشوء عمٍ التجربة 2223أبو البطاي نرميني ) -

 ي مصر.ي مركز الم روعات الدولية الخاصةي ال اىرةورقة عملالمصرية"ي 
أشر تطبيق قواعد الحوكمة عمٍ االفصاح المحاسبي وجودة (ي "2229أبو حمامي ماجد اسماعيلي )  -

 رسالة ماجستير غير من ورةي الجامبة االسبلميةي غزةي فمسطين الت ارير المالية "ي
دور مجمس اإلدارة في تحسين أداء لجان التدقيق في ظل الحاكمية "  (ي2214أبو ريدةي ماىري )  -
ي دراسة تطبي ية عمٍ المصارف المدرجة في بورصة فمسطيني دراسة ماجستير غير من ورةي لمؤسسية"ا

 الجامبة االسبلميةي غزةي فمسطين.
حوكمة ال ركات وأشرىا عمٍ كفاءة سوق فمسطين لؤلوراق (ي "2228أبو موسٍي أ رف درويشي )  -

 .2228غزةي فمسطيني ي رسالة ماجستير غير من ورةي الجامبة االسبلميةي المالية"
("ي النسخة المبمول بيا في 1999"مبايير التدقيق الدولية )(ي 2001االتحاد الدولي لممحاسبين)  -

 فمسطيني ترجمة جمبية مدق ي الحسابات ال انونية الفمسطينيةي الطببة األولٍ.
ات ذات الببلقة البوامل المؤشرة في جودة التدقيق الداخمي من وجية نظر الفئ(ي "2007) يأحمدي زياد -

 " رسالة ماجستيري غير من ورةي جامبة آل البيتي األردن.ببيئة التدقيق
" ي دور بيانات التكاليف في تفبيل ال درة التنافسية في شوء آليات الحوكمة( "2212أسطلي أحمدي )  -

ير غير دراسة تطبي ية عمٍ ال ركات الصناعية المدرجة في سوق فمسطين لؤلوراق المالية رسالة ماجست
 من ورةي الجامبة االسبلميةي غزة

دور حوكمة ال ركات في ت ييم كفاءة نظم المبمومات (ي "2211أعمري عزاوي وسايحي بوزيدي )  -
"ي الممت ٍ البممي الدوليي جامبة قاصدي مرباح ورقمةي المحاسبية وف ًا لممبادئ المحاسبية الدولية

 الجزائر.
حوكمة ال ركات و أشرىا عمٍ مستوى اإلفصاح في " (ي2212آل غزويي حسين عبد الجميلي )  -

"ي دراسة اختبارية عمٍ ال ركات المساىمة البامة في المممكة البربية السبوديةي المبمومات المحاسبية
 رسالة ماجستير غير من ورة بكمية اإلدارة واالقتصادي األكاديمية البربية يالدنمارك

مجمة المؤسسات الفمسطينية ترف أم شرورة ممحة" ( "تطبيق الحوكمة في 2228أيوبي نظامي )  -
 ي البدد الخامس.سوق المال الفمسطيني
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ي كمية البموم االقتصادية ورقة عمل("الحوكمة في المصارف االسبلمية" 2229بو رقبةي  وقي )  -
 وعموم التسييري جامبة فرحات عباسي سطيفي الجزائر.

المجمة المصرية دراسة تطبي ية"ي  –لممراجبة الداخمية (ي "تحميل البائد والتكمفة 1994بدراني سناء )  -
 .ي جامبة المنصورة لمدراسات التجارية

"ي عمان مركز كحمون المدخل إلٍ التدقيق: من الناحية النظرية والبممية(ي "1998التميميي ىادى )  -
 لمكتب.

لة ماجستيري ي رساتطبيق الئحة حوكمة ال ركات عمٍ البنوك التجارية(ي 2212الجمويي ماجد )  -
 غير من ورةي السبودية.

"ي إصدار مراجبة الحسابات المت دمة وف ًا لمبايير المراجبة الدولية(ي "2002جربوعي يوسف )  -
 جمبية المحاسبين والمراجبين الفمسطينييني غزة.

