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Economic Co-operation And Development)  فرما العالقات مف مممكلة: " بأنيا 

 مف كغررىـ اأسيـ كصممة اإلدارة كمممس الشركة إدارة لمى ال،ائمرف برف
 .(OECD,2004")المساىمرف

 ى ك ة: ملمصككالنال  نعررؼ اإلمرائ  الف،د النمد  الدراسة كإلغراض, كلغارة نص،رؽ أىداؼ الدراسة
 مف رنبع أ الق  منظكر ضمف كذلؾ الرئرسرة أىدافيا لنص،رؽ سعريا ف  المنظمة ننبناىا إسنرانرمرة

 يالدا مرة كالمكائح كاأنظمة اإلدارم اليركؿ كليا بذانيا كقائمة مسن،مة معنكرة ش  رة رعدىا يدا ميا
 ال الذم كبال،در فريا فرد أم نسمط مف بمنأل الذانرة ب،درانيا اأىداؼ نمؾ نص،رؽ ليا ركفؿ ما

 .)الباصث( لالقة ذات اأ رل اأطراؼ م الح مع رنعارض

ي 2009 العاـ نيارة فمسطرف ف  الشركات صككمة قكالد مدكنة رت د مدونة الحوكمة الفمسطينية:
 العمرا المية الشركات لصككمة الكطنرة الممنة كنعنبر الناررخي ذلؾ منذ نافذة أ بصت بصرث
 الشركات لمى نسرم المدكنة ىذه أف كصرث الشركاتي صككمة قكالد مدكنة كأ درت أقرت الن 

 كرقابنياي الماؿ رأس سكؽ ىرئة إشراؼ نصت ننطكم الن  المالرة كالمؤسسات العامة المساىمة
 كفرما .المدكنة ف  الكاردة بال،كالد الشركات كالنزاـ ننفرذ بمنابعة الم كلة المية ى  اليرئة فإف

 لصككمة إرشادرة قكالد إ دار لمى الفمسطرنرة الن،د سمطة لممت الم رف ي ال،طاع ر ص
 اأساسرة المبادئ إلى الشركات صككمة قكالد مدكنة كاسنندت .فمسطرف ف  العاممة البنكؾ
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 كاأنشطة لنككردا  دمات لنأدرة ريدؼ المكدةي رضمف مكضكل ي مسن،ؿي نشاط :الداخمي التدقيق
ضافة لنصسرف كمدك  الم نمفة االسنشاررة  المؤسسة رسالد كىك. المؤسسة ف  لمعممرات قرمة كا 

 فعالرة كن،ررـ نطكرر امؿ مف كمنضبطة آلرة أسالرب نطبرؽ  الؿ مف أىدافيا نص،رؽ ف 
 Institute Of Internal) كنصسرف فعالرنيا كالضكابطكالرقابة كالنكمرو  الم اطر إدارة أنشطة

Auditors (IIA), 2010). 

 الدا م  الندقرؽ بعممرات ر،كـ بالمنظمة الدا م  الندقرؽ قسـ ضمف رعمؿ ش ص :الداخمي المدقق
لممصاسبرف,  العرب  المممع) مف ممرع النكاص  المالرة كاإلداررة كاالسنشاررة مسؤكلرنيا كرنصمؿ
2016.) 



 د

 

 المصاسب  النظاـ كمالئمة الدا مرة الرقابة لنظاـ المرد اأداء إلى شررن :الداخمي التدقيق جودة
 ضمف مسنمر كبشكؿ كال،ركد العممرات ف  المناسبة كالكفاءة الفالمرة إلى لمك كؿ المطبؽ
 إلى النك ؿ ف  كمسالدنيا العمرا اإلدارة ك دمة اأ كؿ كصمارة أىدافيا  دمة لغرض المنظمة
  .(2008)ال،اض ,  المصاسب  النظاـ الصرة  قراس لمى كالعمؿ ال، كل اإلننامرة الكفارة

 كالمعرفة كالميارات كال برة الضركررة لو المينرة كالشيادات الدا م  لممدقؽ العمم  المسنكل :األىمية
 .(2012)العبدل , 

 رككف ال الميمات أداء لند لمرو رصافظ أف الدا م  المدقؽ لمى رنبغ  ذىن  سمكؾ :الموضوعية
 رصافظ أف كرمب( العمرؿ) الندقرؽ مكضع بالمية مين  أك ش    رنباطا أم الدا م  لممدقؽ
 لمى أرضا دؿر المؤشر ىذاي ك الميمات لممرع بالنسبة منصرز كغرر لادؿ ذىن  نمط لمى

 . IIA, 2003)) الدا م  المدقؽ اسن،اللرة

 الننفرذم لرئرسا أك الدا م  الندقرؽ نشاط قدرة نيدد الن  كالظركؼ الشركط مف النصرر :االستقاللية
 نص،رؽ رنسنى لك . منصرز غرر نصك لمى الدا م  الندقرؽ بمسؤكلرات االضطالع لمى لمندقرؽ
 لممسئكؿ رككف الدا م  الندقرؽ نشاط لمسؤكلرات الفعاؿ لألداء الالزمة االسن،اللرة درمة

 كالمممسي عمراال اإلدارة إلى قركد أم كبدكف المباشر الك كؿ إمكانرة الدا م  لمندقرؽ الننفرذم
 نيدد الن  الم ادر ف  النصكـ رنـ أف كرمب. مزدكج ارنباط  الؿ مف ذلؾ نص،رؽ كرمكف

 المسنكررف كلمى الندقرؽ ميمات مسنكل كلمى منفردا الدا م  المدقؽ مسنكل لمى االسن،اللرة
 .IIA, 2003))كالننظرم  الكظرف 

 )العبدل , ف  الشركة مصؿ الندقرؽ الندقرؽ كنطاؽ الدا م  الندقرؽ برامج ككفارة دقة :العمل أداء جودة
2012). 

 أف صرث المنشآتي ر نمؼ با نالؼ الدا م  المدقؽ إف نطاؽ لمؿ :نطاق عمل المدقق الداخمي
 ف،د كبذلؾ نراهي لما كف،ا كنشكميا المنشأة إدارة ننشئيا المنشأة دا ؿ كظرفة ىك الدا م  الندقرؽ
 المصاسبرة الرقابة نظـ كن،ررـ مف فصص كؿ نشمؿ بصرث بانساع المنشأة لممو نطاؽ رنسع

كقد م داقرنيا  مدل لنصدرد المصاسبرة الرقابة نظـ نننميا الن  المعمكمات بالمنشأة كفصص
 ن،ررـ ي كأرضا(العممرات ندقرؽ أك اإلدارم الندقرؽ) المالرة/المصاسبرة غرر المكانب فصصنشمؿ 
 مصاسبرة غرر أك مصاسبرة مكانب رشمؿ ذلؾ كاف سكاء ةالصككم ك كالرقابة الم اطر إدارة نظـ

 .(2010)الشرقاكم, 
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 :انًهخص

 الػػدا م  النػػدقرؽ مػػكدة لمػػى الفمسػػطرنرة الصككمػػة مدكنػػة نطبرػػؽ نػػأ رر قرػػاسىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى 
 مدرمػة شػركة( 29) مػف لمبصػث ال اضع كنم ؿ ممنمع الدراسة يبكر ة فمسطرف ف  المدرمة لمشركات

أمررػػت الدراسػػة لمػػى  نص،رػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة كأغػػراضة, ( شػػرك48مػػف أ ػػؿ ) فمسػػطرف بكر ػػة فػػ 
بطرر،ػػة العرنػػة شػػركة مػػف الشػػركات المدرمػػة فػػ  بكر ػػة فمسػػطرفي نػػـ ا نرارىػػا ( 34مػػف )لرنػػة مككنػػة 

)اليادفػػػة(ي كقػػػد اسػػػن دـ الباصػػػث المػػػنيج الك ػػػف ي صرػػػث نػػػـ النمػػػاد االسػػػنبراف كػػػأداة لممػػػع  ال، ػػػدرة
 .( لنصمرؿ الننائجSPSSاإلص ائرة )برنامج الرـز البرانات. كقد اسن دـ 

 :أىمياننائج كقد نك مت الدراسة إلى 

, المسػػػاىمرف ص،ػػػكؽ قكالػػػد نطبرػػؽ, العامػػػة اليرئػػػة امنمػػػاع قكالػػد نطبرػػػؽ) الصككمػػػة قكالػػػد مممكلػػة إف
 كنطبرػػؽ اأ ػػرل الم ػػالح أ ػػصاب قكالػػد نطبرػػؽ, النػػدقرؽ قكالػػد نطبرػػؽ, الشػػركة إدارة قكالػػد نطبرػػؽ
 فػػ  المدرمػػة الشػػركات فػػ  نطبر،يػػا صرػػث مػػف مرػػدة بدرمػػة ممرعيػػا مػػاءت( كالشػػفافرة اإلف ػػاح قكالػػد
ف, ك فمسػػطرف بكر ػػة  مػػكدة, االسػػن،اللرة, المكضػػكلرة, اأىمرػػة) صسػػب الػػدا م  النػػدقرؽ مػػكدة مسػػنكل ا 

 أف نبػػػرف, ك فمسػػػطرف بكر ػػػة فػػػ  المدرمػػػة الشػػػركات فػػػ  مرػػػدة بدرمػػػة كػػػاف( العمػػػؿ كنطػػػاؽ العمػػػؿ اداء
 المرنبػػػة فػػػ  مػػػاءت الػػػدا م  النػػػدقرؽ مػػػكدة لمػػػى لألىمرػػػة النػػػأ رر درمػػػة كأف, بالصككمػػػة ننػػػأ ر اأىمرػػػة
 أىمرػػػة لن ػػػر  ػػػالؿ مػػػف مػػاء الػػػدا م  النػػػدقرؽ مػػػكدة لمػػػى لمصككمػػة اأقػػػكل النػػػأ رر فػػػاف لػػػذا, اأكلػػى
  بػػرةكال كالميػػارات كالمعرفػة المينرػػة كالشػػيادات الػدا م  لممػػدقؽ العممػ  المسػػنكل بًػػػ رنم ػؿ الػػذم المػدقؽ

 لن ػػر صرػػث مػػف العامػػة المسػػاىمة لمشػػركات الػػدا م  بالنػػدقرؽ اىنمػػاـ ىنالػػؾ ي كنبػػرف افلػػو الضػػركررة
 الػدا م  النػدقرؽ مػكدة لمػى بنػأ ررىـ كال ال ػة ال انرػة نرنربيمػا كاف صرث العمؿ كنطاؽ العمؿ أداء مكدة
 نطبرػؽ فػاف لػذا العمػؿ كنطػاؽ العمػؿ أداء مػكدة مسػنكل لمػى رنػؤ  الصككمػة أف إذ ارمػاب  مؤشر كىذا

 .الدا م  الندقرؽ مكدة مسنكل رفع إلى رؤدم الصككمة

 فػ  المػاؿ راس سػكؽ ىرئػة قرػاـ ضػركرة بعدة نك رات أىميػا, كف  ضكء ننائج الدراسة رك   الباصث
, منكقعػػة مسػػن،بمرة أ ػػار مػػف ليػػا لمػػا الشػػركات صككمػػة قكالػػد بنطبرػػؽ االىنمػػاـ بزرػػادة فمسػػطرف بكر ػػة

 أمػؿ مف لمشركات الدا م  بالندقرؽ كلالقنيا لمصككمة المدردة المفاىرمرة النطكرات معرفة لمى العمؿك 



َ 

 

 لنأ ررىػػػا نظػػػرا الشػػػركات صككمػػػة بنطبرػػػؽ أك ػػػر كاالىنمػػػاـ الػػػدا م  المػػػدقؽ ل ػػػالصرات كاضػػػح نصدرػػػد
 الشػػركات فػػ   ا ػػة الػػدا م  بالنػػدقرؽ أك ػػر االىنمػػاـ ضػػركرة, ك الػػدا م  النػػدقرؽ مػػكدة لمػػى الكاضػػح

 كلممرػا لممرػا مػؤىمرف أشػ اص كضػع كضػركرة المػدقؽ بأىمرػة كاالىنمػاـ فمسػطرفي بكر ة ف  لمدرمةا
 المعنرة المؤسسات قراـ ضركرةك  لمندقرؽ المكدة مسنكل لمى الكاضح لنأ ررىا الدا م  الندقرؽ مينة ف 

 فػػػػ  مػػػػةالمدر  الشػػػػركات لمػػػػى فالػػػػؿ رقػػػػاب  بػػػػدكر فمسػػػػطرف كبكر ػػػػة االقن ػػػػادي ككزارة الن،ػػػػدي كسػػػػمطة
 .الصككمة مبادئ بنطبرؽ الشركات ىذه النزاـ لضماف البكر ةي

 

 
الفمسػػػطرنرةي النػػػدقرؽ الػػػدا م , مػػػكدة النػػػدقرؽ  مدكنػػػة الصككمػػػةصككمػػػة الشػػػركات, : المفناصرػػػةالكممػػػات 

 .الدا م , شركات المساىمة العامة ف  فمسطرف
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Abstract: 

 

This study aimed to identifying the effect of applying corporate governance on the internal 

audit quality for companies listed on the Palestinian Exchange. 

The study was conducted (29) companies listed on the Palestine Stock Exchange out of 

(48) companies, In order to achieve the objectives of the study, the study was conducted on 

a sample of (23) companies listed on the Palestine Stock Exchange. The researcher used 

the descriptive approach, where the questionnaire was adopted as a data collection tool. 

The Statistical Package For The Social Sciences (SPSS) was used to analyze the results. 

The study found the most important results: 

The set of rules of governance (application of the rules of the general assembly meeting, 

the application of the rules of shareholders' rights, the application of the rules of 

management of the company, the application of the rules of auditing, the application of the 

rules of other stakeholders, and the application of the rules of disclosure and transparency) 

were all good in terms of their application in companies listed on the Palestine Stock 

Exchange, and The level of quality of internal audit according to (eligibility, objectivity, 

independence, quality of work performance and scope of work) was good, and it was found 

that the eligibility on the quality of internal audit was ranked first. Therefore, the strongest 

effect of governance on the quality of internal auditing was through the auditor's eligibility 

component, which is the level of the internal auditor's knowledge, the professional 

certificates, the knowledge, skills and experience necessary for him, and it was found an 

interest in the internal audit of the public shareholding companies in terms of the quality of 

the work performance and the scope of work. The second and third ranking were the 

impact on the quality of the internal audit. This is a positive sign as governance affects the 

quality of work performance and the scope of work. Therefore, the application of 

governance leads to increased quality of internal audit. 



 س

 

 

According to the study results, the researcher recommends several recommendations: 

The need for the Capital Market Authority in the Palestine Stock Exchange to increase 

attention to the application of the rules of corporate governance because of the 

expected future effects,And to work on knowledge of the new conceptual 

developments of governance and its relationship with the internal audit of companies in 

order to clearly define the internal auditor's powers and more attention to the 

application of corporate governance due to its obvious impact on the quality of internal 

audit, And the need to pay more attention to internal auditing, especially in companies 

listed on the Palestine Stock Exchange, and attention to the eligibility of the auditor 

and the need to put persons qualified scientifically and practically in the profession of 

internal audit for its apparent impact on the quality of the audit, The concerned 

institutions such as the Monetary Authority, the Ministry of Economy and the Palestine 

Stock Exchange should play an effective supervisory role in the listed companies to 

ensure that these companies adhere to the principles of governance. 

 

 

Keywords: Corporate Governance, Palestinian Governance Code, Internal Audit, Internal 

Audit Quality, Public Shareholding Companies in Palestine 
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 انفصم األٔل

 اإلطبس انؼبو نهذساعخ

 ًمذيخ:ان 6.6 

 إلى أدل قد العالـي ف  االقن ادرة الكصدات مف ك رر انيرار أف إلى كالدراسات المعمكمات نشرر
 أىمرة نزاردت لذا الشركاتي ىذه ف  المدد المسن مررف  ،ة كف،داف الصالررف المسن مررف ص،كؽ ضراع

 بدكر باالضطالع المدق،رف لمى النركرز ضركرة إلى دلا مما كبرري بشكؿ اأ ررة اآلكنة ف  الصككمة
 السمبرات لمعالمة الشركاتي صككمة مفيـك بنطبرؽ االىنماـ كاف الممارساتي نمؾ مف لمصد صاكم 
 الباص رف مف العدرد اىنماـ ماء ذلؾ كلمى االقن ادرةي الكصدات مف العدرد انيرار راف،ت الن 

 الصككمة لمريا نؤ ر الن  المنعددة المماالت ى  ما معرفة ف  كغررىـ المصممرفك  كالكناب االقن ادررف
  (2012 صدادي. )برنيا كالربط

 كغررىـ اأسيـ كصممة اإلدارة كمممس الشركة إدارة لمى ال،ائمرف برف العالقات مف كمممكلة الصككمة
 الدا م ي الندقرؽ مكدة لمى بنأ ررىا كمعارض مؤرد برف كاسعا مدال أ ارت قد المساىمرفي مف

 برف لالقة مف نصدده ما بالنبار الدا م  الندقرؽ مكدة لمى إرمابا نأ رران  نؤ ر أنيا رركف فالمؤردكف
 العالرة النكمفة أف رركف بؿ ذلؾي لمى إ بات أم رمدكف فال المعارضكف أما الم نمفةي الشركة أطراؼ
 اصنمالرة ك الننفرذرة كاإلدارة الصككمة برف صنمؿالم كاال نالؼ المممس لمى الرئرس ىرمنة مف كال طر
 الدا م  المدقؽ اسن،اللرة نضمف كال الندقرؽي مصؿ الشركة إدارة أف لمى رؤ ر لممممس ال كرم اأداء
 بأرباصيا الناللب إمكانرة لمشركة كننرح الندقرؽي لممرة نفسد الن  الش  رة العالقة مف نكلا كن مؽ
 (2015 شررف ي. )المناسب الرأم إ دار ف  المدقؽ فشؿ رعكس مما

 الشركةي إدارة المساىمرفي ص،كؽ كالشفافرةي اإلف اح نشمؿ رئرسرة مصاكر مف الصككمة ننشكؿ
 الصككمة لنظاـ مكمؿ مزء ى  الن  الدا م  الندقرؽ لمنة كمنيا الندقرؽي اأي رلي الم الح أ صاب
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 ف  لمريا االلنماد رمكف الن  المؤسسات ف  اإلدارات أىـ مف كأ بصت الننظرم ي لميركؿ كمكٌمؿ
 .المطمكبة اأىداؼ لبمكغ ليا نصدد الن  المسارات صسب اأشراءي سرر صركة ننظرـ

صاكلت العدرد مف الدراسات نصدرد م نمؼ العكامؿ المؤ رة ف  مكدة الندقرؽ لدكره المؤ ر ف  رفع درمة 
االنيرارات لمممكلة مف الشركات الدكلرة العمالقة   ،ة المسن دمرف بال،كائـ المالرةي  ا ة بعد سمسمة

 المسن مررف.كما نالىا مف أزمات مالرة لالمرة كاف ليا نأ رر بشكؿ مباشر أك غرر مباشر لمى سمكؾ 
 (2014 مشنيىي)

رشمؿ نطاؽ فصص كن،ررـ مدل كفارة كفعالرة أنظمة  أنوبالدا م   مدقؽالنظير أىمرة الندقرؽ مف قبؿ 
 مرة بالمنظمة كمكدة اأداء لند نأدرة اأنشطة الم نمفةي كريدؼ لنأدرة  دمات النككرد الرقابة الدا
ضافة قرمة لمعممرات ف  المؤسسة أرضا ككمد ياالسنشاررة الم نمفة كاأنشطة كىك رسالد  يلنصسرف كا 

ة كمنضبطة مف امؿ نطكرر كن،ررـ فعالر آلرة أسالربمف  الؿ نطبرؽ  أىدافياالمؤسسة ف  نص،رؽ 
ةي فالندقرؽ رعمؿ ف  برئة الشركة كقد رؤ ر كرنأ ر  اطر كالضكابط كالصاكمرة المؤسسرإدارة الم أنشطة

 (2016. )المممع العرب  لممصاسبرف, بيا

 تانعكس سمبرة مؤ رات مف يالدا م ندقرؽ الما نعرضت لو مينة كؿ العربرة بمعزؿ لف كلـ نكف الد
 مكدة أماـ ص،ر،را نصدرا شكؿ مما المينرةي لمضكابط مرالانو كلدـ دا م ال مدقؽال أداء مسنكل لمى
 كمنوي المعا رة الدكلرة النطكرات نفرضيا الن  المينرة لممنطمبات مالءمنيا مدلل المينةي ىذه أداء

 يلصككمة الشركات إرشادرةندالت الميات الرقابرة ف  ىذه الدكؿ إلى نطكرر ككضع أدلة كقكالد 
ال ا ة ف  بعض ك ة العامة الشركات المساىمف  صككمة الرض نعزرز بغ إرشادرةنشمؿ قكالد 

 (2012ي ال،رؽ).منيا

أما ف  فمسطرف فكاف االىنماـ بالصككمة كالندقرؽ الدا م  منأ را لمظركؼ السراسرة كاالقن ادرة 
لمرو  لممتما  إلىبدأت مؤنمرات ككرشات لمؿ صكؿ الصككمة ك كال  2004كاالمنمالرة, فف  لاـ 

 صككمة مدكنة كا  دار إلداد كىك الفمسطرنرة الماؿ رأس سكؽ ىرئة برئاسة لمصككمة الكطنرة نةالمم
أكلت المنظمات كظرفة الندقرؽ الدا م  اىنماما بالغا ي لذا 2009 العاـ نيارة ف  الفمسطرنرة الشركات

،رف الدا مررف إرمانا منيا بأىمرة ال دمات الن  نؤدريا ىذه الكظرفةي لذا أ بح نطكرر أداء المدق
كاالرن،اء بمكدة الندقرؽ الدا م  أمرا ف  غارة اأىمرة لمك كؿ إلى اأىداؼ المنشكدة لمنظمات 

لمى مكدة  صككمة الشركاتر نطبرؽ رأ ننا ماءت ىذه الدراسة الن  ندرس كمف ىاألماؿ المعا رة. 
 .بكر ة فمسطرفكات المدرمة ف  الندقرؽ الدا م  لمشر 
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 :ٔيجشسارٓب عخأًْٛخ انذسا 1.6

 أًْٛخ انذساعخ: 6.1.6

ا مف المماؿ الذم ياسعى إلروي كما ننبع أىمرننننبع أىمرة ىذه الدراسة مف اليدؼ الذم  نناكلو نس أرضى
مكدة الندقرؽ مف  ف  كالعكامؿ المؤ رة ( ف  فمسطرفيكصككمة الشركات دا م ندقرؽ الالكىك )مكدة 

 .منطمؽ الصككمة

ة مف  الؿ المصاكر الن  ندرسيا كالن  ننم ؿ ف  الصككمة كالندقرؽ الدا م  الدراس أىمرةكما ننبع  
لمى ان اذ  كأ رىاكلالقنيا  كاإلداررةرؤ راف لمى مكدة المعمكمة المصاسبرة  أفكالمذاف مف المنكقع 

ؤدم ر كالذم بدكرهي وكالعكامؿ المؤ رة فر الدا م  بمكدة الندقرؽ االىنماـف  نيا كما نكمف أىمرال،راري 
كالم داقرة ف   اإلف احالمكدة كالرقابة الدا مرة ك زرد مف مسنكل رك  شركاتبمسنكل ال االرن،اء إلى

 ي كرؤ ر لمى  كرة الشركة أماـ المسن مررف كالمالؾ كالمسنفردرف كغررىـ.الن،اررر المالرة

 يجشساد انذساعخ: 1.1.6

 :رةاآلن االلنبارات مف انطالقان  مبررانيا الدراسة ىذه نكنسب

ال  ك رة الن  رنمنع بيا مماؿ الندقرؽ الدا م  لف غرره مف المماالت مف  الؿ ال دمات  .1
 الن  ر،دمو  ا ة ف  ظؿ الصالة االقن ادرة السائدة ف  فمسطرف.

ب فة  لمى الرغـ مف االىنماـ الكاسع بمكضكع المكدة ب فة لامة كمكدة ندقرؽ الصسابات .2
ندرة ما ك  يالمصم  لمى المسنكل الدراسة كالبصثمف  لـ رنؿ ن ربو المكضكع ىذالكف  ا ة 

ر ر نألف طرف ك ا ة ر الصككمة لمى الندقرؽ الدا م  ف  العالـ العرب  كفمسر نأكنب لف 
 .نرة لمى الندقرؽ الدا م  نصدردان مدكنة الصككمة الفمسطر

  يشكهخ انذساعخ: 1.6 

 كمنيا المكانب مف العدرد ف  رغكبةم غرر نأ ررات لو لمصككمة األماؿ منظمات نطبرؽ لدـ إف
 الندقرؽ لكظرفة أدائيـ مكدة لمى سمبرا رنعكس الذم اأمر الدا مررفي لممدق،رف المينرة الن رفات
 كالب،اء النمك ف  المنظمات نمؾ مسن،بؿ كريدد المالرة ال،كائـ ف  المسن مررف  ،ة مف ر،مؿ مما الدا م 

 (.2012)العبدل يكاالسنمرار

ؽ الدا م  لنصسرف مكدة م رمانو البرئة الن  رعمؿ بيا الندقر مشكمة الدراسة نكمف ف  فافكلمى ىذا 
 . رىا لمى شررصة المسنفردرفكأ
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 :السؤاؿ الرئرس  النال كلمى ىذا اأساس رمكف ص ر مشكمة الدراسة ف  

ي كضكلرةالمي اأىمرة :بػ المنم ؿ مكدة الندقرؽ الدا م  لمى الشركات صككمةل نأ ررركمد "ىؿ 
 ؟ " فمسطرف بكر ة لمشركات المدرمة ف نطاؽ العمؿي  يالعمؿ أداء مكدةاالسن،اللرةي 

 كرنفرع لف ىذا النساؤؿ الرئرس اأسئمة الفرلرة النالرة:

 بكر ةكات المدرمة ف  ؽ الدا م  لمشر دقمال أىمرة لمى الشركات صككمةل نأ ررركمد ىؿ  .1
 ؟فمسطرف

 بكر ةلمشركات المدرمة ف   الدا م ؽ دقمال رةمكضكللمى  الشركات صككمةل ررأ ن ركمدؿ ى .2
 ؟فمسطرف

 بكر ة ف  المدرمة لمشركات الدا م  لمدقؽا اسن،اللرة لمى الشركات صككمةل ررأ ن كمدؿ رى .3
 فمسطرف؟

الدا م  لمشركات المدرمة ف   لممدقؽ العمؿ أداء مكدة لمى الشركات صككمةل ررأ ن ركمدؿ ى .4
 ؟فمسطرف بكر ة

 بكر ةالدا م  لمشركات المدرمة ف   مدقؽال لمؿنطاؽ  لمى الشركات صككمةل ررأ ن ركمدؿ ى .5
 فمسطرف؟

 أْذاف انذساعخ: 1.6

 :إلىنيدؼ الدراسة بالشكؿ الرئرس  
 ف  المدرمة لمشركات الدا م  الندقرؽ مكدة لمى الفمسطرنرة الصككمة مدكنة نطبرؽ نأ رر قراس

 .بكر ة فمسطرف
 :لمى النصك النال  أىداؼ فرلرة  كلنص،ر،و رمكف  راغة لدة كمف  الؿ اليدؼ الرئرس 
 .ككمةنسمرط الضكء لمى مفيـك الصكاقع نطبرؽ الصككمة الفمسطرنرة ك  .1
 لمى مكدة الندقرؽ الدا م . كااللنزاـ بيا الصككمة بط كأىداؼانطبرؽ ضك  ررأ نقراس  .2
 الكقكؼ لمى أىمرة الندقرؽ الدا م  كالعكامؿ المصددة لمكدنو. .3
ي كنضررؽ فمكة النكقعات ف  الدا م ندقرؽ المساىمة ف  النعرؼ لمى كرفرة نصسرف مكدة ال .4

 لممرة الندقرؽي كالك كؿ بيا إلى المسنكل المطمكب.
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   :زذٔد انذساعخ ..5

 نشنمؿ ىذه الٌدراسة لمى الصدكد اآلنرة:

 :ركات المدرمة ف  الشالمكظفكف ف  المسنكرات اإلداررة الننفرذرة العمرا ف   الحدود البشرية

 .بكر ة فمسطرف

 .الغربرة ف  فمسطرف الضفة ف  الشركات المدرمة ف  بكر ة فمسطرف الحدود المكانية:

  ـ2017 – 2016 :يةنالزمالحدود 

 محددات الدراسة: 1.1

 :النالرة المصددات الدراسة لمى اقن رت

  مشركات ل ؽ الدا م لمى مكدة الندقرالشركات ر نطبرؽ صككمة رأ نن،ن ر الدراسة لمى فصص

 .المدرمة ف  بكر ة فمسطرف

 لمص كؿ طكرمة لفنرات ننظاركا ميمنو لنسيرؿ الباصث مع الشركات إدارات بعض نعاكف لدـ 

 .نعبئة لالسنبرافلمى 

 رصد  ارمرة أطراؼ إلى برانات إلطاء لف صرافأا مف ك رر ف  كنمنعيا الشركات إدارات نصفظ 

 الباصث لمؿ مف

 شركة, باسن داـ الباصث العرنة المكمية اليادفة. 34لمى  اقن رت الدراسة 

 مكدة الندقرؽ الدا م  شيح الم ادر كالمرامع كالدراسات الن  نناكلت مكضكع. 

 



6 

 

 انفصم انثبَٙ

 اإلطبس انُظش٘

 انًسٕس األٔل: انسٕكًخ  6.1

 انًمذيخ 6.6.1

صفاظ لمى النظاـ المال  كاإلدارم نعد صككمة الشركات إصدل اأمكر البص رة الميمة الن  نيدؼ إلى ال
كضماف اسن،راره كالصفاظ لمى رؤكس اأمكاؿ كالممنمكات كلدـ نعرضيا لألزمات كاالنيراري سكاء كاف 
لشركة كبررة أك مؤسسة  غررةي كقد زاد االىنماـ ف  اآلكنة اأ ررة لمى دراسة ىذا الدكر الن  

 .(:300)السرام يكاإلفالسساىمت فرو الصككمة مف كقارة الشركات مف النع ر 

كظيرت الصامة إلى الصككمة ف  العدرد مف االقن ادرات المن،دمة كالناشئة  الؿ الع،كد ال،مرمة 
الماضرة  ا ة ف  أل،اب االنيرارات االقن ادرة كاأزمات المالرة الن  شيدنيا لدد مف دكؿ شرؽ 

العشررفي ككذلؾ ما شيده االقن ادم  آسرا كأمرركا الالنرنرة كركسرا ف  ل،د النسعرنرات مف ال،رف
 ,WorldCom اأمررك  مؤ ران مف انيرارات مالرة كمصاسبرة كلعؿ أبرز ىذه اأزمات انيرار شركن  

Enron  (.3024) لالكنة كلبد الكررـي  3002ف  الكالرات المنصدة لاـ 

لمؿ الشركات كنأكرد كقد ماءت أىمرة الصككمة ككنيا مف أىـ العممرات الضركررة الالزمة لنصسرف 
نزاىة اإلدارة فرياي ككذلؾ لمكفاء بااللنزامات كالنعيدات كلضماف نص،رؽ الشركات أىدافيا بشكؿ 
قانكن  كاقن ادم سمرـي كما أنيا نعد أداة مردة نمكف الممنمع مف النأكد مف صسف إدارة الشركات 

مساىمرفي كنص،رؽ نظاـ برانات رؤدم إلى نكفرر أطر لامة لصمارة أمكاؿ ال ,بأسمكب لمم  كلمم 
كمعمكمات لادلة كشفافة نص،ؽ انسراب ىذه البرانات كالمعمكمات لمى قدـ المساكاة بما رص،ؽ نكافر 
النزاىة ف  اأسكاؽ كأ صاب الم الح كالعالقات المرنبطة بالمشركلات كالشركاتي كف  نفس الكقت 

 (.3006ت كمصاسبنيـ )مر ائرؿي نكفرر أداة مردة لمصكـ لمى أداء ممالس إدارة الشركا

كنعد صككمة الشركات إصدل اأدكات الفعالة لنشمرع االسن مار ف  سكؽ اأكراؽ المالرةي مما رؤ ر 
لمى أسعار اأسيـ صرث إف أسكاؽ اأكراؽ المالرة نصناج إلى الك رر مف الم،كمات الالزمة لممسن مررف 

 (.3023 ف  الكقت المناسب كبالنكمفة المناسبة )قدكرمي
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 نشأة وتطور الحوكمة 2.1.2

نعكد نشأة صككمة الشركات إلى بدارات ال،رف الماض  كقد برزت أىمرة صككمة الشركات كضركرنيا 
ارةي النانمة لف ف ؿ الممكرة لف اإلد( Agent Problem) كننرمة لنبعات ما رسمى مشكمة الككالة

رأس نطكر لنمادىا لمى راسماؿ لرس لممالؾي ك كنكسع راس الماؿ لمشركات كال كننرمة لننام  كنزارد
برزت مشكمة الككالة الن  ن،كـ لمى أساس أف  ف  الشركات المساىمة العامة ف  الدكؿ المن،دمة الماؿ

ف  الشركات المساىمة العامة رككمكف ميمة إدارة الشركة إلى مممس إدارة  ((Principals المساىمرف
Agent))  رككف مسؤكالن لف اإلدارة الننفرذرة لمشركة لمى افنراض أف مممس رنـ انن ابوي كالذم بدكره

اإلدارة سرعمؿ كؿ ميده لننفرذ أىداؼ المساىمرفي كلكف الكاقع أشار أنو لرس بالضركرة نطابؽ أىداؼ 
المساىمرف كأىداؼ إدارة الشركة بالنال  نبرز مشكمة نضارب أك نعارض الم الح كى  ما نسمى 

(Agent Problem)  قد نككف أىداؼ إدارة الشركة كم الصيا ننم ؿ ف  نص،رؽ لكائد ق ررة صرث
اأمؿ لمى اسن مارات الشركة بسبب ارنباط المنافع كالمزارا الن  رص مكف لمريا باأرباح المنص،،ة 
اأمر الذم ال رنماشى بالضركرة مع م الح كأىداؼ المساىمرف كالمسن مررف الذرف ررغبكف ف  نص،رؽ 

مد لمشركةي ىذا باإلضافة إلى المشاكؿ الن   اصبت ضعؼ الشفافرة كاإلف اح كف  نمك طكرؿ اأ
بعض الصاالت الفساد اإلدارم كالمال  نصدردان لدل اإلدارة الننفرذرة العمراي كمف ىنا برزت أىمرة صككمة 
الشركات ف  ككنيا نكضح العالقة الن  ندار بيا ىذه الشركات كنكفر لممساىمرف كالمسن مررف 

مف  الؿ  ,كا صاب العالقة اآللرة الالزمة لمعرفة كمنابعة كرفرة إدارة الشركة مف قبؿ اإلدارة الننفرذرة
 رأس سكؽ ىرئةاإلف اح كالشفافرة كالكضكح الناـ ف  ممرع ما ر ص الشركة مف نعامالت كلالقات )

 (.3023ي  الفمسطرنرة الماؿ

فالس شركة ككانت البدارة المعركفة لدل بعض الم ن رف بعد ا نيرار بنؾ االلنماد كالنمارة كا 
ي 3::2 -2::2ماكسكرؿ ف  المممكة المنصدةي كنأ رر ذلؾ لمى بكر ة لندف لألكراؽ المالرة لام  
فالس الشركة المسممة  لندف برئاسة  ببكر ةكما  اصب ذلؾ مف نشكرؿ لمنة لدراسة أسباب انيرار كا 

(Adrian Cadburyي لضك مممس العمكـ البررطا)  ن،ررران  3::2درسمبر  2ن ي كالن  أ دت ف 
(ي ككذلؾ لند انفمار اأزمة المالرة اآلسركرة لاـ Cadbury) لف صككمة الشركات نصت مسمى لمنة

ي كما نبعيا مف اأزمات المالرة ف  كرسرا كأمرركا الالنرنرة الن  نكمت بفضرصة شركن  8::2
(Worldcom, Enron لاـ )مة اكنشافات الناللب ف  ال،كائـ المالرة ي كما نالىا مف سمس3002

ي بعد انيرار إصدل 3009لمشركاتي كأ رران اأزمة المالرة الن  ظيرت ف  الن ؼ ال ان  مف لاـ 
( كنبعيا Lehman Brothersكبرل الشركات الع،اررة ف  الكالرات المنصدة اأمرركرة كىك بنؾ )

كالرات المنصدة ك ارميا صرث أ ر سمكؾ نمؾ سمسمة مف االنيرارات ف  الشركات الكبرل دا ؿ ال
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الشركات لمى اقن اد دكليا إلى الصد الذم معؿ االقن ادررف رطم،كف لمى نمؾ اأزمة "اأزمة المالرة 
لنأ رر كؿ منيما لمى دكؿ العالـ بدرمات  :2:3العالمرة الكبرل ال انرة بعد اأزمة المالرة اأكلى لاـ 

لمى المسنكل المصم  لألزمة م ؿ انيرار بنؾ االلنماد كالنمارة ف  المممكة  م نمفة كلرس نأ رران مصدكدان 
كنأ رره لمى بكر ة لندف أك نأ رره لمى المسنكل االقمرم  م ؿ انيرار النمكر  2::2المنصدة لاـ 

اآلسركرة كنأ ررىا لمى دكؿ منكب شرؽ آسراي كنمؾ اأزمات الن  معمت ال براء ربص كف لف أدكات 
مدردة لمرقابة كالمنابعة كالنظر إلى الصككمة بنظرة مدردة لمى أنيا  ماـ اأماف لصمارة كآلرات 

 (.3008الشركات مف االنيرار )ركسؼي 

 يفٕٓو زٕكًخ انششكبد 1.6.1

 (governance Corporate)مح رنك ؿ إلى مرادؼ مصدد لم طلـ لمى المسنكل المصم   لغكرا
المصاكالت ك المشاكرات مع لدد مف  براء المغة العربرة ك  بالمغة العربرةي كلكف بعد العدرد مف

االقن ادررف ك ال،انكنررف المينمرف بيذا المكضكعي اسن،ر مممع المغة العربرة بم ر لمى م طمح " 
صككمة الشركات". ك الصككمة لغكرا معناىا الصكـ أك النصكـي أم السرطرة لمى اأمكر بكضع ضكابط 

 (.2008ي سمرماف ) ا ؿ المنظمةك قركد نصكـ العالقات د

 :بأنيا OECD كالننمرة االقن ادم النعاكف منظمة نعرفيا نـ االنفاؽ لمريا كما ف،د أما ا طالصا
 مف كغررىـ اأسيـ كصممة اإلدارة كمممس الشركة إدارة لمى ال،ائمرف برف فرما العالقات مف مممكلة" 

 (.3023)غادري  ".المساىمرف

الدا مررف اأمرركررف الصككمة بأنيا:" لممرات ننـ مف  الؿ اسن داـ إمراءات كلرؼ مممع المدق،رف 
دارنياي كمراقبة الم اطري كالنأكد  بكاسطة مم م  أ صاب الم الح لنكفرر إشراؼ لمى الم اطر كا 
مف كفارة الضكابط الرقابرة لنمنب ىذه الم اطري بالشكؿ الذم رؤدم إلى المساىمة المباشرة ف  

ؼ ك طط المؤسسة مع اأ ذ بعرف االلنبار أف أداء أنشطة الصككمة نككف مسؤكلرة انماز أىدا
 (.3023أ صاب الم الح ف  المؤسسة لنص،رؽ فعالرة الككالة ")المشيدان ي 

( الصككمة بأنيا: مممكلة مف ال،كالد الن  ننظـ العالقات المنبادلة برف الشركة 3023كرعرؼ  ضر )
 نمفة ف  الشركةي ف  إطار مف الشفافرة كالمسائمةي كالن  رؤدم كاأطراؼ أ صاب الم الح الم

 ابناليا إلى اسندامة األماؿ كرفع كفاءة الشركة ف  إدارة لممرانيا كرصسف قدرنيا الننافسرة باأسكاؽ.
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( لرفيا بطرر،ة م نمفة نكلان ما فذكر أف الصككمة ببساطة ى  :" الكفاء Macey, 2008إال أف )
الصككمة السرئة بأنيا لدـ الكفاء بالكلكدي كر، د بالكلكد ى  الكلكد الن  قطعنيا  بالكلكد"ي كلرؼ

 اإلدارة لمى نفسيا نماه المسن مررف.

( صككمة الشركات بأنيا لبارة لف فيـ النرنربات المؤسسرة بالنسبة Ardalan, 2007كرعرؼ )
م الح مباشرة أك غرر ككف ليا لمعالقات برف الميات االقن ادرة الم نمفة كالمشاركرف الذرف قد ر

م ؿ المساىمرف كألضاء مممس اإلدارةي المدرررفي المكظفرفي الدائنرفي  ,شركة مامباشرة ف  
 المكردرفي كالعمالءي كالممنمعات المصمرة كالصككمة.

كنعن  نظاـ لمنكمرو كالنصكـ كالرقابة لمى نشاط الشركات المساىمة مبن  لمى ننظرـ لممرة ان اذ 
ف  المؤسسات كنكزرع ال الصرات كالمسؤكلرات فرما برف اأطراؼ الرئرسرة ف  المؤسسة كذلؾ  ال،رار

 (.3006ل دمة م الح المساىمرف بشكؿ  اص كأ صاب الم الح بشكؿ لاـ )لطف ي 

( بأنيا: مممكلة مف ال،كانرف كال،كالد كالمعاررر الن  نصدد العالقة برف إدارة 3008كما لرفيا لم  )
ف ناصرةي كصممة اأسيـ كأ صاب الم الح أك اأطراؼ المرنبطة بالمؤسسة م ؿ: صممة المؤسسة م

 السنداتي كالعماؿي الدائنرفي المكاطنرف مف ناصرة أ رل.

كما لرفت أرضان لمى أنيا: النظاـ الذم نسن دمو المؤسسة ف  لممرة اإلشراؼ كالرقابة لمى 
اللو نكزرع الص،كؽ كالمسؤكلرات لمى م نمؼ اأطراؼ  لممرانياي كما أنيا نم ؿ النظاـ الذم رنـ مف  

ف  المؤسسةي بما ف  ذلؾ مممس اإلدارة كالمدرررف كصممة اأسيـ كأ صاب الم الح اأ رلي كما 
أنيا نصدد ال،كالد كاإلمراءات ال ا ة بان اذ ال،رارات الن  ننعمؽ بالمؤسسةي كبذلؾ رنصدد اإلطار 

أىداؼ المؤسسة كالكسائؿ الن  نسن دـ ف  نص،رؽ نمؾ اأىداؼ  العاـ الذم رنـ مف  اللو نصدرد
 (.3024كالرقابة لمريا )رضا كأصمدي 

 المنظمة اسنرانرمرة ننبناىا بناءن لمى النعررفات الساب،ة, كإلغراض الدراسة ف،د النمد أف الصككمة ى :
 ش  رة رعدىا يادا مي مف رنبع أ الق  منظكر ضمف كذلؾ الرئرسرة أىدافيا لنص،رؽ سعريا ف 

 نمؾ نص،رؽ ليا ركفؿ ما يالدا مرة كالمكائح كاأنظمة اإلدارم اليركؿ كليا بذانيا كقائمة مسن،مة معنكرة
 اأطراؼ م الح مع رنعارض ال الذم كبال،در فريا فرد أم نسمط مف بمنأل الذانرة ب،درانيا اأىداؼ
 .صككمة ف  ىذه الدراسةكىذا قد نـ النماده كنعررؼ إمرائ  لم لالقة ذات اأ رل
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 أًْٛخ انسٕكًخ أعجبثٓب ٔيجشسارٓب ....1

 خ عجبة ظٕٓس انسٕكًأ ....6.1

إٌىسججٍٓسئٍسٍٓفًظٙٛساٌحٛوّخ:(2102)لذٚسي،ٌشٍش

لات بطرر،ة فعالةي عو إمراء ننفرذ الع،كد كصؿ النزاضعؼ النظاـ ال،انكن  الذم ال رمكف م .2
الن  نؤدم إلى منع اإلشراؼ كالرقابة كما نعمؿ لمى  باإلضافة إلى ضعؼ نكلرة المعمكمات

 اننشار الفساد كانعداـ ال ،ة.

 ظيكر الك رر مف قضارا الفساد المال  كاإلدارم مف  الؿ الناللب كالنضمرؿ ف  الن،اررر المالرة. .3

 ( أن أسباب الحاجة لحوكمة الشركات ىي:2007ويضيف درويش ) 

لمرة نسندل  مسنكل لاؿ مف الصككمة صنى ن،بؿ نكمرو منطمبات المؤسسات االسن ماررة العا .2
 .اسن مارانيا

ساءة اسن داـ السمطة دفع  .3 صدكث صاالت اإلفالس كالنع ر المال  النانج لف سكء اإلدارة كا 
 .ـلصمارة م الصي المناسبة المميكر العاـ لمضغط لمى المشرلرف الن اذ اإلمراءات

كفؿ سالمة أكضاع المؤسسات العامة مصؿ النكمو إلى ال    ة اسندلى كضع معاررر ن .4
 الن  رص.

الصامة إلى االىنماـ بمكانب آداب كسمككرات الميف بما رص،ؽ صمارة لم الح أفراد الممنمعي  .5
  ك ان ف  ال،طالات الن  نمس شرائح لدردة مف الممنمع م ؿ قضارا البرئة كال صة 

 كالسالمة.

عؼ مف قدرانيـ لمى نبن  قكالد مشنركة لننظرـ العدد الكبرر مف صممة اأسيـي اأمر الذم رض .6
 لمؿ الشركة كمراقبة أدائيا.

صمارة ص،كؽ  غار المساىمرف كاأطراؼ اأ رل ذات ال مة بالشركة مف اصنماؿ نكاطؤ كبار   .7
 المساىمرف مع اإلدارة لنص،رؽ م الصيـ ال ا ة لمى صساب الباق .

لمدرررف الننفرذررف أماـ أ صاب الم الح غراب النصدرد الكاضح لمسؤكلرة مممس اإلدارة كا .8
 كالمساىمرف.

 ٔيجشسارٓب أًْٛخ زٕكًخ انششكبد  ....1.1

نكمف أىمرة صككمة الشركات ف  ككنيا لممرة ضركررة لضماف نص،رؽ أىداؼ الشركاتي السرما ما 
ب  لمى رنعمؽ بنفعرؿ دكر الممعرات العامة لممساىمرف لالضطالع بمسؤكلرانيـي كصمارة دكرىـ الرقا
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 ف الننفرذررف ف  ىذه الشركاتي بما ركفؿ صمارة ص،كؽ أ صاب الم الح.مدرررأداء مممس اإلدارة كال
 (:3006كنظير أىمرة الصككمة فرما رم  )مر ائرؿي 

 مصاربة الفساد الدا م  ف  الشركات كلدـ السماح بكمكده أك لكدنو مرة أ رل. .2

كافة العاممرف ف  الشركات بدءان مف مممس اإلدارة ة كاالسن،امة لردانص،رؽ ضماف النزاىة كالصر  .3
 كالمدرررف الننفرذررف صنى أدنى العاممرف فريا.

 نفادم كمكد أرة أ طاء منعمدة أك انصراؼ منعنمد كاف أك غرر منعمد كمنع اسنمراره. .4

 ة االنصرافات كلدـ السماح باسنمرارىا.مصارب .5

 ـ الرقابرة الن  نمنع صدكث م ؿ ىذه اأ طاء.ن،مرؿ اأ طاء إلى أدنى قدر ممكف باسن داـ النظ .6

نص،رؽ االسنفادة ال، كل مف نظـ المصاسبة كالمراقبة الدا مرة كنص،رؽ فالمرة اإلنفاؽ كربط  .7
 اإلنفاؽ باإلنناج.

نص،رؽ ألمى قدر مف الفعالرة لمراقب  الصسابات ال ارمررف كالنأكد مف ككنيـ مف ألمى درمة مف  .8
 أرة ضغكط مف مممس اإلدارة أك مف المدرررف الننفرذررف. االسن،اللرة كلدـ  ضكليـ

 انؼٕايم انًؤثشح ػهٗ انسٕكًخ ....5

مف أمؿ نطبرؽ قكالد صككمة الشركات كنص،رؽ االسنفادة ال، كل منياي البد مف نكفر مممكلة مف 
ت العكامؿ الن  نضمف النطبرؽ السمرـ لمبادئ صككمة الشركاتي كر، د بيذه العكامؿ كالمصددا

)اأنظمة اإلداررةي نظاـ االكننابي معاررر المصاسبة الن  رمب انباليا ف  إلداد ال،كائـ المالرةي 
كال،كانرف النماررة المرنبطة بالدكلةي كال،كانرف المنظمة لمنمارةي كغررىا مف العكامؿ(ي كبصسب العكامؿ 

ف،د قسمت إلى قسمرف ( OECDكالمصددات الن  كضعنيا منظمة النعاكن  االقن ادم كالننمرة )
  (OECD,2004) رئرسررف ىما:

 العوامل الخارجية  1.5.1.2
 ننككف العكامؿ ال ارمرة مف:

لنا ر ننظرمرة كنشرر إلى المناخ العاـ لالسن مار ف  الدكلة الن  نعمؿ مف  اللو الشركاتي  .2
ارة الشركة كنرمع أىمرنيا إلى أف كمكدىا رضمف نم رؿ ال،كانرف كال،كالد الن  نضمف صسف إد

 كى  لبارة لف:

  ال،كانرف المنظمة لمسكؽ كالنشاط االقن ادم م ؿ قانكف سكؽ الماؿي كقانكف الشركاتي كننظرـ
 المنافسةي كمنع الممارسات االصنكاررةي كال،كانرف المنعم،ة باإلفالس.
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  الذم كفاءة ال،طاع المال  كسكؽ الماؿ ف  نكفرر النمكرؿ الالـز لممشركلات بالشكؿ المناسب
 رشمع الشركات لمى النكسع كالمنافسة الدكلرة.