(ي "دور المراجم الداخمي والخارجي في قياس الكفاءة والفاعمية 2004جربوعي يوسفي والحموي )  -
 ي البدد الشامن.مجمة جامبة بػدادم األداء في الم روعات االقتصادية في فمسطين", وت يي

 مراجبة الحسابات المت دمة وف ا لمبايير المراجبة الدولية"(ي "2211جربوعي يوسف محمودي )  -
 إصدار جمبية المحاسبين والمراجبين الفمسطينييني غزةي فمسطين

تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسة في المصارف الفمسطينية مدى (ي "2228جودةي فكرى عبد الػنٍي )  -
"ي رسالة ماجستير وف ًا لمبادئ منظمة التباون االقتصادي والتنمية ومبادئ لجنة بازل لمرقابة المصرفية

 غير من ورةي الجامبة االسبلميةي غزةي فمسطين
طينية ب واعد حوكمة مدى التزام ال ركات المساىمة البامة الفمس(ي "2227حبوشي محمد جميلي )  -

 ي رسالة ماجستير غير من ورةي الجامبة االسبلميةي غزةي فمسطينال ركات"
 "ي الطببة األولٍحوكمة ال ركات تطبي ات عمٍ المصارف الدار الجامبية(ي "2225حمادي طارقي )  -
 ٍ." يمجموعة النيل البربية ال اىرةي الطببة األولحوكمة ال ركات(ي "2225الخشري ي محسني )  -
األصول البممية والبممية لتدقيق الحسابات مدخل (ي "1998) يالخطيبي خالدي والرفاعيي خميل  -

 "ي الطببة األولٍ ي عماني دار المست بل لمن ر والتوزيم.نظري وعممي
ي رسالة دور أجيزة الرقابة المبا رة في تطبيق مبادئ حوكمة ال ركات"(ي "2212خمفي السبيدي )  -

 ةي جامبة قاصدي مرباحي الجزائر. ماجستير غير من ور 
مدى تأشير تطبيق حوكمة ال ركات عمٍ فجوة التوقبات في مينة (ي "2229خميلي ىاني محمدي )  -

دراسة تحميمية لآلراء المراجبين الخارجيين والمستشمريني رسالة ماجستير غير  المراجبة في فمسطين"
 من ورةي الجامبة االسبلميةي غزةي فمسطين
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(" الدور المتوقم لممدقق الداخمي عند ت ديم خدمات التأكيد في البنوك 2005هللا ) خميلي عطا  -
المؤتمر البربي األول حول التدقيق الداخمي في  إطار التجارية األردنية في ظل الحاكمية المؤسسية"ي 

 ي ال اىرةي مصر.الحوكمة المؤسسية
ن جيات خارجية في جودة التدقيق أشر ت ديم خدمة التدقيق الداخمي م(ي "2010دردسي خالد )  -

"ي رسالة ماجستيري غير من ورةي كمية الداخمي بال ركات المدرجة في بورصة عمان دراسة ميدانية
 األعمالي جامبة جداراي األردن.

المؤتمر الشالث ( "مدى التزام البنوك الفمسطينية بمبادئ حوكمة ال ركات"ي 2213درغامي ماىري )  -
 جامبة اليرموكي اربدي األردنرفيةي لمبموم المالية والمص

(ي " تدقيق وت ييم كفاءة األداء وفبالية الم اريم اإلنمائية في الدول النامية"ي 2000دىمشي نبيم )  -
 ي المجمد الشاني ع ري البدد الخامس.مجمة الدراسات

دراسية  ( ال ركات المساىمة ما بين الحوكمة  وال وانين والتبميمات )حالة2228ريحاويي مياي )  -
البدد  24ي المجمديمجمة دم ق لمبموم االقتصادية وال انونيةلم ركات المساىمة البامة البمانية(ي 

 األول.
("دور المسئولية االجتماعية في تفبيل حوكمة المؤسسات"ي 2213زرقوني محمد والبمرىي جميمةي )  -

ولية االجتماعية: تجربة األسواق )حاكمية ال ركات والمسئ المؤتمر الشالث لمبموم المالية و المصرفية
 النا ئة( ي جامبة اليرموكي اربدي األردن.

المؤتمر (ي "أىمية حوكمة ال ركات في تبزيز أجيزة التدقيق الداخمي "ي 2213السامرائيي عماري )  -
 ي جامبة اليرموكي اربدي األردن..الشالث لمبموم المالية والمصرفية

"دراسة م لحوكمة ال ركات عمٍ مينة المراجبة في سوريا األشر المتوق(ي "2229سبيدي عيدي )  -
 ميدانية ي رسالة ماجستير غير من ورةي سوريا.