 .كفاءة اأميزة كاليرئات الرقابرة م ؿ ىرئة سكؽ الماؿ ف  إصكاـ الرقابة لمى الشركات 

  دكر المؤسسات ذانرة الننظرـ غرر الصككمرةي الن  نضمف لمؿ اأسكاؽ بكفاءةي كمف
 كات العاممة ف  اأسكاؽ المالرة.الممعرات المينرة م ؿ ممعرة المصاسبرف كالمدق،رف كالشر 

لنا ر  ا ة كنشرر إلى أ صاب الم الح كالمؤسسات ال ا ة كالمينررف مف المصاسبرف  .3
 (.3006كالمدق،رف كال،انكنررف ) مرفةي 

 الداخميةالعوامل   2.5.1.2
 كى  ال،كالد كاأسس الن  نشنمؿ لمى ال،كالد كاأسالرب الن  نطبؽ دا ؿ الشركات كالن  ننضمف

ان اذ ال،راراتي كنكزرع السمطات دا ؿ الشركات برف كضع ىراكؿ إداررة سمرمةي كالن  نصدد كرفرة 
مممس اإلدارة كالمدرررف الننفرذررف كصممة اأسيـي كالن  رؤدم نكفررىا إلى ن،مرؿ النعارض برف م الح 

 (.:300افي مىذه اأطراؼي كنص،رؽ م الح المسن مررف لمى المدل الطكرؿ) سمر
ف ىذه العكامؿ سكاء كانت  ارمرة أك دا مرة فإنيا ننأ ر بالمصرط ال ارم  الذم نعمؿ فرو الشركات إ

كالذم رشمؿ النظاـ االقن ادم كالسراس  كاالمنمال  كدرمة الكل  لدل أفراد الممنمع بأىمرة ىذا 
.  المفيـك

 يجبدا زٕكًخ انششكبد ....1

 د كالمبادئ الن  نصكـ كنكمو كنسرطر لمى اإلدارةي بمانعد صككمة الشركات بم ابة مممكلة مف ال،كال
كنسنند نمؾ المبادئ إلى نمارب الدكؿ األضاء ف  منظمة النعاكف  يرعكد بالفائدة لمى ممرع اأطراؼ

"ي صرث قامت المنظمة بإنشاء فررؽ لمؿ من  ص لكضع نمؾ المبادئي كما OCEDاالقن ادم "
 دكؿ غرر األضاء ككذا إسيامات البنؾ الدكل .نمت االسنفادة مف إسيامات لدد مف ال

" OCEDنم ؿ المبادئ الدكلرة لصككمة الشركات صسب "ـ كنـ النعدرؿ لمريا ل:::2 درت لاـ كقد 
 :(3009)لبد الممؾي  النكاص  النالرة 3005لعاـ 

: صرث نعمؿ الصككمة لمى ضماف شفافرة أوال: ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات
فاءة اأسكاؽ المالرة بما رنكافؽ مع صكـ ال،انكفي مع نصدرد كنكزرع كاضح لممسؤكلرات برف م نمؼ كك

 كالننظرمرة كالننفرذرة. اإلشرافرةالميات 
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: رنعرف أف ركفؿ إطار أسالرب ممارسة صككمة الشركات صمارة المساىمرفي ثانيا: حقوق المساىمين
ف  نأمرف طرؽ نسمرؿ الممكرةي الصؽ ف  انن اب صرث أف ليـ ص،كؽ ممكرة معرنةي كى : الصؽ 

ألضاء مممس اإلدارةي الصؽ ف  الص كؿ لمى ن رب مف اأرباحي صؽ المشاركة ف  الن كرت ف  
الممعرات العامة لممساىمرفي الصؽ ف  ن،ؿ أك نصكرؿ ممكرة اأسيـي الصؽ ف  الص كؿ لمى م نمؼ 

 الكقت المناسب كب فة مننظمة.المعمكمات الضركررة المنعم،ة بنشاط الشركة ف  

نضمف الصككمة نص،رؽ المساكاة ف  معاممة كافة المساىمرفي  ثالثا: المعاممة المتكافئة لممساىمين:
بما فريـ اأقمرة كالمساىمرف اأمانبي صرث رمب أف رص ؿ الممرع لمى الص،كؽ نفسياي كما رنبغ  

 أف ننكفر لمممرع ال،درة لمى الص كؿ لمى المعمكمات.

: رمب أف رنطكم إطار صككمة الشركات لمى رابعا: دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات
النراؼ بص،كؽ أ صاب الم الح الن  نـ إقرارىا كف،ا لم،انكفي كأف رعمؿ أرضا لمى نشمرع النعاكف 

 برنيـ كبرف الشركةي كنمكرنيـ مف االطالع لمى المعمكمات المطمكبة.

نضمف صككمة الشركات نص،رؽ اإلف اح الدقرؽ كف  الكقت المالئـ  :خامسا: اإلفصاح والشفافية
بشأف كافة المسائؿ ال ا ة بنأسرس الشركةي كىذا بنكفرر معمكمات لف: الننائج المالرة كالنشغرمرة 
لمشركةي أىداؼ الشركةي ألضاء مممس اإلدارةي الركانب كالمزارا الممنكصة لكبار المسؤكلرفي ك ىراكؿ 

 الشركات. كسراسات صككمة

كمدرر بالذكر أنو رمب إلداد كمرامعة المعمكمات ككذا اإلف اح لنيا بأسمكب رنفؽ كمعاررر المكدة 
المصاسبرة كالمالرةي كأرضا بمنطمبات لممرات المرامعةي بيدؼ إناصة الندقرؽ المكضكل  لألسمكب 

 المسن دـ ف  إلداد ال،كائـ المالرة ك راغة الن،اررر المالرة. 

رمب أف رنرح أسمكب ممارسة صككمة الشركات اإلرشادرة  سؤوليات مجمس اإلدارة:سادسا: م
لنكمرو الشركاتي كما رمب أف ركفؿ المنابعة لإلدارة الننفرذرة مف قبؿ مممس اإلدارةي كأف  االسنرانرمرة

 رضمف مساءلة مممس اإلدارة مف قبؿ المساىمرف.

ضـ لددا مف العنا ر المشنركة ف  ضكء صدكث ال ررب أف ىذه المبادئ ى  بم ابة ن،اط مرمعرة ن
 نغررات كبررة ف  الظركؼ كالن  نعد أساسا لصككمة الشركات.



14 

 

 سكبئض زٕكًخ انششكبد ....7

ل،د أ اب العالـ الفزع مف صاالت االنيرارات المالرة كاأزمات االقن ادرة الن  شيدنيا العدرد مف 
  كاف أصد أىـ أسبابيا لدـ اإلف اح الكامؿ كانعداـ الدكؿ ف  أسكاؽ الماؿ كالشركات كالبنكؾي كالن

الشفافرة فرما رنعمؽ بالمعمكمات المصاسبرة كالمالرةي ىذا مف ميةي كمف مية أ رل نكاطؤ بعض 
 المسؤكلرف ف  الشركات مع أطراؼ ذات م مصة كاسنغالؿ منا بيـ لنص،رؽ مآربيـ. 

كؿ أك بآ ر مف إدارة شؤكف ىذه الشركات ف  ذلؾ شركع اإلىماؿ كالنفررط بش رنبعكمف الطبرع  أف 
مرامعة الصسابات كالفساد المصاسب  بنكاطؤ مكانب المصاسبة مع اإلدارة الننفرذرة إل فاء انصرافانيا 

 (.:300السرام ي  كا نالسانيا بالناللب ف  الصسابات)

رىا أداة لمكافصة مف ىذا المنطمؽ أ ذ مكضكع صككمة الشركات رنبكأ قمة اىنمامات العالـي بالنبا
 .كم نمؼ الممارسات غرر اأ القرةمظاىر الفساد 

 :(3008 ي)صماد لمى المصاكر النالرةالصككمة نرنكز ك  

كىك االلنزاـ بالسمكؾ كال،رـ اأ القرة دا ؿ الشركة مف نزاىةي أمانة, م داقرة,  :السموك األخالقيأ. 
ي كلضماف االلنزاـ  ادرة المردة لياإف اح, لدؿ كشفافرةي كذلؾ لمصفاظ لمى السمعة االقن

 السمكك  رمب:

 .االلنزاـ باأ الؽ الصمردة 
 . االلنزاـ ب،كالد السمكؾ المين 
 .النكازف ف  نص،رؽ م الح اأطراؼ المرنبطة بالشركة 
 .الشفافرة لند ن،درـ المعمكمات 
 .ال،راـ بالمسئكلرة االمنمالرة كالصفاظ لمى برئة نظرفة 

كى  الن  ننعمؽ بنفعرؿ دكر المساىمرف كأ صاب الم الح ف  صككمة  ة:ب. الرقابة والمساءل
لة المصاسبرة ءصرث أف اأطراؼ ال اضعة لممسا ,لةءالشركات, مف  الؿ قراميـ بالرقابة كالمسا

المماف النابعة لو , أماـ المساىمرف كأ صاب الم الح اأ رل ننم ؿ أساسا ف  مممس اإلدارة
 العمرا, إدارة الندقرؽ الدا م , الندقرؽ الدا م . كممنة الندقرؽ, اإلدارة 

 الم الح ف  نماح الرقابة كالمساءلة ف  الشركة رمب كضع: أ صابكلنفعرؿ دكر 
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 مراقب الشركات, البنؾ  ,: م ؿ ىرئة سكؽ رأس الماؿ, كزارة االقن ادرقابرة لامة أطراؼ
 المركزم ف  صالة البنكؾ.

 رف, مممس اإلدارة, لمنة الندقرؽ, المدق،رف ال ارمرف.أطراؼ رقابرة مباشرة: م ؿ المساىم 
 .أطراؼ أ رل: م ؿ المكردكف, العمالء, المسنيمككف, المكدلكف, الم،رضكف  

كنككف كى  لصمارة الشركة كم نمؼ أ صاب الم الح فريا, كلرفع أدائيا المال  ج. إدارة المخاطر: 
 إلى المسن دمرف كأ صابالم اطر كنك رؿ  اإلف احالم اطر,  إلدارةمف  الؿ كضع نظاـ 

 .الم الح

 نفهغطٍٛ انًدبٔسح ٔانذٔل انؼشثٙ انٕطٍ فٙ انششكبد زٕكًخ ....8

 كبالنال  المؤسسةي إدارة مساءلة صؽ كمنح كالعدالة الشفافرة نص،رؽ إلى الصككمة كضكابط قكالد نيدؼ
 االسن مار ننمرة إلى رؤدل بما العامة الم مصة غرر ف  السمطة اسنغالؿ مف كالصد الصمارة نص،رؽ
ناصة الربصرة كنعظرـ المد رات كننمرة ندف،و كنشمرع  .مدردة لمؿ فرص كا 

 ت المساىمة المدرمة ف  البكر ةرصنكم لمى قكالد لصككمة الشركا إلداد دلرؿب قامتفف  االردف 
ص،كؽ يدؼ إلى كضع إطار كاضح رنظـ العالقات كاإلدارة فرياي كرصدد الري 29/7/2008بناررخ 

أطراؼ ذكم الم الح كالكامبات كالمسؤكلرات بما رص،ؽ أىداؼ الشركة كغارانيا كرصفظ ص،كؽ ا
كنسنند ىذه ال،كالد بشكؿ أساس  إلى لدد مف النشررعات مف أىميا قانكف اأكراؽ  ,المرنبطة بيا

كلرة الن  إضافة إلى المبادئ الد االردن  المالرة كالنشررعات ال ادرة بم،نضاه كقانكف الشركات
 .(2013)المنا رر,  كضعنيا منظمة النعاكف االقن ادم كالننمرة

 ال ارمرة كالنمارة االقن اد كزارة مف بمبادرة 2001 لاـ م ر ف  بالصككمة االىنماـ بدأكف  م ر 
 منذ م ر بدأنو الذم االقن ادم اإل الح برنامج إف الكزارة كمدت صرث ي(صالرا النمارة كزارة) آنذاؾ
 السكؽ ظؿ ف  ال اص ال،طاع لمؿ رصكـ كرقاب  ننظرم  إطار بكضع إال ركنمؿ ال النسعرنات أكائؿ
 .(2012, صداد)الصر

 طمرعة ف  نأن  البصررف أف 2007سبنمبر26 بركـ  در الذم الدكلرة الشفافرة منظمة ن،ررر أشارك 
 ن،د مؤسسة أ درت قدك , لالمرا 46 المرنبة اصنمت ف،د الصككمة بنطبرؽ ر ص ما ف  العربرة الدكؿ

 الرقابة بمعاررر ال ا ة المنطمبات مف اأدنى الصد نصدد الن  اإلرشادات مسكدة مؤ ران  البصررف
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 رنعرف الن  الشركات صككمة إطار اإلرشادات ىذه كنصدد, البصررف ف  الم ارؼ مسنكل لمى العالمرة
, صداد)إسالمرة أك ن،مردرة البنكؾ ىذه كانت سكاء كنطبر،يا مرالانيا المر  ة المصمرة الم ارؼ لمى

2012.) 

  أنيا لمى أشاركالذم  لمشفافرة العالمرة المنظمة ن،ررر صسب 76 المرنبة اصنمت الن  المغربي ف 
 ف  العمرا الدراساتكطرح م،رر دراس  ف   المامع  النككرف ضمف الشركات صككمة أنظمة نرسخ
 الشركاتي صككمة فكرة الدراس  الم،رر ىذا رناقشك  الشركاتي صككمة لف ال ان  صسرف الممؾ مامعة
 االقن ادرات نكامييا الن  الشركات بصككمة ال ا ة كالنصدرات الشركاتي صككمة نظـ كأسس

 الننظرمرة الميات كدكر كاإلدارةي الممكرةي ص،كؽ: البرنامج ف  الكاردة المكضكلات كننضمف ال الدةي
 .(2007)لم ,  الشركات ةصككم ف  البنكؾ كدكر الشركاتي صككمة ف 

 مسنكل إلى الدكل  النرنرب ف  المزائر نرامع إلى 2007ف  لاـ  الدكلرة الشفافرة منظمة ن،ررر أشارو
 مف اأكؿ ربعال ص رمة أف لممزائري بالنسبة المنظمة كمدت 99 الرنبة المدرد الن،ررر ف  لنصنؿ أسكأي
 لعدـ كىذا قراسرة مسنكرات إلى ك مت ةكالرشك  الفساد ظاىرن  أف لف كشؼر كار   2007 سنة
 كالن  اأ رل اأسباب لبعض ككذلؾ كالصككمةي المال  الفساد مماؿ ف   طكات أم المزائر إن اذ
  اص لمكم ي ىركؿ إرماد بدكف السكؽ اقن اد إلى المركزم االقن اد مف النصكؿ ننرمة كانت

 لبئا نشكؿ منيا عامةال ك  ك ا ركاتالش نمؾ ككف كال ا ةي امةالع الشركات لصككمة( مشنرؾ)
  نسنند معميا ما فرياي كاإلدارم المال  الفساد صاالت كنفش  اأداء سكء مراء ال زرنة لف  ،رال
ة )المشيدان , العام لألمكاؿ ىدر لنو رنمـ ما المالرة ممكاردلننمرنيا  مف بدال الصككم ي الدلـ لمى

2012)  

 زٕكًخ انششكبد فٙ فهغطٍٛ 1...9

 لنشر المبذكلة الميكد إطار ف  ف  فمسطرف بصككمة الشركات اأ ررةالسنكات  االىنماـ  الؿنامى ن
  األماؿ رماؿ كممعرة ال اص ال،طاع نطكرر مركز لعب ف،د فمسطرف ف  الصككمة  ،افة

 البصكث مركز برف ـ 3002 لاـ منذ النعاكف اسنمر ف،د المماؿي ىذا ف  ررادران  دكرا الفمسطرنررف
 ف  الفمسطرنررف األماؿ رماؿ لممعرة النابع ال اص ال،طاع نطكرر كمركز الفمسطرن ي الدراساتك 

 لاـ كف . الفمسطرن  ال اص لم،طاع كالننظرم  ال،انكن  اإلطار صكؿ برنامج دلـ بيدؼ ال،دسي
  ةال ا الدكلرة المشركلات مركز أطمؽ الصككمةي  ،افة لنشر الدكلرة الميكد إطار كف  ـي 3004
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(Center For International Private Enterprise  - CIPE )الشرؽ شراكة مبادرة مع بالنعاكف 
 مدنو إقمرمران  مشركلان (  MEPI - U.S.MIDDLE EAST PARTNERSHIP INITIATIVE) اأكسط
 الشركات صككمة قضرة لمى النركرز نـ كقد كاالقن ادي األماؿ قطاع نصدرث إلى ريدؼ لامرفي
 .(:300)مدكنة الصككمة الفمسطرنرةي  المؤسس  كاإل الح ال اص ال،طاع ننمرة ف  أساسان  ب فنيا

 البنرة صكؿ نمصكرت 3004 لاـ ف  دراسة إلداد ال اصي ال،طاع نطكرر مركز نشاطات أىـ كمف
 بعنكاف دراسة أنمزت 3007 لاـ ف  ك فرياي السائدة الصككمة كمسنكل النماررة لممنشآت اليركمرة

 صكؿ العمؿ كرش مف مممكلة المركز ل،د كما ي"الفمسطرنرة النماررة المنشآت ف  الصككمة ثنصدر"
 مممكلة إلى باإلضافة الفمسطرنرةي الن،د سمطة مع بالنعاكف النماررةي الم ارؼ ف  الصككمة نصدرث

 .لن ،رفرة ف  المامعات الفمسطرنرةمف الم،اءات ا

 قكالد كنشمرع ال،طاع ال اص الفمسطرن  لمى نطبرؽ رجـي كف  إطار برنامج نرك  3009ارس م صنى
البنكرة  هلل صكؿ صككمة الشركات ف  ال،طالاتف  راـ ا مؤنمرا ال اص ال،طاع مركز ل،د الصككمة

كمزء مف برنامج نعزرز الشفافرة كالمساءلة كأ القرات األماؿ النماررة ف  ال،طاع ال اص 
ارؾ رم مكف مدراء البنكؾ كالشركاتي كرعنبر ىذا مش (200مسطرن ي صضر المؤنمر أك ر مف )الف

المؤنمر مف برف أكلى ال طكات الن  ان ذنيا سمطة الن،د بيدؼ السع  الماد إللزاـ ال،طاع الم رف  
 .(3024)الدالكري  بصككمة أفضؿ

كنشكرؿ  يبدأ العمؿ المؤسس  ف  صككمة الشركات منذ نأسرس ىرئة سكؽ رأس الماؿ الفمسطرنرة 
الكطنرة لمصككمة ف  فمسطرفي كالن  نضـ مم مرف لف ميات رقابرة كاقن ادرة كقانكنرة الممنة 

 .كاكادرمرة مننكلةي كررأسيا رئرس مممس إدارة ىرئة سكؽ رأس الماؿ

كلممت الممنة الكطنرة لصككمة الشركات لمى نشكرؿ فررؽ فن  لمعمؿ لمى  راغة مدكنة قكالد 
لداد قكالد إكضعت مف قبمياي كقد نم ؿ ىدؼ الفررؽ ف  ك طة لمؿ  أسسصككمة الشركات كف،ا 

لصككمة الشركاتي بما رنفؽ كالظركؼ كالنشررعات السائدة ف  فمسطرفي مع مرالاة المبادئ المسن،رة 
 .كالدكل  اإلقمرم ف  مماؿ صككمة الشركات لمى ال عردرف 

 بصت نافذة منذ أبصرث  :300كنـ ا دار مدكنة قكالد صككمة الشركات ف  فمسطرف نيارة العاـ 
 درت مدكنة قكالد أقرت ك أذلؾ الناررخي كنعنبر الممنة الكطنرة لصككمة الشركات المية العمرا الن  

صككمة الشركاتي كصرث أف ىذه المدكنة نسرم لمى الشركات المساىمة العامة كالمؤسسات المالرة 
رئة ى  المية الم كلة بمنابعة ننفرذ الن  ننطكم نصت اشراؼ ىرئة سكؽ رأس الماؿ كرقابنياي فإف الي
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كالنزاـ الشركات بال،كالد الكاردة ف  المدكنة. كفرما ر ص ال،طاع الم رف ي لممت سمطة الن،د 
 .الفمسطرنرة لمى ا دار قكالد ارشادرة لصككمة البنكؾ العاممة ف  فمسطرف

ية المسؤكلة لف  دار مدكنة صككمة الشركاتي لممت ىرئة سكؽ رأس الماؿ كب فنيا المإمنذ 
لنطبرؽ قكالد الصككمة كنعزرز صككمة  مف قكالد بإرماد البنرة النصنرة نطبرؽ ما كرد ف  المدكنة

مف  االلزامرةالنأكد مف النزاـ الشركات بنطبرؽ ال،كالد   الؿالشركات المساىمة العامة كذلؾ مف 
كالن  رصناج اال نراررة ال،كالد كالنعمرمات ذات العال،ة كفرما ر ص  كاأنظمةانفاذ ال،كانرف   الؿ

لمبدأ الندرج  كالكسائؿ الفعالة بغرض اقناع بدارة ككف،ان  اأدكاتنطبر،يا الى ميكد كبررة كاسن داـ 
 لمىداء الشركات ذانياي لممت اليرئة بالنطبرؽ ألنطبر،يا لمى  كاالنعكاس اإلرماب الشركات بأىمرنيا 

 النال :ننفرذ 

 ة اأك ر أكلكرة ف  النطبرؽ كاأقؿ مدالن.نصدرد ال،كالد اال نرارر .2

نصدرد معكقات نطبرؽ نمؾ ال،كالد مف قبؿ الشركات المساىمة العامة كذلؾ مف  الؿ دراسة   .3
لرنة الشركات المدرمة كاسن الص العبر كنصدرد المعكقات الن  نصكؿ دكف نطبر،ياي كمف  ـ 

 لع،بات ف  نطبرؽ نمؾ ال،كالد.ل،د ل،اءات لمؿ مع ممالس إدارات نمؾ الشركات لنذلرؿ ا

 ننفرذ مممكلة مف برامج النكلرة كالن ،رؼ ال ا ة بصككمة الشركات.  .4

نطكرر كبناء أداة فالمة ل،راس مدل النـز الشركات المساىمة العامة ب،كالد الصككمة كذلؾ  .5
ي بصرث 3023بالنعاكف مع مؤسسة النمكرؿ الدكلرة كرنكقع أف رنـ االننياء منيا ف  نيارة العاـ 

ننمكف اليرئة كبمكمب ىذه اأداة مف قراس كمنابعة النزاـ الشركات المساىمة العامة ب،كالد 
الصككمة كبطرر،ة مكضكلرة نعنمد لمى أسس كمرة كلممرة كف،ان أفضؿ الممارسات الدكلرة ف  
ؽ ىذا المماؿي كمف  ـ نعمؿ اليرئة لمى نشر كنعمرـ ننائج الشركات مف صرث االلنزاـ بنطبر

قكالد الصككمة مما ركفر معمكمات دقر،ة كمك كقة لمسن دم  البرانات المالرة كالمسنمررف 
 كالمساىمرف صكؿ صككمة الشركات المساىمة العامة المدرمة ف  بكر ة فمسطرف.

نك رؼ النعاكف كالننسرؽ مع اأطراؼ ذات العالقة بمكضكع الصككمة م ؿ سمطة الن،د الفمسطرنرة  .6
لفمسطرنرة كمؤسسة أماف كذلؾ بيدؼ نعزرز النعاكف المشنرؾ كالننسرؽ الفعاؿ كمعيد الصككمة ا

 (.3023ي ىرئة سكؽ رأس الماؿ)

أف اليرئة ان ذت مممكلة مف ال طكات العممرة بيدؼ  مؽ البرئة كالبنرة النصنرة رالصظ مما سبؽ 
نفاذلنطبرؽ  الالزمة لن  رنكقع أف نظير قكالد الصككمة مف قبؿ الشركات المساىمة العامةي كا كا 

ة الكامب كاأنشطزاؿ ىناؾ العدرد مف ال طكات  امالمنظكري كبالنأكرد  اأمدننائميا المممكسة ف  
 .ذات العال،ة اأطراؼان اذىا مف قبؿ اليرئة كبالننسرؽ كالنعاكف مع 



19 

 

 يذَٔخ انسٕكًخ انفهغطُٛٛخ 6.1..6

رو ماؼ ىرئة سكؽ رأس الماؿ كرقابنياي كلكم نصت إشر الصككمة لمى الشركات الن  ننطننطبؽ قكالد 
نسرم مدكنة صككمة الشركات لمى الشركات المسامة العامة )المدرمة كغرر المدرمة(ي كسكؽ فمسطرف 
لألكراؽ المالرةي كشركات الرىف الع،ارمي كشركات النأمرر النمكرم ي كشركات اأكراؽ المالرةي مع 

ال ادرة ل،طالات معرنة لف الميات الرقابرة الم ن ة اإلشارة إلى ضركرة مرالاة مبادئ الصككمة 
 لند منابعة نطبرؽ الشركات ذات العالقة ليذه المدكنة.

 أىداف مدونة الحوكمة 1.10.1.2

 قسمت مدكنة صككمة الشركات أىدافيا الن  نسعى إلى نص،ر،يا إلى مسنكرات لدة: 

 دارةي كنصسرف أداء الشركاتي لمى مسنكل الشركة: نيدؼ إلى نصسرف نكلرة ممارسات مممس اإل
 كرفع ال،درة لمى المنافسةي كرفع قرمة الشركة كنعزرز  ،ة أ صاب الم الح اآل ررف ف  الشركة.

  لمى مسنكل االقن اد بشكؿ لاـ: نيدؼ إلى نصسرف المناخ االسن مارمي كنفعرؿ أداء السكؽ
 ،ة المنعاممرف بالشركةي كنعزرز فع ر المال  كنكسرعوي كرفع ال،درة الننافسرة لالقن ادي مف  الؿ 

 ( .:300قدرة البمد لمى مكامية اأ طار )ىرئة سكؽ رأس الماؿ الفمسطرنرةي 

 :الفمسطينية قواعد مدونة حوكمة الشركات 2.10.1.2

نـ االسنرشاد ف  إلداد المدكنة بمبادئ صككمة الشركات ال ادرة لف منظمة النعاكف االقن ادم 
(ي باإلضافة إلى مدكنات أ رل لصككمة الشركات نـ كضعيا لمى ال عردرف OECDكالننمرة الدكلرة )

الدكل  كاإلقمرم ي كنضمنت المدكنة قكالد نعالج المكانب اأساسرة لصككمة الشركات كف،ان لمنعررؼ 
 (::300الكاسعي كالمنم مة بالمبادئ النالرة )ىرئة سكؽ رأس الماؿ الفمسطرنرةي 

 ,قػانكف إلىسنند سبعة منيا أي ف،رةي   ال ة لشرة اأكؿرض المصكر رع: اجتماعات الييئة العامة .1
 .ممزمةغرر الالنعمرمات  إطارب،رت ضمف   رلاالبرنما السنة 

إف قكالد الصككمة المنطكرة نصت ىذا البند كميا ننفؽ مع نص : حقوق المساىمين المتكافئة  .2
 المال ي السكؽ فى سركلة رضمف مما المسن مررفي اسن،طاب لمى ه،در ال ف  كمفن قانكن ي كى 

 الن  كاآللرات الضكابط كضع  الؿ مف المػساىمرف ص،كؽ صمارة لمى الصككمة قكالد نركز كليذا
 لف المعمكمات كافو لمػى كالكقكؼ الممكرة بص،كؽ كالنمنع المنكافئة المعاممة لممساىمرف نص،ؽ
 الشركة ف  ةالمكىررػ بػالنغررات كالمشاركة الن كرت ص،كؽ كنكفرر الشركة
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ف  مماؿ   ال ة لشرة ف،رة تالمصكر ال ان ي ف،د اسنند ف ن،رض لما ماء لمى  :إدارة الشركة  .3
ف،رةي مما رشكؿ مؤشران كاضصان لضركرة سف  أربعكفقانكف مف برف ا ناف ك  إلى إدارة الشركة

 ككانت ال،كانرف مكزلة لمى ش،رف ىـ: الشركات إدارةالنػشررعات الممزمة ف  إطار 

 .مممس اإلدارة 

 .اإلدارة الننفرذرة 
 

ىذا المكضكع لضماف الشفافرةي ك النزاىػة فػ  الػشركات؛ ك  ا ة  أىمرةبالرغـ مف : التدقيق .4
قانكفي برنما  إلىىناؾ سنة بنكد مسنندة  أفنمد  يالمساىمة العامة ك المدرمة ف  السكؽ المال 

 كننضمف قكالد الندقرؽ لدة مصاكر ىـ: إلزامياىناؾ  مانرة بنكد ال ننعدل  رغة الن رصة ف  

 .لمنة الندقرؽ 

 . إدارة الندقرؽ الدا م 

 . مدقؽ الصسابات ال ارم 
 

ك الشفافرة ف  نطبرؽ صككمة الشركات إال أف  اإلف اح أىمرةبالرغـ مف : اإلفصاح والشفافية .5
 ف  سب المصا اإلف اح أىمرة نبرزي ك بشكؿ م،نضب المبدأرف إلىمدكنة صككمة الشركات نشرر 

 المػال  المكقؼ ذلؾ ف  بما لمشركةي المادرة باأمكر المنعم،ة البرانات لكافة كالدقرؽ السررع الفيـ
 لمى ص،كقيـ ممارسة مف المساىمرف رمكف بما الشركةي لمى كالرقابة الممكرة كص،ػكؽ كاأدارم
 ص،كؽ لمى اظكالصف أمكاؿ رؤكس امنذاب لمى كالشفافرة اإلف اح رسالد صرث ل،النرةي أسػس

 فإف ذلؾ مف العكس كلمى اإلدارةي مممس كبرف برنيـ ال ،ة زرادة إلى رؤدم ممػا المساىمرف
لى السكؽ نزاىة غراب إلى رؤدم كالشفافرة المصاسب  اإلفػ اح ضػعؼ  غرر سمكؾ ممارسة كا 
 .اأرباح لمى كرؤ ر النكمفة مف رزرػد مما أ الق 

رعنى بأ صاب المػ الح؛  المبادئىذا المصكر ف   إف: أصحاب المصالح اآلخرين في الشركة  .6
ىذا  إف يمف المنعاممرف مع الػشركة منفعةمػف المكظفرفي ك المنعاقدرفي ك المكردرفي ك كؿ مف لو 

 .سنند  مسة منيا إلى قانكفأي شمؿ  مانرة بنكد  ال،كالدالمصكر مف 

 

 الجية المشرفة عمى تطبيق قواعد الحوكمة 3.10.1.2

منة الكطنرة لصككمة الشركات المية العمرا الن  أقرت كأ درت مدكنة قكالد صككمة نعنبر الم
الشركاتي كصرث أف ىذه المدكنة نسرم لمى الشركات المساىمة العامة كالمؤسسات المالرة الن  

ية ى  الم كلمرو فإف ىرئة سكؽ راس الماؿننضكم نصت إشراؼ ىرئة سكؽ رأس الماؿ كرقابنياي 
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كنعمؿ لمى  الشركات بال،كالد الكاردة ف  مدكنة صككمة الشركات ف  فمسطرفعة ننفرذ الم كلة بمناب
 ر اإللزامرة الكاردة ف  المدكنة.ي كب ا ة اأصكاـ غربااللنزاـ بكؿ ما كرد ف  المدكنةنشمرع الشركات 

 بصرث اف  يالن،د بمنابعة ننفرذ ال،طاع الم رف  لمنعمرمات اإللزامرة ال ا ة بو بالم،ابؿ ن،كـ سمطة
 ا ة  لمى ا دار قكالد ارشادرة لصككمة البنكؾ العاممة ف  فمسطرفلممت سمطة الن،د الفمسطرنرة 

 (.:300بيـ )ىرئة سكؽ رأس الماؿ الفمسطرنرةي 
 

 المحور الثاني: التدقيق الداخمي 2.2

  التدقيق 1.2.2

كاز لمنطكر الكظرف  لمينة رمعب الندقرؽ دكران ميمان ف  الصراة االقن ادرةي كل،د نطكر بشكؿ م
 المصاسبة كلمنطكر االقن ادم ف  المنشآت.

كرعنبر الدقرؽ لممرة منظمة ىادفة نسعى لم ركج بنأكرد مع،كؿ لف لدالة ال،كائـ المالرة كم داقرة 
(. 3020اإلبالغ المال ي لذا في  ن،ـك ب دمة العدرد مف اأطراؼ ذات العالقة بال،كائـ المالرة )نشكافي 

أطراؼ مف دا ؿ المنشأة أك  ارمياي كأف اأطراؼ الن  نسنفرد مف نبن  قرارانيا الم نمفة نسنند  سكاءن 
نمامان باأساس لمى ن،ررر المدقؽ ب فنو رأران فنران مصاردان كمسن،الن كىذا رفرض لمى المدقؽ لند 

المدقؽ كلممرة الندقرؽ  إلداده لن،ررره النصم  كالنمسؾ بالمعاررر المينرة الن  رمب اف ننكافر ف  ىذا
 كىناؾ نكلاف مف الندقرؽ ال ارم  كالدا م : , (IFAC, 2003نفسيا )

 انزذلٛك انخبسخٙ 1.1.1

ريدؼ الندقرؽ إلى زرادة المك كقرة بالمعمكمات المصاسبرة الن  ن،دميا الشركات المساىمة مف  الؿ 
لممران كلممران رسمى المدقؽ  ال،كائـ المالرة رنطمب اأمر النمادىا مف قبؿ ش ص  ارم  مؤىؿ

ال ارم ي بالنباره الش ص المدرب كالمؤىؿ لفصص ال،كائـ المالرة ال نامرة لممنشأة ككذلؾ ن،ررـ مدل 
 (.3022االلنماد لمى المبادئ المصاسبرة الم،بكلة لمكمان لند إلداد ال،كائـ المالرة ) لمرركشي 

طاء كألماؿ الغش المرنكبة إلى إبداء الرأم كقد نطكرت أىداؼ الندقرؽ مف البصث لف ممرع اأ 
بمدل لدالة ال،كائـ المالرة مصؿ الفصص ف  نبرانيا لننرمة لمؿ المنشأة المال ي مما أدل إلى ابنعاد 
المدقؽ لف دائرة االىنماـ بن رد أ طاء اآل ررف كنركرزه لمى االىنماـ بم الح المنشأة كنص،رؽ 

 (.3009أىدافيا )قررطي 
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صرص الميات الم ن ة بأىمرة مكاكبة مينة الندقرؽ لمنطكرات العممرة كالمينرةي إذ نسعى كل،د ازداد 
الميات ذات العالقة إلى نعزرز دكر المينة كذلؾ مف  الؿ نطبرؽ المعاررر المصاسبرة الن  نضف  
لمى نيج مصاسب  دقرؽ رضمف ليا النماح كاالسنمراررة ف  ظؿ النصدرات االقن ادرة الكبررة 

 Baselزمات المالرة الصدر ة الن  زادت الصامة إلى نصسرف مكدة الندقرؽ ال ارم  ف  المنشآت )كاأ

committee, 2013 مع ضركرة كمكد نعاكف كامؿ برف لمؿ الندقرؽ الدا م  كال ارم  لمنأكد مف )
 (.3020مدل كفارة لممرات الندقرؽ كن،مرؿ الميكد المزدكمة )صمازمي 

الم داقرة لمى المعمكمات المصاسبرةي رنكمب لمى المنشآت نعررف مدقؽ مف أمؿ إضفاء ال ،ة ك ك 
 ارم  ر،ـك بفصص ال،كائـ المالرة كالدفانر كالسمالت كأنظمة الرقابة الدا مرةي كمف  ـ إبداء رأرو الفن  
المصارد ف  مدل لدالة ك دؽ نمؾ ال،كائـ المالرةي مع النزامو بالمبادئ المصاسبرة كمعاررر الندقرؽ 
المنعارؼ لمرياي كما رمب أف رنمنع المدقؽ ال ارم  باالسن،اللرة لف المنشأة الن  ردقؽ صسابانياي 

 (.3023أف مكضكع االسن،اللرة ىك اأساس ف  لممرة الندقرؽ )ال كصي 

 التدقيق الداخمي 3.2.2

لرو بسبب رعد ظيكر الندقرؽ الدا م  صدر ان بالم،ارنة مع الندقرؽ ال ارم ي رصث دلت الصامة إ
الفضائح كاأزمات المالرة الن  صد ت ف  اآلكنة اأ ررةي ككبر صمـ المنشآت كنعدد كنع،د لممرانيا 
كنطكر اأسالرب النكنكلكمرة إلى الصد الذم أ بح معو مف ال عب لمى اإلدارة النعرؼ لمى نناج 

،كـ بو المنشأة مف أمؿ نصدرد األماؿ كمنابعنيا أكالن بأكؿي لذلؾ أنشأ الندقرؽ الدا م  لمرامعة ما ن
النيدردات المصنممة الن  قد نؤ ر لمى  صة كربصرة المنشأة ككؿي كن،درـ اقنراصات لمن فرؼ مف 

 الم اطر المرنبطة بنمؾ النيدردات.

بعد اأزمة االقن ادرةي صرث كانت المنشآت  :2:3كانت أكؿ ظيكر لمندقرؽ الدا م  ف  لاـ 
نب الندقرؽ ال ارم  ف  الن درؽ لمى صسابات المرزانرة كال،كائـ اأمرركرة نسنعمؿ  دمات مكا

المالرةي مما دفع المنشآت إلى البصث لف كسرمة لن فرض الم اررؼ المنف،ة لمى نمؾ المكانب 
(Renad, 2010.) 

رعنبر الندقرؽ الدا م  بؤرة النركرز ف  ىركؿ الرقابة لمى الصمارة المادرة لأل كؿ كالنأكد مف سالمة 
(ي 3005برانات المالرةي كنشمرع االلنزاـ بالسراسات المالرة كاإلداررةي كفع الكفاءة النشغرمرة )مماىدي ال

كما رعد مف الكسائؿ الميمة إلدارة المنشأة لمنأكد كالنص،ؽ مف النزاـ الكصدات اإلداررة بالسراسات 
اـ سمرـ لمندقرؽ الدا م  كالمصافظة المالرة كاإلداررةي كالسراسات العامة المنبعة فرياي كرعنبر إقامة نظ

لمروي كالنأكد مف سالمة نطبر،و النزامان قانكنران ر،ع لمى لانؽ المنشأةي كم در ىذا االلنزاـ ىك كامب 
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المنشأة ال،انكن  بإمساؾ صسابات مننظمةي صرث إنو ال رمكف ن كر كمكد صسابات مننظمة بدكنوي 
ـ لك  نؤدم المؤسسة ألماليا بطرر،ة سمرمة كبكفاءة فضالن لف الضركرة العممرة لم ؿ ىذا النظا

 (.3003)مربكعي 

 مفيوم التدقيق الداخمي 1.3.2.2

 كاأنشطة النككرد  دمات لنأدرة ريدؼ المكدةي رضمف مكضكل ي مسن،ؿي نشاط الدا م  الندقرؽ
ضافة لنصسرف ككمد الم نمفة االسنشاررة  ف  سسةالمؤ  رسالد كىك. المؤسسة ف  لمعممرات قرمة كا 

 إدارة أنشطة فعالرة كن،ررـ نطكرر امؿ مف كمنضبطة آلرة أسالرب نطبرؽ  الؿ مف أىدافيا نص،رؽ
كقد النمد ىذا المفيكـ كنعررؼ إمرائ  ليذه  فعالرنيا كنصسرف كالضكابط كالنكمرو كالرقابة الم اطر
 (.Institute Of Internal Auditors (IIA),2010) الدراسة

( بأنو: مممكلة مف اأنظمة أك أكمو نشاط مسن،ؿ دا ؿ المنشأة ننشئة 3020 كما لرفو )ال طربي
اإلدارة بشكؿ مسنمر لضماف دقة البرانات المصاسبرة كاإلص ائرةي كالنأكد مف كفارة االصنراطات 
المسن دمة لصمارة أ كؿ كممنمكات المنشأةي كالنص،ؽ مف إنباع المكظفرف لمسراسات كال طط 

رة المرسكمة ليـي كقراس  الصرة نمؾ ال طط كالسراسات كممرع كسائؿ الرقابة كاإلمراءات اإلدار 
اأ رل ف  أداء ميامياي كاقنراح النصسرنات الالـز إد اليا لمريا كذلؾ صنى ن ؿ المنشأة إلى درمة 

 الكفاءة اإلننامرة ال، كل ف  ضكء ال،درات الصالرة.

و مممكلة مف أنظمة أك أكمو نشاط مسن،ؿ دا ؿ ( الندقرؽ الدا م  بأن:300كما لرؼ )لبد اهللي  
المشركع ننشئة اإلدارة لم،راـ ب دمانيا ف  نص،رؽ العممرات كال،ركد بشكؿ مسنمر لضماف دقة البرانات 
المصاسبرة كاإلص ائرة كالنأكد مف كفارة قرمة االصنراطات المن ذة لصمارة أ كؿ كممنمكات المشركع 

شركع لمسراسات كال طط كاإلمراءات اإلداررة المرسكمة ليـي كف  كف  النأكد مف انباع مكظف  الم
قراس  الصرة نمؾ ال طط كالسراسات كممرع كسائؿ الرقابة اأ رل ف  أداء أغراضيا كاقنراح 

 النصسرنات الكامب إد اليا لمرياي كذلؾ صنى ر ؿ المشركع إلى درمة الكفارة اإلننامرة ال، كل.

نشاط ن،كرم  كمسن،ؿ دا ؿ المنظمة لصمارنيا كاليادؼ إلى فصص بأنو  (3006 صسفي) كما لرؼ 
  .كن،ررـ كفارة كفعالرة نظاـ الرقابة اأ رل دا ؿ المنظمة

( إلى أف الندقرؽ الدا م  ظير بدارة بيدؼ اكنشاؼ اأ طاء كالغش :::2أكضح )العبادمي ك 
ات المنالص،ة ف  مماؿ كالناللبي كلكف صد ت نطكرات ميمة لمى ىذه الكظرفة اقنضنيا النطكر 

 األماؿ.
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( بأنو: كظرفة ندقرؽ دا مرة مسن،مة ر،كـ بيا فرد أك أفراد أك مياز مف دا ؿ 3020كلرفو الذنربات )
المنشأة مف أمؿ  دمة اإلدارة لف طررؽ النأكد مف كافة أنظمة الرقابة الدا مرة أنيا نعمؿ بشكؿ كؼء 

ا صددنيا اإلدارةي كذلؾ باسن داـ طرر،ة م ططة كفعاؿ لنص،رؽ ممرع أىداؼ النظاـ الرقاب  كم
 كمنظمة لن،ررـ كنصسرف فالمرة إدارة الم اطر كالرقابة كلممرة النصكـ المؤسس .

ف الدكر الن،مردم لممدقؽ الدا م  ف  النأكد مف كمكد نظاـ رقابة دا مرة أ (3000 الكاشؼي)كقد برف 
راؿ لـ رعد دكران مالئمان ف  ظؿ النغررات الصدر ة رعمؿ بكفاءة طكاؿ الكقت كالسع  لكشؼ الغش كاالصن

 ف  برئة األماؿ.

( كالن  3003كما لرفنو لمنة المنظمات الرالرة لممنة نرردكام بعد  دكر قانكف ساربرنز أككسم  )
بأنو: لممرات (  COSO - Committee Of Sponsoring Organizationsرطمؽ لمريا لمنة )

كاإلدارة كاأفراد اآل ررف ف  المؤسسةي رنـ ن مرميا لنعط  نأكردان مع،كالن  ننأ ر بمممس إدارة المؤسسة
صكؿ نص،رؽ المؤسسة أىدافيا ف  النكاص  النالرة: كفاءة العممرات كفالمرنيا كااللنماد لمى الن،اررر 

 (.:300المالرة كااللنزاـ بال،كانرف كاأنظمة المعمكؿ بيا" )إبراىرـي 

 الداخمي  أىمية التدقيق 2.3.2.2

الندقرؽ الدا م  لمعيد المدق،رف الدا مررف ف  إضافة قرمة  مرة الندقرؽ الدا م  كف،ان لنعررؼنكمف أى
لممنشأة كيدؼ اسنرانرم  لو كذلؾ مف  الؿ دكره االسنشارم كالمكضكل  ف  نصسرف زرادة فرص 

سنكرات م،بكلةي صرث انماز أىداؼ المنشأةي كنصسرف اإلمراءات كالعممرات كن فرض الم اطر إلى م
 2:44 -:2:3ظيرت الصامة لمندقرؽ الدا م  ب كرة أك ر مدرة  الؿ اأزمة االقن ادرة العالمرة 

لرة لف كنصمؿ إدارات ىذه المنشآت المسئك  كبعد الصرب العالمرة ننرمة إلفالح العدرد مف المنشآت
ة الرقابة الدا مرة لدرياي االمر ذلؾي فضالن لف صامة إدارات ىذه المنشآت لمنابعة مدل فالمرة أنظم

الذم دفعيا إلى إنشاء كظرفة الندقرؽ الدا م  لنككف العرف الساىرة ليا ف  فصص كن،ررـ فعالرة ممرع 
أنظمة الرقابة إلنماز مياميا مف النص،ؽ كالنصمرؿ كالن،ررـ لممرع أكمو كممالت النشاط كال طط 

بالنبار أف كظرفة الندقرؽ الدا م  ى  مزء مف نظاـ  كاأىداؼ الن  نسعى ىذه المنشآت إلى نص،ر،ياي
الرقابة الدا مرة صرث إنيا نشكؿ بؤرة ىذا النظاـ ك ماـ اأماف لوي ك  ك ان بعد إرالء ىذه الكظرفة 
أىمرة ممرزة سعران إلى نصكرؿ ىذه الكظرفة مف كظرفة رقابرة ف  المنشأة إلى مينة معنرؼ بيا مف قبؿ 

 (.3000صاسبرة الدكلرة )بكرمي المنظمات المينرة الم

كرعنبر الندقرؽ الدا م  كسرمة اسنكشافرة نصدد مكضع االنصراؼ برف الكاقع كالكضع المصدد مسب،ان 
كاكنشاؼ اأ طاءي كككنو أرضان كسرمة كقائرة نمنع كقكع اأ طاء كالنضمرؿي لذلؾ رمب لمى المنشأة 
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 ,Kagermann, et alراـ بالنصسرنات لممنشأة )أف نأ ذ بنك رات المدقؽ الدا م  كننائج لممو لم،

(ي كل،د ازدادت أىمرنو ف  كقننا الصال ي كأ بح نشاطان ن،كرمران لكافة اأنشطة كالعممرات ف  2008
المنشأةي بيدؼ نطكرر ىذه اأنشطة كرفع كفارنيا اإلننامرةي كنعكد أىمرة ىذه الكظرفة لم دمات الن  

 (.3020الت )ال طربي ن،دميا لإلدارة ف  م نمؼ المما

كرعد الندقرؽ الدا م  مف أىـ الكسائؿ كالطرؽ الن  نسن دميا اإلدارة لغرض النص،ؽ مف فالمرة الرقابة 
 (.3009الدا مرةي إصدل صم،ات الرقابة الدا مرة في  الن  نمد اإلدارة بالمعمكمات المسنمرة )ال،اض ي 

ممرةي كذلؾ بزرادة ة الصاكمرةي إذ إنيا نعزز ىذه العنؤدم كظرفة الندقرؽ الدا م  دكران ميمان ف  لممر
لمى مساءلة الشركةي صرث ر،كـ المدق،كف الدا مركف مف  الؿ اأنشطة الن  رنفذكنيا  قدرة المكظفرف

بزرادة الم داقرةي العدالةي نصسرف سمكؾ المكظفرف العاممرف ف  الشركات المممككة لمدكلة كن،مرؿ 
 (.Archambeault, 2002ال  )م اطر الفساد اإلدارم كالم

دت أىمرة كظرفة الندقرؽ الدا م  بالنبارىا أداة ننرح لممنظمات إ الح كنطكرر نفسيا ذانراني مف زا
 الؿ الن،ررـ كالنصمرؿ كالمشكرة كالدراسات كاالقنراصاتي صرث النبرت ىذه الكظرفة  ماـ أماـ برد 

 (.Guy, et al, 1999" )اإلدارةي كنـ ك فيا بأنيا " لركف اإلدارة كآذانيا

 كىناؾ مممكلة مف العكامؿ الن  سالدت لمى زرادة أىمرة كظرفة الندقرؽ الدا م  منيا:

  زرادة الالمركزرة كاالسن،الؿ الننظرم  لإلدارات ضمف اليركؿ الننظرم ي كذلؾ نعدد المسنكرات
كالمسؤكلراتي كمف  ـ  اإلداررة ف  المنظمةي اأمر الذم دفع اإلدارة العمرا إلى نفكرض السمطات

صامة ىذه اإلدارة إلى النأكد مف سالمة اسنعماؿ السمطات المفكضة كنصمؿ المسؤكلراتي كف،ان 
 (.:::2لمسراسات كالنظـ كاإلمراءات المعمكؿ بيا )ل مافي 

   النطكر الذم شيدنو كظرفة الندقرؽ الدا م ي كمساىمنيا ف  ن،درـ  دمات إداررة إلى مانب
رةي كانساع نطاقيا لرشمؿ مرامعة كفصص كن،ررـ كافة اأنشطة كالعممرات ف  سبرؿ ال دمات المال

 (.9::2 دمة المنظمة لمسالدنيا ف  نص،رؽ أىدافيا )ال طرب كالرفال ي 

  شمكؿ الننظرـ الصدرث ل طكط االن اؿ الرأسرة كاأف،رة كصامة النغذرة كالنغذرة العكسرة )النعمر،ات
نكلكف الندقرؽ أمؿ اطمئناف اإلدارة إلى سالمة ىذه الن،اررر ككاقعرنيا كالن،اررر( إلى مسؤكلرف ر

 (.:::2)ل مافي 
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 أىداف التدقيق الداخمي  3.3.2.2

ننـ لممرة الندقرؽ الدا م  ف  ممرع مراصؿ النظاـ المصاسب  بيدؼ اكنشاؼ اأ طاء كالغشي كالنأكد 
 كؿ المنشأةي كالنص،ؽ مف مدل نكافؽ النظاـ مف سالمة السمالت كالبرانات المالرةي كالمصافظة لمى أ

مع منطمبات اإلدارةي كرمكف نركرز أىداؼ الندقرؽ الدا م  ف  ىدفرف رئرسرف ىما كما رم  )المممع 
 (:3002العرب  لممصاسبرفي 
 :مف  الؿ مرامعة اأصداث كالكقائع الماضرة لمنص،ؽ مما رم أواًل: ىدف الحماية: 

 اسبرةي كمدل إمكانرة االلنماد لمى البرانات المصاسبرة.دقة كنطبرؽ الرقابة المص  .2

 أف أ كؿ المنشأة قد نـ المصاسبة لنياي كأنيا مصاطة بالصمارة الكافرة مف السرقة كاإلىماؿ.  .3

 ا نرار الرقابة الدا مرة  ا ة فرما رنعمؽ بالف ؿ برف كظائؼ االصنفاظ كالننفرذ كالمصاسبة.  .4

 سرـ األماؿ بما رص،ؽ نسمسؿ العممرات كلدـ نكرار األماؿ.ن،ررـ الضبط الدا م  مف صرث ن، .5

 
كرعن  اقنراح ال طكات الالزمة لن صرح ننائج الفصص كالمراقبة كن،درـ الن ح  ثانيًا: ىدف إنشاء:

لإلدارةي كالنأكد مف أف كؿ مزء مف نشاط ال ررطة الننظرمرة لممنشأة مكضع مراقبةي ن،ررـ 
 مراءات كال طط المكضكلة.مدل االلنزاـ بالسراسات كاإل

كل،د صددت نشرة معاررر اأداء المين  لمندقرؽ الدا م  ال ادرة لف معيد المدق،رف الدا مررف ف  
الكالرات المنصدة االمرركرة ىدؼ الندقرؽ الدا م  الرئرس بأنو مسالدة ممرع ألضاء المنشأة لمى 

ىـ بالنصمرالت كالن،كرمات كالنك رات كالمشكرة نأدرة مسؤكلرانيـ بفالمرةي كذلؾ مف  الؿ ال،راـ بنزكرد
كالمعمكمات الن  نيـ اأنشطة الن  رنـ مرامعنياي كرنـ نص،رؽ ىذا اليدؼ لف طررؽ مممكلة مف 

 (:3020األماؿ نشمؿ ما رم  )ال طربي 
 مرامعة كن،كرـ منانة ككفارة نطبرؽ الرقابة المصاسبرة كالمالرةي كالرقابة لمى العممرات اأ رلي .2

 كالعمؿ لمى معميا أك ر فالمرة كبنكمفة مع،كلة.

مراءانيا المكضكلة. .3  النص،ؽ مف مدل االلنزاـ بسراسات المنشأة ك ططيا كا 

 النص،ؽ مف مدل كمكد الصمارة الكافرة أ كؿ المنشأة مف ممرع أنكاع ال سائر.  .4

 ؿ المنشأة.النص،ؽ مف إمكانرة االلنماد أك الك كؽ بالبرانات اإلداررة الن  ننكلد دا  .5

 ن،كرـ نكلرة اأداء المنفذ لمى مسنكل المسؤكلرات الن  كمؼ العاممرف بال،راـ بيا. .6

 ن،درـ النك رات المناسبة لنصسرف لممرات المنشأة كنطكررىا. .7

ن،   كنصدرد أسباب المشكالت لن  نصدث ف  المنشأة كن،درر ال سائر كاأضرار الناممة لنياي  .8
 ا كمنع صدك يا ف  المسن،بؿ.كاقنراح ما مف شأنو معالمني

 إمراء الدراسات كاال نبارات ال ا ة بناء لمى طمب مف اإلدارة.  .9
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 كما أضاف المطارنة إلى األىداف السابقة ما يمي:
مراقبة ال طط كمنابعة ننفرذىا كالنعرؼ لمى اأسباب الن  صالت دكف نص،رؽ المنشأة أىدافيا  .2

 المكضكلة.

 ؿ إلريا م،ارنة مع اأىداؼ المرسكمة.ن،ررـ الننائج الن  نـ النك  .3

العمؿ لمى نص،رؽ أق ى درمة ممكنة مف الكفارة اإلننامرة كال،ضاء لمى اليدر كاإلسراؼ ف    .4
 (.:300ممرع نشاطات المنشأة )المطارنةي 

 

 ( العدرد مف أىداؼ الندقرؽ الدا م  أىميا ما رم ::300كقد ذكر ممعة )
 اطر.ن،ررـ كنصسرف فعالرة إدارة الم   .2

 ن،ررـ كنصسرف فعالرة الرقابة الدا مرة. .3

 ن،ررـ كنصسرف فعالرة لممرات النصكـ المؤسس .  .4

 اكنشاؼ الغش كاأ طاء كضبط البرانات المصاسبرة. .5
 

 أنواع التدقيق الداخمي 4.3.2.2

ننفذ كظرفة الندقرؽ الدا م  لادة بعد ننفرذ العممرات المصاسبرةي لذلؾ فإف منع كاكنشاؼ كن صرح 
ليدؼ اأساس  لمندقرؽ الدا م  لمنأكد مف سالمة طأ ف  البرانات المصاسبرة رم ؿ اغش كال ال

(ي  كر،سـ الندقرؽ الدا م  إلى 3006السمالت كالبرانات المصاسبرة لمى أ كؿ المنشأةي )ممعةي 
 (: :300)إبراىرـي 

صاسبرة كأنظمة الندقرؽ المال : ىك نصمرؿ النشاط االقن ادم لممنشأة كن،ررـ اأنظمة الم .2
ات ما لرؼ بأنو :" ن،ررـ مسن،ؿ لمبرانالمعمكمات كالن،اررر المالرةي كمدل االلنماد لمرياي ك

المصاسبرة الماضرة لمنأكد مف  صة كمك كقرة ىذه البرانات م ؿ فصص الصسابات المالرة كنظاـ 
 (.Kagermann, et al, 2008الركانب كال،كائـ المالرة السنكرة )

زاـ: كر، د بو مرامعة الضكابط الرقابرة كالمالرة كالنشغرمرة لمعممرات لمصكـ لمى مكدة ندقرؽ االلن .3
كمالئمة اأنظمة الن  كضعيا لمنأكد مف االلنزاـ باأنظمة النشررعات كالسراسات 

 (Arens and Loebbeck, 2002)كاإلمراءات.

دا ؿ المنشأةي لمنأكد مف كفاءة  الندقرؽ النشغرم : كر، د بو المرامعة الشاممة لمكظائؼ الم نمفة  .4
كفالمرة كمالءمة ىذه الكظائؼ مف  الؿ نصمرؿ اليراكؿ الننظرمرة كن،ررـ مدل كفاءة اأسالرب 
اأ رل المنبعةي لمصكـ لمى مدل نص،رؽ أىداؼ المنشأة مف  الؿ ىذه الكظائؼ )العمرم كلبد 

 (.3007المغن ي 
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سمكب إدارة الم اطر كالرقابة ضمف نطاؽ أىداؼ الندقرؽ اإلدارم: كرشمؿ لممرة ن،ررـ مكدة أ .5
 (. 3022المنشأة )مصسفي 

 نطاق التدقيق الداخمي 5.3.2.2

نطكر الندقرؽ الدا م  كننرمة طبرعرة لنطكر كانساع مياـ كلممرات المنشآت كالنكمو نصك العكلمة 
مسالدة ف  إدارة كضركرة نص،رؽ منطمبات المكدةي ف،د أ بح دكر المدقؽ الدا م  ممندان لرشمؿ ال

 (.Kagermann,et al, 2008الم اطر بشكؿ أك ر فعالرة إضافة إلى دكره الن،مردم )

المدق،رف الدا مرف لم،راـ بعممرات رقابرة إضافرة  3000ككميت معاررر معيد المدق،رف الدا مررف لعاـ 
دارة الم اطر سعرلممسالدة ف  نطكرر مفيـك الصكك ي كما كأكدت لمى ان إلضافة قرمة لممنشأةمة كا 

ضركرة إرماد نكازف ص،ر،  برف مياـ الندقرؽ النأكردرة كال دمات االسنشاررة الن  ر،دميا المدقؽ 
الدا م  كالن  ننطمب منو نبن  اسنرانرمرة كاضصة رنـ نصدردىا بالنعاكف مع لمنة الندقرؽ إلضافة 

نأكردرة كمف  ـ الن طرط ليا قرمة لممنشأةي صرث إف لمنة الندقرؽ ن،رس مدل الصامة لم دمات ال
رماد الم ادر كالمكارد كاآللرات لنص،رؽ كنسيرؿ ميمة الندقرؽ )  (.IIA, 2010كا 

 ( بػ:3020كدرافي  الندقرؽ الدا م  ما رم  )الكقاد كرشمؿ نطاؽ

  .مرامعة إمكانرة االلنماد لمى نزاىة المعمكمات المالرة كالنشغرمرة كالكسائؿ المسن دمة 

  المكضكلة لمنص،ؽ مف االلنزاـ بنمؾ السراسات كاإلمراءات كال،كانرف كالمكائح الن   مرامعة النظـ
 رككف ليا نأ رر مكىرم لمى العممرات كالن،اررر.

 ـ مدل كفاءة اسن داـ مرامعة كسائؿ المصافظة لمى اأ كؿي كالنص،ؽ مف كمكد اأ كؿي كن،رر
 أ كؿ مف الناصرة االقن ادرة.ىذه ا

  أك البرامجي لمنص،ؽ لف ما إذا كانت الننائج منمشرة مع اليداؼ المكضكلةي كما مرامعة العممرات
 إذا كانت قد نـ ننفرذىا كما ىك م طط.

 معايير التدقيق الداخمي 7.3.2.2

 IIA - Institute) الدا مررف لممدق،رف اأمررك  المعيد نعنبر معاررر الممارسة المينرة ال ادرة لف

Of Internal Auditorsأك ر اننشاران كنطبر،ان ف  العالـي صرث نشكؿ أدلة إرشادرة منكاممة ( ا
 ( .3008نسالد ف  ضماف ننفرذ أنشطة الندقرؽ الدا م  بشكؿ فعاؿ )المدلؿي 

 (:Pickett, 2010كنن،سـ معاررر الممارسة المينرة لمندقرؽ الدا م  إلى مممكلنرف كما رم  )
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 أواًل: معايير الصفات:

ررر بش  رة المدقؽ الدا م ي أك المية الن  ننفذ لممرة الندقرؽ الدا م  كنصنكم نينـ ىذه اؿ معا
 ىذه المممكلة لمى أربعة معاررر كى  كما رم :

 أىداؼي مسؤكلرات ك الصرات الندقرؽ الدا م . .2

 االسن،اللرة كالمكضكلرة. .3

 الكفاءة كبذؿ العنارة المينرة الكامبة. .4

 دقرؽ الدا م .برنامج ضبط المكدة كنطكرر لممرة الن .5

 ثانيًا: معايير األداء

ننعمؽ معاررر ىذا ال،سـ بك ؼ نشاط كطبرعة  دمة الندقرؽ الدا م ي ككرفرة ننفرذ كأداء كؿ ميمة 
مف مياـ الندقرؽ الدا م ي كرنـ مف  الؿ ىذه المعاررر قراس أداء المدقؽ الدا م  بالنبارىا اأساس 

 مى سبعة معاررر كى  كما رم :الن  رعنمد لمروي كنصنكم ىذه المممكلة ل

 إدارة أنشطة الندقرؽ الدا م . .2

 طبرعة العمؿ.  .3

 ن طرط لممرة الندقرؽ. .4

 أداء كننفرذ لممرة الندقرؽ. .5

 نك رؿ ننائج الندقرؽ الدا م .  .6

 مراقبة ننفرذ النك رات. .7

 مسنكل الم اطر الم،بكلة بعد ننفرذ النك رات. .8

 الخاصة بالتدقيق الداخميثالثًا: الممارسة المينية لتوصيل النتائج  

ال اص بالممارسة المينرة لنك رؿ الننائج  3 در المعيد اأمررك  لممدق،رف الدا مرف المعرار رقـ أ
 (:3020ال ا ة بالندقرؽ الدا م  كقد نضمف )الكقاد كدرافي 

رمب إلداد ن،اررر مكنكبة مكقعة بعد اكنماؿ فصص مدقؽ صساباتي كقد رنـ إلدادىا مكنكبة أك   .2
 شفكرةي كرنـ نك رميا ب كرة رسمرة أك غرر رسمرة.

ـ مناقشة الننائج كالنك رات مع المسنكرات اإلداررة المعنرة قبؿ إ دار الن،ررر النيائ  رمز  .3
 المكنكب.
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 ح كاال ن ار.ك ضالندقرؽ الدا م  بالمكضكلرة كالك  درىا أف نك ؼ الن،اررر الن  ر .4

نائجي كما رنبغ  أف نصنكم لمى نعبرران كاضصان رمب أف نعرض الن،اررر الغرض كالنطاؽ كالن  .5
 لرأم مدقؽ دا م .

أف ننطكم الن،اررر لمى نك رات بالنصسرنات المسن،بمرة كاأداء المرض  كالنك رة بالعمؿ  .6
.  الن صرص  الالـز

قد رنضمف الن،ررر كميات نظر لألفراد مصؿ ندقرؽ صسابات صكؿ الننائج كالنك رات الن    .7
 ندقرؽ الدا م .رصنكريا ن،ررر ال

رمب أف رفصص كر،رـ مدرر ندقرؽ الصسابات أك مف رنكب لنو ن،ررر ندقرؽ صسابات قبؿ  .8
 إ دارهي كما رمب نصدرد اأش اص الذرف سكؼ ركزع إلريـ الن،ررر.

 الداخمي مفيوم جودة التدقيق 4.2.2

قبة اأداء كاأنشطة لرفت المكدة لمى أنيا مدل المطاب،ة مع المنطمباتي إذ نسعى المنظمات إلى مرا
كاألماؿ الركمرة لمك كؿ إلى ألمى درمة مف درمات المكدةي كذلؾ مف  الؿ ن،مرؿ اأ طاء ككشؼ 
االنصرافات بالشكؿ الذم رؤدم إلى نمبرة اصنرامات اإلدارةي كنسنند مكدة الندقرؽ الدا م  إلى اأداء 

المصاسب  المطبؽي لمك كؿ إلى الفالمرة المرد لنظاـ الرقابة الدا مرةي ككذلؾ مدل مالئمة النظاـ 
كالكفاءة المناسبة ف  العممرات كال،ركد كبشكؿ مسنمر ضمف المنظمة لغرض  دمة أىدافيا كصمارة 

 (.3009اأ كؿ )ال،اض ي 

كما نعرؼ مكدة مينة الندقرؽ بأنيا: قدرة لممرة الندقرؽ لمى اكنشاؼ كالن،ررر لف اأ طاء المكىررة 
 (.Salhi, 2010رةي كالصد مف لدـ نما ؿ المعمكمات برف اإلدارة كالمساىمرف )ف  ال،كائـ المال

( بأنيا: أداء  دمات الندقرؽ بكفاءة كفعالرة لالرة كف،ان لمعاررر كاأصكاـ 3025كما رعرفيا رصمان  )
ف أمؿ نمبرة المينرة مع االسن،اللرة ف  اإلف اح كالن،ررر لف اأ طاء كالغش المكنشؼ كىذا م

 ات كاصنرامات ممرع اأطراؼ المسنفردة مف  دمات الندقرؽ.نكقع

كما لرفت أرضان لمى أنيا: اأداء بكفاءة كفعالرة لعممرة الندقرؽ كف،ان لمعاررر الندقرؽ المنعارؼ لمريا 
مع اإلف اح لف اأ طاء كالم الفات المكنشفة كالعمؿ لمى نمبرة رغبات كاصنرامات مسن دم  ال،كائـ 

 (.3024ري المالرة )برر

كما لرفت لمى أنيا: مدة المطاب،ة مع المنطمباتي صرث نسعى المنظمات لمى مراقبة اأداء 
كاأنشطة كاألماؿ الركمرة لمك كؿ إلى ألمى درمة مف درمات المكدةي كذلؾ مف  الؿ ن،مرؿ 
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كدة الندقرؽ اأ طاء ككشؼ االنصرافات بالشكؿ الذم رؤدم إلى نمبرة اصنرامات اإلدارة فرما رنعمؽ بم
 (.3023الدا م  الن  نسنند إلى اأداء المرد لنظاـ الرقابة الدا مرة ") نكري 

بدرمة لالرة مف  نظرـ لم،راـ بالمسؤكلرات المنكطة بيـكذلؾ نعرؼ بأنيا مسالدة اأفراد دا ؿ الن
 (:9::2الكفاءة مف  الؿ نص،رؽ اليدفرف الرئرسرف لمندقرؽ الدا م  كىما )راض ي 

 بداء الرأم صراليا بغرض الن،رر ـ الدكرم لمسراسات اإلداررة كاإلمراءات الننفرذرة المنعم،ة بيا كا 
 نصسرنيا كنطكررىا لنص،رؽ ألمى كفاءة إداررة.

  الن،ررـ الدكرم لمسراسات المالرة كالمصاسبرة ككؿ المسائؿ المنعم،ة بيا كالنأكد مف أنيا نسرر صسب
 ال طة المكضكلة دكف انصراؼ.

لباصث مكدة الندقرؽ الدا م  لمى أنيا: االلنزاـ بمعاررر الندقرؽ الدا م  كقكالد السمكؾ كرعرؼ ا
المين  أ ناء ال،راـ بميمة الندقرؽي كقدرة الندقرؽ لمى اكنشاؼ ن،اط ال،كة كالضعؼ ف  نظاـ الرقابةي 

مكانرة نص،رؽ أق ى منفعة ممكنة لمشر   كة.كن،درـ النك رات لمعالمنياي أك الصد منياي كا 

 الداخمي تدقيقالأىمية جودة  1.4.2.2

رنبط أىمرة مكدة الندقرؽ مف  الؿ أف م رمات لممرة الندقرؽ كالمنم مة ف  ن،ررر مدقؽ ن
رعنمد الك رر مف المسن دمرف ال ارمررف لمرو ف  ان اذ قرارانيـ كرسـ سراسانيـي صرث الصسابات 

طراؼ المسنفردة مف لممرة الندقرؽ كرمكف براف كبالنال  فإف مكدة الندقرؽ م مصة مشنركة لممرع اأ
 (:Talyler & Glezen, 1994ىذه اأطراؼ كما رم  )

مدقؽ الصسابات: ريمو أف ننـ لممرة الندقرؽ بألمى مكدة ممكنة كذلؾ مف أمؿ نصسرف سمعنو  .2
 كشيرنو كمكقفو الننافس  ف  مماؿ لممو.

لرةي كبالنال  فإف ننفرذ لمرة الندقرؽ بألمى إدارة الشركة: كى  المسئكلة لف إلداد ال،كائـ الما .3
مكدة ممكنة رمكنيا مف معرفة أماكف ال،كة كالضعؼ لدرياي كرسالدىا ف  كضع ال طط 
المسن،بمرة كمف ناصرة أ رل فإف ن،ررر المرامع لو ردكد فعؿ ف  السكؽ مما قد رؤ ر لمى أسعار 

 اأسيـ ال ا ة بالشركة.

ف كبشكؿ كبرر لمى ال،كائـ المالرة المدق،ة ك ا ة ف  منح البنكؾ كالدائنرف: صرث رعنمدك  .4
ال،ركض كالنسيرالت البنكرةي كمما ال شؾ فرو أف مكدة لممرة الندقرؽ سكؼ نؤ ر باإلرماب 

 لمى مكدة قرارنيـ.
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الممعرات كالمؤسسات المنظمة لممينة" صرث نسعى إلى إلزاـ مكانب المرامعة كالندقرؽ بنص،رؽ  .5
كدة مف أمؿ نطكرر المينة كندلرـ ال ،ة فرياي ككضعيا ف  مكانيا الالئؽ مسنكل لال  مف الم

 برف الميف اأ رلي كنصسرف نظرة الممنمع ليذه المينة كلم دمات الن  ن،دميا.

اليرئات كاأميزة الصككمرة: صرث أنيا نعنمد لمى ال،كائـ المالرة المدق،ة ف  أغراض ك ررة منيا  .6
ائبي كن،ررر اإللانات لبعض ال نالاتي كنسعى اأميزة الن طرط كالرقابةي كفرض الضر 

الصككمرة أف ننـ ألماؿ المرامعة كالندقرؽ كف،ان لمسنكل لال  مف المكدة مف أمؿ صمارة النشاط 
 االقن ادمي كممرع اأطراؼ ذات ال مة كالعالقة بعممرة الندقرؽ.

ف انباع نظاـ لنص،رؽ مكدة ألماؿ الندقرؽ رص،ؽ العدرد مف ال  مزارا كال  ائص نـ  نبرانيا فرما رم :كا 

ننماشى مع المنطمبات  ن  رؤدريا المدقؽ الدا م إلطاء نأكردات مع،كلة بأف ال دمات كاألماؿ ال .2
 المينرة أك معاررر الندقرؽ المنعارؼ لمرياي مع ن،مرؿ فرص ارنكاب اأ طاء ف  لممرة الندقرؽ.

النباره مزء ىاـ مف نظاـ رقابة أ صاب المنشأةي أف الندقرؽ الدا م  ذك المكدة العالرة رمكف  .3
 ك ا ة ف  صالة لدـ م،درنيـ لمى الرقابة المباشرة لمى ن رفات اإلدارة ف  إدارة المنشأة.

إف مكضكع مكدة الندقرؽ مف المكضكلات اليامة كالن  نؤدم إلى ن،دـ مينة الندقرؽ مع ارن،اء  .4
ما أنو رسالد الممعرات كالمؤسسات المينرة مف مسنكل اأداء المين  لمكانب الندقرؽ ارضاي ك

الرقابة كالسرطرة لمى المينة كالنيكض بيا كنصسرف نظرة الممنمع ليا مما رنعكس باإلرماب لمى 
 ممرع ألضاء المينة.

كلمى مسنكل العالـ العرب ي كف  ظؿ انماه العالـ نصك العكلمةي كنطبرؽ انفاقرة نمررر النمارة  .5
شكؿ نيدردان ص،ر،ران ل،طاع ال دمات بما فريا  دمات مينة المصاسبة ك ا ة ف  العالمرةي فإف ذلؾ ر

 الدكؿ النامرة إف لـ ننكاكب مع النطكرات الصا مة.

 انؼاللخ ثٍٛ انسٕكًخ ٔانزذلٛك انذاخهٙ 5.1.1

دة أٌف الصككمة المٌردة ننكٌقؼ لمى المعمكمات المنكلٌ  (IIA) الدا مررف لممدق،رف اأمررك  المعيدررل 
المدق،كف ك  اإلدارة الننفرذٌرة"مممس اإلدارةي ك  لف اأطراؼ اأربعة الن  نشٌكؿ نظاـ الصككمة كى : 

كأٌف ىذه العنا ر اأربعة نشٌكؿ الفيـ الدا مٌ  أنشطة المنشأة مع الن،ررـ  ,"ي كلمنة الندقرؽالدا مٌركف
 (.Institute of Internal Auditors (IIA), 2002) ال ارمٌ  المسن،ؿ

الدا مٌ  مف اأطراؼ الرئرسٌرة المعنٌرة بنطبرؽ مفيـك الصككمة يكما أٌكدت كمف  ـ  فإٌف إدارة الندقرؽ  
الندقرؽ الدا مٌ ي كنفعرؿ دكره ف  إطار آلٌرات نطكرر كظرفة  مبادئ كقكالد صككمة الشركات لمى ضركرة

 .(Paape, et al, 2003)  كالمدقؽ ال ارم الصككمةي مع النركرز لمى لالقنو بممنة الندقرؽ
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المناقشات صكؿ دكر إلى المشاركة ف   (:::2)الدا مٌررف لاـ  كقد دلا االٌنصاد اأكركب  لمعيد المدق،رف
صككمة الشركاتي كقٌرر بأف رضع ف  مسار لممو العالقة برف الندقرؽ  الندقرؽ الدا مٌ  ف  آلٌرات
 .  (Glem, 2004الدا مٌ  كصككمة الشركات)

 كر الندقرؽ الدا مٌ  ف  صككمة الشركات البٌد لنا مف البصث ف  ن،طنرف أساسرنرفي كىما: فمفيـ د

 .المنطٌمبات اأساسٌرة مف الندقرؽ الدا مٌ  ف  لممٌرة الصككمة 

 الصككمة. العالقة برف الندقرؽ الدا مٌ  كباق  أطراؼ 

 كمة:في عممّية الحو  المتطّمبات األساسّية من التدقيق الداخميّ  1.5.2.2

اأمرركٌ  لمى ضركرة أف رسيـ أٌكدت معاررر الندقرؽ الدا مٌ  ال ادرة لف معيد المدق،رف الدا مٌررف  
إلى أٌنو  (3240)نشاط الندقرؽ الدا مٌ  ف  نصسرف إدارة الم اطر كالرقابة كالصككمة صرث رشرر المعرار 

ة ن،ررـ كنصسرف لممٌرة الصككمة مف رنبغ  أف رسيـ نشاط الندقرؽ الدا مٌ  ف  لممٌرات الصككمة بكاسط
   :(Gramling, Maletta, Schneider,&  Church, 2004) الؿ اآلن 

 كنك رميا. ال،رـ كاأىداؼالنصٌ،ؽ مف كضع  .أ 
 مراقبة لممٌرة إنماز اأىداؼ. .ب 

 النصٌ،ؽ مف المساءلة. .ج 

 النصٌ،ؽ مف الصفاظ لمى ال،رـ ف  المنشأة. .د 

الندقرؽ الدا مٌ  كظرفة مسالدة لإلدارة الننفرذٌرة كلمنة الندقرؽ كاإلدارة  كنعنبر برئة النشاط الصالٌرة كظرفة
العمرا كالمدقؽ ال ارمٌ  كأ صاب الم الح اآل ررف إذا نـٌ نميرزىا )بالمكارد كاأفراد( فإٌنيا سن،ـك بدكر 

ة الصككمة ىاـ كرئرس  ف  نعزرز كنفعرؿ الصككمةي كبالرغـ مف أٌف مممس اإلدارة ىك المسؤكؿ لف لممرٌ 
بالمنشأة إاٌل أٌنو رعنمد لمى أطراؼ أ رل كاإلدارة الننفرذٌرة كالمدراء كالمدق،رف لممسالدة ف  ال،راـ 
بمسؤكلٌرانو ف  الصككمةي كمف  ـ  نعنبر الندقرؽ الدا مٌ  أصد اأطراؼ الن  نسالد اإلدارة العمرا ف  

 -ف  لممٌرة الصككمة )كى  لمنة الندقرؽ لممٌرة الصككمة في  م در ىاـ لألطراؼ اأ رل المشنركة
 Institute of Internal) المدقؽ ال ارمٌ ( ف  منابعة كنعزرز لممٌرة الصككمة بالمنشأة -العمرا اإلدارة

Auditors (IIA), 2003.)  . 

ٌرة بأٌف المنطٌمبات اأساسٌرة مف كظرفة المرامعة الدا م ( (IIAالمعيد األمريكي لممدققين الداخميينررل 
 : (Paape & et, al., 2003)ف  لممٌرة الصككمة ننمٌ ؿ ف 
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النعامؿ مع ك دمات نأكرد بشأف نظـ الرقابة ك دمات اسنشارٌرة بشأف  متطّمبات لإلدارة العميا: (2
 مف الندقرؽ الدا مٌ  ف : الم اطري كننم ؿ منطٌمبات اإلدارة

 ن،ررـ مسن،ٌؿ لنظاـ الرقابة الدا مٌرة. -

 د الن،اررر لف الرقابة الدا مٌرة. المسالدة ف  إلدا -
 ن،ررـ كفاءة العممٌرات. -

 نصمرؿ الم اطر.  -

 نأكردات منعٌم،ة بالم اطر. -

 مف نظـ الرقابة كالم اطر.  إمراء الن،ررـ الذان  لكؿ -

لمنة  بشأف نظـ الرقابة كالم اطري كننم ؿ منطٌمباتك دمات نأكرد  متطّمبات لمجنة التدقيق: (3
 دا مٌ  ف : الندقرؽ مف الندقرؽ ال

 بما ف  ذلؾ ن،ررـ مسن،ؿ لذلؾ النظاـ بالمنشأة ككؿ. نأكردات فرما رنعٌمؽ بنظاـ الرقابة الدا مٌرةي -
 ن،ررـ مسن،ٌؿ لف الممارسات كالعممٌرات المصاسبٌرة المكمكدة  بالن،اررر المالٌرة.  -

 ٌرة.نصمرؿ الم اطر بالنركرز لمى الن،اررر المالٌرة كالرقابة المصاسبٌرة الدا م -

 ال،راـ ببعض لممٌرات الفصص ال اص.  -

 ك دمات اسنشارٌرة بشأف النعامؿ مع الم اطر. متطّمبات لإلدارة التنفيذّية: (4

كما أٌنو لمندقرؽ الدا مٌ  دكره ىاـه ف  ن،ررـ مدل النزاـ اإلدارة الننفرذٌرة بمبادئ الصككمة كذلؾ مف  الؿ 
اإلدارة كلمنة الندقرؽ لف الصككمةي فعمى المدقؽ إلطاء ال ،ة لممعمكمات الن  رص ؿ لمريا مممس 

الدا مٌ  النركرز لمى ننفرذ ىذه المبادئ أك المكا رؽ كلرس لمى االلنراؼ بااللنزاـ بياي كمف  ـ  لمى 
المدق،رف الدا مٌررف نكسرع أف،يـ كاالٌطالع المسنمٌر لمى النغٌرررات المنسارلة ف  ال،كانرف كالنشررعات 

 .(3009لرسىي )لرس ماذا نعن  الكممةي كلكف كرؼ رنـٌ نطبر،يا كاإلرشادات كفيـ

 : أطراف الحوكمةالعالقة بين التدقيق الداخمّي وباقي . 2.5.2.2

لمنة  –المدق،رف ال ارمٌررف  –صككمة الشركات اأربع ) المدق،رف الدا مٌررف  ردلـ كؿ طرؼ مف أطراؼ
الدكلٌرة القة نكاممٌرة منبادلةي فنمـز معاررر الندقرؽ مممس اإلدارة ( غرره مف اأطراؼ ف  ل –الندقرؽ 

المدق،رف ال ارمٌررف بضركرة االٌن اؿ بأطراؼ الصككمة لمعمرؿ مكضكع الندقرؽي كذلؾ ف  اأمكر الن  
نسندل  اننباىيـ لند أداء مياـ الندقرؽي كما أٌف إ دارات معيد المدق،رف الدا مٌررف  نك   المدق،رف 
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قشة البنكد الياٌمة مع مممس اإلدارة كلمنة الندقرؽي كمف  ـ  فإٌف أطراؼ الصككمة رص مكف الدا مٌررف بمنا
 .(8002لرسىي )لمى المعمكمات الالزمة أداء مياميـ ف  صككمة الشركات مف مممكلنرف مف المدق،رف

كالبالغ  (7::2)ككف،ان لإلص ائٌرات الصدر ة فإٌف أك ر مف ن ؼ المنشآت الكبررة الن  أفمست منذ لاـ 
منشأةي لـ ر،ٌدـ المدقؽ ال ارمٌ  ف  ن،ررره أٌم نصذررات باصنماؿ فشؿ نمؾ الشركاتي بؿ  (784)لددىا 

 ,Institute of Internal Auditors (IIA)) لمى العكس مف ذلؾ أ در بشأنيا ن،ررران نظرفان 

2002). 

درمة نع،رد نشاطياي كٌمما كاف مف كنشرر ىذه االص ائٌرات إلى أٌنو كٌمما كبر صمـ المنشأة كازدادت 
ال عب لمى المدق،رف ال ارمٌررفي اإلدارةي كالمماف نككرف  كرة دقر،ة لمم اطر الن  ننعٌرض ليا 

مراءات الرقابة لمريا كنطبرؽ الصككمة لمرياي كىنا رأن  دكر الندقرؽ  الدا مٌ  لر،ـك بميامو مف المنشأة كا 
 لمى النصك اآلن : ق  أطراؼ الصككمةي الؿ لالقات نفالمٌرة برنيا كبرػف با

 العالقة بين التدقيق الداخمّي والمدقق الخارجّي: 1.2.5.2.2

نأن  أىمٌرة العالقة برف الندقرؽ الدا مٌ  كالمدقؽ ال ارمٌ  بالنسبة لصككمة الشركات مف  الؿ النماد 
 Reliance)االلنماد  قرارى آ ر المدقؽ الدا مٌ  لمى الندقرؽ الدا مٌ  ف  ندقرؽ ال،كائـ المالٌرة كبمعن

Decision)  ي كرنأٌ ر مدل االلنماد لمى لمؿ الندقرؽ الدا مٌ  بنزاىة اإلدارةي فكٌمما زادت نزاىة اإلدارة كٌمما
 .(8002)كررزافي  زاد النماد المدقؽ ال ارمٌ  لمى لمؿ إدارة الندقرؽ الدا م ٌ 

 مٌ  ف  كؿ مف ا نبار الرقابة الدا مٌرة كاال نبارات لمى لمؿ الندقرؽ الدا ال ارمررفكرعنمد المدق،كف 
 .(8002)كررزافي النف رمٌرةي باإلضافة إلى النمادىـ لمريا لند الن طرط لمندقرؽ ال ارم ٌ 

كرمب أف رعمـ المدقؽ ال ارمٌ  كأف رككف لو اٌن اؿ بن،اررر الندقرؽ الدا مٌ  ذات العالقة كأف رنـٌ إلالمو 
إلى لمـ المدقؽ الدا مٌ  كالن  قد نؤٌ ر لمى لمؿ المدقؽ ال ارمٌ ي كبالم ؿ ر،ـك بأٌم أمكر ميٌمة ن ؿ 
 بإ طار المدقؽ الدا مٌ  بأٌم أمكر ميٌمة قد رككف ليا أ ر لمى الندقرؽ الدا مٌ . المدقؽ ال ارمٌ  لادةن 

أداؤه ب فػة مسن،ٌمة  كالذم رعنمد لمرو المدقؽ ال ارمٌ  رنـٌ  كمف المدرر بالذكر أٌف لمؿ الندقرؽ الدا م ٌ 
 بغرض ن،درـ مسالدة مباشرة ليا. لف الندقرؽ ال ارمٌ  كلرػس
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 العالقة بين التدقيق الداخمّي ولجنة التدقيق: 2.2.5.2.2

اإلدارة كالمنكٌكنة مف األضاء غرر الننفرذٌررف بالمممسي  لمنة الندقرؽ ى  إصدل المماف الرئرسٌرة لمممس 
لماف الندقرؽ لمى أٌنو نطكرر لعممٌرة الندقرؽ ف  معناىا الكاسعي فيذه المماف  كرنبغ  النظر إلى نككرف

الننفرذٌررف ف  رمكف أف ندلـ مكضكلٌرة كم داقٌرة إلداد الن،اررر المالٌرةي كما رمكف أف نسالد المدراء 
ق،رف كنصٌسف مف الكفاء بمسؤكلٌرانيـي كندلـ كن،ٌكم دكر المدراء غرر الننفرذٌررفي كندلـ اسن،اللرة المد

ألماؿ الندقرؽي كنصٌسف االٌن اؿ برف المدراء كالمدق،رف كاإلدارةي باإلضافة إلى ذلؾ نسالد ف  إرماد 
نكع مف الرقابة مف قبؿ المساىمرف لمى اإلدارةي كرمكف النبارىا أداة مفردة كمعاكنة لمممس اإلدارة ف  

  .(3003)الس،اي  مراقبة أداء المنشأة كنسررر نشاطيا

ت لف الندقرؽ الدا مٌ  كلمنة الندقرؽ ف  مكقعو لمى االننرنكقد كضع معيد المدق،رف الدا مٌررف مادة 
 :    (3008)صمادي  رم  أىداؼ مشنركة كمابأٌنيما رعمالف معان نصك 

 "إٌف مياـ كمسؤكلٌرات كأىداؼ لمنة الندقرؽ كالندقرؽ الدا مٌ  ىما نكأماف بكسائؿ لدردةي كبالنأكرد فإٌنو
مع زرادة صمـ مسؤكلٌرة المنشأة فإٌف أىمٌرة لماف الندقرؽ كالندقرؽ كالعالقة برنيما سكؼ نزرد أرضاني 
فممنة الندقرؽ ليا مسؤكلٌرات رئرسٌرة ف  النأٌكد مف أٌف اآللٌرات دا ؿ المنشأة نؤٌدم كظرفنيا ب فة 

صدل ىذه اآللٌرات ال،كٌرة كالمنناغمةمسنمٌرة  لنعاكف مع الندقرؽ الدا مٌ ي كمعيد ى  لالقة ا كبكضكحي كا 
المدق،رف الدا مٌررف ف  نشرنو لف كضع لماف الندقرؽ قد  طا  طكة نصك رفع مسنكل نكع العالقة بما 

 رسالد لماف الندقرؽ كالندقرؽ الدا مٌ  لمى العمؿ معان نصك نص،رؽ اأىداؼ المشنركة".

رم  أىـ مماالت  نماه لمنة الندقرؽي كنعرض فرماصرث ننصٌمؿ إدارة الندقرؽ الدا مٌ  النزامات مباشرة 
 :(3003)الس،اي  دمات الندقرؽ الدا مٌ  لممنة الندقرؽ

رنصٌمؿ المسؤكلٌرة المالٌرة كاإلف اح المصاسبٌ : مف المعركؼ أٌف مممس اإلدارة ىك الذم  الن،اررر -أ 
مو مممس اإلدارة إلى المالٌرة كما ننضٌمنو مف مبادئ مصاسبٌرةي كرنٌ  اأكلى لف إلداد الن،اررر

الندقرؽ لمسالدنو ف  الكفاء بيذه المسؤكلٌرة كذلؾ لنأمرف  برة معٌرنة ف  ال،ضارا الفنٌرة نشكرؿ لمنة 
المرنبطة بيذه الن،اررري كرغـ أٌف لمنة الندقرؽ ننم،ى مسالدات ىاٌمة مف المدقؽ ال ارمٌ  بيذا 

 رل مسالدةي كأصد ىذه اآللٌرات ى  الندقرؽ ال  كصي إاٌل أٌنو رنعٌرف لمريا البصث لف آلٌرات أ
الدا مٌ ي كمف  ـ  فإٌف ىناؾ ىدؼ كم مصة مشنركة برف المدق،رف الدا مٌررف كلمنة الندقرؽ فرما 

   رنعٌمؽ باإلف اح المصاسبٌ  كالن،اررر المالٌرة.
اؿ مالئمة مدل مالئمة الرقابة المالٌرة المصاسبٌرة: ننصمؿ لمنة الندقرؽ مسؤكلٌرة  ا ة ف  مم -ب 

الرقابة الدا مٌرة المصاسبٌرة ف  المنشأةي فرنعٌرف لمريا البصث لف مسالدة أطراؼ منعٌددة كالندقرؽ 
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الدا مٌ  كاإلدارة المالٌرة كالندقرؽ ال ارمٌ ي كرعنبر الندقرؽ الدا مٌ  ف  مكقع منمٌرز لمسالدة لمنة 
   لمرقابة الدا مٌرةن.الندقرؽ الرنباط لمميا بمدل مالئمة كفعالٌرة النظاـ الكمٌ 

% مف المدق،رف 0:رقابة االنصرافات كالم الفات المالٌرة: نشرر إصدل الدراسات المسصٌرة إلى أفٌ  -ج 
الدا مٌررف رعنمدكف بمسؤكلرانيـ لف الن،ررر لف االنصرافات كالم الفات إلى لمنة الندقرؽي 

ء الن  نرد ف  ن،اررر أ طاكنظير فعالٌرة لماف الندقرؽ ف  مراقبة ن صرصات العركب كا
 ،رف الدا مٌررف.  المدق

أنشطة الندقرؽ: رنبغ  أف رككف المدقؽ الدا مٌ  قادران لمى الكفاء باصنرامات لمنة الندقرؽ مف  -د 
غرر نمؾ الن  نص ؿ لمريا مف المدقؽ ال ارمٌ ي كرمب أف ر،ٌدـ المدقؽ الدا مٌ   دمانو كمزء 

ـٌ ننظرمو بكاسطة لمنة الندقرؽ كما رنبغ  لمى لمنة منكامؿ لبرنامج الندقرؽ الكٌم  الذم رن
 الندقرؽ أف نصٌدد ما إذا كانت أنشطة الندقرؽ ننٌفذ كف،ان لمعاررر الندقرؽ.

الدا مٌ  كلدل صرث نككف لمنة الندقرؽ مسؤكلة ب فة لاٌمة لف اسنعراض نظاـ كبرامج الندقرؽ 
باسنعراض أٌم ننائج مع المدقؽ الدا مٌ  كما رمب  اسنكماؿ لممٌرات الندقرؽ الدا مٌ  ن،ـك لمنة الندقرؽ

) مركز المشركلات الدكلرة ال ا ةي نسنعرض أٌرة نك رات أك إمراءات قامت بيا إدارة المنشأةأف 
3004). 

 العالقة بين التدقيق الداخمّي ومجمس اإلدارة: 3.2.5.2.2

ككمة أك ر مف أٌم كقت مضىي أ بصت اإلدارة نعنمد لمى الندقرؽ الدا مٌ  ف  نصسرف لممٌرة الص
دارة الم اطر.  كذلؾ لما لممدق،رف الدا مٌررف مف دكر مصكرٌم ف  النص،ؽي االسنشارةي كا 

لمممارسػة المينٌرة لمندقرؽ الدا مٌ  إلى أٌنو رمكف لممدق،رف الدا مٌررف ن،درـ كقػد أشارت المعاررر الدكلرة 
انيـ ف  صككمة الشركاتي كذلؾ لمى النصك العكف لإلدارة كمممس اإلدارة ف  الكفاء بمسؤكلر

 :(Whitley, 2005)اآلن 

  .مسالدة مممس اإلدارة ف  الن،ررـ الذان  لمصككمة 

 .ن،درـ أفكار أفضؿ لننفرذ إمراءات الرقابة الدا مٌرة كلممٌرة إدارة الم اطر لممنة الندقرؽ 

  ل الطكرؿ.بغرض ن فرض النكمفة لمى المدالبصث لف فرص أفضؿ لنص،رؽ االلنزاـ 

  فصص قكالد كآداب السمكؾ اأ الق  بالمنشأة لمنصٌ،ؽ مف مدل كفارنيا لنص،رؽ اليدؼ منيا
 كمف أٌنيا بيٌمغت لمعاممرف.

 .لداد ن،ررر بالننائج ريرفع إلى لمنة الندقرؽ  ننفرذ الندقرؽ السنكٌم بالعنارة الالزمة كا 

 قرؽ السنكٌرة.مرالاة اإلف اح كالشفافٌرة لند إلداد كننفرذ  ٌطة الند 
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كنصناج إدارة الندقرؽ الدا مٌ  لدلـ مف مممس اإلدارة كاإلدارة العمرا لك  نسنطرع ال،راـ بذلؾي فيذا 
 :(3006كرازي  )الدلـ ضركرم لعدة أسباب

  مؽ المك المناسب لمعمؿ معان لنص،رؽ اأىداؼ الكمٌرة لممنشأة ككؿ. .أ 

رف لدريا راضرف لف أنفسيـ كلف األماؿ نككرف كصدة قكٌرة لمندقرؽ الدا مٌ  نمعؿ العامم .ب 
 كال دمات الن  ر،ٌدمكنيا كىذا ما رؤٌدم لزرادة فعالٌرة ككفاءة ىذه ال دمات. 