ي الدار حوكمة ال ركات ودور أعشاء مجمس اإلدارة والمدربين التنفيذيين"(ي "2228سميمان محمد ي)  -
 الجامبيةي االسكندرية.

 ي دار المريخ لمن ر يالرياض.متكامل("اإلدارة االستراتيجية)مدخل (ي "2228 ارلزىلي جونزي ) -
(ي "قواعد الحوكمة و ت ييم دورىا في مكافحة ظاىرة الفساد و الوقاية منو 2229ال واورةي فيصلي ) -

ي مجمة جامبة دم ق لمبموم االقتصادية وال انونيةفي ال ركات المساىمة البامة األردنية"ي 
 ي جامبة مؤتةي األردن2يالبدد 25المجمد

 2212د الرزاق ال يخ عب  -
الرقابة والمراجبة الداخمية: عمٍ المستوى الجزئي (ي "2004الصحني عبد الفتاحي وسراياي محمد )  -

 ."ي ال اىرةي الدار الجامبية لمطبم والن ر والتوزيم.والكمٍ
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المفاىيم األساسية وآليات التطبيق وف ًا  –المراجبة الخارجية (ي "2002الصباني محمدي وآخروني )  -
 ي اإلسكندريةي الدار الجامبية. يير المتبارف عمييا والمبايير الدولية"لممبا

أشر تطبيق حوكمة ال ركات في البنوك عمٍ تطوير ال طاع (ي" 2212صالحيي صبرينةي )  -
 ي رسالة ماجستيري غير من ورةي جامبة عنابة.المصرفي في الجزائر

دراسة في تطبيق حوكمة المؤسسات "دور المراجبة الداخمية (ي "2229عبد الصمدي عمر عمٍي )  -
ميدانيةي رسالة ماجستير غير من ورةي كمية البموم االقتصادية والبموم التجارية وعموم التسيير يجامبة 

 المديةي الجزائر.
 عمم تدقيق الحسابات يالناحية النظرية و البممية "الطببة األولٍي(ي "2222عبد هللاي خالد أميني )  -

 ئل لمن ر.عماني األردن دار وا
ي "إطار م ترح لمبايير المراجبة الداخمية في ظل تطور تكنولوجيا 1994)عبد هللاي محمد الرممي )  -

 ي  البدد الشاني.مجمة البحوث التجارية المباصرةالمبمومات"ي 
أشر تطبيق الحاكمية المؤسسية عمٍ جودة التدقيق الداخمي في (ي "2212الببدليي محمد عبد هللاي )  -

"ي رسالة ماجستير غير من ورة يجامبة الصناعية المدرجة في سوق الكويت لؤلوراق الماليةال ركات 
 ال رق األوسطي الكويت.

مراجبة الحسابات وحوكمة ال ركات (ي "2227عبد الوىابي نصر عمٍي و حاتوي السيد  حاتوي )  -
 رةي الدار الجامبيةي جميورية مصر البربيةي ال اىفي بيئة األعمال البربية والدولية المباصرة"

" الطببة الشانيةي جامبة الموصلي أصول التدقيق والرقابة الداخمية(ي "1999عشماني عبد الرازقي )  -
 دار الكتب لمطباعة والن ر.  

(ي "حوكمة ال ركات في سوق فمسطين لؤلوراق المالية .. ترف أم حاجة 2227البصاي أحمدي )  -
 دد الشاني.البمجمة سوق المال الفمسطينيي ممحة"ي 

ي دور ىيئة سوق رأس المال في تبزيز مفاىيم الحوكمة في فمسطين"(ي "2214البطبوطي سامحي )  -
 (.4مبيد الحوكمة الفمسطينٍي البدد )

"ي عمان دار المراجبة الداخمية: اإلطار النظري والمحتوى السموكي(ي "2000البمراتي أحمدي )  -
 الب ير لمن ل والتوزيم

(ي "مدى تطبيق مبايير التدقيق 2226وعبد الػنٍي فشل عبد الفتاحي ) البمرىي أحمد محمد  -
ي المجمد الشاني ي المجمة األردنية في إدارة األعمالالداخمي المتبارف عمييا في البنوك التجارية اليمنية" 

 البدد الشالث
فمسطينية (ي "مدى التزام ال ركات المساىمة البامة ال2213عبلونةي سبيدي ونصري عبد الكريمي )  -

 ي جامبة اليرموكي اربدي األردنالمؤتمر الشالث لمبموم المالية والمصرفيةب واعد مدونة الحوكمة "ي 
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" مركز دليل منيجية اإلدارة في المن آت التجارية المباصرة("2223عورتانٍي ى ام وموسٍي نائل)  -
 تطوير ال طاع الخاصي فمسطين.