رمابٌران لندما ردرككف أٌف  .ج  إٌف سمكؾ العاممرف نماه الندقرؽ الدا مٌ  كمف ر،كـ بيا ر بح نعاكنٌران كا 
 .كصدة الندقرؽ الدا مٌ  نصظى باىنماـ اإلدارة العمرا

 العالقة بين الحوكمة ولجنة التدقيق والتدقيق الداخمي 4.2.5.2.2

أكدت العدرد مف الدراسات كالبصكث لمى أىمرة العالقة برف لمنة الندقرؽ كالمدقؽ الدا م  كالمدقؽ 
ال ارم  كمممس اإلدارةي صرث نعمؿ لمنة الندقرؽ كصم،ة ك ؿ برف ىذه اأطراؼ ال ال ة كالن  نعنبر 

العالقة مف  الؿ ما سبؽ نمد لالقة منعددة االطراؼ كى  ي رة ف  نظاـ صككمة الشركاتفا رئرسأطرا
  .ما برف الصككمة كلمنة الندقرؽ كالندقرؽ الدا م 

كالندقرؽ الدا م  ف  إسناد ميمة ن،ررـ  كلمنة الندقرؽ نكمف العالقة المكمكدة برف صككمة الشركات
 (,KPMG 2004 ):ؽي كرككف ذلؾ لف طررؽ ما رم نشاط كظرفة الندقرؽ الدا م  لممنة الندقر

 .الدا م  الندقرؽ كظرفة لمى المشرفة المؤسسة دا ؿ المكمكدة بالكفاءات االىنماـ .1

 :دراسة  الؿ مف كذلؾ أىدافو نص،رؽ لمى كب،درنو الدا م  الندقرؽ بفعالرة االىنماـ .2
 .ل طةا ننفرذ لمى الكظرفة قدرة لنشاطانيا؛ الن طرط لمى الكظرفة قدرة

 .المعنمدة الندقرؽ ن،اررر مكدة أك نكلرة .3

 .المناسبة كاالقنراصات الصمكؿ ن،درـ لمى ال،درة .4

 :م ؿ الدا م  الندقرؽ نشاط بنسررر كالمنعمؽ بو المعمكؿ الننظرـ .5
 بباق  الندقرؽ لالقة ر ص فرما االسن،اللرة لن ر نكفر الدا م ؛ لمندقرؽ مر اؽ كمكد

 باالسنننامات كال ا ة الالزمة كالبراىرف الصمج بنكفرر رسمح ؽلمنك ر نظاـ كمكد الكظائؼ؛
.الدا م  الندقرؽ إلريا نك ؿ الن 
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 انفصم انثبنث

 

 انذساعبد انغبثمخ

 انذساعبد ثبنهغخ انؼشثٛخ  6.1

 الشركات، وحوكمة الداخمي التدقيق جودة بين العالقة طبيعة ( بعنوان: "2017لخضر،  دراسة ). 1
 ".(العمل طبيعة) 2100 رقم المعيار ظل في الداخمية الرقابة و المخاطر إدارة

 مف لال  مسنكل ضماف إلى ريدؼ الدا م ي الندقرؽ ألماؿ ف  المكدة لضماف فعاؿ نشاط كمكد
 الدا م  الندقرؽ ألماؿ ننفرذ مف النأكدك  الندقرؽي كننائج أداء نصسرف طررؽ لف الدا م  الندقرؽ لمؿ

 الندقرؽي نكمفة ن فرض ك الكقت نكفرر إلى نؤدم قد كالن  نكمفةي كأقؿ لرةكفعا كفاءة أك ر بطرر،ة
 نعزرز كالكفاءةي كالمسؤكلرة النزاىة مف لالرة درمة لمى الصفاظ الدا م ي الندقرؽ إدارة قدرة نصسرف

 .الدا م  الندقرؽ إدارة كسمعة م داقرة

 كمية نغررر ف  الدا م  الندقرؽ مفيكـ نطكر مساىمة رازبإلدة أىداؼ أىميا  إلى الدراسة ىدفت
 مف الشركات لنمكرف كسرمة إلى ؿيالمعمك  لممعاررر امن اؿ ممرد مف الدا مرة الرقابة نظاـ إلى النظر
 المساءلة نعزرز ف  كدكرىا الدا م  الندقرؽ مكدة أبعاد نكضرحك  الننظرم  أداءىا نصسرف لممرة

برازك  الشركات ف  الصككمة نظاـ ممارسات أفضؿ كنطبرؽ كالشفافرة  مف الدا م  الندقرؽ أىداؼ ا 
 كظرفة نطكرر ف  الشركات صككمة ن،اررر انعكاسات أ رك  بالصككمة بالمكمفرف االن اؿ لممرة  الؿ
 .بالشركات الدا م  الندقرؽ

كنـ االلنماد لمى البصث المكنب  مف  الؿ اإلطالع لمى م نمؼ الكنبي الم،االتي إ دارات 
 .ن   ة الن  ليا لالقة بمكضكع الدراسة ككذلؾ االسنفادة مف الدراسات الساب،ةاليرئات المينرة الم

 3028المزائر ككانت الصدكد الزمانرة لمدراسة  يبكضراؼي المسرمة مصمد كنمت الدراسة ف  مامعة
 ف  الدا م  الندقرؽ مكدة نؤ ر أف رمكف كرؼ: النالرة لمشكمةا لمى اإلمابة دراسنو  الؿ مفكصاكؿ 
دارة الدا مرة الرقابة إصكاـ  الؿ مف الصككمة لممرات نصسرف  .الشركات بنشاط المرنبطة الم اطر كا 

 مسن،ؿ نأكرد بم ابة رعنبر الدا م  الندقرؽ نشاطإلى لدة ننائج أبرزىا أف  ت الدراسةكنك م
 كظرفة نسالد صرث بالشركةي الصككمة لممرات نطبرؽ كنصسرف قرمة إلضافة اسنشارم كمكضكل 
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 فعالرة كنصسرف لن،ررـ كممنـز منظـ كانماه  ،افة بإرماد أىدافيا نص،رؽ ف  الشركة الدا م  قرؽالند
 ف  ميمان  لن ران  الدا م  الندقرؽ بمكدة االلنزاـ رم ؿي ك بالشركة الم اطر إدارة ك الدا مرة الرقابة
 الشركةي نكامو الن  اطرالم  إدارة لمى كال،درة الدا مرة الرقابة إصكاـ  الؿ مف الصككمة نظاـ نطبرؽ
 الدا م  الندقرؽ ألماؿ ف  بالمكدة االلنزاـ ركفرك  قرمنياي كصمارة كنعزرز أىدافيا نص،رؽ ف  رساىـ مما
 إدارة الفعالةي الدا مرة الرقابة ذات الشركة باسنطالة رككف أف رمكف صرث لمشركةي ننافسرة مرزة

 .أفضؿ بشكؿ الم اطرة

 أف لمىك  الم اطري إدارة مف مزء الدا مرة الرقابة نمعؿ أفرمب  شركةال كقد أك ت الدراسة لمى أف
 الدا م ي الندقرؽ ألماؿ لمى المكدة رقابة لنص،رؽ الصككمة؛ نظاـ مف رنمزأ ال مزءان  كالىما رككف

 إدارة طرؼ مف المرسكمة كالسراسات الدا م  الندقرؽ بمعاررر االلنزاـ ضماف لمى العمؿ رنبغ ك 
 نشاط لعمؿ مسنمرة ن،كرـ لممرات إمراء  الؿ مف الم ططة؛ الندقرؽ برامج ككذلؾ  يالدا م الندقرؽ
 اأداء مكدة لمراقبة سراسة كمكدالعمؿ لمى  أف فرو الشؾ كمما كبراممو؛ كسراسانو الدا م  الندقرؽ
 .الدا م  الندقرؽ مياـ ننفرذ مكدة ضماف إلى ؤدمن سكؼالن  

أثر جودة التدقيق الداخمي عمى حوكمة الشركات " دراسة حالة "( بعنوان: 2015 ،بمخادمدراسة ). 2
 ."رةطمؤسسة مطاحن الزيبان القن

ىدفت الدراسة إلى النعرؼ لمى أ ر مكدة الندقرؽ الدا م  لمى صككمة الشركاتي صرث صدد مكدة 
المينرة الالزمة  الندقرؽ الدا م  مف  الؿ مدل االلنزاـ بالمعاررر الدكلرة لمندقرؽ الدا م ي كبذؿ العنارة

ف  أداء أنشطة الندقرؽ الدا م  النأكردرة كاالسنشاررةي لذا لمى المدقؽ الدا م  فصص كن،ررـ اأنظمة 
كنصدرد مكاطف ال،كة كالضعؼ بياي صرث نؤدم مكدة كظرفة الندقرؽ الدا م  دكران ميمان ف  دلـ 

رة مف آلرانيا أ درت معاررر دكلرة النطبرؽ السمرـ لصككمة الشركاتي كبالنبار الندقرؽ الدا م  آل
 .لمكدة الندقرؽ الدا م  كن ص ضماف فعالرة صككمة الشركات

مكدة الندقرؽ الدا م  نؤدم إلى دلـ صككمة الشركاتي ت الدراسة لدة فرضرات ى  كقد افنرض
كا  دار معاررر دكلرة مدردة ن ص مكدة الندقرؽ الدا م  رؤ ر إرمابران ف  دلـ صككمة الشركاتي 

دارة الم اطر رؤ ر لمى النطبرؽ السمرـ لصككمة الشركات , ككانت الدراسة ف  كغراب لمنة الندقرؽ كا 
  ., المزائرال،نطرة, الزرباف مطاصف مؤسسةلبارة لف دراسة صالة ل 3026سنة 

ف غراب كؿ مف لماف الندقرؽ نؤ ر لمى النطبرؽ المرد لصككمة الشركاتي أنك مت الدراسة إلى ك 
أداة النأكرد لمى االلنزاـ بمبادئ صككمة الشركاتي كاإلشراؼ لمى كظرفة الندقرؽ الدا م ي صرث نعنبر 

كالن  نؤدم إلى الصد مف الن،اررر المالرة االصنرالرة ف  المعمكمات المالرة الن  نف ح لنيا 
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المؤسساتي كغراب إدارة الم اطر نؤ ر لمى نطبرؽ أصد ركائز صككمة الشركاتي ككف الندقرؽ 
ا م  ر،كـ بنصدرد اأسباب كالعكامؿ الن  مف الممكف أف نؤدم إلى صدكث بعض الم اطر مسن،بالن الد

باإلضافة إلى فصص كن،ررـ فالمرة ككفاءة أنظمة الرقابة الدا مرةي كالعمؿ لمى نصسرنيا كنطكررىا مف 
 أمؿ ندارؾ اأسباب كالعكامؿ الن  نؤدم إلى كقكع الم اطر بالمؤسسة.

 ب كرة كالمينرة المعرفرة قدرانو بنطكرر الدا م  المدقؽ اىنماـ ضركرةراسة لمى كقد أك ت الد
 قدرانو كننم  المين  سمككو نصكـ كقكالد كمعاررر منطمبات مف رسنمد ما لكؿ مكاكبا لرظؿ مسنمرة
 أ ر مف لو لما دكره كنفعرؿ الدا م  الندقرؽ بكظرفة االىنماـ كزرادة كفعالرةي بكفاءة ميامو أداء لمى

 لنصدرد مسنمرة ن،كرـ لممرة إلى لممو كأسمكب الدا م  المدقؽ كا  ضاع الم اطر إدارة دلـ ف  إرماب 
 مممس ف  الننفرذررف غرر األضاء مف المنب ،ة بالمماف كاالىنماـ لمموي ف  كالضعؼ ال،كة ن،اط
 لمى نعمؿ الن  رؽالندق كممنة الشركاتي صككمة لمؿ لندلرـ المطمكب بالشكؿ لمميا كضماف اإلدارة
 ال ارم  ك الدا م  الندقرؽ برف كالربط ال ارم  المدقؽ كا نرار الدا م  الندقرؽ لمؿ سالمة ضماف
 اإلسراع كضركرة المالرةي الن،اررر كمكضكلرة دقة مف النأكد كزرادة الطرفرفي كال اسن،اللرة كضماف
 اإلطار نكفرر لمى كالعمؿ الصككمةي مبادئ بنطبرؽ المزائررة لممؤسسات ال،انكن  االلنزاـ بنفعرؿ

 .لذلؾ مناسبة كبرئة كال،انكن  المؤسس 

العالقة بين التحفظ في السياسات المحاسبية وتطبيق ( بعنوان:"2015 ،جراد أبو. دراسة )4
 ."الحاكمية المؤسسية وأثرىا عمى جودة اإلفصاح في البنوك التجارية العاممة في فمسطين

ؼ لمى العالقة برف النصفظ ف  السراسات المصاسبرة كنطبرؽ صككمة الشركات ىدفت الدراسة إلى النعر 
كأ رىا لمى مكدة اإلف اح ف  البنكؾ النماررة العاممة ف  فمسطرفي صرث انبع الباصث المنيج 

( سنكات 8( بنكؾ كلمى مدل )8النصمرم ي مف  الؿ االلنماد لمى ال،كائـ المالرة السن داـ برانات )
 اقع قالدة برانات بكر ة فمسطرف.لكؿ بنؾ مف ك 

%(ي كىذا 73.44نك مت الدراسة إلى أف المنكسط الصساب  العاـ لصككمة الشركات ف  قطاع البنكؾ )
رم ؿ درمة مرنفعة مف صككمة الشركاتي كرالصظ كذلؾ أف ننائج السنكات ال مسة اأ ررة ماءت 

اتي كما اظيرت أف أك ر قكالد الصككمة من،اربةي مما رعن  أف ىناؾ  بانان ف  مسنكل صككمة الشرك
%(ي رمريا نطابؽ المكائح كال،كانرف الدا مرة لمبنكؾ 92.74المطب،ة المنعم،ة بأنظمة الندقرؽ بنسبة )

%(ي أما أقميا نطاب،ان ى  السراسات 06.:7النماررة الفمسطرنرة مع قكالد صككمة الشركات بنسبة ) 
%(ي كما أظيرت 56.94ة مع قكالد صككمة الشركات بنسبة )المسن،بمرة لمبنكؾ النماررة الفمسطرنر
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الننائج كمكد أ ر كاضح لنسبة نطابؽ المؤشرات الكمرة مع قكالد صككمة الشركات لمى مكدة اإلف اح 
 ف  البرانات المالرة ف  البنكؾ النماررة.

 اللزاـ رففمسط ف  الم رف  ال،طاع لمى  رامة اك ر رقابرة امراءات نطبرؽ لمى الدراسة اك ت
 قراـ لمى ارضا اك ت كقد المالرةي الن،اررر الداد لند المصاسب  النصفظ مف المى بمسنكل شركانو
 ف  فعمرا المطب،ة الصككمة كقكالد مبادئ لف سنكرة نارر رة برانات قالدة بنكفرر فمسطرف بكر ة

 نماذج كالنماد صرزةيمن كالغرر الفعمرة المعمكمات ممع الباص رف لمى لنسيؿ الفمسطرنرة الم ارؼ
 م داقرة مف ذلؾ كؿ ف  لما كالمنعاممرف لممسن مررف مؤشرا رككنا االف اح كمكدة النصفظ ل،راس

 .االم ؿ المكاف ف  لالسن مار كنكمرو كمسالدة

أىمية التدقيق الداخمي في إدارة المخاطر ومدى انعكاساتو عمى "( بعنوان: 2014 ،أحالم. دراسة )4
 "-بسكرة–دراسة ميدانية لعينة من شركات المساىمة ة الشركات " محوك

ىدفت الدراسة إلى النعرؼ لمى أىمرة الندقرؽ الدا م  إلدارة الم اطر كمدل انعكاسانو لمى صككمة 
الن  نعنبر مصرط مم ء بالم اطر كسعريا  المزائررة الشركات ك  ك ان ف  شركات المساىمة
ف   ( مؤسسات9رث أمررت الدراسة لمى لرنة مككنة مف )المنكا ؿ لنص،رؽ الشفافرة كالم داقرةي ص

ي نـ ا نرارىا بعنارة لنككف مماؿ لمدراسةي كقد نـ نكزرع االسنبراف لمى م نمؼ كالرة بسكرة ف  المزائر
 . ي كقد اسن دـ المنيج الك ف  النصمرم 3025ف  سنة  ىذه المؤسسات لممع البرانات

  لو دكر فعاؿ ف  المؤسسة لذا فإف إدارة الم اطر نسنفرد منو نك مت الدراسة إلى أف الندقرؽ الدا م
الن  مف الممكف أف ننعرض ليا المؤسسةي  الضعؼمف  الؿ المعمكمات الن  ر،دميا صكؿ مكاطف 

صرث أنو رزكدىا كما أظيرت أف لمندقرؽ الدا م  دكر كبرر ف  المساىمة ف  نطبرؽ صككمة الشركات 
لمى كشؼ أم  غرات مكمكدة ف  النظاـ  رعمؿالندقرؽ الدا م   صرث إف يبالمعمكمات الالزمة

الدا م  ر،كـ بن،ررـ نظاـ الرقابة الدا م   المدقؽكمصاكلة ن صرصيا بن،درـ اقنراصاتي كما أظيرت أف 
كفعالرنو مف مية أ رل صرث أنو ر،دـ نأكرد كاف  صكؿ الم اطر الن  نيدد المؤسسة كرصدد الندقرؽ 

ؼ كرصاكؿ ن،درـ اقنراصات كن ائح نصنكم لمى مممكلة مف النصسرنات الدا م  مكاطف الضع
الم،نرصة كرأن  دكر إدارة الم اطر ف  منع اأ طار مف الكقكع كنفادريا بشكؿ رضمف ص،كؽ ممرع 

 اأطراؼ دا ؿ المؤسسة كبالنال  رككف االنعكاس لمى صككمة الشركات.

 العامةي المساىمة شركات ف   ا ة الدا م  دقرؽبالن اك ر االىنماـ ضركرةكقد اك ت الدراسة لمى 
  ا ة ادارات كضع كمصاكلة الندقرؽي مينة ف  كلممرا لممرا مؤىمرف أش اص كضع كضركرة
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 العمؿ  الؿ مف الشركات صككمة ندلرـ كمصاكلة الدا م ي الندقرؽ شاف شانيا مسن،مة بالم اطر
 .ادئياببم

بين الحاكمية المؤسسية وجودة األرباح: دراسة تطبيقية العالقة "( بعنوان: 2014 ،صيام. دراسة )5
 عمى الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فمسطين"

ىدفت الدراسة إلى براف معرفة مدل كمكد لالقة برف لنا ر صككمة الشركات كالن  ننككف مف 
نصدار المنعدد مممس اإلدارة كلمنة الندقرؽ الدا م  كبرف مكدة اأرباحي صرث نـ اسن داـ نمكذج اال

ر العنا ر ال ا ة بصككمة الشركات لمى مكدة اأرباحي كاشنممت لرنة الدراسة لمى رل،راس نأ 
( صرث نـ 3024 -3009)الشركات ال نالرة المدرمة ف  بكر ة فمسطرف لألكراؽ المالرة لمفنرة مف 

 مسح الن،اررر المالرة السنكرة لمك كؿ إلى المعمكمات المطمكبة لمدراسة.

ك مت الدراسة إلى كمكد لالقة ذات داللة إص ائرة برف اسن،اللرة مممس إدارة الشركة كبرف مكدة ن
اأرباحي ككمكد لالقة طردرة ذات داللة إص ائرة برف لدد ألضاء مممس اإلدارة كبرف مكدة اأرباحي 

  كمكدة باإلضافة إلى كمكد لالقة طردرة ذات داللرة إص ائرة برف نشاط لمنة الندقرؽ الدا م
 اأرباح.

 بزرادة كذلؾ, لمشركات الدا م  الندقرؽ لمنة نشاط زرادة ى  أىميا نك رات لدة الدراسة أك ت كقد
 كببذؿ اأرباحي مكدة لمى إرماب  نأ رر مف ليا لما, سنكرا الممنة ىذه نع،دىا الن  االمنمالات لدد
 كمبادئ قكالد نطبرؽ مسنكل لرفع مرةالصكك  اإلشرافرة كالمنظمات اليرئات قبؿ مف فعالرة أك ر دكر

 بكر ة لف مردة سمعة نكفرر مف لذلؾ لما, فمسطرف بكر ة ف  المدرمة الشركات ف  الصككمة
 ضعؼ  مف رعان  الذم السكؽ ليذا  ارمرة اسن مارات مذب إلى رؤدم بدكره كالذم, فمسطرف
 الصككمةي كمبادئ ل،كالد ةالم الف الشركات لمى ل،كبات كفرض كاالقن ادمي السراس  االسن،رار
لداد  ف  منيا لالسنفادة, المن،دمة الدكؿ مع  فمسطرف ف  الصككمة نطبرؽ مدل صكؿ م،ارنة دراسات كا 
 .اأرباح مكدة زرادة لمى نسالد مدردة أسالرب كضع

( بعنوان: "العالقة بين جودة المراجعة الداخمية وحوكمة 2014 وباشي ، بمفقيو،)دراسة . 6
 راسة ميدانية عمى شركات المساىمة السعودية"د ،الشركات

 المممكة ف  الشركات كصككمة الدا مرة مكدة المرامعة برف العالقة لمى ىدفت الدراسة إلى النعرؼ
 الدا مرة كمدل المرامعة مكدة ف  المؤ رة العكامؿ أىـ لمى النعرؼ مف  الؿ السعكدرة العربرة

عرؼ لمى مدل نطبرؽ مفيكـ رقابة مكدة ألماؿ الندقرؽ النك الشركاتي  صككمة نصسرف لمى انعكاسيا
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كضكابطيا كأىدافيا كأىمرة االلنزاـ بياي فضال لف العكامؿ المؤ رة فرياي كالنعرؼ لمى أىـ العكامؿ 
 المؤ رة ف  مكضكلرة كاسن،اللرة المرامعرف الدا مررف.

ت داللة إص ائرة برف آراء لدة فرضرات كانت أبرزىا انو ال نكمد ا نالفات ذا ةسراالد تكقد فرض
ألضاء لماف المرامعة ف  الشركات السعكدرة المساىمة كالمرامعرف مف صرث أىمرة العكامؿ المؤ رة 

 ف  كفاءة المرامعرف الدا مررف.

كلنص،رؽ أىداؼ الدراسة كا نبار فرضرانيا نـ االلنماد لمى البرانات اأكلرة كال انكرةي صرث  ممت 
( 30ضكع الدراسة كأىدافياي كقد أمررت الدراسة لمى لرنة مككنة مف فئنرف: )اسنبانو ننناسب مع مك 

( مرامعي لرككف إممال  62لضك مف ألضاء لماف المرامعة ف  الشركات المساىمة السعكدرةي ك)
سة المنكسطات الصسابرة كاالنصراؼ راأىمرة نمؾ العكامؿ اسن دمت الد (ي كلمعرفة نرنرب92العرنة )

( لمنعرؼ لمى إذا كانت Mann-Whitneyكرنن  ) –اسن دمت الدراسة  ا نبار ماف المعرارمي كما
كما النمد لمى  ياد لرنة الدراسة با نالؼ الكظرفةىنالؾ فركؽ ذات داللة إص ائرة برف انماىات أفر 

 أسمكب النصمرؿ الك ف  لك ؼ منغررات الدراسة كنصمرميا كاال نبار اإلص ائ  لنصمرؿ البرانات.

أف لامؿ "كفاءة المرامع الدا م " ىك أىـ لامؿ مؤ ر ف   مت الدراسة إلى لدة ننائج أىميا:كقد نك 
مكدة المرامعة الدا مرة كرؤدم إلى نصسرف صككمة الشركات كرمرو لامؿ "مكدة ننفرذ المياـ"  ـ لامؿ 

رف ألضاء "المكضكلرة كاالسن،اللرة"ي كما أكدت الدراسة لمى كمكد ا نالفات ذات داللة إص ائرة ب
لماف المرامعة ف  الشركات المساىمة السعكدرة كالمرامعرف صكؿ أىـ لكامؿ مكدة المرامعة الدا مرة 

 المؤدرة إلى نصسرف صككمة الشركات.

كقد  م ت الدراسة إلى لدد مف النك رات أىميا: ضركرة إضافة منيج دراس  مسن،ؿ لممرامعة 
كدرةي لنأىرؿ الككادر بما رنكافؽ مع منطمبات سكؽ الدا مرة ب كرنيا الصدر ة ف  المامعات السع

لداد كنطكرر برامج ندرربرة كبرامج نعمرـ مين  مسنمر ف  مماؿ المرامعة الدا مرة مف أمؿ  يالعمؿ كا 
كل،د المؤنمرات كالندكات كالم،اءات  يرفع المسنكل العمم  كالمين  لممارس  مينة المرامعة الدا مرة

الدا مرةي كالسع  ف  رفع مسنكل الكل  لدل اأطراؼ ذات العالقة  المينرة ف  مماؿ المرامعة
 بالمرامعة الدا مرة.
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مساىمة التدقيق في رفع جودة المعمومة المالية في ظل "( بعنوان: 2014 ،رقايقية)دراسة . 7
 .حوكمة الشركات دراسة ميدانية لعينة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية"

رح الدكر الفعاؿ الذم رمعبو الندقرؽي لف طررؽ النغذرة العكسرة ف  ن،ررـ ىدفت الدراسة إلى نكض
المعمكمات المالرة كنمبرة الصامات المنزاردة لمعمكمات ذات م داقرة ك الصة الن اذ ال،رارات 

كنظرنا لضعؼ أنظمة الرقابة الدا مرة كااللنماد المن فض لمندقرؽ الدا م  كالذم رعنبر مف  يالمالئمة
ائؿ دلـ مينة المصاسبة فإف اأمر رنطمب نصدردا دقر،ا كشامال لم نمؼ مكانب ىذه المينة أىـ كس

 بالنبارىا أصد دلائـ صككمة الشركات.

لدة فرضرات كانت الفرضرة اأكلى بانو ال نكمد لالقة نأ رر  راسةالد ضتكلنص،رؽ أىداؼ الدراسة فر 
ة ال انرة: ال نكمد لالقة نأ رر معنكرة برف معنكرة برف ندقرؽ الصسابات كصككمة الشركات كالفرضر

مكدة المعمكمة المالرة كصككمة الشركات كالفرضرة ال ال ة: ال نكمد لالقة نأ رر معنكرة برف ندقرؽ 
 الصسابات كمكدة المعمكمة المالرة.

 يرةلممؤسسات االقن ادرة المزائر  مالررفالك  مصاسبرفالك  كالمسئكلرف مدراءمف الككانت لرنة الدراسة 
 لنككف العرنةي أفراد ممرع لمى مفردة 37 نكزرع نـ كقد ي 50 لدد العرنةككاف  ,2014الصدكد الزمنرة 

-Tلمنصمرؿي كاسن دـ لنصمرميا اأسالرب اإلص ائٌرة الك فٌرة كا نبار )ت( )  الصة مفردة 30 منيا
Test.) 

اللو ندار المؤسسة كقد نك مت الدراسة إلى انو كبشكؿ لاـ صككمة الشركات ى  نظاـ مف  
ككرؿ لمى ص،كؽ أ صاب الم الح كذلؾ مف  الؿ مممكلة مف اآللراتي كما أف لمؿ  ابالنبارى

مدقؽ الصسابات ررنكز لمى لنا ر أساسرة رنصدد درمة نأ ررىا لمى صككمة الشركات منيا ) مدل 
نطبرؽ  ف ىـ رسا نشاط الندقرؽ أفمكضكلرة كاسن،اللرة مدقؽ الصسابات كمكدة أداء لممو (. ك 

 المرد مع أطراؼ صككمة الشركات. االصككمة مف  الؿ ن،ررـ نظاـ الرقابة الدا مرةي كنفالمي

لمى اإلسراع بنطبرؽ مبادئ صككمة الشركات بعد ندلرميا بأطر قانكنرة كأصكاـ ننظرمرةي  أك تكقد 
مصاسب  ب فة  ا ة كالعمؿ لمى نصسرف سرر نظاـ الرقابة الدا مرة ب فة لامة كنظاـ المعمكمات ال

ذات ص كؿ لمى معمكمات مالرة ف  البالمؤسساتي كنكررفو مع منطمبات اإلطار المدرد لمنسررر 
مكدةي كاقنراح نماذج  ا ة بكرفرة نبن  كنطبرؽ مفيكـ صككمة الشركاتي مما رضرؼ ال ،ة ك ة رفعال

 ف  ال،كائـ المالرة كنظرة المساىمرف الصالررف كالمسن،بمررف .
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( بعنوان: "مساىمة التدقيق الداخمي في تطبيق الحوكمة في المصارف 2013 ،كيرزان) دراسة. 8
 .السورية العامة والخاصة )دراسة مقارنة("

ىدفت الدراسة إلى النعٌرؼ لمى مدل مساىمة الندقرؽ الدا مٌ  ف  نطبرؽ الصككمة ف  الم ارؼ 
مٌ  ف  نطبرؽ الصككمة ف  الم ارؼ السكرٌرة العاٌمةي كالنعٌرؼ لمى مدل مساىمة الندقرؽ الدا 

 السكرٌرة ال اٌ ة.

أنو ال ركمد فركقات ذات داللة إص ائٌرة  أبرزىالدة فرضرات  ةسراالد تكلنص،رؽ أىداؼ الدراسة فرض
برف مساىمة الندقرؽ الدا مٌ  ف  نطبرؽ الصككمة برف م ارؼ ال،طاع ال اص كم ارؼ ال،طاع 

ـٌ نكزرع  90كبمغ صمـ العرٌنة  السكررة م ارؼ العاٌمةال العاـي ككانت لرنة الدراسة نضـ  مفردة صرث ن
ي كالم ارؼ ال اٌ ة صرث بمغ صمـ اسنبانات 7اسنبعد منيا  اسنبانو 77اسنبانو ألرد منيا  90

 اسنبانو 53أيلرد منيا  السكررة ف  الم ارؼ ال اٌ ة اسنبانو 60مفردة صرث كٌزلت  60العرٌنة 
كاسن دـ الدارس أغراض نص،رؽ أىداؼ الدراسةي اأسالرب اإلص ائٌرة ي اسنبانات 5اسنبعد منيا 

 (.T-Testالك فٌرة كا نبار )ت( )

 نك مت الدراسة إلى انو كبشكؿ لاـ رساىـ الندقرؽ الدا م  ف  نطبرؽ الصككمة  كقد
 أفف  الم ارؼ السكرٌرة العاٌمة كال ا ةي إال انو ىناؾ  فركقات ف  درمة المساىمة صرث نبرف 

م ارؼ ال،طاع ال اص منكفػرة ب كرة أك ر مف م ارؼ ال،طاع العاـي كانو ال رضمف  المساىمة ف 
الندقرؽ الدا م  صمارة كاممة لص،كؽ اأقمرة مف المساىمرف مف الممارسات االسنغاللرة لممساىمرف 

 .المسرطررف

ف  الم ارؼ السكررة لمى أف ضركرة نفعرؿ الصككمة ككظرفة مدردة لمندقرؽ الدا مٌ   أك تكقد 
العاٌمة كال اٌ ةي كا  دار النشررعات المناسبةي لنمكرف إدارة الندقرؽ الدا م  لمى ممارسة الصككمة ف  

سكرنيا ف  الم ارؼ ال اٌ ةي كاإلسراع ف  نشكرؿ لماف الندقرؽ كلماف نالم ارؼ العامة لنرقى إلى 
لطاءىا دكرىا كما كرد ف    قرارات مممس الن،د كالنسمرؼ.الصككمة ف  ممرع الم ارؼي كا 

أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات عمى أداء شركات "( بعنوان: 2013 ،المناصير. دراسة )9
 ".الخدمات المساىمة العامة األردنية

ىدفت الدراسة إلى معرفة أ ر نطبرؽ قكالد صككمة الشركات لمى أداء شركات ال دمات المساىمة 
د صككمة الشركات لف طررؽ م،ارنة لاى الكقكؼ لمى مدل نطبرؽ قك العامة اأردنرةي كما ىدفت إل

ال ادرة لف ىرئة ف اصات شركات ال دمات الكاردة ف  الن،اررر السنكرة مع منطمبات اإلف اح إ
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صرث قاـ الباصث بالنماد اسنبراف اإلف اح لف مدل نطبرؽ ال،كالد اإلرشادرة لصككمة  اأكراؽ المالرةي
ىرئة اأكراؽ المالرة كمؤشر ل،راس نطبرؽ قكالد صككمة الشركاتي الذم رصنكم الشركات ال ادرة لف 

لمى أرفع قكالد )قكالد منعم،ة بمممس اإلدارةي قكالد منعم،ة بامنمالات اليرئة العامةي كقكالد منعم،ة 
بص،كؽ المساىمرفي كقكالد منعم،ة باإلف اح كالشفافرة(ي كنـ قراس أداء الشركات مف  الؿ النسب 

اأردنرة لمالرةي صرث نعنبر ىذه الدراسة مسح شامؿ ل،طاع ال دمات مف الشركات المساىمة العامة ا
( شركة لعدـ كمكد 32(ي كنـ اسن ناء )3022 -:300( شركة  الؿ األكاـ مف )264كالبالغ لددىا )

 ( مشاىدة.4:7الصد اأدنى الم،بكؿ مف البراناتي صرث بمغ لدد المشاىدات )

سة إلى أف مممكلة قكالد الصككمة المنعم،ة باإلف اح كالشفافرة قد اصنمت المرنبة اأكلى نك مت الدرا
مف صرث النطبرؽ برف مممكلات قكالد صككمة شركات ال دمات اأردنرةي نالىا مممكلة قكالد 
الصككمة المنعم،ة بص،كؽ المساىمرفي  ـ مممكلة قكالد الصككمة المنعم،ة بمممس اإلدارة بالمرنبة 

ل ال ةي برنما ماءت مممكلة ال،كالد المنعم،ة بامنمالات اليرئة العامة بالمرنبة اأ ررةي صرث أشارت ا
% مف شركات ال دمات المساىمة العامة اأردنرة نطبؽ قكالد صككمة 96الدراسة إلى أف ما نسبنو 

لد صككمة الشركات الشركاتي كما نك مت الدراسة إلى أنو ال ركمد أ ر ذك داللة إص ائرة لنطبرؽ قكا
ككؿ لمى أم مف مؤشرات اأداء لشركات ال دمات المساىمة العامة اأردنرة كالعائد لمى اأ ؿ 

(ROA( ي كالعائد لمى ص،كؽ الممكرة)ROE( ي كالعائد لمسيـ الكاصد)EPS ي كنسبة ال،رمة السكقرة إلى)
مكلة قكالد الصككمة المنعم،ة ( إال أف ممP/E( كلمى ال،رمة السكقرة إلى العائد )M/Bالدفنررة )

( كالعائد لمى السيـ الكاصد ROAبص،كؽ المساىمرف نساىـ كنرنبط بمنغررم العائد لمى اأ كؿ )
(EPS.) 

أثر تطبيق الحاكمية المؤسسية عمى جودة التدقيق الداخمي "( بعنوان: 2012 ،العبدلي. دراسة )10
 ."اق الماليةفي الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت لألور 

 مف بالك رر ل فت الن  كالمالرة االقن ادرة اأزمات ننرمة المؤسسرة الصاكمرة أىمرة برزت
 المنظمات ىذه انيرار إلى أدت الن  اأزمات أسباب أىـ أف كنبرف. العالـ أنصاء م نمؼ ف  المنظمات

 إمراءات كمكد إلى الصامة نشأت ىنا كمف. الرقابرة اأنظمة كضعؼ كاإلدارم المال  الفساد إلى نعكد
 الصفاظ أمؿ مف المنظمات نمؾ إدارة لمى ال،ائمكف بيا رمنـز نطبر،ات كنطكرر كضع  الليا مف رنـ
 الفعالة الصاكمرة نؤدل إذ فالمرةي أك ر بشكؿ كالرقابة المساءلة كنص،رؽ المعنرة اأطراؼ ص،كؽ لمى

 الننائج لف كالن،ررر الدا مرة الرقابة إمراءات لف كالن،ررر المالرة الن،اررر دقة ضماف إلى لمشركات
 .الدا مرة الرقابة إمراءات كفعالرة المالرةي
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ىػدفت الدراسػػة إلػػى قرػػاس أ ػػر نطبرػػؽ دلػػائـ الصاكمرػػة المؤسسػػرة فػػ  مػػكدة لممرػػة النػػدقرؽ الػػدا م  فػػ  
 لمػػػى الضػػػكء نسػػمرطنسػػػعى مػػف  الليػػػا الػػػى  الشػػركات ال ػػػنالرة المدرمػػة فػػػ  سػػػكؽ الككرػػت المالرػػػةي

ي لمكدنػو المصػددة كالعكامػؿ الػدا م  النػدقرؽ أىمرػة لمػى الكقػكؼي ك كدلائميا المؤسسرة الصاكمرة مفيكـ
  الدا م  الندقرؽ مكدة نصسرف ف  المؤسسرة الصاكمرة نمعبو الذم الدكر اسنكشاؼك 

سػػنة ل نػػألؼ ممنمػػع الدراسػػة مػػف ممرػػع الشػػركات ال ػػنالرة المدرمػػة فػػ  سػػكؽ الككرػػت لػػألكراؽ المالرػػة
( مسػػنمربان مػػف المػػدرررف المػػالررف كرؤسػػاء 225ي صرػػث أمررػػت الدراسػػة لمػػى لرنػػة مككنػػة مػػف )3023

أقسػػػاـ المصاسػػػبة كمػػػدررم النػػػدقرؽ الػػػدا م  كالعػػػاممرف فػػػ  أقسػػػاـ المصاسػػػبة كالنػػػدقرؽ الػػػدا م  فػػػ  ىػػػذه 
 لركػرت م،رػاس اسػن داـ نػـ كمػا الدراسػةي منغرػرات ن،نضػرو مػا صسب اسنبانة نكزرع نـ ي صرث الشركات
 العكامػػػػؿ لمػػػػى لمنعػػػػرؼ ك  ػػػػص اأكؿي المػػػػزء: ىمػػػػا مػػػػزأرف مػػػػف االسػػػػنبانة نككنػػػػت كقػػػػد. ال ماسػػػػ 

 الدراسػة منغرػرات غطػت النػ  لمعبػارات   ػص الػذم ال ػان ي كالمػزء الدراسػةي لرنة أفراد الدرمكغرافرة
 .الدا م  الندقرؽ مكدة ف  المؤسسرة الصاكمرة نطبرؽ أ ر ن،رس كالن 

دراسة إلى كمكد نأ رر لنطبرؽ دلائـ الصاكمرة المؤسسرة )اإلف اح كالشفافرةي كالمساءلةي نك مت ال
كالمسؤكلرةي كالعدالةي كاالسن،اللرةي كال،كانرف كاأنظمة( ف  مكدة الندقرؽ الدا م  ف  الشركات 

ر،ـك  الدا م  الندقرؽ ة ف  سكؽ الككرت لألكراؽ المالرةي كنك مت ارضا الى افال نالرة المدرم
 الن  الشركات صككمة أطار ف  بأدائيا رضطمع أ بح الن  الكظائؼ  الؿ مف لمشركة قرمة بإضافة
دارة الدا مرة الرقابة نظاـ كن،كرـ مسنكرانياي بكؿ لإلدارة المعمكمات نكفرر نشمؿ  كالنزاـ الم اطر كا 
  .الصككمة بمبادئ الشركة

 الصاكمرة دلائـ بنطبرؽ بااللنزاـ الككرنرة ل نالرةا الشركات اسنمرار أىمرةكقد اك ت الدراسة لمى 
 المينرة المدقؽ كفاءة نطكرر لمى كالعمؿ الدا م ي الندقرؽ مكدة ف  الكاضح لنأ ررىا كذلؾ المؤسسرة
ي لممو مماؿ ف  المسنمدات آ ر مكاكبة لمى نشمرعو ك الندرربرة البرامج ل،د  الؿ مف كنصسرنيا

 لمى نسالدىـ الن  االسن،اللرة كمنصيـ الندقرؽي كلمنة اإلدارة مممس دكر نفعرؿ نعزرز لمى العمؿك 
 مينة أ القرات دلرؿ بكضع الككرنرة ال نالرة الشركات قراـ أىمرةي ك بيـ المنػكطة بالميمات ال،راـ

 كنصمرؿ كدراسة فيـ ضركرةي الشركة لبر كنكزرعيا اأ القرة السراسات بنصدرد كال،راـ الدا م ي الندقرؽ
 أىـ أصد ذلؾ بالنبار الدا م ي المدقؽ مانب مف المؤسسرة الصاكمرة لدلائـ المككنة نا رالع

 . الندقرؽ لممرة نماح لضماف اليامة المرنكزات
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الداخمي  المدقق اتخاذ في تؤثر التي الشركات حوكمة ( بعنوان: "آليات2011، الدوغجي)دراسة . 11
 .األخالقي" لمقرار

ر أم مينة كسبب كمكدىاي كلمرو فإف أم فشؿ ف  نطبرؽ أ القرات مينة السمكؾ اأ الق  رعد مكى
الندقرؽ سرؤ ر لمى االقن اد الكطن ي كف  ضكء ذلؾ كبسبب الضغكطات المالرة ف،د ان ذت لدة 
إمراءات منيا إنشاء ممعرات كن،ابات لممصاسبرف كالمدق،رف كا  دار مر اؽ السمكؾ اأ الق  ككضع 

إف نمؾ اإلمراءات نـ كضعيا لنشمرع اأش اص لمعمؿ بما فرو الم مصة  ل،كبات مزائرة كغررىا.
العامةي فالمبادئ اأ القرة ميمة مدنا لممدق،رف الدا مررف مف ناصرنرف أكليما أف المدقؽ الدا م  ركامو 
كبشكؿ منكرر معضالت أ القرة نشكؿ نصدم كبرر لمبادئوي كال ان  ىك انو كبسبب النشدرد الصال  

مة الشركات فإف لممدقؽ الدا م  دكر أساس  ف  نصسرف كن،كرة أ القرات العمؿ كسالمة لمى صكك
 المنظمة.

ىدفت الدراسة إلى النعرؼ لمى مدل نفالؿ المدقؽ الدا م  مع بعض المعضالت اأ القرةي كنصمرؿ 
قرةي كبراف ىؿ أ ر ما إذا كاف آللرة صككمة الشركات نأ ررنا لمى ان اذ المدقؽ الدا م  لم،رارات اأ ال

ل برة المدقؽ ا ر لمى قرارانو اأ القرة. لذا فإف الدراسة نناكلت مدل نفالؿ المدقؽ الدا م  مع بعض 
ا لندما ركامو ضغكطات اإلدارة العمرا  المعضالت اأ القرة الن  نشكؿ نصدم كبرر لمبادئوي ك  ك ن

 أم مشكالت. ـ ليكاف ال رسبب المكمكد لندما نطمب منو أف رنأقمـ مع الكضع 

أف المدقؽ الدا م  رنعامؿ مع المعضالت اأ القرة بمينرة  ت الدراسةكلنص،رؽ أىداؼ الدراسة فرض
لالرة كلو دكر أساس  ف  نصسرف كن،كرة أ القرات العمؿ ك كال لنماح الصككمة مع أ صاب 

 الم الح ف  الشركة.

سة كلشركف مدقؽ مف المدق،رف ككانت لرنة الدراسة نضـ نصك  ال كف شركة مساىمة لامة ك م
كانبع  3022لسنة  العراؽيي الدا مرف كال ارمررف لمى صد سكاءي ككانت صدكد الدراسة المكانرة بغداد

الدارس ف  نناكلو لمشكمة الدراسة المنيج االسننباط  مف  الؿ الدراسة النظررة النصمرمرة بالشكؿ الذم 
 طبرعة كأىداؼ كفرضرات الدراسة.مع رنسؽ 

 لم،ضارا لالرة صساسرة رظيركف كمممكلة الدا مررف المدق،رف أف كمكد نك مت الدراسة إلى كقد
 كأف اأ القرةي المعضالت ركاميكف لندما الن رؼ لدـ نصك مكقفيـ ن،ررـ  الؿ مف اأ القرة
لندما رككف ىناؾ  ,أ الق  بشكؿ بالن رؼ الدا مررف المدق،رف قدرة لمى نؤ ر الشركات صككمة

اسن،اللرة مممس اإلدارةي كلمنة الندقرؽ كاف كمكد لمنة ندقرؽ فعالة كنظاـ ضبط دا م   ضعؼ ف 
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كننظرم  قكم كسالمة ك صة ن رفات اإلدارةي رؤدم إلى مسالدة المدق،رف لمن رؼ بشكؿ أ الق  
 لند مكامية أم معضمة أ القرة.

ارسة المينرة الن  كضعيا مممع لمى أف المدق،رف الدا مررف رمب أف رمنزمكا بمعاررر المم أك تكقد 
المدق،رف الدا مررف اأمررك ي كأف رسن دـ المدقؽ الدا م  صذره المين  لند النعامؿ مع بعض 
المماالت اأ القرة بعد أف رنـ نمررزىا كأف نضـ دائرة الندقرؽ الدا م  لنا ر أك ر كفاءة بما رضمف 

لادة النأىرؿ العمم  كالعمم  كالمعرف  ألضائيا بما رسنكلب أسس كمبادئ  صسف أدائيا لعمميا كا 
 الصككمة كالنطكرات ال ا ة بيا.

دور لجان المراجعة كأحد دعائم الحوكمة في تحسين جودة "( بعنوان: 2011أحمد، . دراسة )12
 التقارير المالية دراسة تطبيقية عمى شركات األدوية المصرية".

عة ف  نصسرف مكدة الن،اررر المالرة ف  مميكررة ىدفت الدراسة إلى النعرؼ لمى دكر لماف المرام
م ر العربرةي كلنص،رؽ ىذه اليدؼ نـ اسن،راء الدراسات الم نمفة المرنبطة بكؿ مف الصككمة كلماف 
المرامعة كالن،اررر المالرةي كنصمرؿ العالقة برف   ائص لماف المرامعة ف  شركات اأدكرة المساىمة 

م كانرة ص كؿ الشركات لمى ن،ررر نظرؼ كم،راس لمكدة ن،ارررىا المدرمة بالبكر ة الم ررة كا 
 المالرة. 

 المساءلة نص،رؽ كمنيا نطبر،يا لند الفكائد مف العدرد نص،ؽ الشركات صككمةاف  نك مت الدراسة إلى
 باإلضافة اأرباح إدارة لعممرة السمبرة اآل ار مف كالصد كالشفافرة اإلف اح كنص،رؽ المصاسبرة كالرقابة

 ك ا ة المشكالت مف الك رر صؿ لمى نسالد أنيا كما الشركةي أداء كالمسنمر الفعاؿ الن،ررـ لىإ
كمكد نأ رر إرماب  لكؿ مف اسن،اللرة ك  يالمصاسبرة المعمكمات ف  ال ،ة كف،داف المالرة المشكالت

ي كأنو ال ركمد ألضاء لمنة المرامعة كصمميا كال برة المالرة ألضائيا ف  ن،ررر المرامعة ال ارمرة
 الممنة ف  مكدة الن،اررر المالرة. امنمالاتأم نأ رر لعدد مرات 

 ف  كالنكسع الشركات صككمة نص،،يا الن  المنعددة المزارا مف اإلفادة ضركرةكقد اك ت الدراسة لمى 
 بما م ر ف  الشركات بصككمة ال اص الدلرؿ نطكرر مصاكلة مع الم ررةي الشركات ف  نطبر،يا
 الشركاتي صككمة نطبرؽ مف ال، كل االسنفادة كرص،ؽ الم ررة االقن ادرة البرئة كظركؼ رنفؽ

 ف  إرماب  أ ر مف لذلؾ لما المرامعةي لمنة ألضاء لممرع كالمصاسبرة المالرة ال برة نكافر ضركرة
 إمراء ف  االننظاـ كضركرة كاإلشراف ي الرقاب  دكرىا ممارسة ف  المرامعة لماف فالمرة زرادة

 .الدا م  كالمرامع ال ارم  كالمرامع اإلدارة كمممس المرامعة لمنة مف كؿ برف المنف مة االمنمالات
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العوامل المؤثرة في جودة تدقيق الحسابات من وجية نظر "( بعنوان: 2005. دراسة أبو ىين )13
 ".مدققي الحسابات القانونيين في فمسطين

ف  مكدة ندقرؽ الصسابات مف كمية نظر مدق،  الصسابات  ىدفت الدراسة إلى معرفة العكامؿ المؤ رة
ف  فمسطرفي كنصدرد اأىمرة النسبرة لكؿ لن ري كال ركج بننائج كنك رات نساىـ ف  رفع كنطكرر 
أداء مكانب المرامعة ف  فمسطرف مع ن،درـ بعض اإلرشادات لمممعرات كالمؤسسات كالمنظمة لممينةي 

مرامعة الدراسات الساب،ة كالمادة النظررة المنعم،ة بالمكضكعي ك راغة كلنص،رؽ أىداؼ الدراسة ف،د نـ 
 بعض الفرضرات لنص،رؽ أىداؼ الدراسة كاإلمابة لمى نساؤالنيا.

بن صرح كنكزرع اسنبانة لممرة  الباصث المنيج الك ف  النصمرم  ف  البصث كقاـ ت الدراسةكقد انبع
, اب مكانب كشركات الندقرؽ العاممة ف  قطاع غزةمصكمة لمى ممنمع الدراسة كالذم رنم ؿ ف  أ ص

 كالمعنمدة لدل لمنة المكانب النابعة لممعرة المصاسبرف كالمرامعرف الفمسطرنرة. 3006فمسطرف, لسنة 

 نك مت الدراسة إلى مممكلة مف الننائج مف أىميا:

بمعاررر المرامعة  رعنبر كالن مف النأىرؿ العمم ي كال برة العممرةي كمدل إلماـ مرامع الصسابات .2
 المنعارؼ لمريا مف العكامؿ اليامة كالمؤ رة إرمابران ف  مكدة ندقرؽ الصسابات.

أظيرت الننائج أف ارنفاع درمة المنافسة برف مكانب المرامعة رؤ ر سمبان لمى مكدة ألماؿ الندقرؽي  .3
 ك ا ة المنافسة ف  ن فرض المرامع أنعابو مف أمؿ امنذاب لمالء مدد.

مراءات رقابة المكدة لمى ألماؿ المرامعة مف شأنو أف رؤدم إف نبن .4   مكانب المرامعة لسراسات كا 
 إلى نصسرف مكدة ال دمات الم،دمة مف قبؿ ىذه المكانب.

أظيرت الننائج أف المنظمات كالممعرات المينرة نمعب دكران ىامان ف  النأ رر باإلرماب لمى مكدة  .5
اـ قانكن  مف قبؿ ىذه الممعرات رمـز مكانب المرامعة بانباع ندقرؽ الصساباتي مع ضركرة كمكد إلز 

 نظاـ  اص لرقابة المكدة مع فرض ل،كبات لمى الم الفرف لذلؾ.
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 انذساعبد ثبنهغخ األخُجٛخ 1.1

 ( بعنوان:Uemura, 2016)دراسة . 1

 "The Attributes of Japanese Corporate Governance Influencing the 
Quality of Internal Controls" 

 ك برة ؿكاسن،ال بمعميا مسن،مة الشركات صككمة نصسف برف العالقة لمعرفة بشكؿ رئرس ىدفت الدراسة 
 لمى أنو إلى رشرر إذ يالدا مرة المكدة كمراقبة اإلدارةي مممس رصدده الذم النصك لمى يالمدقؽ الدا م 

 اآل رالعامؿ ك  يندقرؽ الدا م ال مكدة لمى ؤ رن الإال أف الصككمة الصالرة  مدقؽال اسن،الؿ مف الرغـ
 ما أ رل بعبارة يرؤ ر لمى مكدة الندقرؽ الدا م  الالمفركض ف  الصككمة الصالرة   برةال لامؿ

 لمصككمة ا ر لمى مكدة الندقرؽ الدا م . المدردة اـاأصك لمعؿ رككفس

 ف  فضؿأ شركاتلممة ،المسن مةصككال لدة فرضرات أىميا ت الدراسةكلنص،رؽ أىداؼ الدراسة فرض
ي كف  فرضرة عالرةال الرقابة الدا مرة صرث الشركات نمؾ مف من فضةال الدا مرة الرقابة ذات الشركات

 ى ات الشرك صككمة مؤشرات ألمى لدريا الن  الشركات ف   م الدا ندقرؽال أف مكدة تأ رل فرض
 .لشركاتا صككمة مؤشرات ان فاض مع نمؾ ف  لمرو كانت مما أفضؿ

 مف المالرة البرانات لنصدرد االننرنت لمى البرانات قكالد لف طررؽ لرنة الدراسةكص ؿ الدارس لمى 
ي نـ (شركة 9338)كاتلمشر  مناصة مالرة برانات. 2011 يدرسمبر 31 صنى 2009 يمارس 31

 المالرةي كاأكراؽ النمكرؿ إلى نننم  الن  رابانرة ةشرك 511كى   الشركات ىذها نرار لرنة مف 
 يليا لمى االننرنت مناصة مالرة برانات كمدن ال الشركاتمف ىذه  510أف  ببسب النأمرفي كقطاع

 يف  برانانيا المالرة كبررة لركب ةشرك 139 كشفتك  يلمعمف يابرانان ن،دـ لـ ىذه الشركات مف 493ك
 يـرمكن ال أنيـ رةالدا م الرقابة فعالرةب ننعمؽ برانات أرة لف كشؼن لـ شركة 23 أف صرف ف 

 ف  نصمرؿ الدراسة كا نبار الفرضرات. االنصدار نصمرؿكاسن دـ اإلص اء الك ف  ك  .ن،ررميا

 رة المدقؽ الدا م اسن،الل نعزرز لدريا الن  الشركاتأبرزىاي  ننائج إلى نك مت قد الدراسة ننائج كف 
ككمة رعكد بننائج الص رةاسن،الل نعزرز كافي ك رمة اقن ادرة لكاقب أم لن فرؼ الدافع لدريارككف 

 لرسالدا مرف  صساباتال دق،رفكم )اسن،اللرة الصككمة( ال ارمررف المدرررف  برةممنازة لمشركةي كأف 
 رصممكف الذرف ال براء اأصراف بعض ف  الم اؿي سبرؿ لمى الدا مرةي الضكابط نكلرة لمى نأ رر لدريا

 االصنراؿ ف  رئرسرا دكرا المال  ال برر رمعب أنو اصنماؿ ىناؾباف  مدرا  طرا شكؿر أف رمكف السمطة
 مصاسبرة فضرصة ف  الكاقعي ف  .الغش لمى النسنر لمى قادر نفسو ال برر أف  ـ المصاسب ي
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 الي كمنو االصنراؿ لممرة ف  بك افة رشارؾ المسنكل رفرع مكقؼ ف  المال  ال برر كاف أكلرمبكسي
 نكلرةمف  صسفر ككمةالص نظاـ نن،رح كبعد ندقرؽلم معاررر كضع رفالذ أكلئؾ كال الرابانرة الصككمة
 .مصاسبةف  ال الغش لف لمكشؼ الدا مرة الضكابط

 نكلرة لنصسرف كالسمطة ال،كة مع المالررف ال براء نكفرر الميـ مف الراباف ف  أنولمى  أك تكقد 
 المالرة اأدكات قانكف برف اأصكاـ ف  ا نالؼ إلى نظرا ال، رري المدل لمى الدا مرة الرقابة

 المالررف ال براء مع مناقشةال لمى قادرا ككفر أف رمب الدا م  ؽمدقاللمى  أف نبرف كىكذاي بكر ةالك 
 رقابةلم الندقرؽ لممرة ف  لنيا الكشؼ رنـ ميمة ق كر أكمو أم لنصسرف مطمكب ىك ما لمى

 بؿ ف  كؿ الدكؿي الرابافف   ف،ط سلر المشاكؿ ةعرفلم يالمسن،بؿ ف  بصثي فنح مماؿ لمالدا مرة
 .الدا مرة رقابةال فعالرة نصسرف شأنيا مف الن  الرئرسرة العكامؿ أرضاك 

 ( بعنوان: Jarrar ,0162دراسة ). 2

 " The Effect of Corporate Governance in Palestine on the Efficiency of 
Internal Audit: Empirical Evidence"  

 لف فضال. اأ ررة اآلكنة ف  النطكر مف الك رر فمسطرف ف  كالمالرة االقن ادرة الص،ائؽ شيدت
 إلى بعد فرما الفمسطرن  االقن ادم النظاـ ف  الصدر ة كالمفاىرـ االسنرانرمرات مف العدرد ظيكر
 المفاىرـ نماما ممب االقن اد ف  مدرد نطكرىك  الشركات ىذه ظيكرك . العامة الشركات نأسرس

 الدا مرة المرامعة مفيـك فإف كىكذاي الفمسطرنرة الشركاتف   اسن دمت الن  الم نمفة رةاالقن اد
 مف اأمكر الياـ دراسنيا.  الشركات كصككمة

لمى كفاءة الندقرؽ الدا م  مف كاقع  فمسطرفىدفت الدراسة إلى النعرؼ لمى أ ر صككمة الشركات ف  
  الصككمة برف ما العالقة لمعرفةغة لدة فرضرات فمسطرفي صرث نـ  را بكر ةالشركات المدرمة ف  

. الرئرسرة المنغررات مف ا نرف مع كاصدة رئرسرة فرضرة رنناكؿ مكضكع ىذاك الدا م   الندقرؽ ككفاءة
 ككفاءة فعالرة رم ؿ نابعي ىك ال ان  المنغرر. الصككمة قكالد نطبرؽ رم ؿ  ابتي ىك اأكؿ المنغرر
 .الدا م  الندقرؽ

( شركة فمسطرنرة مدرمة ف  بكر ة 25لمى لرنة مككنة مف ) 2016ف  سنة  اسةأمررت الدر 
( شركات أ رل نعنمد لمى الندقرؽ 5فمسطرف المدقؽ الدا م  مكمكد فرياي كما اشنممت لمى )

( شركة مدرمة ف  بكر ة 30الدا م  مف قبؿ شركات  ارمرةي صرث بمغ صمـ العرنة النيائ  )
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لمك كؿ إلى   بانة أداة لممع البراناتي كاسن دـ المنيج الك ف  النصمرمفمسطرفي كقد اسن دمت االسن
 ننائج الدراسة.

 الدا م  الندقرؽ كفاءة لمى كمرا الشركات صككمة منغررات نطبرؽل أ ر ىناؾنك مت الدراسة إلى أف 
 رةكالشفاف اإلف اح) ى  ال،كالد كىذه. فمسطرف بكر ة ف  المدرمة العامة المساىمة الشركات ف 

 لنطبرؽ كبرر نأ رر ىناؾ أف إلى نشرر الدراسة ننائج فكأ (.كاالسن،اللرة كالعدالة كالمسؤكلرة كالمساءلة
 ف  المدرمة العامة لمشركات الندقرؽ الدا م  كفاءة لمى فردم بشكؿ الشركات صككمة منغررات
 اإلف اح: رم  اكم النكال  لمى صرنناق ربدك المنغررات ىذه نأ رر فإف كىكذاي. فمسطرف بكر ة
 .كالمسؤكلرة كاالسن،اللرة كالمساءلةي كالعدالة كالشفافرة

 مكدة لمى كاضح أ ر مف لو لما الشركات صككمة مبادئ نطبرؽ أىمرة لمى الدراسة أك ت كقد
  الؿ مف أدائيا كنصسرف لممدق،رف المينرة الننمرة لمى بكفاءة عمؿال أرضا كنك  . الدا م  الندقرؽ
 دكر كنفعرؿ نعزرز لمى العمؿ بشدة كنك   النطكرات مكاكبة لمى لنشمرعيـ ككذلؾ يالندررب برامج
 ال،راـ لمى قادرة نككف سكؼ فإنيا كبالنال ي .االسن،اللرة منصيـ ككذلؾ المرامعة؛ كلمنة اإلدارة مممس
 .إلريـ المككمة بالمياـ

 بعنوان:( Danescu, et al., 2015دراسة ). 3

 "The valances of the internal audit in relationship with the internal 
control – corporate governance" 

نصت  الدا مرة الرقابةك  ما برف الندقرؽ الدا م  النكافؤلمى مدل  منعرؼل بشكؿ رئرس ىدفت الدراسة 
يما كالعكس العالقة برنصككمة الشركات نأ ررنا لمى لكنصمرؿ أ ر ما إذا كاف  يالشركات صككمة إطار

 نماما ما إذا كاف لمندقرؽ الدا م  ا ر لمى دلـ صككمة الشركات.

 مينة ىك الذمك  الدا م ي الندقرؽ أىميا لدة فرضرات ت الدراسةكلنص،رؽ أىداؼ الدراسة فرض
 إطار ف  أساسرا دكرا رعطرو ماؿ ىذا كى لإلدارةي ةمع،كلال رقابةال ركفرىؿ  كمسن،مةي مكضكلرة
 .يانصمرمك  العالقة

 بمد ف  مالرةال لمسمطة كالمالرة المصاسبرة يابرانان أكدلت الن  الشركات ككانت لرنة الدراسة نضـ
 لمسنة شركة 8250 ي2010 لمسنة المالرة شركة 9991) 2013 -2011 الفنرة ف  ركمانرا مكررسي
 (.2012لسنة  8095 ك 2011
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 اإلدارة نعكسيا الن ك  يالصككمة طبرؽن ضماف أف ننائج أبرزىا قد نك مت إلى الدراسة ننائج كف 
 كفرن الن ك  مسن،مةمينة  مينة الندقرؽ الدا م  ننفرذ رمعؿ مف أف رمكف  صرحيال شكؿالب شركةلم
 الشركةي كمينة الندقرؽ الدا م  أىداؼ لنص،رؽ م،رادةكل لإلدارة كالمشكرة ةمع،كلال رقابة الدا مرةال
دارة ككمةالص لممرات ررـن،ك  نصمرؿ ف  ساس اأ دكرال لو مسن،مةال ككؿ  يالدا مرة كالرقابة الم اطر كا 

 مف غررىا. أكبر رككف كاضح ف  الشركات الن  رككف صمميا ذلؾ

لمصككمة كلالقنيا بالندقرؽ  المدردة كالمنيمرة المفاىرمرة النطكرات دراسة كمعرفةلمى  أك تكقد 
 مع البصث لممرة مكا مةي ك دا مرةال لرقابةا  الصراتل كاضح نصدرد أمؿ مفالدا م  لمشركات 

بدا ؿ الشركة  كالعممرات النظـ نصمرؿ مف االقنراب ف  الدا م  الندقرؽ دكر بشأف مدردة مكانب
 كما رمريا العالم . اأكركب  المسنكل لمىكمعرفة اأفاؽ المدردة لمصككمة ك ا ة 

 :بعنوان( Dogan  ،2015) دراسة. 4

" Effects of Corporate Governance Components on Internal Audit Task: 
The Case of Lebanon" 

 الشركات ف  الدا م  الندقرؽ مياـ لمى" الشركات صككمة مككنات آ ار السنكشاؼ لدراسةا ىذه نسعى
 مممسكاف أبرزىا أف  فرضرات لدة الدراسة نضمنتي ك المبنان  المال  ال،طاع ف  كبررةكال منكسطةال

 اسن،اللرة لمى كبرر نأ رر لو اإلدارة مممسكاف  .الدا م  الندقرؽ مياـ لمى كبرر نأ رر لو اإلدارة
 نأ رري ك الدا م  الندقرؽ مياـ فعالرة لمى كبرر نأ رر الندقرؽ لمنة للدي الدا م  الندقرؽ كمك كقرة

 دقرؽالن مياـ مك كقرة لمى كبرر نأ رر ليا العمرا اإلدارة إمراءاتكاف  المدقؽ اسن،الؿ لمى كبرر
 .الدا م  دقؽلما مؤىالت لمى كبرر نأ رر ليا رككف العمرا اإلداررة اإلمراءاتي كاف الدا م 

 شركة 8 الصساباتي مدق،  40 العرنة شممت اسنبراف نكزرع باسن داـ البرانات الدارس ممع كقد
 االسنبرانات مف 150 أ ؿ كمف. المصاسبرف 25 ك مامعاتي 10 بنكاي 20 الصساباتي مرامعة
ككانت  ياالسنطالع شمميـ 103 مممكلو مف ننككف الدراسة إلمراء المسن دمة العرنة إف ي المكزلة

 اإلص ائ  البرنامج باسن داـ البرانات صمؿ كقدي 2015ف,الصدكد المكانرة كالزمانرة لمدراسة لبنا
SPSSالنصمرم . بانباع المنيج الك ف كالنابعة المسن،مة المنغررات برف العالقة نصدرد أمؿ مف ي   

 المككنات إلى النظر كلند. الدا م  الندقرؽ مياـ لمى نؤ ر الصككمة مككنات أف الننائج كأظيرت 
 لمى رارنأ  أقؿ أف صرف ف  ىما االىـ النأ رر ف  الندقرؽ كلمنة العمرا اإلدارة كمدت منف ؿي بشكؿ
 .اإلدارة كمممس ال ارمررف المدق،رف قبؿ مف الدا م  الندقرؽ مياـ
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 أمؿ مف الننائجي إلى كاسننادا. أفضؿ بطرر،ة الشركات صككمة لنكمرو لمشركات السماحكقد اك ى ب
 نصت نعمؿ ال أف رمب الدا مرة ندقرؽال لممرات أف مف النأكد كرمبي الشركات صككمة نصسرف
 قر،ةد ننائج نكفر أف رنبغ  الم اؿي سبرؿ لمى. كاف نككف مسن،مة بصد ذانيا العمرا اإلدارة إشراؼ
لداد  أفضؿ صككمة نص،رؽ رمكف ذلؾي إلى كباإلضافة. العمرا اإلدارة مف نأ رر دكف المرزانرة  طط كا 

 كىذا. البعض بعضيا برف العمؿ بننسرؽر،كماف  الدا م  كالندقرؽ ال ارم  الندقرؽ مف كؿ كاف إذا
 .لمشركة كالماؿ الكقت نكفرر شأنو مف

 بعنوان:( Deribe, and Regasa, 2014دراسة ). 5

 " Factors Determining Internal Audit Quality: Empirical Evidence from 
Ethiopian Commercial Banks" 

ـ دلرال لمى مسألة ما إذا كاف لمكفاءة كالمكضكلرة كاأداء كالك كؿ إلى رن،د إلىىدفت ىذه الدراسة 
 الندقرؽ مكدة نصدد الن  العكامؿ راسةكد نكنكلكمرا المعمكمات ا ر لمى نصدرد نكلرة الندقرؽ الدا م ي

نصت نأ رر البرئة االقن ادرةي  يبمكدة الندقرؽ الدا م  ف  البنكؾ النماررة اإل ركبرةكلالقنيا  الدا م 
كالبرئات ال،انكنرة كغررىاي فضال لف الم اطر الكامنة الن  رمكف أف نؤ ر لمى االسن،الؿ الفعم  

 لممدقؽ الدا م .

 المدق،رف كفاءة برف إرمابرة لالقة ىناؾأف  لدة فرضرات كانت الفرضرة الرئرسرةي ت الدراسةفرض
 البصث نكظرؼ  الؿ مف الكم  البصث منيج نودراسف   النمد كقد .الدا م  الندقرؽ كنكلرة الدا مررف
ف م 160 لمى االسنبرانات ونكزرع  الؿ مف الكمرة الدراسة اسن دـ كقددراسةي لم كإسنرانرمرة المسص 
 . اإل ركبرة النماررة البنكؾ بنؾ مف 15 أرضا امسنعرض 2014اأ ركبررف ف  سنة  الدا مررف المدق،رف

 (performance) الدا مررف دقررفالم أداءلامؿ  أف ننائج أبرزىا قد نك مت إلى الدراسة ننائج كف 
ف اك  .اإل ركبرة ماررةالن البنكؾ ف  الدا م  الندقرؽ مكدة لمى رؤ ر الذم أىمرة اأك ر العامؿ ىك
 الندقرؽ مكدة لمى نؤ ر الن  الرئرسرة المصدداتك  العكامؿ أصد ىك الدا مررف المدق،رف  ن اصا

  .اإل ركبرة النماررة البنكؾ ف  الدا م 

 ف  الدا م  الندقرؽ مكدة رصدد الذم العامؿ لرس الدا مررف المدق،رف مكضكلرةأف  لمدىشةي كالم رر
 . ركبرةاإل النماررة البنكؾ
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 لنص،رؽ الرئرسرة العكامؿ نكافر لضماف نعمؿ أف رمب اأ ركبرة النماررة البنكؾ أف لمى تك أكقد 
 المنظمةي دا ؿ الشركات صككمة ىركؿ لمى كبررة أىمرة ليا دراسةال هىذي ك الدا مرة المرامعة مكدة

 الم رف ي ال،طاع لمى طف، نركز الدراسة ىذه كافي النصدرد كمو لمى اإل ركبرة النماررة كالبنكؾ
 .اأ رل ،طالاتمل المرد الدا م  الندقرؽ  فات معرفة المسن،بمرة دراساتلم مف الممكف كبالنال 

 ( بعنوان:Zaharia, et al, 2014دراسة ). 6

"The Role of Internal Audit regarding the Corporate Governance and the 
Current Crisis" 

مدل ك  الصالرة اتكاأزم الشركات صككمة بشأف الدا م  ندقرؽال دكرلنعرؼ لمى ىدفت الدراسة إلى ا
ي كنصمرؿ أ ر ما إذا كاف آللرة صككمة الشركات نأ ررنا لمى المدقؽ ىذا الدكرنفالؿ المدقؽ الدا م  مع 

 كضماف الم اطر إدارة كضع نصسرفي ك الممالس نصمميان الن  الم اطر ر د كفاءة زرادةبالدا م  
 الن  نكامو الشركات. م اطرمل فعالة قبةمرا

 صككمةف   شأف الدا م  مندقرؽلرس ل لدة فرضرات أىميا ةسار دال تكلنص،رؽ أىداؼ الدراسة فرض
 بزرادة الدا م  المدقؽ لمى نأ ررنا الشركات صككمة آللرة رأ كال ركمد  الصالرةي كاأزمات الشركات
 .الم اطر إدارة كفاءة

 86ك 2011 لعاـ شركة 84 ي2010 لاـ ف شركة  78 لمى اسنبرافنضـ ككانت لرنة الدراسة 
ك ارمرف لمى صد سكاءي ككانت  دا مرف فلالمرة كمدق،رمساىمة لامة ات شرك ي2012 لعاـ شركة

 بك ارستي ركمانرا.صدكد الدراسة المكانرة 

 الم اطر إدارة فعالرة نصسرفأف الندقرؽ لو اأ ر الكبرر لمى قد نك مت إلى  الدراسة ننائج كف 
 أفكدلـ كمكدىا ف  الشركةي ك  الشركات صككمة بشأفالكبرر  دكرال الدا م  لمندقرؽي كاف كالرقابة
 ننظـ الن  الشاممة النشررعرة اأصكاـإذا لـ ن،نرف ب يت مؤ رةلرس الدا م  لمندقرؽ الممنكصة اأىمرة

 .ذلؾ

 العاـ الرأم ضغط نصتك  الدكلرة دقرؽالن معاررر مف اأقؿ لمىرمب  ولمى أنالدراسة  تك أكقد 
 أفـي ك العال ف  الشفافرة مف فائض نص،رؽكىك  يكامب الدا م  ؽرمندقأف رككف ل منوي مفر الالذم 
لما لو مف أ ار نعكد بالفائدة  اأكركب  المسنكل لمى الدا م  ندقرؽلم نعطى أف رمب ق كل أىمرة

 .لمى كؿ مف الشركات كغررىا مف ذكم العالقة
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 IMPACT FACTORS ON ": بعنوان( Hofer and  Grabmann  ,2014) دراسة. 7
THE DEVELOPMENT OF INTERNAL AUDITING IN THE 21ST CENTURY"  

 النطكرات مف نشأت الن  الدا مرة العكامؿك  ندقرؽ الدا م ال برف ما العالقة فت الدراسة الى نبرافىد
 (ال ارمرة) بالسكؽ المرنبطة كنمؾ  م ندقرؽ الداال برف ما العالقةك  االقن ادرةي

لف العكامؿ المؤ رة  ننائج لرعط  يرات الساب،ة ف،طاأدب اسنعراضب باصثال قاـ اأىداؼ ىذه كلنص،رؽ
لكامؿ  الى قسمرف نن،سـ يانماىات سنة ف  م نفةف  الندقرؽ الدا م ي كمنيا  مص الى انيا كانت 

 ( ال ارمررف كالمدق،رفكال،كانرف  المعمكمات نكنكلكمرا) ارمرة ي ك (دارةاإل ك كالننظرـ الصككمة) دا مرة

 المبادئ مف الشركة  ،افة لمى النأ رر  الؿ مف كاف الصككمة نأ رر كف  ننائج الدراسة نبرف اف
دارة اأ القرة كالنزاىة المساىمرف قكة كزرادة اأ القرة  مدرد فيـ نطكرركاف  ,ال،انكنرة الم اطر كا 
 .الدا مررف المدق،رف ردك  كنكسع منطمباتمف  زاد النغرررات ننكع أففر ؿرنم ي  الدا م لمندقرؽ

لى كرؼ بشأف البصكث مف المزرد زرنركب كقد اك ى  الندقرؽ بصد ذانيا مكدةب العكامؿنؤ ر  مدل أم كا 
 . صسب اطار منظـ ن،ررمياك 

 :بعنوان  ,Gajevszky)2014دراسة ). 8

"Audit Quality and Corporate Governance: Evidence from Bucharest 
stock exchange" 

ركمانرا  صالة ف  الشركات صككمة كسمات الندقرؽ مكدة برف العالقة دراسة لمىىدفت ىذه الدراسة 
لدة فرضرات لمعرفة العالقة ما برف الصككمة  ت الدراسةفرضبالسكؽ المال ي ك  المدرمةلمشركات 

 الشركات صككمة لنا ر مف كسمسمة نابعي كمنغرر الندقرؽ كدةكالندقرؽ الدا م  ككانت فريا م
 برف ك ر،ة لالقة ىناؾي أبرزىا أف  ابتلمى افنرض انو  الشركة صمـ أف صرف ف  مسن،مةي كمنغررات

 إدارة مسن،ؿ. مممسكمكد ك  المرامعة مكدة

 نـ ي2012-2008 الفنرة ف  المالرة لألكراؽ بك ارست ف  المدرمة شركاتال مف كاممة لرنة نككنت
 لألكراؽ بك ارست ف  مكمكدة كرانات نككف أفي ك النمانس اللنبارات كالبنكؾ المالرة المؤسسات إلغاء
ي كاسن دـ الدارس المنيج الك ف  ف  النصمرؿ لم ركج سنكات ال مسة ىؤالء مف كؿ ف  المالرة

 بالننائج كالنك رات.
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ندقرؽ ال مكدة برف قكرة إرمابرة لالقة كدكم إلى ننائج أبرزىا قد نك مت إلى الدراسة ننائج كف 
 نشرر ركمانراي صالة ف ك  ذلؾي كمعي الشركات مسنكل لمىالدا م   ندقرؽلم لمنة كمكدك  الدا م 
 ممكرةال ككذلؾ سن،ؿيم إدارة لمرا كمممس المرامعة مكدة برف ارنباط أم ركمد ال أنو إلى الننائج
 مكدة لمى كبرر نأ رر لدريا لرس لمريا الع كر نـ الن  رلاأ  المنغررات كؿالمسن،مةي ىذا ك  اإلداررة

 دا م .ال ندقرؽال

  ا ة المالرةي الن،اررر إلداد لممرة مكدة لمى الشركات صككمة نأ رر ألاله المذككرة الننائج كنؤكد
 صامةا المنطكرة كلي البمدافمف  أقؿ نصنرة نرةبب ننمرز كالن  ي(النامرة البمداف)الناشئة تاالقن ادرا ف 

 يبسبب الصامة ليا أك ر مف غررىا أقكل الشركات صككمة آلرةمما رعن  أف  لشفافرةا لنص،رؽ ص،ر،رة
 .مسكؽممناز ل ماقن اد كضع نص،رؽى  ل صامةال ىذه كؿك 

رفنح المماؿ أماـ الباص رف كالدارسرف لمبصث لف ىذا المكضكع لما لو مف  أف لمىالدراسة  تك أكقد 
 تاالقن ادرا الن  فريا طؽاالمن ف  المكمكدة اأدبرات ف  دراسةال هىذ اىـسأىمرة ق كل كلما ن

 كف  طكر الن،دـ. ناشئة

 :Redefining internal audit performance ":بعنوان (Abdullah  ,2014) دراسة.9
Impact on corporate governance" 

 أسالرب نيج باسن داـ ,الشركات كمةصك  لمى هنأ رر ك  لندقرؽ الدا م ا فعالرة الى بصث الدراسة نيدؼ
 معيد مف الشركات ألضاء مف ممعيا نـ الن  االسنبانات برانات مف الننائجكا راج  م نمطةي من،اربة

الذرف نـ لمؿ  الننفرذررف الندقرؽ رؤساء نظر كميات الننائج مع م،ارنة ننـل مدق،رف الدا مررفال
 .2014ف  سنة  االسنرال  المال ف  السكؽ  مدرمة لامة شركات مف م،ابالت معيـ

 الندقرؽ الدا م  أداء العالرة المسنكراتبرف  انو ركمد لالقة أبرزىاكاف  لدة فرضرات الدراسة تفرض
 مع الندقرؽ فررؽ ألضاء لددبرف  ىناؾ لالقة ككفر لفي كانو الشركات صككمة نطبرؽ نظاـ إطار ف 
 ال برة مف عالرةال مسنكراتالب رض انو ىنالؾ ارنباطكف  فرضرة ا رل ف الشامؿ الدا م  الندقرؽ أداء

 .الشامؿ الدا م  الندقرؽ أداء ارنفاع مع الندقرؽ فررؽ لضاءأ المينرة

 الننائج نشررك  الرقابة ف  الدا م  الندقرؽ ةأىمربرنت  المنعم،ة الم،ابالتكف  ننائج الدراسة نبرف اف 
 الفعالرةزرادة  ف  رسيـ الندقرؽ لممرة مراصؿ مف ةمرصم كؿ الصككمة ف  مشاركة مسنكل أف إلى أرضا

 .الشاممة
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 ةدازرلمى  العمؿ ككفر كأف لمندقرؽ ضمف ما رسمى الصككمةي المماف فعالرةب الدراسة كقد اك ت
 نيارةال ف ك  فعاؿي دا م  ندقرؽ النناج كالنمارب ال برات مف لالسنفادةالم نمفة  برف االدارات النعاكف
 .الشركات صككمة مف  الؿ لمنعاكفاضاف   نأ رر  مؽ

 :بعنوان(  Zhang،2013) دراسة .10

" Corporate Governance, Internal Control and the Role of Internal 
Auditors – A Survey of Chinese Manager. 

 آراء طررؽ لف. الشركات صككمة ر ص فرما الدا م  ندقرؽال ىدفت الدراسة إلى النعرؼ لمى دكر
 فرما الندقرؽ الدا م  كفصص دكر لمعرفة فرضرات لدةت الدراسة فرضك . ال رنرة الشركات ررممد

شرح نظاـ صككمة الشركات كاف ىدفيا  المدرمة ال رنرة الشركاتر ص صككمة الشركات ف  
 .الشركاتبرنعمؽ  فرمالمناقشة المياـ المنغررة لممرامعة الدا مرة ك  ال رنرة كقانكف الشركات

ف  سنة  ف  بكر ة ال رف  رنرة مدرمة ( شركة100سة لمى لرنة مككنة مف )دراأمررت ال
 ي كقد اسن دمت االسنبانة أداة لنص،رؽ أىداؼ الدراسة.2013

 ف  الدا م  الندقرؽ كأف االسنشارم الفررؽ مف ىاما مزءا الدا م  الندقرؽ أف نك مت الدراسة إلى 
 نغررت قد الدا م  الندقرؽ كظرفةك  ف  الصككمةي أ ررةا النطكرات قبؿ مف كبرر بشكؿ نأ ر قد ال رف
 الشركات أف إلى الننائج أشارت كما يالدا مرة كالرقابة الم اطر إدارة ف  المشاركة مف مزرد نصك

 إلى منزارد نصك لمى كقدمت الدا م ي الندقرؽ كظرفة نمعبو الذم الكبرر بالدكر النرفت قد ال رنرة
 .الدا مرة الصسابات مدق،  ك برة كلرةن لنصسرف الالزمة المكارد

 ف  العرنة فمندرج الشركات المدرمة ف  بكر ة شن بعمؿ كنكسرع الدراسة بصرث كقد اك ت الدراسة
لمسن،بؿ الندقرؽ  ن كرات مدررم الشركاتلف نكفرر نظرة  اقبة  مف المؤمؿ أف ننائج ىذه الدراسةك 

 الدا مرة كلالقنو بالصككمة لمشركات.
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 :بعنوان( Yan and Mahzan, 2013) راسةد. 11

 " Harnessing the benefits of Corporate Governance and Internal Audit 
Advice to SME"  

 مالرزراي ف . المن،دمة الدكؿ مف العدرد القن اد الف،رم العمكد نشكؿ كالمنكسطة ال غررة الشركات
 ما كىك مالرزراي العاممة ف  الشركاتمف  645136 مممكلو ما كالمنكسطة ال غررة الشركات سممت
 .النماررة المنشآت إممال  مف٪ 97.3 رم ؿ

 ال غررة الشركات ف  الشركات صككمة نعزرزك  نس رر رمكف كرؼ الى معرفةىدفت الدراسة 
 .أىدافيا نص،رؽل كالمنكسطة ال غررة الشركات لمسالدة الدا م  الندقرؽ ضماف  الؿ مف كالمنكسطة

 (يمكمكدة اآلداب نصمرؿ  الؿ مف ف،طلف طررؽ مرامعة االدبرات الساب،ة ) البرانات باصثال ممع كقد
 لدة  الؿ مف كالمنكسطة ال غررة المشاررع فشؿ الن  بص ت ف  الساب،ة كالدراسات الن،اررر مف صدد

 . كال،درات الكافرة غرر الميارات لف فضال النمكرؿي كن،ص اإلننامرةي ان فاض منيا لكامؿ

 كالنكنركرة االسنرانرمرة الكفاءة نص،ؽ قد الشركات أف فنرضن الشركات صككمةل رات الساب،ةاأدباف 
 .اآللرة كالرقابة الم اطر إدارة نشمؿ كالن  المردة الشركات صككمة مبادئ نبن   الؿ مف كالنشغرمرة

 الكضع أف كمد ،دف مكمكدةيال اأدبرات اسنعراض مف الن  اسن م يا الباصث الننائج لمى كبناء
 كذلؾ اإلطالؽي لمى لإللماب م ررة لرست كالمنكسطة ال غررة الشركات ف  الشركات لصككمة الراىف
 الصككمة. ننفرذ نكمفة ارنفاع ككذلؾ الكل  قمة بسبب أساسا

 صككمة إطار مف منف مة مممكلة بأف قاؿ الباصث ىنا كمف ىامة؛ الصككمة عنبرن زاؿن ال ذلؾي كمع 
 منف مة مممكلة النماد غرار لمى كالمنكسطةي ال غررة لمشركات أفضؿ نصك لمى نعمؿ قد الشركات

 .كالمنكسطة ال غررة لممؤسسات الدكلرة المالرة الن،اررر معاررر مف
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 الدراسات السابقة ممخص 3.3
 متغيرات أسموب الدراسة ىدف الدراسة ، وعنوان الدراسةاسم الباحث الرقم

 الدراسة
 أىم النتائج

 طبيعة: " بعنوان( 1.2.) خضرل  .1
 الداخمي التدقيق جودة بين العالقة
 و المخاطر إدارة الشركات، وحوكمة
 رقم المعيار ظل في الداخمية الرقابة

 (".العمل طبيعة) 11..

معرفة ىدفت الدراسة الى 
 مكدة نؤ ر أف رمكفكرؼ 

 ف  الدا م  الندقرؽ
 الصككمة لممرات نصسرف
 الرقابة إصكاـ  الؿ مف
دارة لدا مرةا  الم اطر كا 

 .الشركات بنشاط المرنبطة

 االلنماد كنـ
 البصث لمى

 مف المكنب 
 اإلطالع  الؿ
 م نمؼ لمى
 الم،االت الكنبي
 االسنفادة ككذلؾ
 الدراسات مف

 .الساب،ة

مكدة 
الندقرؽي 
صككمة 
 الشركات

 الدا م  الندقرؽ نشاط أف
 مسن،ؿ نأكرد بم ابة رعنبر

 اسنشارم كمكضكل 
 كنصسرف قرمة إلضافة
 الصككمة لممرات نطبرؽ

 بالشركة

( بعنوان: أثر جودة 1.2.)بمخادم   .2
التدقيق الداخمي عمى حوكمة 
الشركات" دراسة حالة مؤسسة 

 مطاحن الزيبان القنظرة.
 

ىدفت الدراسة إلى النعرؼ 
لمى أ ر مكدة الندقرؽ 
الدا م  لمى صككمة 
الشركاتي صرث صدد 

مكدة الندقرؽ الدا م  مف 
الؿ مدل االلنزاـ  

بالمعاررر الدكلرة لمندقرؽ 
الدا م ي كبذؿ العنارة 
المينرة الالزمة ف  أداء 
أنشطة الندقرؽ الدا م  
 النأكردرة كاالسنشاررة

المنيج الك ف  
 النصمرم 

مكدة 
 الندقرؽ

صككمة ي
 الشركات

أف غراب كؿ مف لماف 
الندقرؽ نؤ ر لمى النطبرؽ 
المرد لصككمة الشركاتي 

نبر أداة النأكرد صرث نع
لمى االلنزاـ بمبادئ صككمة 

 الشركات

( بعنوان: العالقة 1.2.أبو جراد )  .3
بين التحفظ في السياسات 
المحاسبية وتطبيق الحاكمية 
المؤسسية وأثرىا عمى جودة 

اإلفصاح في البنوك التجارية العاممة 
 في فمسطين

النعرؼ لمى العالقة برف 
النصفظ ف  السراسات 

كنطبرؽ صككمة المصاسبرة 
الشركات كأ رىا لمى 

مكدة اإلف اح ف  البنكؾ 
النماررة العاممة ف  

 فمسطرف

النصفظ ف   المنيج النصمرم 
السراسات 
المصاسبرةي 
مكدة 
 اإلف اح
 المصاسب 

أف المنكسط الصساب  العاـ 
لصككمة الشركات ف  قطاع 

%(ي كىذا 62.33البنكؾ )
رم ؿ درمة مرنفعة مف 

رالصظ صككمة الشركاتي ك 
كذلؾ أف ننائج السنكات 
ال مسة اأ ررة ماءت 

 من،اربة
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 متغيرات أسموب الدراسة ىدف الدراسة ، وعنوان الدراسةاسم الباحث الرقم
 الدراسة

 أىم النتائج

( بعنوان: أىمية 1.2.أحالم )  .4
التدقيق الداخمي في إدارة المخاطر 

ة مومدى انعكاساتو عمى حوك
الشركات " دراسة ميدانية لعينة من 

 -بسكرة–شركات المساىمة 

الكقكؼ لمى أىمرة 
الندقرؽ الدا م  إلدارة 

اسانو الم اطر كمدل انعك
لمى صككمة الشركات 
ك  ك ان ف  شركات 
المساىمة الن  نعنبر 
مصرط مم ء بالم اطر 
كسعريا المنكا ؿ لنص،رؽ 

 الشفافرة كالم داقرة

المنيج الك ف  
 النصمرم 

الندقرؽ 
ي الدا م 
إدارة 
 يالم اطر
صككمة 
 الشركات.

أف الندقرؽ الدا م  لو دكر 
فعاؿ ف  المؤسسة لذا فإف 

نسنفرد منو  إدارة الم اطر
ات الن  مف  الؿ المعمكم

ر،دميا صكؿ مكاطف 
الن  مف الممكف  الضعؼ

أف ننعرض ليا المؤسسةي 
كما أظيرت أف لمندقرؽ 
الدا م  دكر كبرر ف  

المساىمة ف  نطبرؽ صككمة 
 الشركات

( بعنوان: العالقة بين 1.2.صيام )  .5
الحاكمية المؤسسية وجودة األرباح: 

ركات دراسة تطبيقية عمى الش
الصناعية المدرجة في بورصة 

 فمسطين

براف معرفة مدل كمكد 
لالقة برف لنا ر 

صككمة الشركات كالن  
ننككف مف مممس اإلدارة 
كلمنة الندقرؽ الدا م  
 كبرف مكدة اأرباح

مسح الن،اررر 
المالرة السنكرة 
لمك كؿ إلى 
المعمكمات 
 المطمكبة

الصاكمرة 
 المؤسسرة

مكدة ي
 اأرباح

ة ذات داللة كمكد لالق
إص ائرة برف اسن،اللرة 
مممس إدارة الشركة كبرف 
مكدة اأرباحي ككمكد لالقة 
طردرة ذات داللة إص ائرة 
برف لدد ألضاء مممس 
اإلدارة كبرف مكدة اأرباحي 
باإلضافة إلى كمكد لالقة 
طردرة ذات داللرة إص ائرة 
برف نشاط لمنة الندقرؽ 
 الدا م  كمكدة اأرباح.

( بعنوان: 2014) ،وباشي  بمفقيو،  .6
"العالقة بين جودة المراجعة الداخمية 

دراسة ميدانية  ،وحوكمة الشركات
 عمى شركات المساىمة السعودية"

 

 برف العالقة لمى النعرؼ
 الدا مرة مكدة المرامعة

 ف  الشركات كصككمة
 السعكدرة العربرة المممكة

 لمى النعرؼ مف  الؿ
 ف  المؤ رة العكامؿ أىـ

الدا مرة  المرامعة مكدة
 لمى انعكاسيا كمدل
 الشركات صككمة نصسرف

أسمكب النصمرؿ 
 الك ف 

مكدة 
المرامعة 
 يالدا مرة
صككمة 
 الشركات

كمكد ا نالفات ذات داللة 
إص ائرة برف ألضاء لماف 
المرامعة ف  الشركات 
المساىمة السعكدرة 

كالمرامعرف صكؿ أىـ لكامؿ 
مكدة المرامعة الدا مرة 

إلى نصسرف صككمة المؤدرة 
 الشركات



64 

 

 متغيرات أسموب الدراسة ىدف الدراسة ، وعنوان الدراسةاسم الباحث الرقم
 الدراسة

 أىم النتائج

( بعنوان: مساىمة 2014) رقايقية  .7
التدقيق في رفع جودة المعمومة 
المالية في ظل حوكمة الشركات 

دراسة ميدانية لعينة من المؤسسات "
 االقتصادية الجزائرية"

 

نكضرح الدكر الفعاؿ الذم 
رمعبو الندقرؽي لف طررؽ 
النغذرة العكسرة ف  ن،ررـ 

رة كنمبرة المعمكمات المال
الصامات المنزاردة 

لمعمكمات ذات م داقرة 
ك الصة الن اذ ال،رارات 

 يالمالئمة

المنيج الك ف  
 النصمرم 

مكدة 
المعمكمات 

 يالمالرة
صككمة 
 الشركات

انو كبشكؿ لاـ صككمة 
الشركات ى  نظاـ مف 
 اللو ندار المؤسسة 

ككرؿ لمى ص،كؽ  ابالنبارى
أ صاب الم الح كذلؾ مف 

لة مف اآللراتي  الؿ مممك 
كما أف لمؿ مدقؽ 
الصسابات ررنكز لمى 
لنا ر أساسرة رنصدد 
درمة نأ ررىا لمى صككمة 
الشركات منيا ) مدل 
 مكضكلرة كاسن،اللرة

مدقؽ الصسابات كمكدة  
 أداء لممو (.

( بعنوان: "مساىمة 2013) ،كيرزان  .8
التدقيق الداخمي في تطبيق الحوكمة 
في المصارف السورية العامة 
 والخاصة )دراسة مقارنة("

مدل مساىمة الندقرؽ 
الدا مٌ  ف  نطبرؽ 

ككمة ف  الم ارؼ الص
ي كالنعٌرؼ لمى السكرٌرة

مدل مساىمة الندقرؽ 
الدا مٌ  ف  نطبرؽ 

الصككمة ف  الم ارؼ 
 السكرٌرة ال اٌ ة

المنيج الك ف  
 النصمرم 

 الندقرؽ
 يالدا م 
ف   الصككمة

الم ارؼ 
 السكررة

الدا م  ف   رساىـ الندقرؽ
 نطبرؽ الصككمة 

ف  الم ارؼ السكرٌرة 
العاٌمة كال ا ةي إال انو 
ىناؾ  فركقات ف  درمة 

 أفالمساىمة صرث نبرف 
م ارؼ  المساىمة ف 

ال،طاع ال اص منكفػرة 
ب كرة أك ر مف م ارؼ 
ال،طاع العاـي كانو ال 
رضمف الندقرؽ الدا م  

صمارة كاممة لص،كؽ اأقمرة 
ف مف المساىمرف م

الممارسات االسنغاللرة 
 لممساىمرف المسرطررف
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( بعنوان: أثر 1.2.المناصير )  .9
تطبيق قواعد حوكمة الشركات عمى 
أداء شركات الخدمات المساىمة 

 العامة األردنية

معرفة أ ر نطبرؽ قكالد 
صككمة الشركات لمى 
أداء شركات ال دمات 

المساىمة العامة اأردنرةي 
كما ىدفت إلى الكقكؼ 

مدل نطبرؽ قكلد  لمى
صككمة الشركات لف 
طررؽ م،ارنة اف اصات 
شركات ال دمات الكاردة 
ف  الن،اررر السنكرة مع 
منطمبات اإلف اح 

ال ادرة لف ىرئة اأكراؽ 
 المال 

المنيج  
الك ف  
 النصمرم 

قكالد 
صككمة 
 يالشركات
أداء 
 الشركات

إلى أف مممكلة قكالد 
الصككمة المنعم،ة باإلف اح 

رة قد اصنمت المرنبة كالشفاف
اأكلى مف صرث النطبرؽ 
برف مممكلات قكالد 

صككمة شركات ال دمات 
اأردنرةي نالىا مممكلة 
قكالد الصككمة المنعم،ة 
بص،كؽ المساىمرفي  ـ 
مممكلة قكالد الصككمة 
المنعم،ة بمممس اإلدارة 

 بالمرنبة ال ال ة

( بعنوان: أثر تطبيق ..1.العبدلي )  .11
ية عمى جودة سالحاكمية المؤس

لشركات التدقيق الداخمي في ا
الصناعية المدرجة في سوق الكويت 

 لألوراق المالية.

قراس أ ر نطبرؽ دلائـ 
الصاكمرة المؤسسرة ف  
مكدة لممرة الندقرؽ 
الدا م  ف  الشركات 
ال نالرة المدرمة ف  
 سكؽ الككرت المالرة

المنيج الك ف  
 النصمرم 

 الصاكمرة
 المؤسسرةي
مكدة 

ندقرؽ ال
 الدا م 

كمكد نأ رر لنطبرؽ دلائـ 
الصاكمرة المؤسسرة 
)اإلف اح كالشفافرةي 
كالمساءلةي كالمسؤكلرةي 
كالعدالةي كاالسن،اللرةي 
كال،كانرف كاأنظمة( ف  
مكدة الندقرؽ الدا م  ف  
الشركات ال نالرة المدرمة 
ف  سكؽ الككرت لألكراؽ 

 المالرة
 ت( بعنوان: "آليا2011، )الدوغجي  .11

 اتخاذ في تؤثر التي الشركات حوكمة

 .األخالقي" الداخمي لمقرار المدقق

 

مدل نفالؿ المدقؽ 
الدا م  مع بعض 

المعضالت اأ القرةي 
كنصمرؿ أ ر ما إذا كاف 
آللرة صككمة الشركات 
نأ ررنا لمى ان اذ المدقؽ 
 الدا م  لم،رارات اأ القرة

المنيج 
 االسننباط 

آلرات 
صككمة 
 يالشركات

الؽ ا 
المدقؽ 
 الدا م 

كمكد أف المدق،رف الدا مررف 
رظيركف صساسرة كمممكلة 

لم،ضارا اأ القرة مف  لالرة
 الؿ ن،ررـ مكقفيـ نصك 
لدـ الن رؼ لندما 
ركاميكف المعضالت 

ككمة صف اأ القرةي كأ
قدرة لمى الشركات نؤ ر 



66 

 

 متغيرات أسموب الدراسة ىدف الدراسة ، وعنوان الدراسةاسم الباحث الرقم
 الدراسة

 أىم النتائج

المدق،رف الدا مررف 
 ن رؼ بشكؿ أ الق بال

ور لجان ( بعنوان: د..1.أحمد )  .12
المراجعة كأحد دعائم الحوكمة في 
تحسين جودة التقارير المالية 

"دراسة تطبيقية عمى شركات األدوية 
 المصرية".

ىدفت الدراسة الى نبراف 
دكر لماف المرامعة ف  
نصسرف مكدة الن،اررر 

المالرة ف  مميكررة م ر 
 العربرة

اسن،راء 
الدراسات 
الم نمفة 

المرنبطة بكؿ 
مف الصككمة 

لماف المرامعة ك 
 كالن،اررر المالرة

لماف 
المرامعة 
كدلائـ 

 يصككمةلم
مكدة 
الن،اررر 
 المالرة

كمكد نأ رر إرماب  لكؿ مف 
اسن،اللرة ألضاء لمنة 
المرامعة كصمميا كال برة 
المالرة ألضائيا ف  ن،ررر 
المرامعة ال ارمرةي كأنو ال 
ركمد أم نأ رر لعدد مرات 
امنمالرة الممنة ف  مكدة 

 لن،اررر المالرة.ا

( بعنوان: "العوامل 2005أبو ىين )  .13
المؤثرة في جودة تدقيق الحسابات 
من وجية نظر مدققي الحسابات 

 القانونيين في فمسطين

ىدفت الدراسة إلى معرفة 
العكامؿ المؤ رة ف  مكدة 
ندقرؽ الصسابات مف 
كمية نظر مدق،  

الصسابات ف  فمسطرفي 
كنصدرد اأىمرة النسبرة 

 لن ر لكؿ

المنيج الك ف  
 النصمرم 

العكامؿ 
المؤ رة ف  
مكدة ندقرؽ 
 الصسابات

إف نبن  مكانب المرامعة 
مراءات رقابة  لسراسات كا 
المكدة لمى ألماؿ 

المرامعة مف شأنو أف رؤدم 
إلى نصسرف مكدة ال دمات 
الم،دمة مف قبؿ ىذه 

 المكانب.