يفي الستراتيجيات قياس وشبط مخاطر األعمال االختيار التك(ي "2224عوضي آمال محمدي)  -
"ي المبيد البالي لئلدارة والتكنولوجياي أكاديمية المدينةي وتأشيره عمٍ جودة األداء الميني المراجبة

 14ي البدد18مصري المجمد 
تطور دور وظيفة التدقيق في مجال حوكمة ال ركات لتجسيد مبادئ (ي " 2211غبلبي فاتحي )  -

ي رسالة ماجستير غير من ورة ي كمية البموم االقتصادية والبموم التجارية ة المستدامة"ومبايير التنمي
 وعموم التسييري جامبة سطيفي الجزائر.

"ي ورقة عملي ت ييم مبادئ حوكمة ال ركات في جميورية مصر البربية(ي "2223فوزىي وآخروني )  -
 المركز المصري لمدراسات االقتصادية.

 أساسيات التدقيق في ظل المبايير األمريكية والدولية(ي "2229حدوح حسيني)ال اشيي حسيني والد  -
 "مؤسسة الوراق لمن ر والتوزيم يعمان

ي تبزيز حوكمة ال ركات في فمسطين(ي "2228قباجةي عدنان وميندي حامدي وال  اقيي ابراىيمي)  -
 مبيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني )ماس("ي فمسطين.

المجمة ي "لتطوير فاعمية المراجبة الداخمية كن اط مشيف لم يمة" 2004)حمود يوسفي )الكا في م  -
 ي كمية التجارةي جامبة عين  مسي ال اىرة البدد الرابم.البممية لبلقتصاد والتجارة

" المجمم البربي لممحاسبيني عمان مفاىيم التدقيق المت دمة(ي "2221المجمم البربي لممحاسبين أي )  -
 ياألردن

" المجمم البربي لممحاسبيني مفاىيم التدقيق األساسية(ي "2221المجمم البربي لممحاسبين بي )  -
 عمان ياألردن

دور وظيفة التدقيق الداخمي في شبط األداء المالي واإلداري"ي (ي "2228المدللي يوسف سبيدي)  -
ي دراسة ق الماليةدراسة تطبي ية عمٍ ال ركات المساىمة البامة المدرجة في سوق فمسطين لؤلورا

 ماجستير غير من ورةي الجامبة االسبلميةي غزةي فمسطين
 قائمة بالمصطمحات المتبم ة بحوكمة ال ركات"(ي "2223مركز الم روعات الدولية الخاصةي )  -

 ال اىرة.
دراسة تحميمية كمية التجارةي – دور المراجبة في حوكمة ال ركات(ي "2229مطاوعي مطاوع السبيدي )  -

 األزىري مصر.جامبة 
(ي "دور المسئولية االجتماعية في تفبيل حوكمة 2213مبيزي يأحبلم وبنٍ عامري زاىرةي )  -

"ي المؤتمر الشالث لمبموم المالية و المصرفية )حاكمية ال ركات والمسئولية االجتماعية: المؤسسات
 ي جامبة اليرموكي اربدي األردن. تجربة األسواق النا ئة(
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أشر تطبيق قواعد حوكمة ال ركات عمٍ أداء  ركات المساىمة البامة (ي "2213المناصيري عمري )  -
 ي رسالة ماجستير غير من ورةي الجامبة اليا ميةي األردن.   األردنية"

(ي "تدقيق الحسابات و أطرافو في إطار منظومة حوكمة ال ركات" 2225ميخائيلي أ رف حناي)  -
 اىرةي مصر.ي فندق  يراتوني ال المؤتمر البربي األول

 "ي ال اىرةي دار الكتاب األول لمن ر والتوزيم.المراجبة في عالم متػيري " 2002)لطفيي أميني )  -
 ".مدونة قواعد حوكمة ال ركات في فمسطين(ي "2229المجنة الوطنية لمحوكمةي )  -
توراهي (ي "قياس أشر مخاطر األعمال عمٍ جودة عممية التدقيق"ي أطروحة دك2211النبالي يعشماني )  -

 جامبة عمان البربيةي عماني االردن 
(ي "دور إدارات المراجبة الداخمية في تفبيل مبادئ الحوكمة"ي دراسة 2229نسماني ابراىيم اسحاقي )  -

تطبي ية عمٍ المصارف الباممة في فمسطيني رسالة ماجستير غير من ورةي كمية التجارةي الجامبة 
 االسبلمية

"ي الطببة الشانيةي بيروتي ة الحسابات من الناحية النظرية والبمميةمراجب(ي "2007نوري أحمدي )  -
 الدار الجامبيةي لبنان.