أظيرت الننائج أف ك 
المنظمات كالممعرات 

دكران ىامان ف   المينرة نمعب
النأ رر باإلرماب لمى مكدة 
ندقرؽ الصساباتي مع 

ضركرة كمكد إلزاـ قانكن  
مف قبؿ ىذه الممعرات رمـز 
مكانب المرامعة بانباع 
نظاـ  اص لرقابة المكدة 
مع فرض ل،كبات لمى 

 الم الفرف لذلؾ.
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14.  (Uemura, 2016:بعنوان ) 
"The Attributes of 

Japanese Corporate 
Governance Influencing 
the Quality of Internal 

Controls" 
 

 صككمة نصسف برف العالقة
 بمعميا مسن،مة  الشركات
المدقؽ  ك برة ؿكاسن،ال
 الذم النصك لمى يالدا م 
 اإلدارةي مممس رصدده
 الدا مرة المكدة كمراقبة

المنيج الك ف  
 النصرم 

صككمة 
 يالشركات

 برة المدقؽ 
 الدا م 

أبرزىاي  ننائج إلى نك مت
 لدريا الن  الشركاتاف 

رة المدقؽ اسن،الل نعزرز
 لدريا إدارات بسبب الدا م 
 لكاقب أم لن فرؼ الدافع

ذاي ك ك رمة اقن ادرة  كاف ا 
 رةاسن،الل نعزرز الممكف مف
ككمة رعكد بننائج ممنازة الص

 لمشركة

15.  (0162,Jarrar :بعنوان ) 
" The Effect of Corporate 
Governance in Palestine 

on the Efficiency of 
Internal Audit: Empirical 

Evidence" 

أ ر صككمة الشركات ف  
لمى كفاءة  فمسطرف

الندقرؽ الدا م  مف كاقع 
الشركات المدرمة ف  

 برك ة فمسطرف

المنيج الك ف  
 النصمرؿ

الصككمة 
الفمسطرنرة ي 

كفاءة 
الندقرؽ 
 الدا م 

 منغررات نطبرؽل أ ر ىناؾ
 كفاءة لمى الشركات مةصكك

 ف  الدا م  الندقرؽ
 العامة المساىمة الشركات

 بكر ة ف  المدرمة
 ى  ال،كالد كىذه. فمسطرف
 كالشفافرة اإلف اح)

 كالمسؤكلرة كالمساءلة
 فكأ (.كاالسن،اللرة كالعدالة
 أف إلى نشرر الدراسة ننائج
 لنطبرؽ كبرر نأ رر ىناؾ

 الشركات صككمة منغررات
 كفاءة ىلم فردم بشكؿ

 لمشركات الندقرؽ الدا م 
 بكر ة ف  المدرمة العامة

 .فمسطرف
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16.  Danescu, et al., 2015) )
 بعنوان:

"The valances of the 
internal audit in 

relationship with the 
internal control – 

corporate governance" 

ما برف  النكافؤمدل 
 الرقابةك  الندقرؽ الدا م 

 إطار نصت الدا مرة
كنصمرؿ  يالشركات صككمة

صككمة لأ ر ما إذا كاف 
الشركات نأ ررنا لمى 
العالقة برنيما كالعكس 
نماما ما إذا كاف لمندقرؽ 
الدا م  ا ر لمى دلـ 

 صككمة الشركات

المنيج الك ف  
 النصمرم 

الندقرؽ 
الدا م  
كالرقابة 
 يالدا مرة
صككمة 
 الشركات

 يالصككمة نطبرؽ ضماف أف
 شركةلم اإلدارة يانعكس الن ك 
 أف رمكف  صرحيال شكؿالب

مينة  ننفرذ رمعؿ مف
مينة  الندقرؽ الدا م 

رقابة ال كفرن الن ك  مسن،مة
 كالمشكرة ةمع،كلال الدا مرة
 لنص،رؽ م،رادةكل لإلدارة
الشركةي كمينة  أىداؼ

 لو مسن،مةال الندقرؽ الدا م 
 نصمرؿ ف  ساس اأ دكرال
 ككمةالص لممرات ن،ررـك 

دار   كالرقابة الم اطر ةكا 
رككف  ذلؾككؿ  يالدا مرة

كاضح ف  الشركات الن  
مف  أكبر رككف صمميا
 غررىا
 
 
 

17.  (2015،  Dogan )بعنوان: 
" Effects of Corporate 

Governance Components 
on Internal Audit Task: 
The Case of Lebanon" 

 

 مككنات آ ار سنكشاؼا
 لمى" الشركات صككمة
 ف  الدا م  رؽالندق مياـ

 منكسطةال الشركات
 المال  ال،طاع ف  كبررةكال

 المبنان 

المنيج الك ف  
 النصمرم 

مككنات 
صككمة 
 يالشركات

مياـ الندقرؽ 
 الدا م 

 لمى نؤ ر الصككمة مككنات
 كلند. الدا م  الندقرؽ مياـ

 بشكؿ المككنات إلى النظر
 اإلدارة كمدت منف ؿي

 ف  الندقرؽ كلمنة العمرا
 صرف ف  ىما االىـ ررالنأ 
 مياـ لمى رارنأ  أقؿ أف

 قبؿ مف الدا م  الندقرؽ
 كمممس ال ارمررف المدق،رف

 اإلدارة
 
 



69 

 

 متغيرات أسموب الدراسة ىدف الدراسة ، وعنوان الدراسةاسم الباحث الرقم
 الدراسة

 أىم النتائج

18.   (Deribe, and Regasa, 
2014) 

 بعنوان: 
" Factors Determining 
Internal Audit Quality: 

Empirical Evidence from 
Ethiopian Commercial 

Banks" 

ألة ما ـ دلرال لمى مسرن،د
إذا كاف لمكفاءة 

كالمكضكلرة كاأداء 
كالك كؿ إلى نكنكلكمرا 
المعمكمات ا ر لمى 
نصدرد نكلرة الندقرؽ 

 العكامؿ راسةكدالدا م ي 
 الندقرؽ مكدة نصدد الن 

كلالقنيا بمكدة  الدا م 
الندقرؽ الدا م  ف  
 البنكؾ النماررة اإل ركبرة

المنيج الك ف  
  النصمرم

مكدة 
 يالندقرؽ

مؤ رات ال
لمى مكدة 
 الندقرؽ

 دق،رفالم أداءلامؿ  أف
 الدا مررف

(performance) ىك 
 الذم أىمرة اأك ر العامؿ
 الندقرؽ مكدة لمى رؤ ر
 النماررة البنكؾ ف  الدا م 

  ن اصف ااك  .اإل ركبرة
 أصد ىك الدا مررف المدق،رف
 الرئرسرة المصدداتك  العكامؿ
 مكدة لمى نؤ ر الن 
 البنكؾ ف  الدا م  الندقرؽ

 اإل ركبرة النماررة
19.  (Zaharia, et al, 2014 )

 بعنوان:
"The Role of Internal Audit 
regarding the Corporate 

Governance and the 
Current Crisis" 

 ندقرؽال دكرالنعرؼ لمى 
 صككمة بشأف الدا م 
 الصالرة اتكاأزم الشركات

مدل نفالؿ المدقؽ ك 
 يىذا الدكرالدا م  مع 

كنصمرؿ أ ر ما إذا كاف 
آللرة صككمة الشركات 

نأ ررنا لمى المدقؽ الدا م  
 ر د كفاءة زرادةب

 نصمميان الن  الم اطر
 كضع نصسرفي ك الممالس
 كضماف الم اطر إدارة

 م اطرمل فعالة مراقبة
 الن  نكامو الشركات

المنيج الك ف  
 النصمرم 

صككمة 
 يالشركات
نفالؿ 
المدقؽ 
 الدا م 

ؽ لو اأ ر الكبرر أف الندقر
 إدارة فعالرة نصسرفلمى 

ي كاف كالرقابة الم اطر
 دكرال الدا م  لمندقرؽ
 صككمة بشأفالكبرر 
كدلـ كمكدىا ف   الشركات

 اأىمرة أفالشركةي ك 
 الدا م  لمندقرؽ الممنكصة

إذا لـ ن،نرف  يت مؤ رةلرس
 الشاممة النشررعرة اأصكاـب

 .ذلؾ ننظـ الن 

21.  (Hofer and Grabmann 
(2014, 
 :بعنوان 

 "IMPACT FACTORS ON 
THE DEVELOPMENT OF 
INTERNAL AUDITING IN 
THE 21ST CENTURY" 

 نبراف الى الدراسة ىدفت
 الندقرؽ برف ما العالقة
 الدا مرة كالعكامؿ الدا م 
 النطكرات مف نشأت الن 

 .االقن ادرة

اسنعراض 
 اأدبرات 
 الساب،ة ف،ط

الندقرؽ 
الدا م ي 

مؿ الن  العكا
نؤ ر لمى 
مكدة 
 الندقرؽ

 مف كاف الصككمة نأ رر
  ،افة لمى النأ رر  الؿ

 المبادئ مف الشركة
 قكة كزرادة اأ القرة

 كالنزاىة المساىمرف
دارة اأ القرة  الم اطر كا 
 اأساسرة الننرمةك . ال،انكنرة
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 مف زاد النغرررات ننكع أف
 دكر كنكسع منطمبات
 .الدا مررف المدق،رف

 

21.  (4201(Gajevszky,  بعنوان: 
"Audit Quality and 

Corporate Governance: 
Evidence from Bucharest 

stock exchange" 

 مكدة برف العالقة
 صككمة كسمات المرامعة
ركمانرا  صالة ف  الشركات
بالسكؽ  المدرمةلمشركات 

 المال 

الك ف  
 النصمرم 

مكدة 
 يالمرامعة
سمات 
صككمة 
 الشركات

 قكرة إرمابرة لالقة كمكد
 ندقرؽ الدا م ال مكدة برف
 ندقرؽلم لمنة كمكدك 

 مسنكل لمىالدا م  
 ف ك  ذلؾي كمعي الشركات

 الننائج نشرر ركمانراي صالة
 ارنباط أم ركمد ال أنو إلى
 كمممس المرامعة مكدة برف

 ككذلؾ سن،ؿيم إدارة لمرا
المسن،مةي  اإلداررة ممكرةال

 اأ رل المنغررات كؿىذا ك 
 لرس لمريا الع كر ـن الن 
 مكدة لمى كبرر نأ رر لدريا

 دا م ال ندقرؽال
 

( Abdullah,  2014) دراسة  .22
 Redefining internal:" بعنوان

audit performance: 
Impact on corporate 

governance" 
 

 بصث الى نيدؼ الدراسة
 الدا م  الندقرؽ فعالرة

 صككمة لمى كنأ رره
 . الشركات

 نيج باسن داـ
 من،اربة الربأس

 م نمطةي
 الننائج كا راج
 برانات مف

 الن  االسنبانات
 ممعيا نـ

فعالرة  
الندقرؽ 
الدا م ي 
صككمة 
 الشركات

 اف نبرف الدراسة ننائج كف 
 برنت المنعم،ة الم،ابالت

 ف  الدا م  الندقرؽ أىمرة
 أرضا الننائج كنشرر الرقابة
 مشاركة مسنكل أف إلى

 مف مرصمة كؿ ف  الصككمة
 رسيـ الندقرؽ لممرة راصؿم

 .الشاممة الفعالرة زرادة ف 
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 متغيرات أسموب الدراسة ىدف الدراسة ، وعنوان الدراسةاسم الباحث الرقم
 الدراسة

 أىم النتائج

23.  (2013،Zhang  )بعنوان: 
" Corporate Governance, 
Internal Control and the 
Role of Internal Auditors 
– A Survey of Chinese 

Manager. 
 

 ف  الدا م  ندقرؽال دكر
 صككمة ر ص ما

 آراء طررؽ لف. الشركات
 .ل رنرةا الشركات مدررم

المنيج الك ف  
 النصمرم 

الندقرؽ 
الدا م ي 
صككمة 
 الشركات

 ىاما مزءا الدا م  الندقرؽ
 كأف االسنشارم الفررؽ مف

 ال رف ف  الدا م  الندقرؽ
 قبؿ مف كبرر بشكؿ نأ ر قد

ف   اأ ررة النطكرات
 الندقرؽ كظرفةك  الصككمةي
 نصك نغررت قد الدا م 

 إدارة ف  المشاركة مف مزرد
 الدا مرة كالرقابة  اطرالم

24.  (2013,  Yan and  Mahzan )
 :بعنوان

" Harnessing the benefits 
of Corporate Governance 
and Internal Audit Advice 

to SME" 

 نس رر رمكف كرؼ معرفة
 الشركات صككمة نعزرزك 

 ال غررة الشركات ف 
  الؿ مف كالمنكسطة

 الدا م  الندقرؽ ضماف
 تالشركا لمسالدة
 كالمنكسطة ال غررة

 أىدافيا نص،رؽل

المنيج الك ف  
 النصمرم 

صككمة 
ي الشركات
الندقرؽ 

الدا م  ف  
الشركات 
ال غررة 
 كالمنكسطة

 الراىف الكضع أف كمد
 ف  الشركات لصككمة

 ال غررة الشركات
 م ررة لرست كالمنكسطة
 اإلطالؽي لمى لإللماب
 قمة بسبب أساسا كذلؾ
 فةنكم ارنفاع ككذلؾ الكل 

 الصككمة ننفرذ
 

 يسبٔس انذساعبد انغبثمخ 1.1

 :الفئات النالرةراسات الساب،ة ننمصكر صكؿ كانت الد

كالدراسات الن  كانت ننضمف ىذا  مكدة الندقرؽ الدا م  لمشركات:الصككمة لمى نطبرؽ ر ر نأ .1
 .Danescuكدراسة  يالعبدل دراسة  المصكر

 ننضمف كانت الن  الدراساتك  :دقؽ الدا م  لمشركاتنأ رر نطبرؽ الصككمة لمى  برة ككفاءة الم .2
 .Zahariaكدراسة  يDogan دراسةي Jarrarدراسة  يUemuraدراسة  المصكر ىذا

دراسة  المصكر ىذا ننضمف كانت الن  الدراساتك  :لمى اداء الشركات الصككمة نطبرؽ نأ رر .3
 .Yan and  Mahzanرقار،ةي دراسة المنا رري كدراسة 
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 كانت الن  الدراسات كمف: لمى مكدة االف اح كمكدة االرباح لمشركات الصككمة نطبرؽ نأ رر .4
 دراسة ابك مرادي دراسة  راـي كدراسة أصمد. المصكر ىذا ننضمف

 ىذا ننضمف كانت الن  الدراسات كمف: الندقرؽ الدا م  ف  نطبرؽ صككمة الشركاتمكدة نأ رر  .5
ـي دراسة بمفر،و كباشرخي دراسة كررزافي دراسة دراسة بم داـي دراسة أصالدراسة ل ضر,  المصكر

Gajevszky ي دراسةAbdullah ي كدراسةZhang. 

 ىذا ننضمف كانت الن  الدراسات كمف: العكامؿ المؤ رة ف  مكدة الندقرؽ الدا م  لمشركات .6
 Hofer  دراسةك ي Deribe and Regasaدراسة  دراسة الدكغم ي دراسة أبك ىرفي المصكر

and Grabmann. 
 

 يب ًٚٛض انذساعخ ػٍ انذساعبد انغبثمخ 5.1

نعنبر ىذه الدراسة مف الدراسات النكلرة الن  ن،دـ لمشركات المعرفة كالمعمكمات الصدر ة ف  كرفرة 
 .مف امؿ نص،رؽ نمك اقن ادم لمى المسنكل الذان  كالمسنكل الممنمع  أدائيانطكرر 

 رنبرف كالندقرؽ الدا م  الصككمة مماؿ ف ننائميا ك  الساب،ة الدراسات رمصاك ل السابؽ العرض ؿال  مف
 المصاسب  ف احاإلك  الشركات أداء ىمل الصككمة ررأ ن دراسة نناكلت الساب،ة الدراسات معظـ أف

لمى  ككذلؾ المالرة البرانات مك كقرة ىمل النأ رر مف كالصد يكمكدة االرباح المالرة الن،اررر كمكدة
سكل  لمى مكدة الندقرؽ الدا م  الشركات ةصككم ر نطبرؽر نأ ننناكؿ ـل كلكف كفاءة الندقرؽ الدا م 

 ي كلمى ذلؾ فاف ما رمرز الدراسة لف الدراسات اال رل ى :دراسنرف

 ىـأ ضر سنعنلف  بكر ة فمسطرف  المدرمة شركاتف  ال الصككمة نطبرؽ معرفة مدلب ننمرز .1
 رمكف الن  المنغرراتة النطبرؽ ك كـ ى  درم كنصدردميا ف  معرفة اسن دا رنـ الن  المؤشرات

 ىا إرماد كـ نؤ ر ف  مكدة الندقرؽ الدا م .لند
لمى مكدة الندقرؽ  2009ر نطبرؽ مدكنة الصككمة الفمسطرنرة لعاـ رأ ن ،راسب ننمرز ىذه الدراسة .2

لمشركات المدرمة ف  بكر ة فمسطرفي كذلؾ مف  الؿ نسمرطيا الضكء لمى مفيكـ الصككمة 
 كمؤشرانيا.
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امنمالات نيا صرث نناكؿ المنغرر المسن،ؿ )اب،ة ف  منغررارز الدراسة الصالرة لف الدراسات السننم .3
دارة الشركةي كالندقرؽي كأ صاب الم الح اأ رلي  اليرئة العامةي كص،كؽ المساىمرفي كا 

مكدة كاإلف اح كالشفافرة(ي برنما المنغرر النابع ف،د نناكؿ )اأىمرة كالمكضكلرةي كاالسن،اللرةي ك 
 أداء العمؿي كنطاؽ العمؿ(.

كقع أف رؤ راف لمى مف المنكالمذاف  ا ندرس مصكررف )الصككمة, كالندقرؽ(ككنيننمرز ىذه الدراسة  .4
مف اإلدارة ككذلؾ  ان اذ ال،رار لمشركات كلالقنيا كأ رىا ف  المصاسبرة كاإلداررة مكدة المعمكمة

 .المسن مررف
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 الرابعالفصل 

جراءات الدراسةطريقة و   ا 

 :ذساعخان ٛخيُٓد 6.1

عرنة كممع ر،كـ لمى ك ؼ   ائص ظاىرة م الذم المنيج الك ف  ف  ىذه الدراسة الباصثاسن دـ 
كالص،ػػائؽ لػػف المشػػكمة مكضػػكع الدراسػػةي  ي الػػذم ريػػدؼ إلػػى نػػكفرر البرانػػاتمعمكمػػات لنيػػا دكف نصرػػز

    فػػػ  اسػػػنعراض الدراسػػػات السػػػاب،ةاد المػػػنيج النػػػاررنػػػـ النمػػػ لنفسػػػررىا كالكقػػػكؼ لمػػػى دالالنيػػػاي كمػػػا
نػػـ نطػػكرر ك ي كاالسػػنفادة منػػو فػػ  اسػػن راج أنمػػكذج الدراسػػة كالعكامػػؿ المػػؤ رة فػػ  مػػكدة النػػدقرؽ الػػدا م 

فػػ   مبػػادئ صككمػػة الشػػركات فػػ  فمسػػطرف لػػدل الشػػركات المدرمػػة م،رػػاس بيػػدؼ قرػػاس مػػدل نطبرػػؽ
 .بكر ة فمسطرف

   فشضٛبد انذساعخ: 1.1

 ألجل تحقيق أىداف الدراسة فقد تم وضع الفرضية الرئيسية التالية:و 

لمى مكدة الندقرؽ الدا م  لمشركات المدرمة ف   الشركات صككمةلر ذك داللة إص ائرة رأ ن"ال ركمد 
 "بكر ة فمسطرف

 الفرضيات الفرعية التالية:وينبثق عن الفرضية الرئيسية 

 الدا م  دقؽلما أىمرة لمى الشركات صككمةل إص ائرة لةدال ذك ررأ ن ركمد ال" الفرضية األولى:
 "فمسطرف بكر ة ف  المدرمة لمشركات

 الدا م  دقؽمال مكضكلرة لمى الشركات صككمةل إص ائرة داللة ذك ررأ ن ركمد ال" الفرضية الثانية:
 "فمسطرف بكر ة ف  المدرمة لمشركات

 الدا م  دقؽالم اسن،اللرة لمى الشركات صككمةل ةإص ائر داللة ذك ررأ ن ركمد ال" :الثالثة الفرضية
 "فمسطرف بكر ة ف  المدرمة لمشركات

 لممدقؽ العمؿ أداء مكدة لمى الشركات صككمةل إص ائرة داللة ذك ررأ ن ركمد ال" :رابعةال الفرضية
 "فمسطرف بكر ة ف  المدرمة لمشركات الدا م 
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 مدقؽال لمؿ نطاؽ لمى الشركات صككمةل ئرةإص ا داللة ذك ررأ ن ركمد ال" :خامسةال الفرضية
 "فمسطرف بكر ة ف  المدرمة لمشركات الدا م 

 إًَٔرج انذساعخ: 1.1

 ( ركضح أنمكذج الدراسة:  1.4الشكؿ رقـ )

 (: إًَٔرج انذساعخ2..شكم سلى )

 المتغير التابع                                    المتغير المستقل

 في الشركات جودة التدقيق الداخمي                                    في الشركات الحوكمة

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 أ صاب الم الح
  رلاأي  

 العامة اليرئة امنمالات

 ص،كؽ المساىمرف

 ادارة الشركة

 الندقرؽ

 اأىمرة

 المكضكلرة

 االسن،اللرة

 مكدة أداء العمؿ

 نطاؽ العمؿ كالشفافرة اإلف اح
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 اإلحصائية: األساليب 4.4

( كنـ اسن داـ اال نبارات SPSSل،د قاـ الباصث بنفررغ كنصمرؿ االسنبانة مف  الؿ برنامج )
 اإلص ائرة النالرة:

 لنسب المئكرة.النكرارات كا .2

 .المنكسطات الصسابرةي االنصرافات المعراررة .3

 ا نبار كركنباخ ألفا لمعرفة  بات ف،رات االسنبانة. .4

 معامؿ ارنباط سبررماف براكف لمعرفة  بات ف،رات اأداة. .5

 لمعرفة  دؽ ف،رات االسنبانة. (Person correlationمعامؿ االرنباط بررسكف ) .6

 رفة نأ رر المنغررات المسن،مة لمى المنغررات النابعة.ا نبار االنصدار المنعدد لمع .7

  :ذساعخيدزًغ ان 5.2

بناررخ شركة  59كالبالغ لددىا  فمسطرف بكر ةالشركات المدرمة ف   مف دراسةنككف ممنمع ال
مف  3028\4\30العدد بناررخ  كنـ ا ذ )مكمكدة كمنكفرة لمى مكقع بكر ة فمسطرف ـ42/12/3027

 كال دمات البنكؾنـ اسن ناء الشركات الن  مماؿ لمميا ف  ي ك (www.pex.ps: االلكنركن  المكقع
 الن  المدكنة لف ن نمؼ بيا  ا ة ةصككم مدكنة ليا فأشركة  25كالبالغ لددىا  مرفأالنك  المالرة
اسن نرت الشركات  كأرضاي صدر ان  فمسطرف بكر ة ف  إدراميا نـ الن  الشركاتك  يالدراسة لمريا نمرل
ي كالشركات الن  م،رىا  ارج الضفة الغربرة ( شركة3كفة لف النداكؿ  الؿ السنة كالبالغ لددىا )المكق

( شركة :3)غزة( كالبالغ لددىا شركة كاصدةي لذا فإف ممنمع الدراسة ال اضع لمبصث رنككف مف )
 .مدرمة ف  بكر ة فمسطرف

 :ذساعخػُٛخ ان 1.2

% ىػامش 20بنسػبة  فمسػطرف بكر ػةات المدرمػة فػ  شػركة مػف الشػرك( 34نككنت لرنة الدراسة مف )
ي  http://www.surveysystem.com/sscalc.htm) كمناصة لبر المكقع اإللكنركن :)مكمكدة  طأ

 لمػى المبصػك رف اسػنبانو( 226صرػث نػـ نكزرػع ) )اليادفػة(ي ، ػدرةالبالطرر،ػة مفردات العرنة  نـ ا نرار
 .%(8.5:ي بنسبة اسنرماع بمغت )اسنبانو( 223ع )ي كنـ اسنرمامف اإلدارات العمرا لمشركات
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 :انذساعخ أداحٔصف  7.1

مزأرفي المزء اأكؿ لبارة لف  م،سـ إلىلبارة لف اسنبراف  كالن  كانت الدراسة أداةقاـ الباصث بإلداد 
برانػػػات لامػػػة )منغرػػػرات درمكغرافرػػػة: المػػػنسي العمػػػري المؤىػػػؿ العممػػػ ي الن  ػػػص العممػػػ ي المسػػػمى 

مكػكف مػف لبػارات ن،ػرس صككمػة الشػركات كالنػدقرؽ الػدا م ي  ي كالمػزء ال ػان سنكات ال بػرة(الكظرف ي 
 صرث نـ ن،سرـ المزء ال اص بصككمة الشركات إلى سنة أبعاد ى :

 ( لبارات.8مدل نطبرؽ قكالد امنماع اليرئة العامةي صرث نككف مف ) -2

 .ت( لبارا9مدل نطبرؽ قكالد ص،كؽ المساىمرفي كالذم نككف مف ) -3

 ( لبارات.:مدل نطبرؽ قكالد إدارة الشركةي كنككف مف ) -4

 ( لبارات.8مدل نطبرؽ قكالد الندقرؽي كنككف مف ) -5

 ( لبارات.8مدل نطبرؽ قكالد أ صاب الم الح اأ رلي كنككف مف ) -6

 ( لبارات.9مدل نطبرؽ قكالد اإلف اح كالشفافرةي كنككف مف ) -7

لنػػ  كضػػعت مػػف أمميػػا. كنػػـ االلنمػػاد لمػػى مدكنػػة ( لبػػارة ن،ػػرس اأىػػداؼ ا57صرػػث ككنػػت ممنمعػػة )
 الصككمة الفمسطرنرة ف   راغة لبارات ىذا المماؿ.

 ف  صرف نككف المزء ال اص بمكدة الندقرؽ الدا م  مف  مسة مصاكر كى :

 ( لبارات.6اأىمرةي كنككنت مف ) -2

 ( لبارات.5المكضكلرةي نككنت مف ) -3

 ( لبارات.4االسن،اللرةي نككنت مف ) -4

 ( لبارات.5أداء العمؿي نككنت مف )مكدة  -5

 ( لبارات.6نطاؽ العمؿي نككف مف ) -6
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 معػاررر( لبارة ن،رس اأىداؼ الن  كضعت مف أمميا. كالنمد الباصػث لمػى 32صرث ككنت ممنمعة )
( كالدراسػػات السػػاب،ةي أنظػػر: IIA)الػػدا مررف لممػػدق،رف اأمرركػػ  المعيػػد لػػف ال ػػادرة المينرػػة الممارسػػة

 .(2ممصؽ رقـ )

 ذساعخ:صذق أداح ان 8.2

 صذق يدبل رطجٛك زٕكًخ انششكبد فٙ فهغطٍٛ 6.8.2

( Person correlationنػػػـ النص،ػػػؽ مػػػف  ػػػدؽ اأداة بصسػػػاب معامػػػؿ االرنبػػػاط بررسػػػكف )
 .(4الممصؽ رقـ ) مكضح ف لف،رات المماؿ اأكؿ مع الدرمة الكمرة لممماؿي كذلؾ كما ىك 

ف،رات كؿ مصكر مع الدرمة الكمرة لممصكر دالة إص ائراني مما  أف ممرع قرـ م فكفة ارنباطصرث نبرف 
نطبرػػػؽ صككمػػػة الشػػػركات فػػػ  مصػػػاكر ممػػػاؿ رشػػػرر إلػػػى قػػػكة االنسػػػاؽ الػػػدا م  لف،ػػػرات كػػػؿ مصػػػكر مػػػف 

 .قراس ما  رغت مف أمؿ قراسو ي كىذا بالنال  رعبر لف  دؽ ف،رات كؿ مصكر ف فمسطرف

 ششكبد فٙ فهغطٍٛ:انصذق انجُبئٙ نًدبل رطجٛك زٕكًخ ان 1.8.2

بررسػكف بػرف الدرمػة الكمرػة لكػؿ مصػكر كالمصػاكر  طاػػنبار ػػؿمعام بساػػبص صػثلباا ـاػػق ػؾلذ ػفملمنص،ؽ 
 ( ركضح ذلؾ.2.5اأ رل مع الدرمة الكمرة لممماؿ كالمدكؿ رقـ )

 (1.4خذٔل سلى )

يسٕس يٍ يسبٔس انًدبل نًصفٕفخ اسرجبط دسخخ كم  (Person correlationاالسرجبط ثٛشعٌٕ )َزبئح يؼبيم 

 يغ انذسخخ انكهٛخ نهًدبل.

معامل ارتباط  المحاور الرقم
 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 000. **810. العامة اليرئة مدل نطبرؽ قكالد امنماع  .1
 000. **856. المساىمرف مدل نطبرؽ قكالد ص،كؽ  .2
 000. **897. الشركة مدل نطبرؽ قكالد إدارة  .3
 000. **708. برؽ قكالد الندقرؽمدل نط  .4
 000. **760. مدل نطبرؽ قكالد أ صاب الم الح اأي رل  .5
 000. **773. مدل نطبرؽ قكالد اإلف اح كالشفافرة  .6

 (α =0.05(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )α=0.01** دالة إحصائيًا عند )
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درمػػة كػػؿ مصػػكر مػػف رـ م ػػفكفة ارنبػػاط نشػػرر المعطرػػات الػػكاردة فػػ  المػػدكؿ السػػابؽ إلػػى أف ممرػػع قػػ

دالػػة إص ػػائراني ممػػا رشػػرر إلػػى قػػكة االنسػػاؽ الػػدا م  لف،ػػرات  لمممػػاؿمػػع الدرمػػة الكمرػػة  مصػػاكر الممػػاؿ

نػػػأ رر نطبرػػػؽ صككمػػػة الشػػػركات فػػػ  فمسػػػطرف لمػػػى مػػػكدة النػػػدقرؽ اأداة كأنيػػػا نشػػػنرؾ معػػػا فػػػ  قرػػػاس 

 ء الم،راس الذم نـ النماده.ي لمى ضك الدا م  لمشركات المدرمة ف  بكر ة فمسطرف

 خٕدح انزذلٛك انذاخهٙصذق يدبل  1.8.2

إلػػى أف ممرػػع قػػرـ م ػػفكفة ارنبػػاط ف،ػػرات كػػؿ مصػػكر مػػع  (5) رقػػـ الممصػػؽ فػػ نشػرر المعطرػػات الػػكاردة 
مصػاكر الدرمة الكمرة لممصكر دالة إص ائراني مما رشرر إلى قكة االنساؽ الدا م  لف،ػرات كػؿ مصػكر مػف 

قرػاس مػا  ػرغت مػف  ي كىذا بالنال  رعبر لف  دؽ ف،رات كؿ مصػكر فػ دقرؽ الدا م مكدة النمماؿ 
 .أمؿ قراسو

 :خٕدح انزذلٛك انذاخهٙانصذق انجُبئٙ نًدبل  1.8.2

بررسػكف بػرف الدرمػة الكمرػة لكػؿ مصػكر كالمصػاكر  طاػػنبار ػػؿمعام بساػػبص صػثلباا ـاػػق ػؾلذ ػفملمنص،ؽ 
 ( ركضح ذلؾ.3.5المدكؿ رقـ )اأ رل مع الدرمة الكمرة لممماؿ ك 

 (2.4خذٔل سلى )

نًصفٕفخ اسرجبط دسخخ كم يسٕس يٍ يسبٔس انًدبل  (Person correlationاالسرجبط ثٛشعٌٕ )َزبئح يؼبيم 

 يغ انذسخخ انكهٛخ نهًدبل.

 المحاور الرقم
معامل ارتباط 
 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 000. **719. اأىمرة  .1
 000. **765. المكضكلرة  .2
 000. **500. االسن،اللرة  .3
 000. **869. مكدة أداء العمؿ  .4
 000. **796. نطاؽ العمؿ  .5

 (α =0.05(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )α=0.01** دالة إحصائيًا عند )

 درمػػة كػػؿ مصػػكر مػػفنشػػرر المعطرػػات الػػكاردة فػػ  المػػدكؿ السػػابؽ إلػػى أف ممرػػع قػػرـ م ػػفكفة ارنبػػاط 

دالػػة إص ػػائراني ممػػا رشػػرر إلػػى قػػكة االنسػػاؽ الػػدا م  لف،ػػرات  لمممػػاؿمػػع الدرمػػة الكمرػػة  كر الممػػاؿمصػػا
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نػػػأ رر نطبرػػػؽ صككمػػػة الشػػػركات فػػػ  فمسػػػطرف لمػػػى مػػػكدة النػػػدقرؽ اأداة كأنيػػػا نشػػػنرؾ معػػػا فػػػ  قرػػػاس 

 ي لمى ضكء الم،راس الذم نـ النماده.الدا م  لمشركات المدرمة ف  بكر ة فمسطرف

 :نألداح ذق انجُبئٙانص 5.8.2

بررسكف بػرف الدرمػة الكمرػة لكػؿ ممػاؿ مػع الدرمػة  طاػنبار ػؿمعام بساػبص صثلباا ـاػق ػؾلذ ػفملمنص،ؽ 
 ( ركضح ذلؾ.4.5الكمرة لألداة كالمدكؿ رقـ )

 (3.4خذٔل سلى )

األداح  نًصفٕفخ اسرجبط دسخخ كم يدبل يٍ يدبالد (Person correlationاالسرجبط ثٛشعٌٕ )َزبئح يؼبيم 

 يغ انذسخخ انكهٛخ نألداح.

 المماالت الرقـ
معامؿ ارنباط 
 بررسكف )ر(

ال،رمة 
االصنمالرة 

(Sig.) 
 000. **927. نطبرؽ صككمة الشركات ف  فمسطرف  .1
 000. **941. مكدة الندقرؽ الدا م   .2

 (α =0.05(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )α=0.01** دالة إحصائيًا عند )

لمعطرػػات الػكاردة فػػ  المػدكؿ السػػابؽ إلػػى أف ممرػع قػػرـ م ػفكفة ارنبػػاط ف،ػرات أداة الدراسػػة مػػع نشػرر ا
الدرمة الكمرة لألداة دالة إص ائراني مما رشرر إلػى قػكة االنسػاؽ الػدا م  لف،ػرات اأداة كأنيػا نشػنرؾ معػا 

ركات المدرمػة فػ  نأ رر نطبرؽ صككمة الشركات ف  فمسطرف لمى مكدة الندقرؽ الدا م  لمشػف  قراس 
 ي لمى ضكء الم،راس الذم نـ النماده.بكر ة فمسطرف

 :ذساعخثجبد أداح ان 9.2

 انثجبد ثطشٚمخ كشَٔجبش أنفب 6.9.2
 

 يلفاأصساب ال بات بطرر،ة االنساؽ الدا م  كبصساب معادلة ال بات كركنباخ قاـ البصث ب
 .(5.5كذلؾ كما ىك مكضح ف  المدكؿ )
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 (4.4خذٔل سلى )

 ذساعخان أداحش أنفب نثجبد كشٔ َجبيؼبيم  َزبئح

 قيمة ألفا عدد الفقرات عدد الحاالت المجال

 0.961 46 112 نطبرؽ صككمة الشركات ف  فمسطرف

 0.872 21 112 مكدة الندقرؽ الدا م 

 0.963 67 112 الدرمة الكمرة لألداة )ممرع ف،رات االسنبانة(

ممرع قرـ معامالت  بات ألفا كركنباخ لممرع  ؽ أفنشرر المعطرات الكاردة ف  المدكؿ الساب
مف لالرة مدان بدرمة  ننمنع نةاالسنبا مماالت الدراسة ككذلؾ لمدرمة الكمرة مرنفعةي مما رشرر إلى أف

 .كقابمة اللنمادىا لنص،رؽ أىداؼ الدراسة ال بات

 انثجبد ثطشٚمخ انزدضئخ انُصفٛخ 1.9.2

مؿ االرنباط برف درمات ن ف  الم،راسي صرث رنـ صرث نعمؿ ىذه الطرر،ة لمى صساب معا
نمزئة الم،راس إلى ن فرف منكافئرفي صرث رنـ إرماد مممكع درمات المبصك رف لكؿ ن ؼ مف 
الم،راسي  ـ صساب معامؿ االرنباط برنيماي كنـ اسن داـ معادلة سبررماف براكف لمن صرحي كمعادلة 

 منمافي كقد نك ؿ الباصث إلى ما رم :

 (5.4خذٔل )

 طشٚمخ انزدضئخ انُصفٛخ

 المجال
عدد 
 الفقرات

 معامل االرتباط
معامل االرتباط 

المصحح لسبيرمان 
 براون

معامل االرتباط 
 المصحح لجتمان

تطبيق حوكمة الشركات 

 في فلسطين
57 0.801 (**)0.890 0.889 

 0.870(*) 0.878 0.782 32 جودة التدقيق الداخمي
 0.923(*) 0.923 0.858 78 الدرجة الكمية لألداة 

 رنـ النماد معامؿ منماف ف  صاؿ لدـ نساكم ن ف  الم،راس )*(
 رنـ النماد معامؿ سبررماف براكف ف  صاؿ نساكم ن ف  الم،راس)**( 
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ت ال بات لكؿ مماالت الدراسة ككذلؾ لممرع معامالمعامالت االرنباط ككذلؾ رنضح مف المدكؿ أف 
إلى أف الم،راس لمى درمة لالرة مف ال باتي كىك رعطى درمة مف رشرر  ف،رات اأداة لالرةي مما

ال ،ة لند اسن داـ الم،راس كأداة لم،راس ف  البصث الصال ي كىك رعد مؤشران لمى أف الم،راس رمكف أف 
 رعط  الننائج نفسيا إذا ما ألرد نطبر،و لمى العرنة كفى ظركؼ النطبرؽ نفسيا.

 لٛبط انًزغٛشاد 2..6

 يمٛبط أداح انذساعخ: فئبد 2..6.6

نـ صساب فئات م،اررس أداة الدراسة لنصدرد مسنكل الصكـ لمى منغررات الدراسةي ىؿ ى  مرنفعة أـ 
ي كبالنال  رنـ صساب  مسة ص،كؿاسن دمت الدراسة م،راس مندرج مف صرث  من فضةي أـ منكسطة؟

 كما رم : ال ماس فئات الم،راس 

 5( = 6-2الصد اأدنى لمم،راس = )-مدل الم،راس = الصد األمى لمم،راس

 0.90=6\5قسمة المدل لمى الصد األمى = 

 يمٛبط نٛكشد انخًبعٙ: 2..1.6

فإنػػػو لػػػادة مػػػا  (مطم،ػػػان )دائمػػػاني غالبػػػاني أصرانػػػاني نػػػادراني  ػػػػؿم  ا نرػػػارات  مسة ى  تالسنمابااكانػػػت إذا 
 (:7.5ند ؿ ال،رـ )اأكزاف( كما ف  المدكؿ رقـ)

 (6.4خذٔل )

 نٛكشد انخًبعٙ يمٛبط

 

 مطم،ان  نادران  أصرانان  غالبان  دائمان  التوافر  
 2 3 4 5 6 الدرجة

 

%(ي برنما )دائمػان( 30( رككف كزنيا النسب  )مطم،ان %(ي بمعنى أف )30رككف الكزف النسب  لكؿ درمة )
ة %(ي لر ار بعد ذلؾ إلػى صسػاب المنكسػط الصسػاب  )المنكسػط المػرمح(ي كصرػث أف طػكؿ الفنػر 200)

 (.8.5( فإنو رنـ نصدرد االنماه صسب قرـ المنكسط المرمح كما ف  المدكؿ )0.90رساكم )
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 (7.4خذٔل )

 زمٕل خًغخيمٛبط أداح انذساعخ يزذسج يٍ 

 المستوى المتوسط المرجح
 مطم،ان  1.79 – 1.00
 نادران  2.59 – 1.80
 أصرانان  3.39 – 2.60
 غالبان  4.19 – 3.40
 دائمان  5.00 – 4.20

 

 رصُٛف انًزٕعطبد انسغبثٛخ: 2..1.6

نصكرؿ م،راس أداة الدراسة إلى درمات أك ر  نـالمسن دـ ف  الدراسة لذا نم رص لم،راس النصمرؿ 
 (8.4نعبررا ككضكح لرنـ منيا ا نبار كنصمرؿ البرانات ب كرة  صرصةي كما ى  ف  المدكؿ )

 (8.4)خذٔل 

 يفبرٛر انزصسٛر

تطبيق الحوكمة عمى  درجة تأثير المتوسط الحسابي
 جودة التدقيق الداخمي

 ضعيفة 1.00-2.33
 ةمتوسط 2.34-3.67
 كبيرة 3.68-5.00

 

 خصبئص ػُٛخ انذساعخ 2...

( مف العاممرف ف  اإلدارات العمرا ف  الشركات الفمسطرنرة المدرمة ف  223نككنت لرنة الدراسة مف )
( ركضح   ائص العرنة 5.:، درةي كالمدكؿ )بكر ة فمسطرفي صرث نـ ا نرارىـ بطرر،ة العرنة ال

 الدرمكغرافرة.
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 (9.4خذٔل )

 خصبئص انؼُٛخ انذًٕٚغشافٛخ

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 الجنس
 74.1 83 ذكر
 25.9 29 أن ى

 100.0 112 المجموع

 العمر

 4.5 5 فأقؿ سنة  25
 17.0 19 سنة 26 - 30 
 35.7 40 سنة 31 - 35 
 28.5 32 سنة  36 - 40

 14.3 16 فأك ر سنة  41
 100.0 112 المجموع

 المؤىل العممي

 0.9 1 منكسط دبمـك
 0.9 1 لال  دبمـك

 75.0 84 بكالكرركس
 21.4 24 مامسنرر
 1.8 2 دكنكراه

 100.0 112 المجموع

 التخصص العممي

 61.6 69 مصاسبة
 12.5 14 كم رفرة مالرة لمـك
 20.5 23 ألماؿ دارةإ

 0.9 1 اقن اد
 4.5 5 ذلؾ غرر

 100.0 112 المجموع

 المسمى الوظيفي

 19.6 22 لاـ مدرر
 19.6 22 مال  مدرر

 34.8 39 مصاسب
 18.8 21 دا م  مدقؽ
 7.1 8 ذلؾ غرر

 100.0 112 المجموع
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 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 سنوات الخبرة

 9.8 11 فأقؿ سنكات 5 
 34.8 39 سنكات 6 - 10

 32.1 36 سنة  11 - 15
 12.5 14 سنة  16 - 20

 10.7 12 فأك ر سنة  20
 100.0 112 المجموع

 

%(. :.36%(ي ف  صرف بمغت نسبة اإلناث )85.2أف نسبة الذككر بمغت )( 5.:رنبرف مف المدكؿ )
عمر كانت النسبة كرنبرف أف الغالبرة مف العاممرف ف  اإلدارات العمرا مف الذككر. أما بالنسبة لمنغرر ال

سنة(ي  50 – 47سنة(ي نالىا الفئة العمررة ) 46 – 42األمى لفئات األمار فئة الذرف ألمارىـ )
سنة فأك ر(ي كماءت الفئة  52سنة(ي كنالىا الفئة العمررة )  40 – 36ف  صرف نالىا الفئة العمررة )

بة لمنغرر المؤىؿ العمم  كانت النسبة لمنغرر العمر. أما بالنس االقؿ سنة فأقؿ( النسبة 36العمررة ) 
(ي ف  صرف نالىا مامسنرراألمى فئة الذرف مؤىميـ العمم  )بكالكرركس(ي نالىا فئة المؤىؿ العمم  )

االقؿ لمنغرر المؤىؿ ( النسبة دبمـك منكسط كدبمكـ لال ) كماءت الفئنرف (ي دكنكراه) المؤىؿ العمم 
العمم  كانت النسبة األمى فئة الذرف ن   يـ )مصاسبة(ي كأما بالنسبة لمنغرر الن  ص  .العمم 

نالىا فئة الن  ص )إدارة ألماؿ(ي ف  صرف نالىا الذرف ن   يـ )لمكـ مالرة كم رفرة(ي كماء 
الن  ص ) اقن اد( كالن  ص )غرر ذلؾ( النسبة االقؿ لمنغرر الن  ص العمم . أما بالنسبة 

لفئة الكظرفرة )مصاسب(ي نالىا الفئنرف )مدرر لاـ كالمدرر لممسمى الكظرف  فكانت النسبة االلمى ا
المال (ي ف  صرف نالىا الفئة الكظرفرة )مدقؽ دا م (ي كماءت نسبة الفئة الكظرفرة )غرر ذلؾ( االقؿ 

كانت النسبة األمى لمذرف  برنيـ نسبة مف برف فئات المسمى الكظرف . كأما بالنسبة لسنكات ال برة 
 30 – 27سنة(ي كنالىا فئة الذرف  برنيـ ) 26 – 22نالىا الذرف  برنيـ )سنكات(ي  20 – 7)

سنة فأك ر(ي كماءت النسبة االقؿ لمذرف  30سنة(ي ف  صرف كانت الفئة الن  نالىا فئة الذرف  برنيـ )
  سنكات فأقؿ(. 6 برنيـ )
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 انخبيظانفصم 

 

 انجٛبَبد ٔػشض انُزبئح ٔيُبلشزٓبرسهٛم 

 حوكمة الشركات في فمسطين درجة تطبيق 1.1.5

اأسػػػالرب اإلص ػػػائرة اسػػػن دـ الباصػػػث كلمنص،ػػػؽ مػػػف الفرضػػػرات لمكشػػػؼ لػػػف مػػػدل نطبرػػػؽ الصككمػػػة 
 :المناسبة كما رم 

 لٕاػذ اخزًبع انٓٛئخ انؼبيخرطجٛك  6.6.6.5

اسػػػػن دـ الباصػػػػث المنكسػػػػطات الصسػػػػابرةي ي لمكشػػػػؼ لػػػػف مػػػػدل نطبرػػػػؽ قكالػػػػد امنمػػػػاع اليرئػػػػة العامػػػػة
 .النسبرةالمعراررةي كاأكزاف  كاالنصرافات

 (1.5خذٔل )

 مدى تطبيق قواعد اجتماع الييئة العامة

رقم 
المتوسط  العبارة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

درجة  الترتيب
 التطبيق

1 
رنـ إرساؿ دلكة المنماع اليرئة العامةي قبؿ أربعة لشر ركمان 

رئة العامة العادرة كغرر لمى اأقؿ مف مكلد امنماع الي
 العادرة.

 كبررة 1 98 0.27 4.92

2 
 ف  ال ارم  الصسابات مدقؽ ن،ررر المساىمرف رناقش
 كبررة 3 97 0.40 4.86 العامة. اليرئة امنماع

3 
رصؽ لممساىمرف االسنفسار مف مدقؽ الصسابات لف ال،ضارا 

 كبررة 6 96 0.44 4.80 الن  طرصت ف  الن،ررر المال .

4 
 زمانو( )مكانوي مكلدهي االمنماع بنرنرب الشركة ،ـكن

 كبررة 2 98 0.33 4.88 المناسب. بالشكؿ

5 
 بالدلكة نف رم  ألماؿ مدكؿ بإرفاؽ اإلدارة مممس ر،ـك

المبسطة  المالرة بالبرانات العامة )م صكبان  اليرئة المنماع
 الن  رفيميا الممرع(.

 كبررة 4 97 0.40 4.83

 رممككف المساىمرف بما فريـ الذرف رنـ نكضرح ص،كؽ 6
 كبررة 5 95 0.57 4.73 الشركة. أسيـ مف اأقؿ لمى % 10 ممنمعرف

7 
 بدء لند لممساىمرف العامة اليرئة امنماع ركضح رئرس

 كاالسنفسارات اأسئمة إ ارة مساىـ لكؿ رصؽ بأنو االمنماع
 االمنماع.  الؿ

 كبررة 4 97 0.42 4.83

 كبيرة 97 0.41 4.84 العامة الييئة تطبيق قواعد اجتماعالدرجة الكمية لمدى 
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كانػت  صرػث( أف مدل نطبرؽ قكالد امنمػاع اليرئػة العامػة كػاف بدرمػة كبرػرةي 1.5رنضح مف المدكؿ )
ف  المرنبة  تماءالن  ( 1الف،رة ) مدل نطبرؽ قكالد امنماع اليرئة العامةأك ر الف،رات أىمرة بالنسبة ل

)رػػنـ إرسػػاؿ دلػػكة المنمػػاع اليرئػػة العامػػةي قبػػؿ أربعػػة لشػػر ركمػػان لمػػى اأقػػؿ مػػف  النػػ  ن ػػياك  ياأكلػػى
المرنبػة ال انرػة  (ي نالىػا فػ 4.92مكلد امنماع اليرئة العامة العادرة كغرر العادرة(ي بمنكسط صساب  )

 المناسػب(ي بالشػكؿ زمانػو( )مكانػوي مكلػدهي االمنمػاع بنرنرػب الشػركة ( النػ  ن ػيا )ن،ػكـ4الف،ػرة )
 ن،ررػر المسػاىمرف ( الن  ن ػيا )رنػاقش2(ي كماءت ف  المرنبة ال ال ة الف،رة )4.88بمنكسط صساب  )

 (.4.86العامة( بمنكسط صساب  ) اليرئة امنماع ف  ال ارم  الصسابات مدقؽ

مػاءت فػ  المركػز اأ رػر ،ػد ف مدل نطبرؽ قكالد امنماع اليرئػة العامػةبالنسبة ل أما أقؿ الف،رات أىمرة
( الن  ن يا )رصؽ لممساىمرف االسنفسار مف مدقؽ الصسػابات لػف ال،ضػارا النػ  طرصػت فػ  3،رة )الف

( الن  ن ػيا 6(ي كماءت ف  المركز اأكؿ قبؿ اأ رر الف،رة )4.80الن،ررر المال ( بمنكسط صساب  )
شػركة( ال أسػيـ مػف اأقؿ لمى % 10 ممنمعرف رممككف المساىمرف بما فريـ الذرف )رنـ نكضرح ص،كؽ
( كالنػ  ن ػيما لمػى 7ي 5) ال ػان  قبػؿ اأ رػر فاصنمنػو الف،رنػاف(ي أما المركز 4.73بمنكسط صساب  )

 العامػة )م ػصكبان  اليرئػة المنمػاع بالػدلكة نف ػرم  ألمػاؿ مػدكؿ بإرفػاؽ اإلدارة مممػس النػكال  )ر،ػكـ
 لنػد لممسػاىمرف العامة رئةالي امنماع المبسطة الن  رفيميا الممرع((ي )ركضح رئرس المالرة بالبرانات

االمنمػاع( بمنكسػط صسػاب    ػالؿ اأسػئمة كاالسنفسػارات إ ػارة مسػاىـ لكػؿ رصػؽ بأنػو االمنمػاع بػدء
(4.83.) 

 رطجٛك لٕاػذ زمٕق انًغبًٍْٛ 1.6.6.5

اسن دـ الباصػث المنكسػطات الصسػابرةي كاالنصرافػات لمكشؼ لف مدل نطبرؽ قكالد ص،كؽ المساىمرفي 
 .النسبرةكزاف المعراررةي كاأ
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 (2.5خذٔل )

 لٕاػذ زمٕق انًغبًٍْٛيذٖ رطجٛك 

رقم 
 الفقرة

 العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

 الترتيب
درجة 
 التطبيق

8 
ركمد سيكلة ف  معامالت ممكرة اأسيـ برف المساىمرف 

 )ن،ؿ كنصكرؿ(.
 كبررة 2 94 0.51 4.71

9 
المعمكمات المنعم،ة بالشركة رص ؿ المساىمكف لمى 

 )ب فة دكررة كمننظمة كبسيكلو(.
 كبررة 6 92 0.54 4.60

10 
ر،ـك المساىمكف بالمشاركة كالن كرت ف  امنمالات 

 الممعرة العمكمرة بشكؿ لادؿ.
 كبررة 1 95 0.46 4.74

 كبررة 4 93 0.64 4.66 رصؽ لممساىمرف مساءلة مممس اإلدارة. 11

 كبررة 3 93 0.58 4.67 قنراح الصمكؿ المناسبة لمممس اإلدارة.رصؽ لممساىمرف ا 12

13 
رطمع المساىمكف لمى أم لممرات غرر لادرة رمكف أف 

 نؤدم إلى النأ رر لمى الشركة.
 كبررة 6 92 0.64 4.60

 كبررة 5 93 0.63 4.64 رنـ معاممة ممرع المساىمرف مف نفس الفئة بالنساكم. 14

 كبررة 3 93 0.66 4.67 مرة مف المساىمرف مف ممرع النكاص .رنـ صمارة ص،كؽ اأق 15

 كبيرة 93 0.58 4.66 المساىمين الدرجة الكمية  لمدى تطبيق قواعد حقوق

 

كانت أك ر  كاف بدرمة كبررةي صرث ص،كؽ المساىمرف( أف مدل نطبرؽ قكالد 2.5رنضح مف المدكؿ )
فػػػ  المرنبػػػة  تمػػػاءالنػػػ  ( 10الف،ػػػرة ) مسػػػاىمرفص،ػػػكؽ المػػػدل نطبرػػػؽ قكالػػػد الف،ػػػرات أىمرػػػة بالنسػػػبة ل

النػػ  ن ػػيا )ر،ػػـك المسػاىمكف بالمشػػاركة كالن ػػكرت فػػ  امنمالػات الممعرػػة العمكمرػػة بشػػكؿ ك  ياأكلػى
( النػػ  ن ػػيا )ركمػػد سػػيكلة فػػ  8المرنبػػة ال انرػػة الف،ػػرة ) (ي نالىػػا فػػ 4.74لػػادؿ(ي بمنكسػػط صسػػاب  )

(ي كماءت ف  المرنبة 4.71ؿ كنصكرؿ((ي بمنكسط صساب  )معامالت ممكرة اأسيـ برف المساىمرف )ن،
( النػ  ن ػيا )رػنـ صمارػة ص،ػكؽ اأقمرػة مػف المسػاىمرف مػف ممرػع النػكاص ( بمنكسػط 15ال ال ة الف،رة )

 (.4.67صساب  )
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مػػاءت فػػ  المركػػز اأ رػػر ،ػػد ف ص،ػػكؽ المسػػاىمرفمػػدل نطبرػػؽ قكالػػد بالنسػػبة ل أمػػا أقػػؿ الف،ػػرات أىمرػػة
)رص ػػؿ المسػػاىمكف لمػػى المعمكمػػات المنعم،ػػة بالشػػركة  لمػػى النػػكال  النػػ  ن ػػيا (13 ي39) نػػافالف،ر 

رطمػػع المسػػاىمكف لمػػى أم لممرػػات غرػػر لادرػػة رمكػػف أف نػػؤدم ي ))ب ػػفة دكررػػة كمننظمػػة كبسػػيكلو((
( 14(ي كماءت ف  المركز اأكؿ قبؿ اأ رر الف،ػرة )4.60بمنكسط صساب  ) (إلى النأ رر لمى الشركة

(ي أمػػا 4.64( بمنكسػػط صسػػاب  )رػػنـ معاممػػة ممرػػع المسػػاىمرف مػػف نفػػس الفئػػة بالنسػػاكما )النػػ  ن ػػي
(ي رصػؽ لممسػاىمرف مسػاءلة مممػس اإلدارةا )كالنػ  ن ػي( 11) ةالمركز ال ان  قبؿ اأ رر فاصنمنو الف،ػر 

 (.4.66بمنكسط صساب  )

 رطجٛك لٕاػذ إداسح انششكخ 1.6.6.5

ي اسػػػن دـ الباصػػػث المنكسػػػطات الصسػػػابرةي كاالنصرافػػػات لشػػػركةلمكشػػػؼ لػػػف مػػػدل نطبرػػػؽ قكالػػػد إدارة ا
 .النسبرةالمعراررةي كاأكزاف 

 (3.5خذٔل )

 إداسح انششكخيذٖ رطجٛك لٕاػذ 

رقم 
المتوسط  العبارة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

درجة  الترتيب
 التطبيق

 كبررة 1 99 0.26 4.93 .11إلى  5مف رنكلى إدارة الشركة مممس إدارة لدد ألضائو  16
 كبررة 4 95 0.65 4.76 مدة لمؿ مممس اإلدارة ال نزرد لف أربعة سنكات. 17

18 
ررال  مممس اإلدارة المعاممة المنساكرة لكؿ فئة مف فئات 

 كبررة 7 92 0.68 4.61 المساىمرف )كبطرر،ة لادلة(.

19 
م الح  مىرمنـز المممس بال،كانرف كاأنظمة مع الصرص ل

 كبررة 6 93 0.57 4.64 طراؼ ذات الم مصة.اأ

20 
شاممة لإلشراؼ  اسنرانرمرةرعمؿ المممس ضمف  طة 

 كبررة 5 95 0.52 4.73 كالرقابة.

21 
رعمؿ مممس اإلدارة لمى نص،رؽ ال،در الالـز لممساءلة مف 

 كبررة 8 92 0.59 4.59  الؿ نظاـ فعاؿ.

22 
مراءات رنـ النصدرد الدقرؽ لإلف اح  لف اليدؼ كالنشغرؿ كا 

 كبررة 6 93 0.53 4.64 العمؿ ال ا ة.

 كبررة 2 96 0.45 4.79 رنـ النصدرد الدقرؽ ليركؿ مممس اإلدارة. 23
 كبررة 3 95 0.46 4.77 ر،ـك المممس باإلشراؼ لمى لممرة اإلف اح. 24

 كبيرة 94 0.52 4.72 الشركة الدرجة الكمية لمدى تطبيق قواعد إدارة
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كانػػت أك ػػر  كػػاف بدرمػػة كبرػػرةي صرػػث إدارة الشػػركة( أف مػػدل نطبرػػؽ قكالػػد 3.5رنضػػح مػػف المػػدكؿ )
 يفػػ  المرنبػػة اأكلػػى تمػػاءالنػػ  ( 16الف،ػػرة ) إدارة الشػػركةمػػدل نطبرػػؽ قكالػػد الف،ػػرات أىمرػػة بالنسػػبة ل

  (ي بمنكسػػػػط صسػػػػاب11إلػػػػى  5رنػػػػكلى إدارة الشػػػػركة مممػػػػس إدارة لػػػػدد ألضػػػػائو مػػػػف النػػػػ  ن ػػػػيا )ك 
(ي رػنـ النصدرػد الػدقرؽ ليركػؿ مممػس اإلدارة( النػ  ن ػيا )23المرنبة ال انرة الف،رة ) (ي نالىا ف 4.93)

ر،ػـك المممػس باإلشػراؼ ( الن  ن يا )24(ي كماءت ف  المرنبة ال ال ة الف،رة )4.79بمنكسط صساب  )
 (.4.77( بمنكسط صساب  )لمى لممرة اإلف اح

 ةمػػاءت فػػ  المركػػز اأ رػػر الف،ػػر ،ػػد ف إدارة الشػػركةمػػدل نطبرػػؽ قكالػػد ة لبالنسػػب أمػػا أقػػؿ الف،ػػرات أىمرػػة
 (رعمػػػؿ مممػػػس اإلدارة لمػػػى نص،رػػػؽ ال،ػػػدر الػػػالـز لممسػػػاءلة مػػػف  ػػػالؿ نظػػػاـ فعػػػاؿ) النػػػ  ن ػػػيا (21)

ررالػػػ  ( النػػػ  ن ػػػيا )18(ي كمػػػاءت فػػػ  المركػػػز اأكؿ قبػػػؿ اأ رػػػر الف،ػػػرة )4.59بمنكسػػػط صسػػػاب  )
( بمنكسػػػط صسػػػاب  لمنسػػػاكرة لكػػػؿ فئػػػة مػػػف فئػػػات المسػػػاىمرف )كبطرر،ػػػة لادلػػػةمممػػػس اإلدارة المعاممػػػة ا

رمنػـز ) لمػى النػكال  ( كالنػ  ن ػيا22ي 19) نػاف(ي أما المركػز ال ػان  قبػؿ اأ رػر فاصنمنػو الف،ر 4.61)
رػػنـ النصدرػػد الػػدقرؽ )(ي طػػراؼ ذات الم ػػمصةالمممػػس بػػال،كانرف كاأنظمػػة مػػع الصػػرص لمػػى م ػػالح اأ

مراءات العمؿ ال ا ةلإلف اح لف ا  (.4.64بمنكسط صساب  ) (ليدؼ كالنشغرؿ كا 

 

 رطجٛك لٕاػذ انزذلٛك 1.6.6.5

ي اسن دـ الباصث المنكسطات الصسػابرةي كاالنصرافػات المعراررػةي لمكشؼ لف مدل نطبرؽ قكالد الندقرؽ
 .النسبرةكاأكزاف 

 (4.5خذٔل )

 انزذلٛكيذٖ رطجٛك لٕاػذ 

رقم 
 العبارة الفقرة

ط المتوس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

 الترتيب
درجة 
 التطبيق

 مف اللنمادىا كاضصة لمؿ  طة الندقرؽ لمنةنكفر  25
 كبررة 5 93 0.54 4.67 .اإلدارة مممس

 كؿ لف اإلدارة مممس إلى الن،اررر الندقرؽ لمنة نرفع 26
 كبررة 3 94 0.49 4.72 . الصرانو ضمف ند ؿ الن  اأمكر

 ممػا الشركة إدارة لػف باالسن،اللرة الندقرؽ لمنة ننمنع 27
 كبررة 1 95 0.50 4.77 .بفعالرة دكرىا ممارسة مف رمكنيا
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رقم 
 الفقرة

ط المتوس العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

درجة  الترتيب
 التطبيق

28 
 الدا م  الندقرؽ ىركؿ بنصدرد الدا م  الندقرؽ إدارة ن،ـك

 كبررة 3 94 0.49 4.72 .كنطاقو

29 
 نـ الن  الدكائر مع ن،ارررىا الدا م  الندقرؽ إدارة نناقش
 كبررة 2 95 0.53 4.75 .ندقر،يا

 لمنة قبؿ مف دا مران  ن،ررمان  الدا م  الندقرؽ إدارة ـن،ر 30
 كبررة 4 94 0.55 4.69  الندقرؽ.

مرة كؿ  الث   ارمران  ن،ررمان  الدا م  الندقرؽ إدارة ـن،ر 31
 كبررة 6 88 0.79 4.42  سنكات لمى اأقؿ.

 كبيرة 94 0.56 4.68 يقالدرجة الكمية لمدى تطبيق قواعد التدق
 

كانػت أك ػر الف،ػرات  كػاف بدرمػة كبرػرةي صرػث النػدقرؽ( أف مدل نطبرػؽ قكالػد 4.5رنضح مف المدكؿ )
النػػ  ن ػػيا ك  يفػػ  المرنبػػة اأكلػػى تمػػاءالنػػ  ( 27الف،ػػرة ) النػػدقرؽمػػدل نطبرػػؽ قكالػػد أىمرػػة بالنسػػبة ل

(ي بمنكسػػط بفعالرػػة دكرىػػا ممارسػػة مػػف رمكنيػػا ممػػػا الشػػركة إدارة لػػػف باالسػػن،اللرة النػػدقرؽ لمنػػة ننمنػػع)
 الػػػدا م  النػػػدقرؽ إدارة ننػػػاقش( النػػػ  ن ػػػيا )29المرنبػػػة ال انرػػػة الف،ػػػرة ) (ي نالىػػػا فػػػ 4.77صسػػػاب  )
 نػػاف(ي كمػػاءت فػػ  المرنبػػة ال ال ػػة الف،ر 4.75(ي بمنكسػػط صسػػاب  )نػػدقر،يا نػػـ النػػ  الػػدكائر مػػع ن،ارررىػػا

 اأمػكر كػؿ لػف اإلدارة مممػس إلػى الن،ػاررر النػدقرؽ لمنػة نرفػع)لمػى النػكال  ( النػ  ن ػيا 28ي 26)
 كنطاقػو( النػدقرؽ الػدا م  ىركػؿ بنصدرػد الػدا م  النػدقرؽ إدارة ي )ن،ػكـ( ػالصرانو ضػمف نػد ؿ النػ 

 (.4.77بمنكسط صساب  )

 (31) ةمػاءت فػ  المركػز اأ رػر الف،ػر ،ػد ف النػدقرؽمػدل نطبرػؽ قكالػد بالنسػبة ل أما أقؿ الف،ػرات أىمرػة
بمنكسػط  مػرة كػؿ  ػالث سػنكات لمػى اأقػؿ(  ارمرػان  ن،ررمػان  الػدا م  النػدقرؽ إدارة ن،ػرـ) النػ  ن ػيا
 النػػدقرؽ نػػكفر لمنػػة( النػػ  ن ػػيا )25(ي كمػػاءت فػػ  المركػػز اأكؿ قبػػؿ اأ رػػر الف،ػػرة )4.42صسػػاب  )

ل ػػان  قبػػؿ (ي أمػػا المركػػز ا4.67( بمنكسػػط صسػػاب  )اإلدارة مممػػس مػػف اللنمادىػػا كاضػػصة لمػػؿ  طػػة
 لمنػة قبػؿ مػف دا مرػان  ن،ررمػان  الػدا م  النػدقرؽ إدارة ن،ػرـ) ( كالنػ  ن ػيا30) ةاأ رػر فاصنمنػو الف،ػر 

 (.4.69بمنكسط صساب  ) الندقرؽ(
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 رطجٛك لٕاػذ أصسبة انًصبنر األخشٖ 5.6.6.5

اسػن دـ الباصػػث المنكسػطات الصسػػابرةي  يتطبيققق اعد ققح ب ققمصا د ا ققص   د  قق  لمكشػؼ لػف مػػدل 
 .النسبرةالمعراررةي كاأكزاف  كاالنصرافات

 (5.5خذٔل )

 أصسبة انًصبنر األخشٖيذٖ رطجٛك لٕاػذ 

رقم 
 الفقرة

 العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

 الترتيب
درجة 
 التطبيق

32 
ي إلصكاـ ال،انكف رنـ نسيرؿ مياـ أ صاب الم الح كف،ان 

 .مةمالئ لمؿ ظركؼ نكفررم ؿ 
 كبررة 4 92 0.60 4.62

 كبررة 6 91 0.60 4.54 .صسرف اأداءلنالعاممرف  نطكرر آلرات مشاركة ممرعرنـ  33

34 
اإللسار المال   رنـ ن مرـ ىركؿ فعاؿ كؼء لمصمارة مف

 .لمشركات
 كبررة 7 90 0.62 4.51

35 
طرؽ م نمفة  رنـ االن اؿ مع أ صاب الم الح إلرماد

 .الشركات إلىال ارم  كالدا م   اؿلنأمرف ندفؽ رأس الم
 كبررة 5 92 0.67 4.58

36 
كمممس اإلدارة  د آلرة لمؿ فعالة برف أ صاب الم الحنكم

 .لنكفرر اسنمراررة الشركة
 كبررة 3 93 0.51 4.67

37 
 بيا المعمكؿ كال،كانرف اأنظمة مع منكافؽ مال  نظاـ دركم
 .الصككمة لمنة مف

 كبررة 1 95 0.48 4.74

38 
 بيا المعمكؿ كال،كانرف اأنظمة مع منكافؽ إدارم نظاـ دمك ر

 .الصككمة لمنة مف
 كبررة 2 94 0.60 4.69

 كبيرة 92 0.58 4.62 الدرجة الكمية لمدى تطبيق قواعد أصحاب المصالح األخرى
 

 كػاف بدرمػة كبرػرةي صرػث أ ػصاب الم ػالح اأ ػرل( أف مػدل نطبرػؽ قكالػد 5.5رنضح مف المػدكؿ )
النػػ  ( 37الف،ػػرة ) أ ػػصاب الم ػػالح اأ ػػرلمػػدل نطبرػػؽ قكالػػد أك ػػر الف،ػػرات أىمرػػة بالنسػػبة لكانػػت 
 بيػػا المعمػكؿ كال،ػػكانرف اأنظمػة مػػع منكافػؽ مػػال  نظػاـ ركمػػدالنػػ  ن ػيا )ك  يفػ  المرنبػػة اأكلػى تمػاء
 ركمػديا )( الن  ن 38المرنبة ال انرة الف،رة ) (ي نالىا ف 4.74(ي بمنكسط صساب  )الصككمة لمنة مف
(ي 4.69(ي بمنكسػط صسػاب  )الصككمػة لمنػة مػف بيا المعمكؿ كال،كانرف اأنظمة مع منكافؽ إدارم نظاـ

 د آلرػػػة لمػػػؿ فعالػػػة بػػػرف أ ػػػصاب الم ػػػالحنكمػػػ( النػػػ  ن ػػػيا )36) ةكمػػػاءت فػػػ  المرنبػػػة ال ال ػػػة الف،ػػػر 
 (.4.67بمنكسط صساب  ) (كمممس اإلدارة لنكفرر اسنمراررة الشركة
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مػػاءت فػػ  المركػػز ،ػػد ف أ ػػصاب الم ػػالح اأ ػػرلمػػدل نطبرػػؽ قكالػػد بالنسػػبة ل ،ػػرات أىمرػػةأمػػا أقػػؿ الف
بمنكسػط  (اإللسػار المػال  رػنـ ن ػمرـ ىركػؿ فعػاؿ كػؼء لمصمارػة مػف) الن  ن ػيا (34) ةاأ رر الف،ر 
رػػنـ نطػػكرر آلرػػات ( النػػ  ن ػػيا )33(ي كمػػاءت فػػ  المركػػز اأكؿ قبػػؿ اأ رػػر الف،ػػرة )4.51صسػػاب  )
(ي أمػػػا المركػػػز ال ػػػان  قبػػػؿ اأ رػػػر 4.54( بمنكسػػػط صسػػػاب  )صسػػػرف اأداءلنالعػػػاممرف  ممرػػػع مشػػػاركة

طرؽ م نمفة لنأمرف ندفؽ  رنـ االن اؿ مع أ صاب الم الح إلرماد) ( كالن  ن يا35) ةفاصنمنو الف،ر 
 (.4.58بمنكسط صساب  ) (الشركات إلىال ارم  كالدا م   رأس الماؿ

 

 فصبذ ٔانشفبفٛخرطجٛك لٕاػذ اإل 1.6.6.5

ي اسن دـ الباصث المنكسطات الصسابرةي كاالنصرافات اإلف اح كالشفافرةمدل نطبرؽ قكالد لمكشؼ لف 
  .النسبرةالمعراررةي كاأكزاف 

 (6.5خذٔل )

 اإلفصبذ ٔانشفبفٛخيذٖ رطجٛك لٕاػذ 

رقم 
 الفقرة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

درجة  الترتيب
 التطبيق

39 
لادلة كنزرية   كرةف اح لف المعمكمات الميمة برنـ اإل

 كبررة 4 96 0.43 4.79 .ك ادقة

40 
رنـ اإلف اح لف المعمكمات الميمة ف  الكقت المناسب 

 كبررة 4 96 0.45 4.79 (.دكف نأ رر)

 كبررة 1 97 0.41 4.84  نكضرح أسماء مالكرف النسب الكبررة مف أسيـ الشركة.رنـ  41
 كبررة 5 95 0.48 4.74 .رنـ ن،درـ معمكمات لف ما رنعمؽ بالمدرررف الننفرذررف 42
 كبررة 3 96 0.46 4.81  .بال،در الكاف البرانات المالرةإلف اح لف ممرع رنـ ا 43

44 
 كالمدرررف اإلدارة مممس كرفرة ا نرار لف اإلف اح رنـ

 كبررة 7 94 0.54 4.71  .الننفرذررف

 كبررة 2 97 0.40 4.83 .كالمدرررف الننفرذررف ـ اإلف اح لف مكافأة مممس اإلدارةرن 45

46 
ظيار  رنـ اإلف اح لف فالمرة نظاـ الرقابة الدا مرة كا 

 كبررة 6 95 0.54 4.73 .فالمرنو كقكنو

 كبيرة 96 0.46 4.78 اإلفصاح والشفافية قواعد تطبيق الدرجة الكمية لمدى
   



94 

 

كانػػت  كػػاف بدرمػػة كبرػػرةي صرػػث اإلف ػػاح كالشػػفافرة( أف مػػدل نطبرػػؽ قكالػػد 6.5رنضػػح مػػف المػػدكؿ )
فػػػ   تمػػػاءالنػػػ  ( 41الف،ػػػرة ) اإلف ػػػاح كالشػػػفافرةيمػػػدل نطبرػػػؽ قكالػػػد أك ػػػر الف،ػػػرات أىمرػػػة بالنسػػػبة ل

(ي بمنكسػػط نكضػػرح أسػػماء مػػالكرف النسػػب الكبرػػرة مػػف أسػػيـ الشػػركةالنػػ  ن ػػيا )رػػنـ ك  يالمرنبػػة اأكلػػى
( النػػ  ن ػػيا )رػػنـ اإلف ػػاح لػػف مكافػػأة مممػػس 45المرنبػػة ال انرػػة الف،ػػرة ) (ي نالىػػا فػػ 4.84صسػػاب  )
( النػػ  43) ة(ي كمػػاءت فػػ  المرنبػػة ال ال ػػة الف،ػػر 4.83كالمػػدرررف الننفرػػذررف(ي بمنكسػػط صسػػاب  ) اإلدارة

 (.4.81بمنكسط صساب  )  (بال،در الكاف البرانات المالرةن يا )رنـ اإلف اح لف ممرع 

مػػاءت فػػ  المركػػز اأ رػػر ،ػػد ف اإلف ػػاح كالشػػفافرةمػػدل نطبرػػؽ قكالػػد بالنسػػبة ل قػػؿ الف،ػػرات أىمرػػةأمػػا أ
بمنكسػط  (الننفرػذررف كالمػدرررف اإلدارة مممػس كرفرػة ا نرػار لػف اإلف ػاح رػنـ) الن  ن ػيا (44) ةالف،ر 

ف ػػاح لػػف رػػنـ اإل( النػػ  ن ػػيا )46(ي كمػػاءت فػػ  المركػػز اأكؿ قبػػؿ اأ رػػر الف،ػػرة )4.71صسػػاب  )
ظيار فالمرنػو كقكنػو فالمرة نظاـ الرقابة الدا مرة (ي أمػا المركػز ال ػان  قبػؿ 4.73( بمنكسػط صسػاب  )كا 

بمنكسػط  (رنعمػؽ بالمػدرررف الننفرػذررف لمارنـ ن،درـ معمكمات ) ( كالن  ن يا42) ةاأ رر فاصنمنو الف،ر 
 (.4.74صساب  )

شركات ف  فمسػطرف صسػب أىمرنيػا النمػادان لمػى ( ركضح نرنرب مماالت صككمة ال7.5كالمدكؿ رقـ )
 المنكسطات الصسابرة.

 (7.5خذٔل )

 انذسخخ انكهٛخ نًدبالد رطجٛك زٕكًخ انششكبد فٙ فهغطٍٛ

 المماؿ الرقـ
المنكسط 
 الصساب 

االنصراؼ 
 المعرارم

الكزف 
 النسب 

 النرنرب درمة النطبرؽ

 1 ررةكب 97 0.41 4.84 العامة اليرئة نطبرؽ قكالد امنماع 1
 5 كبررة 93 0.58 4.66 المساىمرف نطبرؽ قكالد ص،كؽ 2
 3 كبررة 94 0.52 4.72 الشركة نطبرؽ قكالد إدارة 3
 4 كبررة 94 0.56 4.68 نطبرؽ قكالد الندقرؽ 4
 6 كبررة 92 0.58 4.62 نطبرؽ قكالد أ صاب الم الح اأ رل 5
 2 رةكبر 96 0.46 4.78 اإلف اح كالشفافرة قكالد نطبرؽ 6

 كبيرة 96 0.52 4.72 الدرجة الكمية
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رنضػػح مػػف  ػػالؿ المػػدكؿ السػػابؽ أف درمػػة نطبرػػؽ صككمػػة الشػػركات فػػ  فمسػػطرف كانػػت كبرػػرة لممرػػع 
بمنكسػط صسػاب  بمػغ  العامػة اليرئػة نطبرؽ قكالد امنماعالمماالتي صرث ماء ف  المركز اأكؿ مماؿ 

(ي 4.78بمنكسط صساب  بمغ ) اإلف اح كالشفافرة دقكال (ي ناله ف  المركز ال ان  مماؿ نطبرؽ4.84)
(ي كمػػاء فػػ  4.72 ػـ مػػاء فػػ  المركػػز ال الػث ممػػاؿ نطبرػػؽ قكالػػد إدارة الشػػركة بمنكسػط صسػػاب  بمػػغ )

(ي  ػـ مػاء فػ  المركػز ال ػامس 4.68المركز الرابع مماؿ نطبرػؽ قكالػد النػدقرؽ بمنكسػط صسػاب  بمػغ )
(ي كصؿ ف  المركز السادس كاأ رر 4.66سط صساب  بمغ )بمنك  المساىمرف نطبرؽ قكالد ص،كؽمماؿ 

 (.4.62مماؿ نطبرؽ قكالد أ صاب الم الح اأ رل بمنكسط صساب  بمغ )

 

 يغزٕٖ خٕدح انزذلٛك انذاخهٙ 1.6.5

مسػػػػػنكل مػػػػكدة النػػػػػدقرؽ الػػػػػدا م  كلمنص،ػػػػؽ مػػػػػف الفرضػػػػػرات اسػػػػن دـ الباصػػػػػث اأسػػػػػالرب  لمكشػػػػؼ لػػػػػف
 اإلص ائرة المناسبة كما رم :

 األْهٛخ 6.1.6.5

ي اسػػػن دـ الباصػػػث المنكسػػػطات الصسػػػابرةي كاالنصرافػػػات لممػػػدقؽ الػػػدا م  لمكشػػػؼ لػػػف مسػػػنكل اأىمرػػػة
 .سبرةالمعراررةي كاأكزاف الن

 (8.5خذٔل )

 انذاخهٙ أْهٛخ انًذلكيغزٕٖ 

رقم 
المتوسط  العبارة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

درجة  الترتيب
 التطبيق

 كبررة 4 95 0.48 4.77  .رسيـ المسنكل النعمرم  لممدقؽ ف  نصسرف مكدة أدائو 1

2 
رسيـ النعمرـ المسنمر لممدقؽ ف  نصسرف مكدة أدائو 

 كبررة 2 97 0.34 4.87  .المين 

3 
نسيـ ال برة المينرة بألماؿ الندقرؽ الدا م  ف  نصسرف 

 ةكبرر  1 98 0.34 4.89  .مكدة أداء المدقؽ الدا م 

مراءات العمؿ بالشركة ف  نصسرف  4 نسيـ المعرفة بعممرات كا 
 كبررة 3 96 0.41 4.82  .مكدة أداء المدقؽ الدا م 

نسيـ الشيادات المينرة م ؿ شيادة مدقؽ دا م  ف  نصسرف  5
 كبررة 5 95 0.46 4.75 مكدة أدائو.

 كبيرة 96 0.41 4.82 األىمية
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كانػػػت أك ػػػر الف،ػػػرات  بدرمػػػة كبرػػػرةي صرػػث تكانػػ مػػػدقؽ الػػػدا م أىمرػػة ال( أف 8.5رنضػػح مػػػف المػػػدكؿ )
نسػيـ النػ  ن ػيا )ك  يفػ  المرنبػة اأكلػى تمػاءالنػ  ( 3الف،ػرة ) أىمرة بالنسبة أىمرة المػدقؽ الػدا م ي

(ي بمنكسػػػط صسػػػاب  ال بػػػرة المينرػػػة بألمػػػاؿ النػػػدقرؽ الػػػدا م  فػػػ  نصسػػػرف مػػػكدة أداء المػػػدقؽ الػػػدا م 
 ةمػػاءت فػػ  المركػػز اأ رػػر الف،ػػر ،ػػد ف بالنسػػبة أىمرػػة المػػدقؽ الػػدا م  ت أىمرػػةأمػػا أقػػؿ الف،ػػرا .(4.89)
بمنكسػػط  (نسػػيـ الشػػيادات المينرػػة م ػػؿ شػػيادة مػػدقؽ دا مػػ  فػػ  نصسػػرف مػػكدة أدائػػو) النػػ  ن ػػيا (5)

 .(4.75صساب  )

 انًٕضٕػٛخ 1.1.6.5

فػات صسػابرةي كاالنصراي اسػن دـ الباصػث المنكسػطات اللممػدقؽ الػدا م  لمكشؼ لػف مسػنكل المكضػكلرة
 .المعراررةي كاأكزاف النسبرة

 (9.5خذٔل )

 ًٕضٕػٛخ انيغزٕٖ 

رقم 
 الفقرة

 العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

 الترتيب
درجة 
 التطبيق

6 
ى لم إلى اإلدارة العمرارسالد رفع ن،ررر الندقرؽ الدا م  
 .نصسرف مكدة أداء كظرفة الندقرؽ

 كبررة 1 93 0.59 4.66

7 
نساىـ طرر،ة نعررف المدق،رف الدا مررف ف  نصسرف مكدة 

 الندقرؽ.
 كبررة 2 92 0.62 4.62

8 
رسيـ قراـ ألضاء  ارمررف ف  أداء ميمات الندقرؽ 
  .الدا م  ف  نصسرف مكدة أداء كظرفة الندقرؽ الدا م 

 كبررة 3 90 0.78 4.51

9 
اإلدارة العمرا ف  االرن،اء رسيـ ارنباط المدقؽ الدا م  ب

 .بمسنكل أدائو
 كبررة 4 85 1.11 4.27

 كبيرة 90 0.78 4.51 الموضوعية

 

كانػت أك ػر  بدرمة كبرػرةي صرػث تكان المكضكلرة بالنسبة لمكدة الندقرؽ( أف 9.5رنضح مف المدكؿ )
رسالد رفع الن  ن يا )ك  يف  المرنبة اأكلى تماءالن  ( 6الف،رة ) الف،رات أىمرة بالنسبة لممكضكلرةي
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(ي بمنكسػػػط صسػػػاب  ن،ررػػػر النػػػدقرؽ الػػػدا م  إلػػػى اإلدارة العمرػػػا لمػػػى نصسػػػرف مػػػكدة أداء كظرفػػػة النػػػدقرؽ
النػػ   (9) ةمػػاءت فػػ  المركػػز اأ رػػر الف،ػػر ،ػػد ف بالنسػػبة لممكضػػكلرة أمػػا أقػػؿ الف،ػػرات أىمرػػة .(4.66)

بمنكسػػػط صسػػػػاب   (رن،ػػػػاء بمسػػػنكل أدائػػػػورسػػػيـ ارنبػػػػاط المػػػدقؽ الػػػػدا م  بػػػاإلدارة العمرػػػػا فػػػ  اال) ن ػػػيا
(4.27). 

 عزمالنٛخ اال 1.1.6.5

فػػات ي اسػػن دـ الباصػػث المنكسػػطات الصسػػابرةي كاالنصرالممػػدقؽ الػػدا م  لمكشػػؼ لػػف مسػػنكل االسػػن،اللرة
 .المعراررةي كاأكزاف النسبرة

 (11.5خذٔل )

 عزمالنٛخ االيغزٕٖ 

رقم 
 الفقرة

 العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 لمعياريا

الوزن 
النسبي 
% 

 الترتيب
درجة 
 التطبيق

 كبررة 3 88 1.07 4.41  .نأ ررات لند ال،راـ بننفرذ األماؿ أرةرنعرض المدقؽ  10

11 
رؤدم المدقؽ األماؿ بنزاىة كنمرد مف أم نصرز كنعارض 

 .ف  الم الح
 كبررة 1 94 0.71 4.70

12 
مكضكلرة رنمنب العاممكف العالقات الن  قد نف،دىـ ال

  .كنعرضيـ ليرمنة أطراؼ أ رل
 كبررة 2 90 0.82 4.50

 كبيرة 91 0.86 4.54 االستقاللية

 

كانت أك ر  بدرمة كبررةي صرث تكان االسن،اللرة بالنسبة لمكدة الندقرؽ( أف 10.5رنضح مف المدكؿ )
رػػؤدم النػػ  ن ػػيا )ك  يفػػ  المرنبػػة اأكلػػى تمػػاءالنػػ  ( 11الف،ػػرة ) الف،ػػرات أىمرػػة بالنسػػبة لالسػػن،اللرةي

أمػػا  .(4.70(ي بمنكسػػط صسػػاب  )المػػدقؽ األمػػاؿ بنزاىػػة كنمػػرد مػػف أم نصرػػز كنعػػارض فػػ  الم ػػالح
رنعػرض ) النػ  ن ػيا (10) ةماءت ف  المركز اأ رػر الف،ػر ،د ف بالنسبة لالسن،اللرة أقؿ الف،رات أىمرة

 .(4.41)بمنكسط صساب   (نأ ررات لند ال،راـ بننفرذ األماؿ أرةالمدقؽ 



98 

 

 ؼًم انخٕدح أداء  1.1.6.5

ي اسػػػػن دـ الباصػػػػث المنكسػػػػطات الصسػػػػابرةي لممػػػػدقؽ الػػػػدا م  لمكشػػػػؼ لػػػػف مسػػػػنكل مػػػػكدة أداء العمػػػػؿ
 .فات المعراررةي كاأكزاف النسبرةكاالنصرا

 (11.5خذٔل )

 ؼًم انخٕدح أداء يغزٕٖ 

رقم 
 الفقرة

 العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

 الترتيب
درجة 
 التطبيق

13 
نمكف دقة ككفاءة برامج الندقرؽ الدا م  مف نصسرف مكدة 

  .أداء كظرفة الندقرؽ الدا م 
 كبررة 2 95 0.55 4.75

14 
رسيـ بذؿ المدقؽ الدا م  العنارة المينرة الالزمة لند أداء 
  .مياـ لممو ف  نصسرف مكدة أداء كظرفة الندقرؽ الدا م 

 كبررة 3 95 0.52 4.73

15 
رسالد دلـ اإلدارة العمرا لكظرفة الندقرؽ الدا م  لمى 

 .نصسرف أدائو
 كبررة 1 95 0.51 4.76

16 
نؤدم كفارة مدل كنطاؽ لمؿ الندقرؽ الدا م  إلى نص،ؽ 

 .مكدة أداء كظرفة الندقرؽ الدا م 
 كبررة 4 94 0.59 4.68

 كبيرة 95 0.54 4.73 جودة أداء العمل

 

كانت  بدرمة كبررةي صرث تكان مكدة أداء العمؿ بالنسبة لمكدة الندقرؽ( أف 11.5كؿ )رنضح مف المد
النػػػ  ك  يفػػػ  المرنبػػػة اأكلػػػى تمػػػاءالنػػػ  ( 15الف،ػػػرة ) أك ػػػر الف،ػػػرات أىمرػػػة بالنسػػػبة لمػػػكدة أداء العمػػػؿي

ن ػػػػيا )رسػػػػالد دلػػػػـ اإلدارة العمرػػػػا لكظرفػػػػة النػػػػدقرؽ الػػػػدا م  لمػػػػى نصسػػػػرف أدائػػػػو(ي بمنكسػػػػط صسػػػػاب  
 (16) ةمػاءت فػ  المركػز اأ رػر الف،ػر ،ػد ف بالنسػبة لمػكدة أداء العمػؿ أما أقؿ الف،رات أىمرػة .(4.76)

)نػػػؤدم كفارػػػة مػػػدل كنطػػػاؽ لمػػػؿ النػػػدقرؽ الػػػدا م  إلػػػى نص،ػػػؽ مػػػكدة أداء كظرفػػػة النػػػدقرؽ  النػػػ  ن ػػػيا
 .(4.68بمنكسط صساب  ) (الدا م 
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 َطبق انؼًم 5.1.6.5

ي اسػن دـ الباصػث المنكسػطات الصسػابرةي كاالنصرافػات قؽ الػدا م لممػد لمكشؼ لف مسنكل نطاؽ العمؿ
 المعراررةي كاأكزاف النسبرة.

 (12.5خذٔل )

 َطبق انؼًميغزٕٖ 

رقم 
 الفقرة

 العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 
% 

 الترتيب
درجة 
 التطبيق

17 
 رشمؿ ؾذل كاف سكاء الدا مرة الرقابة نظـ ن،ررـك فصص  رنـ

  .بالمنشأة مصاسبرة غرر أك مصاسبرة مكانب
 كبررة 3 92 0.58 4.60

18 
 المصاسبرة الرقابة نظـ نننميا الن  المعمكمات فصصرنـ 

 .م داقرنيا مدل لنصدرد
 كبررة 1 94 0.47 4.72

 كبررة 2 94 0.53 4.71 .العممراتك  ةاإلدارر رنـ فصص المكانب 19

20 
 مكانب رشمؿ ذلؾ كاف سكاء اطرالم  إدارة نظـ ن،ررـرنـ 

 .مصاسبرة غرر أك مصاسبرة
 كبررة 3 92 0.61 4.60

21 
 مكانب رشمؿ ذلؾ كاف سكاء الصككمة نظاـ ن،ررـ رنـ

 .مصاسبرة غرر أك مصاسبرة
 كبررة 4 91 0.68 4.54

 كبيرة 93 0.57 4.63 نطاق العمل

   

كانػػت  بدرمػػة كبرػػرةي صرػػث تكانػػ نػػدقرؽنطػػاؽ العمػػؿ بالنسػػبة لمػػكدة ال( أف 12.5رنضػػح مػػف المػػدكؿ )
النػػ  ن ػػيا ك  يفػػ  المرنبػػة اأكلػػى تمػػاءالنػػ  ( 18الف،ػػرة ) أك ػػر الف،ػػرات أىمرػػة بالنسػػبة لنطػػاؽ العمػػؿي

(ي بمنكسػط صسػاب  م ػداقرنيا مػدل لنصدرػد المصاسػبرة الرقابػة نظػـ نننميػا الن  المعمكمات رنـ فصص)
النػ   (21) ةمػاءت فػ  المركػز اأ رػر الف،ػر ،د ف ؽ العمؿبالنسبة لنطا أما أقؿ الف،رات أىمرة .(4.72)

بمنكسػػط  (مصاسػػبرة غرػػر أك مصاسػػبرة مكانػػب رشػػمؿ ذلػػؾ كػػاف الصككمػػة سػػكاء نظػػاـ ن،رػػرـ رػػنـ) ن ػػيا
 .(4.54صساب  )
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( ركضػػػح نرنرػػػب ممػػػاالت مػػػكدة النػػػدقرؽ الػػػدا م  صسػػػب أىمرنيػػػا النمػػػادان لمػػػى 13.5كالمػػػدكؿ رقػػػـ )
 المنكسطات الصسابرة.

 (13.5) خذٔل

 انذسخخ انكهٛخ نًدبالد خٕدح انزذلٛك انذاخهٙ

 المماؿ الرقـ
المنكسط 
 الصساب 

االنصراؼ 
 المعرارم

الكزف 
 النسب 

 النرنرب درمة النطبرؽ

 1 كبررة 96 0.41 4.82 اأىمرة 1
 5 كبررة 90 0.78 4.51 المكضكلرة 2
 4 كبررة 91 0.86 4.54 االسن،اللرة 3
 2 كبررة 95 0.54 4.73 مكدة أداء العمؿ 4
 3 كبررة 93 0.57 4.63 نطاؽ العمؿ 5

 كبيرة 93 0.63 4.65 الدرجة الكمية

لممرػع الممػاالتي صرػث  كػاف كبرػران  مسػنكل مػكدة النػدقرؽ الػدا م رنضح مف  الؿ المدكؿ السابؽ أف 
مكدة مماؿ (ي ناله ف  المركز ال ان  4.82بمنكسط صساب  بمغ ) اأىمرةماء ف  المركز اأكؿ مماؿ 

بمنكسػػػط  نطػػػاؽ العمػػػؿ(ي  ػػػـ مػػػاء فػػػ  المركػػػز ال الػػػث ممػػػاؿ 4.73بمنكسػػػط صسػػػاب  بمػػػغ ) أداء العمػػػؿ
(ي  ػـ مػاء 4.54بمنكسط صساب  بمغ ) االسن،اللرة(ي كماء ف  المركز الرابع مماؿ 4.63صساب  بمغ )

 .(4.51بمنكسط صساب  بمغ ) المكضكلرةمماؿ  كاأ رر ف  المركز ال امس

 فشضٛبد انذساعخ ساخزجب 1.5

 كالذم رعمؿ لمى (Stepwiseال نبار فرضرات الدراسة اسن دـ الباصث نصمرؿ االنصدار المنعدد )

 .النابع المنغرر نفسرر ف  أىمرنيا صسب المنغررات نرنرب

لمى مكدة الندقرؽ الدا م   الشركات لصككمة ر ذك داللة إص ائرةرأ ن"ال ركمد الفرضرة الرئرسرة: 
 "بكر ة فمسطرفمدرمة ف  لمشركات ال

 كلفصص الفرضرة الرئرسرة رمكف  راغة الفرضرات الفرلرة النالرة:
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 لمشركات الدا م  دقؽلما أىمرة لمى الشركات صككمةل إص ائرة داللة ذك ررأ ن ركمد ال" 1.2.5
 "فمسطرف بكر ة ف  المدرمة

 (:14.5)ف  المداكؿ كما ىك مكضح  Stepwiseنـ اسن داـ نصمرؿ االنصدار المنعدد بطرر،ة 

 (14.5خذٔل )

 انًزؼذد انزذسٚدٙ الَسذاسنزجبٍٚ انرسهٛم َزبئح 

 α =0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة *   

( رنبػػرف  بػػات  ػػالصرة النمػػكذج ال نبػػار الفرضػػرة صرػػث 14.5مػػف  ػػالؿ الننػػائج الػػكاردة فػػ  المػػدكؿ )
)ألفػػا= كىػػ  أقػػؿ مػػف مسػػنكل الداللػػة ( 0.000)كب،رمػػة اصنمالرػػة ( 98.497)المصسػػكبة  (Fبمغػػت )
 كى  ندؿ لمى قدرة ننبؤرو مرنفعة. (ي0.05

 (15.5ذٔل )خ

 رسهٛم االَسذاس انًزؼذد انزذسٚدٙ نًؼبيالد االَسذاس

 .Sigالقيمة االحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت االنحدار المتغيرات المستقمة
 0390. 2.092 8400. الم،دار ال ابت

 0000. 9.925 8230. العامة اليرئة امنماع قكالد نطبرؽ مدل
 0.468=  لعد  حديد الم  معامل الت 0.472=  معامل التحديد

)أىمرػػػة المػػػدقؽ الػػػدا م ( كػػػاف  لمػػػى المنغرػػػر النػػػابع ف المنغرػػػرات المػػػؤ رةأ( 15.5)مػػػدكؿ نبػػػرف مػػػف ال
مػدل نطبرػؽ  " اتمنغرػر البرنمػا نبػرف ضػعؼ نػأ رر  ."العامػة اليرئػة امنماع قكالد نطبرؽ مدل"  المنغرر

مػػدل نطبرػػؽ ي مػػدل نطبرػػؽ قكالػػد النػػدقرؽ يمػػدل نطبرػػؽ قكالػػد إدارة الشػػركةي قكالػػد ص،ػػكؽ المسػػاىمرف
كقػد نػـ . امػدل نطبرػؽ قكالػد اإلف ػاح كالشػفافرة" لػذلؾ نػـ اسػنبعادىي قكالد أ صاب الم ػالح اأي ػرل

(ي كمعامػػػػؿ النصدرػػػػد الميعػػػػد ؿ 0.687بمغػػػػت قرمػػػػة معامػػػػؿ االرنبػػػػاط )قػػػػد ك  رفػػػػض الفرضػػػػرة ال ػػػػفررة.

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 الداللة اإلحصائية قيمة ف المربعات

 5.894 1 5.894 االنحدار
 110 6.583 مجموع مربعات البواقي 0*000. 98.497

.0600 
 111 12.477 المجموع
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ة المػدقؽ الػػدا م  )المنغرػر النػابع( نػـ نفسػػرره %( مػف النغرػػر فػ  أىمرػ46.8( كىػذا رعنػ  أف )0.468)
 مف  الؿ العالقة ال طرة:

 ((العامة اليرئة امنماع قكالد نطبرؽ مدل*  0.823+ ) 0.840أىمرة المدقؽ الدا م  = )

 دقؽلما مكضكلرة لمى فمسطرف ف  الشركات صككمةل إص ائرة داللة ذك ررأ ن ركمد ال" 2.2.5
 "فمسطرف بكر ة ف  المدرمة لمشركات الدا م 

 (:16.5)كما ىك مكضح ف  المداكؿ  Stepwiseنـ اسن داـ نصمرؿ االنصدار المنعدد بطرر،ة 

 (16.5خذٔل )

 انًزؼذد انزذسٚدٙ الَسذاسنزجبٍٚ انرسهٛم َزبئح 

 α =0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة *   

( رنبػػرف  بػػات  ػػالصرة النمػػكذج ال نبػػار الفرضػػرة صرػػث 16.5مػػف  ػػالؿ الننػػائج الػػكاردة فػػ  المػػدكؿ )
)ألفػػا= كىػػ  أقػػؿ مػػف مسػػنكل الداللػػة ( 0.000)كب،رمػػة اصنمالرػػة ( 29.242)المصسػػكبة  (Fبمغػػت )
 كى  ندؿ لمى قدرة ننبؤرو مرنفعة.  (ي0.05

 (17.5خذٔل )

 رسهٛم االَسذاس انًزؼذد انزذسٚدٙ نًؼبيالد االَسذاس

 Tقيمة اختبار  معامالت االنحدار المتغيرات المستقمة
القيمة االحتمالية 

Sig. 
 0.232 -1.202- -0.977- الم،دار ال ابت

 0.000 4.480 0.395 اأي رل الم الح أ صاب قكالد نطبرؽ مدل
 0.001 3.273 0.289 العامة اليرئة امنماع قكالد نطبرؽ مدل

 0.337=  معامل التحديد الم عد ل 0.349=  معامل التحديد

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة اإلحصائية قيمة ف

 7.024 2 14.048 االنحدار

 109 26.182 مجموع مربعات البواقي 0*000. 29.242
.2400 

 111 40.230 المجموع
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 )مكضكلرة المدقؽ الػدا م ( كانػت لمى المنغرر النابع ف المنغررات المؤ رةأ( 17.5)مدكؿ نبرف مف ال
 ."العامػة اليرئػة امنمػاع قكالػد نطبرػؽ مػدل ياأي ػرل الم الح أ صاب قكالد نطبرؽ " مدل المنغررات
مػػدل نطبرػػؽ قكالػػد إدارة ي مػػدل نطبرػػؽ قكالػػد ص،ػػكؽ المسػػاىمرف " اتمنغرػػر الضػػعؼ نػػأ رر  برنمػػا نبػػرف

كقػد نػـ . انبعادىمدل نطبرؽ قكالد اإلف اح كالشفافرة" لذلؾ نـ اسي مدل نطبرؽ قكالد الندقرؽي الشركة
(ي كمعامػػػػؿ النصدرػػػػد الميعػػػػد ؿ 0.591بمغػػػػت قرمػػػػة معامػػػػؿ االرنبػػػػاط )قػػػػد ك  رفػػػػض الفرضػػػػرة ال ػػػػفررة.