أساسيات المراجبة: دراسة لؤلصول (ي " 1987اليوارىي محمد نصري ومحمدي أحمد سمطاني )  -
 .ال اىرة" مكتبة غريبي البممية والبممية واإلجراءات التنظيمية لمراجبة الحسابات في الوحدة االقتصادية

(ي "دور الحوكمة في تمكين المساىمين و المستشمرين واست رار األسواق 2227الوزيري جيادي)  -
 ي فمسطين.الممت ٍ السنوي األول لسوق رأس المال الفمسطينيالمالية", ورقة عملي 

(ي "مدى مساىمة وظيفة التدقيق الداخمي في 2223يحيي فيحاء عبد الخالقي ومجيد البمٍي منيلي)  -
 .73ي البدد 25دمة البممية االدارية "مجمة التنمية الرافديني المجمد خ
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 (1ممحق رقم )
 استبانة الدراسة

 لرحيم هللا الرحمن ا بسم
 

 غزة  -اإلسبلمية الجامبة
 الدراسات البميا  عامادة
 تجارةال كااااميااة
 تمويلالمحاسبة وال قاسم
  

 

 حوكمة الشركات في تحسين وظيفة التدقيق الداخميدور لبيان  استبانه
 المدقق / أختي المدققة أخي

 عميكم ورحمة هللا وبركاته السالم
 

حوكمـــــة الشـــــركات فـــــي تحســـــين وظيفـــــة  دور ىاااااذا االساااااتبيان إلاااااٍ التبااااارف عماااااٍ ييااااادف
 يفمســــطينتطبيقيــــة عمــــى الشــــركات المســــاهمة المدرجــــة فــــي بورصــــة  دراســــة: التــــدقيق الــــداخمي

ماااام تأكياااادنا لكاااام  ي وذلااااك كبحااااث أكاااااديمي تكميمااااي لنياااال درجااااة الماجسااااتير فااااي المحاساااابة والتموياااال
ألغاااااااراض البحاااااااث باااااااأن كافاااااااة المبموماااااااات التاااااااي سااااااايتم جمبياااااااا ساااااااتكون سااااااارية ولااااااان ُتساااااااتخدم إال 

 البممي.
تبااااااونكم مبناااااا تبزيااااازًا لمبحاااااث البمماااااي فاااااي فمساااااطيني ويسااااااعد فاااااي بياااااان دور حوكماااااة  ويبتبااااار     

ي وقاااااد وشااااابت ن ااااااط المحااااااور بنااااااءًا ال اااااركات فاااااي تحساااااين وظيفاااااة التااااادقيق الاااااداخمي فاااااي ال اااااركات
 .عمٍ مبادئ منظمة التباون االقتصادي والتنمية

باإلجاباااااااة عماااااااٍ أسااااااائمة االساااااااتبانو بدقاااااااة ُتببااااااار عااااااان الواقااااااام  رمكااااااانرجاااااااو مااااااان سااااااايادتكم الت لاااااااذا     
 .اباتكمصحة إج يرة عمٍالنتائر تبتمد بدرجة كب حةالح ي ي ألن ص
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فاي  اركات  تحساين وظيفاة التادقيق الاداخمي فايوال افافية  اإلفصااحتأشير ذو داللة إحصائية لتطبيق مبادأ  يوجداألولى:  الفرضية
 (.0.05مستوى داللة ) عندالمساىمة المدرجة في بورصة فمسطين 

      عادلة ونزيية وصادقة. الميمة بطري ةاإلفصاح عن المبمومات  يتم  .1
      المتوقبة تتم بموشوعية و فافية. خاطرعن الم ممية اإلفصاحع  .2
      .رفي الوقت المناسب دون تأخي الميمةعن المبمومات  يتم اإلفصاح  .3
      ال ركة عن خططيا المالية المست بمية. تفصح  .4
      المالي. التحميلالبيانات المالية بطري ة ُتسيل من عممية  يتم عرض  .5
      ركة اإلفصاح الكافي والبادل لمبيانات المالية البلزمة لممستشمرين.ال  تراعي  .6

7.  
مدى االست بلل المتوفر لممدقق الداخمي يمكنو من تح يق أىداف عممية 

      التدقيق بمستوى كفاءة أفشل في المجال المالي والت ػيمي بال ركة.

8.  
رد الب رية مبمنة المتبم ة بالتوظيف والتبيين والتطوير لمموا تكون الخطط

 لمجميم.
     

أصاحاب المصااالح فاي حوكمااة ال اركات  فااي تحساين وظيفااة  دورمباادأ  لتطبياق تااأشير ذو داللاة إحصااائية يوجادالثانيــة:  الفرضـية
 .(0.05داللة ) عند مستوى  ركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين فيالتدقيق الداخمي 

      ي تن أ بموجب ال انون.احترام ح وق أصحاب المصالح الت يتم  .1

2.  
آليات واشحة تشمن حق جميم األطراف في  يوفر قسم التدقيق الداخمي

 الحصول عمٍ المبمومات الكافية والدقي ة في الوقت المناسب.
     

3.  
شمانات تحمي ح وق الموظفين عند  لدى قسم التدقيق الداخمي في ال ركة

 .إلدارةحدوث خبلف مم ا
     

4.  
الكاممة عن إلحاق أي شرر مادي أو مبنوي  المسئوليةالتنفيذية  ارةتتحمل اإلد

      يمحق بالمجتمم)المسئولية االجتماعية(

      واشحة. لياتوجيات نظرىم لئلدارة البميا وف ًا آل يبمع الموظفون  .5
 فيسين وظيفة التدقيق الداخمي تح في مبدأ مسئوليات مجمس اإلدارة تطبيقل تأشير ذو داللة إحصائية يوجد الثالثة: الفرضية

 (.0.05مستوى داللة ) عند  ركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين
      مجمس اإلدارة من ذوي السيرة والسمبة الحسنة. اءأن يكون أعش ُيراعٍ  .1
      غالبية أعشاء مجمس اإلدارة من اإلدارة غير التنفيذية لم ركة. يتكون  .2
      لدى أعشاء مجمس اإلدارة. والبمميةمية المؤىبلت البم تتوفر  .3
      االلتزام بالواجبات تجاه الباممين وتحسين الخدمات الم دمة ليم. يتم  .4
      االلتزام بالمسئوليات تجاه حممة األسيم وتح يق البوائد المناسبة ليم. يتم  .5
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6.  
يسمح لممدق ين الداخميين بتدقيق استراتيجية مجمس اإلدارة ومدى توجييا نحو 

 تبظيم قيمة حممة األسيم. 
     

7.  
يتم إصدار وتحديد أىداف وميام وصبلحيات إدارة التدقيق الداخمي ب ك 

 واشح ومفصل من مجمس اإلدارة.
     

 اركات  فايتحسين وظيفة التدقيق الداخمي  فيبين المساىمين  لبدالةمبدأ ا لتطبيقلة إحصائيةتأشير ذو دال يوجدالرابعة: الفرضية
 .(0.05مستوى داللة ) عندالمساىمة المدرجة في بورصة فمسطين 

1.  
آليات تؤكد عمٍ حق المستشمرين الصػار في التبويض عن األشرار  ُتوجد

 المستشمرين الكبار. موكالناتجة عن س
     

      تداول األسيم لممطمبين عمٍ المبمومات الداخمية لم ركة. ُيحظر  .2

3.  
تؤشر عمٍ مصالح المساىمين يتم ببد است ارتيم من قبل  التيال رارات  اتخاذ

      إدارة ال ركة.

      التنفيذية ممزمة باإلفصاح عن أي مصالح تبود عمييم من ال ركة. اإلدارة  .4
      أعشاء مجمس اإلدارة. اختيار فيجميبًا الحق  لممساىمين  .5

الاداخمي فاي  التادقيقتحساين وظيفاة  فايمبادأ حماياة ح اوق المسااىمين  لتطبيق تأشير ذو داللة إحصائية يوجد: الخامسة الفرضية
 (.0.05مستوى داللة ) عند ركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين 

1.  
ل عمٍ لدى ال ركة آليات مناسبة تمكن المساىمين من الحصو  يوجد

 المبمومات الخاصة باستشماراتيم في الوقت المناسب.
     

2.  
آليات واشحة تشمن لممساىم تفويض من ينوب عنو بالتصويت في  توجد

 .ةاجتماع الييئة البام
     

3.  
لدى ال ركة آليات تؤكد عمٍ أن التصويت في اجتماعات الييئة البامة  يتوافر

 .يايتم وفًق لم وانين المبمول ب
     

آليات مكتوبة تنص عمٍ حق المساىمين في إشافة أو اقتراح بنود  ىناك  .4
 إشافية لمناق تيا في اجتماع الييئة البامة.

     

5.  
يتأكد قسم التدقيق الداخمي من ممارسة صػار حممة األسيم لح وقيم 

 التصويتية.
     

6.  
المتبم ة بالتػيرات  ال راراتلممساىمين الم اركة وا عبلميم عن  يحق

 الجوىرية)مشل: التبديبلت في النظام األساسي(.
     



 

تحساين  فاي ال اركات مبادأ شامان وجاود أسااس إلطاار فباال لحوكماة تطبياقل إحصاائية لاةتاأشير ذو دال يوجاد السادسة: الفرضية
فاة التادقيق في تحساين وظي (0.05مستوى داللة ) عند  ركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين فيالتدقيق الداخمي  فةوظي

 . ركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين فيالداخمي 
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      ال ركات ال وانين واألنظمة ذات الببلقة عند ممارسة أعماليا. ُتطبق  .1

2.  
ىمين وواجباتيم )مشل حق ح وق المسا حقوانين وت ريبات توش توجد

 التصويت وحق انتخاب أعشاء مجمس اإلدارة(.
     

      المدقق الداخمي بمجمس اإلدارة مبا رة. يرتبط  .3

يساىم في تفبيل مبادئ  لبمل المدقق الداخمي توبدليل إجراءات مك يوجد  .4
 .الحوكمة

     

5.  
جبة لتفبيل مبادئ يمتمك المدقق الداخمي مبرفة كافية بالمبايير المينية الوا

 الحوكمة.
     

      الوشائق والمستندات يتم وف ًا لنظام داخمي لدى ال ركة. حفظ  .6
 

 
 حسن تعاونكم معنا لكم شاكرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (2ممحق رقم )
 قائمة بأسماء المحكمين

 
 التخصص االسم رقم
 محاسبة  د. ماىر درغام .1

 محاسبة د. سالم حمس .2

 محاسبة   اىين يد. عم .3

 محاسبة د. حمدي زعرب  .4

 إحصاء د. سمير صافي  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (3ممحق رقم )
 شركات المدرجة في بورصة فمسطين

 

 الموقع االلكتروني هاتف القطاع رمز التداول ركة المدرجةالش

 www.abraj-pal.com 022983800 خذماث ABRAJ ابشاج اٌىطىيت

 www.ahc-pal.com 022965240/1 اثخذم AHC اٌمؤعغت اٌعشبيت ٌٍفىادق

 AIB اٌبىه االعالمي اٌعشبي
بىىن 

 وخذماث ماٌيت
022407060 www.aibnk.com 

 www.ahlia.ps 022986634 حأميه AIG اٌمجمىعت االهٍيت ٌٍخأميه

 www.apcpaints.ps 092311301/3 صىاعت APC اٌعشبيت ٌصىاعت اٌذهاواث

اٌعشبيت اٌفٍغطيىيت ٌالعخثماس "
" يبها  

APIC 0096265562910 اعخثماس www.apic.ps 

 N 022986916 اعخثماس AQARIYA اٌعماسيت اٌخجاسيت ٌالعخثماس

www.arabinvestors.ps  022799021 اعخثماس ARAB اٌمغخثمشون اٌعشب  

www.are.ps  092384030/2 خذماث ARE اٌمؤعغه اٌعماسيه اٌعشبيه  

www.aziza-ppc.com  092683177/8 صىاعت AZIZA دواجه فٍغطيه  

 BOP بىه فٍغطيه
بىىن 

 وخذماث ماٌيت
022965010 www.bankofpalestine.com 

www.bpc.ps  022987572/4 صىاعت BPC بيشصيج ٌالدويت  

 www.alshark_co.com 022228874 صىاعت ELECTRODE مصىع اٌششق ٌالٌىخشود

www.globalcom.ps  022975108 خذماث GCOM جٍىباي وىَ ٌالحصاالث  

 www.gwmc.ps 022818013 صىاعت GMC مطاحه اٌممح اٌزهبي

 www.gui.ps 092390919 حأميه GUI اٌعاٌميت اٌمخحذة ٌٍخأميه

 ISBK اٌبىه االعالمي اٌفٍغطيىي
بىىن 

 وخذماث ماٌيت
022407150 www.islamicbank.ps 

 www.jerucig.com 022799777 صىاعت JCC عجايش اٌمذط

 www.jepharm.ps 022406550 صىاعت JPH اٌمذط ٌٍمغخحضشاث اٌطبيت

 N 022965215/6 اعخثماس JREI ذط ٌالعخثماساث اٌعماسيتاٌم

 www.ppic-pal.com 092398716/7 صىاعت LADAEN فٍغطيه ٌصىاعاث اٌٍذائه

 N/A 022958090 حأميه MIC اٌمششق ٌٍخأميه

اٌىطىيه ٌصىاعتاألٌمىيىَ "
 وابىى"واٌبشوفيالث

NAPCO 092347222 صىاعت www.napco.ps 

 www.nci.ps 092311290/1 صىاعت NCI حىناٌىطىيه ٌصىاعت اٌىش

 www.nic-pal.com 022983800 حأميه NIC اٌخأميه اٌىطىيت

مشوض وابٍظ اٌجشاحي 
 اٌخخصصي

NSC 092341501 خذماث www.nsh-pal.ps 

 www.padico.com 0096264647837 اعخثماس PADICO فٍغطيه ٌٍخىميت واالعخثماس

باي عماس ٌخطىيش واداسة وحشغيً 
 ٌعماساثا

PALAQAR 092332333 خذماث www.akarat.ps 

 www.paltel.ps 092376225 خذماث PALTEL االحصاالث اٌفٍغطيىيت

 PCB اٌبىه اٌخجاسي اٌفٍغطيىي
بىىن 

 وخذماث ماٌيت
022979999 www.pcb.ps 

www.pec.ps  082888600 خذماث PEC اٌفٍغطيىيت ٌٍىهشباء  

 N 022900680 صىاعت PHARMACARE داس اٌشفاء ٌصىاعت االدويت

 PIBC بىه االعخثماس اٌفٍغطيىي
بىىن 

 وخذماث ماٌيت
022407880 www.pinvbank.com 

 www.pic-pal.ps 022987603 حأميه PICO فٍغطيه ٌٍخأميه

 N/A 022954028 اعخثماس PID اٌفٍغطيىيت ٌالعخثماس واالوماء

 www.piico.ps 092386180/3 اعخثماس PIIC عخثماس اٌصىاعيفٍغطيه ٌال

http://www.arabinvestors.ps/
http://www.are.ps/
http://www.aziza-ppc.com/
http://www.bpc.ps/
http://www.globalcom.ps/
http://www.pec.ps/


 

اٌعشبيت اٌفٍغطيىيت ٌمشاوض 
 اٌخغىق

PLAZA 022428581 خذماث www.plaza.ps 

 PMHC فٍغطيه ٌخمىيً اٌشهه اٌعماسي
بىىن 

 وخذماث ماٌيت
022979191 www.pmhc.com 

 www.prico.ps 022986505 اعخثماس PRICO فٍغطيه ٌالعخثماس اٌعماسي

 PSE عىق فٍغطيه ٌألوساق اٌماٌيت
بىىن 

 وخذماث ماٌيت
092390999 www.pex.ps 

 QUDS بىه اٌمذط
بىىن 

 وخذماث ماٌيت
022979555 www.qudsbank.ps 

 N/A 022956488 خذماث RSR مصايف ساَ اهلل

 www.altakaful-ins.ps 022404211 حأميه TIC اٌخىافً اٌفٍغطيىيت ٌٍخأميه

 TNB ياٌبىه اٌىطى
بىىن 

 وخذماث ماٌيت
022946090 www.tnb.ps 

 www.trustpalestine.com 022978550 حأميه TRUST حشعج اٌعاٌميه ٌٍخأميه

 www.uci.ps 022974992/3/4/5 اعخثماس UCI االححاد ٌالعماس واالعخثماس

 www.voic.ps 092324161 صىاعت VOIC مصاوع اٌضيىث اٌىباحيت

واٌخذماث اٌفٍغطيىيه ٌٍخىصيع 
 اٌٍىجغخيه

WASSEL 022974444 خذماث www.wassel.ps 

مىبايً اٌىطىيت اٌفٍغطيىيت 
 ٌالحصاالث

WATANIYA 022415000 خذماث www.wataniya.ps 

 