%( مػػف النغرػػر فػػ  مكضػػكلرة المػػدقؽ الػػدا م  )المنغرػػر النػػابع( نػػـ 33.7( كىػػذا رعنػػ  أف )0.337)
 نفسرره مف  الؿ العالقة ال طرة:

 الم ػالح أ ػصاب قكالػد نطبرػؽ مػدل*  0.395) + (0.977-)المػدقؽ الػدا م  = ) مكضػكلرة
 ((العامة اليرئة امنماع قكالد نطبرؽ مدل* 0.289+ ) اأي رل

 دقؽلما اسن،اللرة لمى فمسطرف ف  الشركات صككمةل إص ائرة داللة ذك ررأ ن ركمد ال" 3.2.5
 "فمسطرف بكر ة ف  المدرمة لمشركات الدا م 

 (:18.5)كما ىك مكضح ف  المداكؿ  Stepwise،ة نـ اسن داـ نصمرؿ االنصدار المنعدد بطرر

 (18.5خذٔل )

 انًزؼذد انزذسٚدٙ الَسذاسنزجبٍٚ انرسهٛم َزبئح 

 α =0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة *   

( رنبػػرف  بػػات  ػػالصرة النمػػكذج ال نبػػار الفرضػػرة صرػػث 18.5مػػف  ػػالؿ الننػػائج الػػكاردة فػػ  المػػدكؿ )
)ألفػػا= كىػػ  أقػػؿ مػػف مسػػنكل الداللػػة ( 0.001)كب،رمػػة اصنمالرػػة ( 29.242)المصسػػكبة  (Fبمغػػت )
 لمى قدرة ننبؤرو مرنفعة. كى  ندؿ  (ي0.05

 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة اإلحصائية قيمة ف

 3.029 1 3.029 االنحدار
 110 29.717 مجموع مربعات البواقي 0*001. 11.213

.2700 
 111 32.746 المجموع
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 (19.5خذٔل )

 رسهٛم االَسذاس انًزؼذد انزذسٚدٙ نًؼبيالد االَسذاس

 Tقيمة اختبار  معامالت االنحدار المتغيرات المستقمة
القيمة االحتمالية 

Sig. 
 3220. 9950. 8500. الم،دار ال ابت

 0010. 3.349 5900. العامة اليرئة امنماع قكالد نطبرؽ مدل
 0.084=  معامل التحديد الم عد ل 0.093= ل التحديدمعام

المػدقؽ الػدا م ( كانػت  اسػن،اللرة) لمػى المنغرػر النػابع ف المنغررات المؤ رةأ( 19.5)مدكؿ نبرف مف ال
 نطبرؽ مدل " اتمنغرر الضعؼ نأ رر  برنما نبرف ."العامة اليرئة امنماع قكالد نطبرؽ " مدل المنغررات

مػػدل نطبرػػؽ قكالػػد إدارة ي مػػدل نطبرػؽ قكالػػد ص،ػػكؽ المسػاىمرف ياأي ػػرل حالم ػػال أ ػػصاب قكالػد
كقػد نػـ . امدل نطبرؽ قكالد اإلف اح كالشفافرة" لذلؾ نـ اسنبعادىي مدل نطبرؽ قكالد الندقرؽي الشركة

(ي كمعامػػػػؿ النصدرػػػػد الميعػػػػد ؿ 0.304بمغػػػػت قرمػػػػة معامػػػػؿ االرنبػػػػاط )قػػػػد ك  رفػػػػض الفرضػػػػرة ال ػػػػفررة.
%( مف النغرر ف  اسن،اللرة المدقؽ الدا م  )المنغرر النابع( نػـ نفسػرره 8.4رعن  أف )( كىذا 0.084)

 مف  الؿ العالقة ال طرة:

 ((العامة اليرئة امنماع قكالد نطبرؽ مدل*  0.590) + (0.850)المدقؽ الدا م  = ) اسن،اللرة

 مكدة أداء العمؿ لمى فمسطرف ف  الشركات صككمةل إص ائرة داللة ذك ررأ ن ركمد ال" 4.2.5
 "فمسطرف بكر ة ف  المدرمة لمشركات الدا م  دقؽممل

 (:20.5)كما ىك مكضح ف  المداكؿ  Stepwiseنـ اسن داـ نصمرؿ االنصدار المنعدد بطرر،ة 

 (21.5خذٔل )

 انًزؼذد انزذسٚدٙ الَسذاسنزجبٍٚ انرسهٛم َزبئح 

 α =0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة *   

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 عاتالمرب

 الداللة اإلحصائية قيمة ف

 5.939 2 11.878 االنحدار
 109 13.014 مجموع مربعات البواقي 0*000. 49.741

.1190 
 111 24.892 المجموع
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ة صرػػث ( رنبػػرف  بػػات  ػػالصرة النمػػكذج ال نبػػار الفرضػػر20.5مػػف  ػػالؿ الننػػائج الػػكاردة فػػ  المػػدكؿ )
)ألفػػا= كىػػ  أقػػؿ مػػف مسػػنكل الداللػػة ( 0.000)كب،رمػػة اصنمالرػػة ( 49.741)المصسػػكبة  (Fبمغػػت )
 كى  ندؿ لمى قدرة ننبؤرو مرنفعة.  (ي0.05

 (21.5خذٔل )

 رسهٛم االَسذاس انًزؼذد انزذسٚدٙ نًؼبيالد االَسذاس

 Tقيمة اختبار  معامالت االنحدار المتغيرات المستقمة
ية القيمة االحتمال

Sig. 
 1500. -1.448- -0.830- الم،دار ال ابت

 0000. 6.428 8590. العامة اليرئة امنماع قكالد نطبرؽ مدل
 0010. 3.586 3040. اأي رل الم الح أ صاب قكالد نطبرؽ مدل

 0.468=  معامل التحديد الم عد ل 0.477= معامل التحديد

ممدقؽ الػدا م ( ل مكدة أداء العمؿ) لمى المنغرر النابع ف المنغررات المؤ رةأ( 21.5)مدكؿ نبرف مف ال
 الم ػالح أ ػصاب قكالػد نطبرػؽ مػدلي ك العامػة اليرئػة امنمػاع قكالػد نطبرػؽ " مػدل كانػت المنغرػرات

مػػدل نطبرػػؽ ي مػػدل نطبرػػؽ قكالػػد ص،ػػكؽ المسػػاىمرف " اتمنغرػػر الضػػعؼ نػػأ رر  برنمػػا نبػػرف ." اأي ػػرل
مػػػدل نطبرػػػؽ قكالػػػد اإلف ػػػاح كالشػػػفافرة" لػػػذلؾ نػػػـ ي كالػػػد النػػػدقرؽمػػػدل نطبرػػػؽ قي قكالػػػد إدارة الشػػػركة

(ي كمعامػػػؿ 0.691بمغػػػت قرمػػػة معامػػػؿ االرنبػػػاط )قػػػد ك  كقػػػد نػػػـ رفػػػض الفرضػػػرة ال ػػػفررة.. ااسػػػنبعادى
%( مػف النغرػر فػ  مػكدة أداء العمػؿ لممػدقؽ الػدا م  46.8( كىػذا رعنػ  أف )0.468النصدرد الميعد ؿ )

 ره مف  الؿ العالقة ال طرة:)المنغرر النابع( نـ نفسر

 اليرئػة امنمػاع قكالػد نطبرػؽ مػدل*  0.859) + (0.830-)ممػدقؽ الػدا م  = )ل مػكدة أداء العمػؿ
 ((اأي رل الم الح أ صاب قكالد نطبرؽ مدل*  0.304+ ) (العامة

 دقؽممل نطاؽ العمؿ لمى فمسطرف ف  الشركات صككمةل إص ائرة داللة ذك ررأ ن ركمد ال" 5.2.5
 "فمسطرف بكر ة ف  المدرمة لمشركات لدا م ا

 (:22.5)كما ىك مكضح ف  المداكؿ  Stepwiseنـ اسن داـ نصمرؿ االنصدار المنعدد بطرر،ة 
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 (22.5خذٔل )

 انًزؼذد انزذسٚدٙ الَسذاسنزجبٍٚ انرسهٛم َزبئح 

 α =0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة *   

( رنبػػرف  بػػات  ػػالصرة النمػػكذج ال نبػػار الفرضػػرة صرػػث 22.5مػػف  ػػالؿ الننػػائج الػػكاردة فػػ  المػػدكؿ )
)ألفػػا= كىػػ  أقػػؿ مػػف مسػػنكل الداللػػة ( 0.000)كب،رمػػة اصنمالرػػة ( 45.196)المصسػػكبة  (Fبمغػػت )
 كى  ندؿ لمى قدرة ننبؤرو مرنفعة.  (ي0.05

 (23.5خذٔل )

 رسهٛم االَسذاس انًزؼذد انزذسٚدٙ نًؼبيالد االَسذاس

 Tقيمة اختبار  معامالت االنحدار المتغيرات المستقمة
القيمة االحتمالية 

Sig. 
 3140. -1.012- -0.601- الم،دار ال ابت

 0000. 4.739 4170. اأي رل الم الح أ صاب قكالد نطبرؽ مدل
 0000. 4.940 6850. العامة اليرئة امنماع قكالد نطبرؽ مدل

 0.443=  معامل التحديد الم عد ل 0.453= معامل التحديد

ممػػدقؽ الػػدا م ( ل العمػػؿ نطػػاؽ) لمػػى المنغرػػر النػػابع ف المنغرػػرات المػػؤ رةأ( 23.5)مػػدكؿ نبػػرف مػػف ال
 الم ػالح أ ػصاب قكالػد نطبرػؽ مػدلي ك العامػة اليرئػة امنمػاع قكالػد نطبرػؽ " مػدل كانػت المنغرػرات

مػػدل نطبرػػؽ ي مػػدل نطبرػػؽ قكالػػد ص،ػػكؽ المسػػاىمرف " اتمنغرػػر الضػػعؼ نػػأ رر  برنمػػا نبػػرف ." اأي ػػرل
اإلف ػػػاح كالشػػػفافرة" لػػػذلؾ نػػػـ مػػػدل نطبرػػػؽ قكالػػػد ي مػػػدل نطبرػػػؽ قكالػػػد النػػػدقرؽي قكالػػػد إدارة الشػػػركة

(ي كمعامػػػؿ 0.673بمغػػػت قرمػػػة معامػػػؿ االرنبػػػاط )قػػػد ك  كقػػػد نػػػـ رفػػػض الفرضػػػرة ال ػػػفررة.. ااسػػػنبعادى
%( مػػػف النغرػػػر فػػػ  نطػػػاؽ العمػػػؿ لممػػػدقؽ الػػػدا م  44.3( كىػػػذا رعنػػػ  أف )0.443النصدرػػػد الميعػػػد ؿ )

 )المنغرر النابع( نـ نفسرره مف  الؿ العالقة ال طرة:

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ئيةالداللة اإلحصا قيمة ف

 5.801 2 11.601 االنحدار

 109 13.990 مجموع مربعات البواقي 0*000. 45.196
.1280 

 111 25.591 المجموع
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( العامػة اليرئػة امنماع قكالد نطبرؽ مدل*  0.685) +( 0.601-ممدقؽ الدا م  = ))ل مؿنطاؽ الع
 ((اأي رل الم الح أ صاب قكالد نطبرؽ مدل*  0.417) +

 ٔيمبسَزٓب يغ انذساعبد انغبثمخ يُبلشخ انُزبئح 1.5

 حوكمة في فمسطينالتطبيق  مدى 1.3.5

ي نطبرػػػؽ قكالػػػد ص،ػػػػكؽ لػػػد امنمػػػاع اليرئػػػػة العامػػػةنطبرػػػؽ قكامممكلػػػة قكالػػػد الصككمػػػػة )أف  ل،ػػػد نبػػػرف
نطبرػػػػؽ قكالػػػػد أ ػػػػصاب الم ػػػػالح  النػػػػدقرؽينطبرػػػػؽ قكالػػػػد المسػػػػاىمرفي نطبرػػػػؽ قكالػػػػد إدارة الشػػػػركةي 

مػػػػاءت ممرعيػػػػا بدرمػػػػة كبرػػػػرة مػػػػف صرػػػػث نطبر،يػػػػا فػػػػ   اأ ػػػرلي كنطبرػػػػؽ قكالػػػػد اإلف ػػػػاح كالشػػػػفافرة(
نطبرػػػؽ صرػػػث اصنمػػػت المرنبػػػة اأكلػػػى  (.7.5يكما فػػػ  مػػػدكؿ )الشػػػركات المدرمػػػة فػػػ  بكر ػػػة فمسػػػطرف

ي نالىػػا فػػػ  المرنبػػػة ال انرػػػة نطبرػػػؽ قكالػػد اإلف ػػػاح كالشػػػفافرةي كمػػػاء فػػػ  قكالػػد امنمػػػاع اليرئػػػة العامػػػة
النػػػدقرؽي برنمػػػا قكالػػػد  نطبرػػػؽالمرنبػػػة ال ال ػػػة قكالػػػد نطبرػػػؽ إدارة الشػػػركةي أمػػػا المرنبػػػة الرابعػػػة فاصنمنيػػػا 

كالػػد ص،ػػكؽ المسػػاىمرفي كصمػػت فػػ  المرنبػػة اأ رػػرة نطبرػػؽ قكالػػد المرنبػػة ال امسػػة فاصنمنيػػا نطبرػػؽ ق
 أ صاب الم الح اأ رل.

كرفسر الباصث ىذه الننرمة إلى أف الشركات المدرمػة فػ  بكر ػة فمسػطرف نكػكف صرر ػة لمػى اطػالع 
ألضاء ىرئنيا العامة لمى كؿ ال طط كالنطكرات كالنظرات المسػن،بمرة لمشػركةي صرػث رػنـ انبػاع النظػاـ 
الػػدا م  لمشػػركةي سػػكاءن مػػف صرػػث نكمرػػو الػػدلكات أك مػػف صرػػث مناقشػػة الن،ػػاررر المالرػػة كاالسنفسػػارات 
النػػ  نكػػكف لػػدل ألضػػاء اليرئػػة العامػػةي كىػػذا بػػدكره رػػؤدم بشػػكؿ نم،ػػائ  إلػػى نص،رػػؽ قكالػػد اإلف ػػاح 

لشركةي مف ىنػا   اكالشفافرةي صرث رنـ اطالع اليرئة العامة لمى كافة الممررات كالنطكرات الصا مة ف
رؤدم إلى نطبرؽ  ىذاي امنماع اليرئة العامة كاإلف اح كالشفافرة نطبرؽ ال،الدنرف الساب،نرف كبناءن لمى

قكالػد إدارة الشػػركة بشػكؿ فعػػاؿ كنػامح. كرػػرل الباصػث أرضػػان أف نطبرػؽ قكالػػد النػدقرؽ رػػؤدم إلػى لػػدـ 
كىػػ  ننكافػػؽ مػػع  كنطػػكر الشػػركة.ازدىػػار  إلػػى ضػػراع ص،ػػكؽ المسػػاىمرف كرضػػمف ليػػـ ص،ػػكقيـي كرػػؤدل

كانف،ػت ىػذه  نـ ذكرىـ ساب،ا فػ  مصػاكر الدراسػات السػاب،ةي الذمك ال الث كالرابع  الدراسات الن  مصاكرىا
 لنػد الفكائػد مػف العدرد نص،ؽ الشركات صككمةاف الن  نك مت إلى ( 2011دراسة )أحمد، الننرمة مع 

 السػمبرة اآل ػار مػف كالصػد كالشػفافرة اإلف اح كنص،رؽ سبرةالمصا كالرقابة المساءلة نص،رؽ كمنيا نطبر،يا
 صػػؿ لمػػى نسػػالد أنيػػا كمػػا الشػػركةي أداء كالمسػػنمر الفعػػاؿ الن،رػػرـ إلػػى باإلضػػافة اأربػػاح إدارة لعممرػػة
ي ككمػكد نػأ رر المصاسػبرة المعمكمػات فػ  ال ،ػة كف،ػداف المالرػة المشػكالت ك ا ػة المشكالت مف الك رر
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كقػد ا نمفػت ىػذه الننرمػة  كصمميػا كال بػرة ألضػائيا. النػدقرؽ،اللرة ألضػاء لمنػة إرماب  لكؿ مف اسػن
 المنا ػررمف صرث نرنرب مممكلة قكالد الصككمةي صرث برنت دراسػة ( 2013 ،المناصيردراسة )مع 
مممكلة قكالػد الصككمػة المنعم،ػة باإلف ػاح كالشػفافرة قػد اصنمػت المرنبػة اأكلػى مػف صرػث النطبرػؽ  أف

مكلات قكالد صككمة شركات ال دمات اأردنرةي نالىا مممكلة قكالد الصككمة المنعم،ة بص،كؽ برف مم
المساىمرفي  ـ مممكلة قكالد الصككمة المنعم،ة بمممػس اإلدارة بالمرنبػة ال ال ػةي برنمػا مػاءت مممكلػة 

  .ال،كالد المنعم،ة بامنمالات اليرئة العامة بالمرنبة اأ ررة

 انذاخهٙ خٕدح انزذلٛك 1.1.2

ي المكضػػكلرةي ىمرػػة)اأ مسػػنكل مػػكدة النػػدقرؽ الػػدا م  صسػػب أفل،ػػد نبػػرف مػػف  ػػالؿ الدراسػػة الصالرػػة 
صرػػث مػػاءت  (8.5كمػا فػػ  مػػدكؿ ) كػػاف بدرمػػة كبرػػرةيمػػكدة أداء العمػػؿي كنطػػاؽ العمػؿ(  االسػن،اللرةي

مػػاءت فػػ  المرنبػػة ال ال ػػة ي نالىػػا فػػ  المرنبػػة ال انرػػة مػػكدة أداء العمػػؿي  ػػـ فػػ  المرنبػػة اأكلػػى اأىمرػػة
 نطاؽ العمؿي كماءت ف  المرنبة الرابعة االسن،اللرةي أما المكضكلرة فماءت ف  المرنبة اأ ررة.

كرفسر الباصث ىذه الننرمة إلى أف المدقؽ الدا م  كمما كػاف مسػنكاه النعمرمػ  مرنفعػاني ككممػا كػاف لدرػو 
مػػراءات العمػػؿ فػػ  الشػػركةي فػػإف ىػػذه العكامػػؿ نػػؤدم  بػػرة مينرػػة بألمػػاؿ النػػدقرؽي كالمعرفػػة بعممرػػات كا  

إلى نصسرف مكدة أدائو المين  كبالنال  نػؤدم بشػكؿ نم،ػائ  إلػى مػكدة أداء العمػؿ. كىػذا رػنعكس بػدكره 
لمػػػى كافػػػة مكانػػػب كنطػػػاؽ العمػػػؿي سػػػكاءن مػػػف صرػػػث ن،رػػػرـ الرقابػػػة الدا مرػػػة النػػػ  نشػػػنمؿ لمػػػى فصػػػص 

برةي أك فصص المكانب اإلداررػة. كبنػاءن لمػى ىػذه المعطرػات فػإف المعمكمات الن  نننميا الرقابة المصاس
المػػدقؽ الػػدا م  رنمنػػع باسػػن،اللرة كاممػػة لنػػد قرامػػو بننفرػػذ ألمالػػوي مػػف ىنػػا فإنػػو رنمنػػع بالنزاىػػة كركػػكف 

ع بالمكضكلرة لند ال،راـ بألمالوي رنمنكمف  الؿ ذلؾ فإف المدقؽ الدا م   ككذلؾ .منمردان مف النصرز
 ا كرىػػػمص النػػػ  الدراسػػػات مػػػع ننكافػػػؽ كىػػػ  ؾ كمػػػو فػػػ  زرػػػادة مسػػػنكل مػػػكدة النػػػدقرؽ الػػػدا م .لرسػػػيـ ذلػػػ

دراســة كانف،ػػت ىػػذه الننرمػػة مػػع  يالسػػاب،ة الدراسػػات مصػػاكر فػػ  سػػاب،ا ذكػػره نػػـ الػػذم المصػػكر ال ػػامس
الػدا م " ىػك أىػـ لامػؿ مػؤ ر  المػدقؽأف لامػؿ "كفػاءة النػ  نك ػمت إلػى  (2014 وباشي ، بمفقيو،)

 .كرؤدم إلى نصسرف صككمة الشركات الندقرؽ الدا م مكدة ف  
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 رأثٛش انسٕكًخ ػهٗ خٕدح انزذلٛك انذاخهٙ 1.1.5

 الحوكمة وأىمية المدقق الداخمي 1.3.3.5

أىمرة المسن،مة المنم مة ب،كالد صككمة الشركات الن  أ رت لمى  نغرراتالمإف  لمى الننائج أظيرت بناءن 
نفسػر   النػ %( 46.8)النسػبة كأف  ."العامػة اليرئػة امنماع قكالد نطبرؽ دلم"  ي ى :المدقؽ الدا م 

 .العامة اليرئة امنماع قكالد نطبرؽ مدلرمع إلى االلنزاـ بنالنغررات الصاد ة ف  أىمرة المدقؽ الدا م  

كرفسػػر الباصػػػث ىػػذه الننرمػػػة إلػػى أف اليرئػػػة العامػػػة فػػ  الشػػػركات المدرمػػة فػػػ  بكر ػػة فمسػػػطرف نم ػػػؿ 
ابة الشاممة أداء الشركةي مف ىنا فإف نطبرؽ قكالد امنماع اليرئة العامة كػاف لػو الػدكر الكبرػر فػ  الرق

كقد انف،ػت ىػذه الننرمػة مػع نطبرؽ الصككمة ف  الشركاتي كالذم بدكره أ ر لمى أىمرة المدقؽ الدا م . 
اإلف ػاح كالشػفافرةي ) الصككمػةإلػى كمػكد نػأ رر لنطبرػؽ دلػائـ  النػ  نك ػمت (2012 ،العبدليدراسة )

كالمسػػػاءلةي كالمسػػػؤكلرةي كالعدالػػػةي كاالسػػػن،اللرةي كال،ػػػكانرف كاأنظمػػػة( فػػػ  مػػػكدة النػػػدقرؽ الػػػدا م  فػػػ  
 مصاكرىػا النػ  الدراسػات مػع ننكافؽ كى  .الشركات ال نالرة المدرمة ف  سكؽ الككرت لألكراؽ المالرة

دراســة كانف،ػػت مػػع  يالسػػاب،ة الدراسػػات مصػػاكر فػػ  سػػاب،ا ـذكػػرى نػػـ الػػذمك  كالسػػادس ال ػػامس المصػػكر
أف لمنػدقرؽ الػدا م  دكر كبرػػر فػ  المسػاىمة فػ  نطبرػؽ صككمػة الشػػركات  النػ  برنػت( 2014 ،أحـالم)

لمػى كشػؼ أم  غػرات مكمػكدة  رعمػؿالنػدقرؽ الػدا م   صرػث إف يصرث أنو رزكدىا بالمعمكمػات الالزمػة
 ,Deribe, and Regasaدراسة )انف،ت مع  كذلؾ .ف  النظاـ كمصاكلة ن صرصيا بن،درـ اقنراصات

 ىػػػك (performance) الػػػدا مررف دقررفالمػػػ أداءلامػػػؿ  أف ننػػػائج أبرزىػػػا نك ػػػمت إلػػػىالنػػػ   (2014
ف اك  .اإل ركبرػػػػة النماررػػػػة البنػػػػكؾ فػػػػ  الػػػػدا م  النػػػػدقرؽ مػػػػكدة لمػػػػى رػػػػؤ ر الػػػػذم أىمرػػػػة اأك ػػػػر العامػػػػؿ

 النػػػدقرؽ مػػػكدة لمػػػى نػػػؤ ر النػػػ  الرئرسػػػرة داتالمصػػػدك  العكامػػػؿ أصػػػد ىػػػك الػػػدا مررف المػػػدق،رف  ن ػػػاصا
 .اإل ركبرة النماررة البنكؾ ف  الدا م 

 المدقق الداخمي موضوعيةالحوكمة و  2.3.3.5

المسػػن،مة المنم مػػة ب،كالػػد صككمػػة الشػػركات النػػ  أ ػػرت لمػػى  نغرػػراتالم بنػػاء لمػػى الننػػائج أظيػػرت إف
 قكالد نطبرؽ مدلك  ياأي رل الم الح ابأ ص قكالد نطبرؽ مدل " ي ى :المدقؽ الدا م  مكضكلرة
صاد ػػة فػػ  مكضػػكلرة المػػدقؽ النغرػػرات ال النػػ  نفسػػر %(33.7) نسػػبةالكأف  ."العامػػة اليرئػػة امنمػػاع
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 امنماع قكالد نطبرؽ مدلي ك اأي رل الم الح أ صاب قكالد نطبرؽ مدلرمع إلى االلنزاـ بالدا م  ن
  . العامة اليرئة

إلػػػى أف امنمػػػاع اليرئػػػة العامػػػة بشػػػكؿ مسػػػنمر رػػػؤدم إلػػػى صػػػرص المػػػدقؽ الباصػػػث ىػػػذه الننرمػػػة كرفسػػػر 
الدا م  لمى العمؿ بشكؿ مكضكل  كبدكف نصرز كذلؾ أنو ر ضػع لرقابػة مػف اليرئػة العامػةي بالنػال  
فػػإف نطبرػػؽ قكالػػد امنمػػاع اليرئػػة العامػػة أ ػػر لمػػى مكضػػكلرة المػػدقؽ الػػدا م . ككػػذلؾ فػػإف أ ػػصاب 

امميـ المباشر مع الشركة معؿ نطبرؽ قكالد أ صاب الم الح اأ رل ذك الم الح اأ رل كبصكـ نع
 المصػكر مصاكرىػا النػ  الدراسػات مػع ننكافػؽ كىػ  أىمرة بالنسبة لمكضكلرة المػدقؽ الػدا م  كأ ػر فريػا.

دراسـة كانف،ػت ىػذه الننرمػة مػع  يالسػاب،ة الدراسػات مصػاكر فػ  ساب،ا ـذكرى نـ الذمك  كالسادس ال امس
الدا م " ىك أىـ لامؿ مؤ ر ف  مكدة  المدقؽأف لامؿ "كفاءة الن  برنت  (2014 وباشي ، بمفقيو،)

كرػػػؤدم إلػػػى نصسػػػرف صككمػػػة الشػػػركات كرمرػػػو لامػػػؿ "مػػػكدة ننفرػػػذ الميػػػاـ"  ػػػـ لامػػػؿ  الػػػدا م  النػػػدقرؽ
النػ  برنػت أف  (Deribe, and Regasa, 2014دراسـة )". كا نمفػت مػع "المكضكلرة كاالسن،اللرة

 النماررػػػة البنػػػكؾ فػػػ  الػػػدا م  النػػػدقرؽ مػػػكدة رصػػػدد الػػػذم العامػػػؿ لػػػرس الػػػدا مررف المػػػدق،رف مكضػػػكلرة
 .اإل ركبرة

 المدقق الداخمي استقالليةو الحوكمة  3.3.3.5

المسػػن،مة المنم مػػة ب،كالػػد صككمػػة الشػػركات النػػ  أ ػػرت لمػػى  نغرػػراتالم إف أظيػػرت الننػػائج لمػػى بنػػاءن 
الن   %(8.4) نسبةالكأف  ."العامة اليرئة امنماع قكالد نطبرؽ دلم " ي ى :المدقؽ الدا م  اسن،اللرة

 امنمػاع قكالػد نطبرػؽ مػدلرمػع إلػى االلنػزاـ بن د ػة فػ  اسػن،اللرة المػدقؽ الػدا م النغرػرات الصا نفسػر
  . العامة اليرئة

كرفسػػػػر الباصػػػػث ىػػػػذه الننرمػػػػة إلػػػػى أف اليرئػػػػة العامػػػػة كمػػػػف  ػػػػالؿ امنمالانيػػػػا فإنيػػػػا نكمػػػػو الن ػػػػائح 
اإلرشػػػادات كالنكمريػػػات لممػػػدقؽ الػػػدا م ي كالػػػذم بػػػدكره رأ ػػػذ بيػػػذه النكمريػػػات كاإلرشػػػادات كالن ػػػائح ك 

بشػػػكؿ مزئػػػ ي صرػػػث ظيػػػر أف نػػػأ رر نطبرػػػؽ قكالػػػد امنمػػػاع اليرئػػػة العامػػػة أ ػػػر بنسػػػبة من فضػػػة بمغػػػت 
ؿ االك  المصػػػكر مصاكرىػػػا النػػػ  الدراسػػػات مػػػع ننكافػػػؽ كىػػػ  %( لمػػػى اسػػػن،اللرة المػػػدقؽ الػػػدا م .8.4)

دراسـة كانف،ػت ىػذه الننرمػة مػع  يالسػاب،ة الدراسػات مصػاكر فػ  سػاب،ا ـذكػرى نػـ الػذمك  ال ػامسك  كال ان 
الػدا م " ىػك أىػـ لامػؿ مػؤ ر  المػدقؽأف لامػؿ "كفػاءة النػ  نك ػمت إلػى  (2014 وباشي ، بمفقيو،)
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الميػػاـ"  ػػـ  كرػػؤدم إلػػى نصسػػرف صككمػػة الشػػركات كرمرػػو لامػػؿ "مػػكدة ننفرػػذ الػػدا م  النػػدقرؽفػػ  مػػكدة 
نك ػمت إلػى كمػكد النػ   (2012 ،العبـدليدراسـة ). كانف،ت أرضان مػع لامؿ "المكضكلرة كاالسن،اللرة"

)اإلف ػػػاح كالشػػػفافرةي كالمسػػػاءلةي كالمسػػػؤكلرةي كالعدالػػػةي كاالسػػػن،اللرةي  الصككمػػػةنػػػأ رر لنطبرػػػؽ دلػػػائـ 
رة المدرمػػػة فػػػ  سػػػكؽ الككرػػػت كال،ػػػكانرف كاأنظمػػػة( فػػػ  مػػػكدة النػػػدقرؽ الػػػدا م  فػػػ  الشػػػركات ال ػػػنال

 نطبرػؽل أ ػر ىنػاؾنك ػمت إلػى أف  النػ  ( Jarrar ,0162دراسـة )كػذلؾ انف،ػت مػع  .لألكراؽ المالرة
 فػ  المدرمػة العامػة المسػاىمة الشػركات فػ  الػدا م  الندقرؽ كفاءة لمى كمرا الشركات صككمة منغررات
 (.كاالسػػن،اللرة كالعدالػػة كالمسػػؤكلرة سػػاءلةكالم كالشػػفافرة اإلف ػػاح) ىػػ  ال،كالػػد كىػػذه. فمسػػطرف بكر ػػة

 لمػى فػردم بشػكؿ الشػركات صككمػة منغرػرات لنطبرػؽ كبرػر نأ رر ىناؾ أف إلى نشرر الدراسة ننائج فكأ
 .فمسطرف بكر ة ف  المدرمة العامة لمشركات الندقرؽ الدا م  كفاءة

 الداخمي لممدقق العمل أداء جودةو الحوكمة  4.3.3.5

المسػػن،مة المنم مػػة ب،كالػػد صككمػػة الشػػركات النػػ  أ ػػرت لمػػى  نغرػػراتالمج أظيػػرت إف بنػػاءن لمػػى الننػػائ
 نطبرؽ مدلك  ياأي رل الم الح أ صاب قكالد نطبرؽ مدل " ي ى :ممدقؽ الدا م ل مكدة أداء العمؿ

النغررات الصاد ػة فػ  مػكدة أداء العمػؿ الن  نفسر  %(46.8) نسبةالكأف  ."العامة اليرئة امنماع قكالد
 قكالد نطبرؽ مدلي ك اأي رل الم الح أ صاب قكالد نطبرؽ مدلرمع إلى االلنزاـ بن لممدقؽ الدا م 

  . العامة اليرئة امنماع

كرفسر الباصث ىذه الننرمة إلى أف دلـ اليرئة العامة بشكؿ مسنمر لممدقؽ الػدا م  رػؤدم إلػى نصسػرف 
ي مػػف ىنػػا فػػإف نطبرػػؽ قكالػػد امنمػػاع اليرئػػة مػػكدة أدائػػو المينػػ  كبالنػػال  رػػؤدم إلػػى مػػكدة أداء العمػػؿ

العامػػػة أ ػػػر فػػػ  مػػػكدة أداء العمػػػؿ لممػػػدقؽ الػػػدا م . أمػػػا بالنسػػػبة أ ػػػصاب الم ػػػالح اأ ػػػرل كبصكػػػـ 
رػػػؤدم إلػػػى نػػػكفرر ظػػػركؼ لمػػػؿ مالئمػػػةي صرػػػث إف أ ػػػصاب الم ػػػالح  نعػػػامميـ المباشػػػر مػػػع الشػػػركة

نطبرؽ قكالد أ صاب الم الح اأ ػرل ميمػان ركفركف برامج الندقرؽ ذات الدقة كالكفاءةي معؿ  اأ رل
 النػ  الدراسات مع ننكافؽ كى  بالنسبة لنصسرف أداء المدقؽ الدا م  كبالنال  أ ر ف  مكدة أداء العمؿ.

كانف،ػت ىػذه الننرمػة مػع  يالسػاب،ة الدراسػات مصػاكر فػ  سػاب،ا ذكػره نػـ الػذم ل الػثا المصكر ىك كرىامص
صككمة الشركات ى  نظاـ مف  اللػو فإف  مت إلى انو كبشكؿ لاـ نك الن   (2014 ،رقايقية)دراسة 

ككرػؿ لمػى ص،ػكؽ أ ػصاب الم ػالح كذلػؾ مػف  ػالؿ مممكلػة مػف اآللرػػاتي  انػدار المؤسسػة بالنبارىػ
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كما أف لمؿ مدقؽ الصسابات ررنكز لمػى لنا ػر أساسػرة رنصػدد درمػة نأ ررىػا لمػى صككمػة الشػركات 
 فػػ رسػػاىـ  نشػػاط النػػدقرؽ أف(. ك دة أداء لممػػوقؽ الصسػػابات كمػػك منيػػا )مػػدل مكضػػكلرة كاسػػن،اللرة مػػد

 المرد مع أطراؼ صككمة الشركات. انطبرؽ الصككمة مف  الؿ ن،ررـ نظاـ الرقابة الدا مرةي كنفالمي

 الداخمي لممدقق العمل نطاقو الحوكمة  4.3.3.5

الشػػركات النػػ  أ ػػرت لمػػى  المسػػن،مة المنم مػػة ب،كالػػد صككمػػة نغرػػراتالم إف أظيػػرت الننػػائج لمػػى بنػػاءن 
 نطبرػؽ مػدلك  ياأي ػرل الم ػالح أ ػصاب قكالػد نطبرػؽ مػدل " ي ىػ :ممػدقؽ الػدا م ل نطػاؽ العمػؿ

 طػاؽ العمػؿالنغرػرات الصاد ػة فػ  ن النػ  نفسػر %(44.3) نسػبةالكأف  ."العامػة اليرئػة امنمػاع قكالػد
 قكالد نطبرؽ مدلي ك اأي رل لحالم ا أ صاب قكالد نطبرؽ مدلرمع إلى االلنزاـ بن ممدقؽ الدا م ل

  . العامة اليرئة امنماع

كمممس اإلدارة لنكفرر  آلرة لمؿ فعالة برف أ صاب الم الحكرفسر الباصث ىذه الننرمة إلى أف كمكد 
 الم ػاطر إدارة نظػـي بالنال  فإف نطبرؽ قكالد أ ػصاب الم ػالح اأ ػرل رػؤ ر لمػى اسنمراررة الشركة

 .كالعممرػػات اإلداررػػة فصػػص المكانػػبي كلمػػى مصاسػػبرة غرػػر أك مصاسػػبرة بمكانػػ رشػػمؿ ذلػػؾ كػػاف سػػكاء
أمػػا بالنسػػبة المنمػػاع اليرئػػة فػػإف ممػػاؿ لمػػؿ  كالػػذم بػػدكره رػػؤ ر لمػػى نطػػاؽ العمػػؿ لممػػدقؽ الػػدا م ي

بصرػػث كممػا زاد صمػػـ الشػػركة زاد لػدد امنمالػػات اليرئػػة  رػؤدم إلػػى نطػػاؽ لمػؿ كاسػػعي الشػركة كصممػػو
مػػف ناصرػػة  رػػؤ ر فػػ  نطػػاؽ العمػػؿ العامػػة اليرئػػة امنمػػاعال  فػػإف نطبرػػؽ قكالػػد العامػػة لمشػػركةي بالنػػ

 االكؿ المصػكر مصاكرىػا النػ  الدراسػات مػع ننكافػؽ كىػ  .الن،ررمات لمعممرات المصاسبة كغرر المصاسػبرة
 ،بمخـادمدراسـة )كانف،ت ىػذه الننرمػة مػع  يالساب،ة الدراسات مصاكر ف  ساب،ا ـذكرى نـ الذمك  ال امسك 

غرػػاب إدارة الم ػػاطر نػػؤ ر لمػػى نطبرػػؽ أصػػد ركػػائز صككمػػة الشػػركاتي أف النػػ  نك ػػمت إلػػى  (2015
كػػكف النػػدقرؽ الػػدا م  ر،ػػـك بنصدرػػد اأسػػباب كالعكامػػؿ النػػ  مػػف الممكػػف أف نػػؤدم إلػػى صػػدكث بعػػض 
 الم ػػاطر مسػػػن،بالن باإلضػػافة إلػػػى فصػػص كن،رػػػرـ فالمرػػة ككفػػػاءة أنظمػػة الرقابػػػة الدا مرػػةي كالعمػػػؿ لمػػػى

كانف،ػت  نصسرنيا كنطكررىا مف أمؿ ندارؾ اأسباب كالعكامؿ الن  نؤدم إلى كقكع الم اطر بالمؤسسػة.
ر،ػدـ نأكرػد كػاف  صػكؿ الم ػاطر النػ  نيػدد  النػ  برنػت أف النػدقرؽ الػدا م  (2014 ،أحالمدراسة ) مع

لػػة مػػف مػػكاطف الضػػعؼ كرصػػاكؿ ن،ػػدرـ اقنراصػػات كن ػػائح نصنػػكم لمػػى مممك  أرضػػاالمؤسسػػة كرصػػدد 
النصسػػرنات الم،نرصػػة كرػػأن  دكر إدارة الم ػػاطر فػػ  منػػع اأ طػػار مػػف الكقػػكع كنفادريػػا بشػػكؿ رضػػمف 
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كانف،ػت كػذلؾ  ص،كؽ ممرػع اأطػراؼ دا ػؿ المؤسسػة كبالنػال  ركػكف االنعكػاس لمػى صككمػة الشػركات.
ــدليدراســة ) مػػع  مػػف شػػركةلم قرمػػة بإضػػافةر،ػػـك  الػػدا م  النػػدقرؽ أف إلػػىالنػػ  نك ػػمت  (2012 ،العب

 المعمكمػػات نػكفرر نشػمؿ النػ  الشػركات صككمػة أطػار فػػ  بأدائيػا رضػطمع أ ػبح النػ  الكظػائؼ  ػالؿ
دارة الدا مرة الرقابة نظاـ كن،كرـ مسنكرانياي بكؿ لإلدارة  .الصككمة بمبادئ الشركة كالنزاـ الم اطر كا 
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 انغبدطانفصم 

 االعزُزبخبد ٔانزٕصٛبد

نأ رر نطبرؽ صككمة الشركات لمى مكدة النطبرؽ  معرفة ىدفت إلىبعد إمراء ىذه الدراسة كالن  
 النالرة: االسننناماتنك ؿ إلى ال رمة ف  بكر ة فمسطرفي نـالدا م  لمشركات المد

 المسػاىمرفي ص،ػكؽ قكالػد نطبرػؽ العامةي اليرئة امنماع قكالد نطبرؽ) الصككمة قكالد مممكلة إف .1
 كنطبرؽ اأ رل الم الح أ صاب قكالد نطبرؽ الندقرؽي لدقكا نطبرؽ الشركةي إدارة قكالد نطبرؽ
 فػ  المدرمػة الشركات ف  نطبر،يا صرث مف كبررة بدرمة ممرعيا ماءت (كالشفافرة اإلف اح قكالد
 .فمسطرف بكر ة

مػػف صرػػث نطبرػػؽ قكالػػد ص ػػمت لمػػى اىنمػػاـ كبرػػر  نطبرػػؽ قكالػػد امنمػػاع اليرئػػة العامػػةنبػػرف أف  .2
نطبرػػػؽ قكالػػػد  مػػػف صرػػػث االىنمػػػاـرمػػػة فػػػ  بكر ػػػة فمسػػػطرفي نالىػػػا الصككمػػػة فػػػ  الشػػػركات المد
بدرمػة  قكالػد النػدقرؽ نطبرػؽ  ػـ مػاءقكالػد نطبرػؽ إدارة الشػركةي  بعػدىااإلف اح كالشػفافرةي كمػاء 

ي فػػ  المراكػػز اأ رػػرة مػػف صرػػث االىنمػػاـ نطبرػػؽ قكالػػد ص،ػػكؽ المسػػاىمرف مػػاءي برنمػػا اىنمػػاـ أقػػؿ
 نطبرؽ قكالد أ صاب الم الح اأ رل. صرث االىنماـمف  كصمت ف  المرنبة اأ ررة

لعمػػػؿ مػػػكدة اداء ا االسػػػن،اللرةي المكضػػػكلرةي اأىمرػػػةيإف مسػػػنكل مػػػكدة النػػػدقرؽ الػػػدا م  صسػػػب ) .3
 ف  الشركات المدرمة ف  بكر ة فمسطرف. كنطاؽ العمؿ( كاف بدرمة كبررة

مػكدة النػدقرؽ الػدا م  مػاءت فػ   كأف درمة النػأ رر لألىمرػة لمػى بالصككمةينبرف أف اأىمرة ننأ ر  .4
لذا فاف النأ رر اأقكل لمصككمة لمى مكدة الندقرؽ الدا م  مػاء مػف  ػالؿ لن ػر  اأكلىيالمرنبة 

 كالميػارات كالمعرفػة المينرة كالشيادات الدا م  لممدقؽ العمم  المسنكل أىمرة المدقؽ الذم رنم ؿ بًػ
 .لو الضركررة كال برة

دقرؽ الدا م  لمشركات المساىمة العامػة مػف صرػث لن ػر مػكدة أداء العمػؿ كاف ىنالؾ اىنماـ بالن .5
كنطاؽ العمػؿ صرػث كػاف نرنربيمػا ال انرػة كال ال ػة بنػأ ررىـ لمػى مػكدة النػدقرؽ الػدا م  كىػذا مؤشػر 

لػذا فػاف نطبرػؽ الصككمػة  العمػؿ كنطػاؽ العمػؿ أداء مكدة لمى مسنكل نؤ رف الصككمة أارماب  إذ 
 نكل مكدة الندقرؽ الدا م .رؤدم إلى رفع مس
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اسػػػػػن،اللرة إف أقػػػػػكل المنغرػػػػػرات المسػػػػػن،مة المنم مػػػػػة ب،كالػػػػػد صككمػػػػػة الشػػػػػركات النػػػػػ  أ ػػػػػرت لمػػػػػى  .6
ف،ػد , كبنػاء لمرػو "العامػة اليرئػة امنمػاع قكالػد نطبرػؽ " مػدلالمػدقؽ الػدا م ي ىػ : كمكضػكلرة 

الصككمػػة لمػػى   ررنػػأمػػف  ػػالؿ صككمػػة الشػػركات لمػػى مػػكدة النػػدقرؽ الػػدا م   رر نػػأأرضػػا ظيػػر 
 اسن،اللرة كمكضكلرة المدقؽ الدا م .

 التوصيات

 ف  ضكء ننائج الدراسة رك   الباصث بما رم :

 نطبرػػؽ قكالػػػد صككمػػػةب ىنمػػػاـبزرػػػادة اال فػػ  بكر ػػػة فمسػػطرف سػػػكؽ راس المػػػاؿىرئػػة ضػػركرة قرػػػاـ  .1
 .منكقعةن،بمرة مس أ ارلما ليا مف الشركات 

مرػة المدرػدة لمصككمػة كلالقنيػا بالنػدقرؽ الػدا م  لمشػركات مػف العمؿ لمى معرفػة النطػكرات المفاىر .2
 نظػػػرا الشػػػركات صككمػػػة نطبرػػػؽكاالىنمػػػاـ أك ػػػر ب أمػػػؿ نصدرػػػد كاضػػػح ل ػػػالصرات المػػػدقؽ الػػػدا م 

 .الدا م  الندقرؽ مكدة لمى الكاضح لنأ ررىا
 ضػػػػركرة االىنمػػػػاـ أك ػػػػر بالنػػػػدقرؽ الػػػػدا م   ا ػػػػة فػػػػ  الشػػػػركات المدرمػػػػة فػػػػ  بكر ػػػػة فمسػػػػطرفي .3

 ضػركرة كضػع أشػ اص مػؤىمرف لممرػا كلممرػا فػ  مينػة النػدقرؽ الػدا م االىنماـ بأىمرة المػدقؽ ك ك 
 .ندقرؽالمكدة لملنأ ررىا الكاضح لمى مسنكل 

زرادة االىنماـ بكظرفة الندقرؽ الدا م  كنفعرؿ دكره لما لػو مػف أ ػر إرمػاب  فػ  دلػـ إدارة الم ػاطر  .4
ى لممرػة ن،ػكرـ مسػنمرة لنصدرػد ن،ػاط ال،ػكة كالضػعؼ فػ  كا  ضاع المدقؽ الدا م  كأسػمكب لممػو إلػ

 .لممو
ي نطبر،يػػا لمػػى أرض الكاقػػعاإلصاطػػة بكرفرػػة فػػ  نطبرػػؽ الصككمػػة ك  الضػػعؼاالىنمػػاـ أك ػػر بن،ػػاط  .5

 .)إداررة كمالرة( م نمفةالن  نعرضت أزمات  الشركات كب ا ة نمؾ
مكصد ل،راس مدل النػزاـ الشػركات  ضركرة قراـ الممنة الكطنرة لمصككمة ف  فمسطرف بنطكرر م،راس .6

 ذات اأطػػػػراؼ كػػػػؿ عػػػػاكفكن يالشػػػػركاتبمنطمبػػػػات قكالػػػػد صككمػػػػة المدرمػػػػة فػػػػ  بكر ػػػػة فمسػػػػطرف 
  .الصككمة كمعاررر كقكالد أسس لنطبرؽ مناسبة برئة نيرئة أمؿ مف الم مصة

  فالؿ ضركرة قراـ المؤسسات المعنرة كسمطة الن،دي ككزارة االقن ادي كبكر ة فمسطرف بدكر رقاب .7
 لمى الشركات المدرمة ف  البكر ةي لضماف النزاـ ىذه الشركات بنطبرؽ مبادئ الصككمة.
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 انًصبدس ٔانًشاخغ

 انؼشثٛخ ثبنهغخ انًشاخغ

اختبار تجريبي لقياس مدى فاعمية األساليب الييكمية لنظام الرقابة (ي :300إبراىرـي نبرؿ ) .1
 -ر المالية في ظل بيئة قانون ساربينزالداخمية في سد فجوة احتياجات مستخدمي التقاري

 "ي بصث منشكرةي أكادرمرة الشركؽ.أوكسمى

العالقة بين التحفظ في السياسات المحاسبية وتطبيق الحاكمية (ي 3026) ي رمبيمراد أبك .2
"ي رسالة المؤسسية وأثرىا عمى جودة اإلفصاح في البنوك التجارية العاممة في فمسطين

 معة اإلسالمرةي غزةي فمسطرف.مامسنرر غرر منشكرةي الما

العوامل المؤثرة في جودة تدقيق الحسابات من وجية نظر مدققي (ي 2005أبك ىرفي إراد ) .3
ي رسالة الحسابات القانونيين في فمسطين، دراسة حالة مكاتب تدقيق الحسابات في قطاع غزة

سالمرةي غزة.  مامسنرر غرر منشكرةي المامعة اإلو
مية التدقيق الداخمي في إدارة المخاطر ومدى انعكاساتو عمى أى(ي "3025) ي لكفأصالـ .4

"ي رسالة مامسنرري -بسكرة–حوكمة الشركات " دراسة ميدانية لعينة من شركات المساىمة 
 بسكرةي المزائر. -غرر منشكرةي مامعة مصمد  رضر

ير دور لجان المراجعة كأحد دعائم الحوكمة في تحسين جودة التقار ( "3022أصمدي سامح ) .5
 "ي المممة اأردنرة ف  إدارة األماؿيالمالية دراسة تطبيقية عمى شركات األدوية المصرية

 .77 -54ي ص2ي العدد 8المممد
جودة المراجعة مدخاًل لتضييق فجوة التوقعات بين مستخدمي القوائم (ي 3024بررري أصمد ) .6

العمكـ النماررةي مامعة  ي مذكرة م،دمة لنرؿ شيادة المامسنرر ف المالية ومراجعي الحسابات
 قا دم مرباحي كرقمة.

دور المراجعة الداخمية في تفعيل الرقابة االقتصادية في منظمات (ي 3000بكرمي لم  ) .7
 .4ي مامعة اأزىري العددالمممة العممرة لكمرة النمارةي األعمال

حالة أثر جودة التدقيق الداخمي عمى حوكمة الشركات " دراسة (ي "3026) ي صنافبم ادـ .8
"ي رسالة مامسنرر غرر منشكرةي مامعة مصمد  رضر بسكرةي مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة

 المميكررة المزائررة الدرم،راطرة الشعبرة.
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ي العالقة برف مكدة المرامعة الدا مرة كصككمة (2014)لبدالمطرؼي  بمف،روي مصمدي كباشرخي .9
مجمة جامعة الممك عبدالعزيز رةي الشركات: دراسة مردانرة لمى شركات المساىمة السعكد

 .2ي العدد 28ي مممد لالقتصاد واإلدارة
ي 2ي طمراجعة الحسابات المتقدمة وفقًا لمعايير المراجعة الدولية(ي 3003مربكعي ركسؼ )  .10

 فمسطرف.

 ي دار  فاء لمنشر كالنكزرعي لماف.3ي طالمدخل في التدقيق الحديث(ي 3006ممعةي أصمد ) .11

االتجاىات المعاصرة في التدقيق والتأكيد: الداخمي، الحكومي،  (ي:300ممعةي أصمد ) .12
 ي دار  فاء لمنشر كالنكزرعي لمافي اأردف.2ي طاإلداري، الخاص، البيئي، المنشآت الصغيرة

ي دار النعمرـ 2ي طأصول المراجعة الداخمية، مدخل عممي تطبيقي(ي 3020صمازمي كمدم ) .13
 سكندررة.المامع  لمطبالة كالنشر كالنكزرعي اإل

دور حوكمة الشركات في التنمية االقتصادية "المؤتمر العممي األول" ي (2012)صدادي مناكري  .14
 ي مامعة دمشؽ كمرة االقن اد.حول حوكمة الشركات ودورىا في اإلصالح االقتصادي

(ي ن،ررـ مدل اسنرعاب البرئة الم ررة لدكر الندقرؽ الدا مرة ف  الرقابة 2005صسفي م طفى ) .15
ي مجمة كمية التجارة لمبحوث العمميةنص،رؽ نظـ المكدة: منظكر نظررة اننشار االبنكاري لمى 

 .174 -137العدد ال ان ي المممد اأربعرفي سبنمبري ص 
 -شركات قّطاع عام وخاص ومصارف" حوكمة الشركات (ي2002) صٌمادي طارؽ لبد العاؿ. .16

لنمارةي مامعة لرف شمسي الدار المامعٌرةي ي كمٌرة ا" المتطّمبات -التجارب -المبادئ -المفاىيم
 .م ر

 ي دار الفكر المامع ي م ر.حوكمة  الشركات(ي 3023 ضري أصمد ) .17

مفاىيم حديثة في الرقابة المالية والداخمية في القطاع العام (ي 2010ال طربي  الد ) .18
 ي مكنبة الممنمع العرب  لمنشر كالنكزرعي اأردف.1ي طوالخاص

األصول العممية والعممية لتدقيق الحسابات: مدخل (ي 9::2رفال ي  مرؿ )ال طربي  الدي كال .19
 ي دار المسن،بؿ لمنشر كالنكزرعي لماف.2ي طنظري وعممي
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ي المؤنمر العرب  اأكؿ صكؿ الندقرؽ ف  اإلشراك والحوكمة في البنوك(ي 3006 مرفةي مصمد ) .20
 إطار صككمة الشركاتي ال،اىرةي م ر.

مدل النزاـ الم ارؼ العاممة ف  فمسطرف بمنطمبات الصككمة المن،دمة (ي 3024الدالكري مبر ) .21
ي سمسمة العمـك اإلنسانرةي مامعة اأزىري غزةي مجمة جامعة األزىر بغزة" دراسة مردانرة"ي 
 .390 -354ي ص 2(ي العدد26فمسطرفي المممد )

 العربية. حوكمة الشركات ودور مجمس اإلدارة، اتحاد المصارف (ي3008دركرشي لدناف ) .22

 الدا م  لم،رار المدقؽ ان اذ ف  نؤ ر الن  الشركات صككمة ي آلرات(2011)الدكغم ي لم ي  .23
 .59ي العدد 16ي المممد مجمة العموم االقتصادية واإلداريةاأ الق ي 

ي 4ي طتدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدولية: نظرية وتطبيق(ي 3020الذنرباتي لم  )  .24
 طنرةي لمافي اأردف.دائرة المكنبة الك 

(ي نصمرؿ العكامؿ المؤ رة ف  نصدرد أنعاب المرامعة" دراسة نطبر،رة لم  9::2راض ي مصمد ) .25
ي البصررفي المممد ال ان ي العدد اأكؿي ص المجمة العربية لممحاسبةمميكررة م ر العربرة"ي 

44- 88. 

كادرمرة كاليرئات المينرة (ي مفيكـ مكدة المرامعة ف  ظؿ الدراسات اأ3025رصمان ي مكسى ) .26
 .مجمة العموم اإلنسانيةلممرامعةي 

دور حوكمة الشركات في تحسين التقارير المالية لمحد (ي 3024رضاي سامحي كأصمدػ رراضي)  .27
 ي المنظمة العربرة لمننمرة لمنشري م ر.من األزمات المالية

المالرة ف  ظؿ صككمة مساىمة الندقرؽ ف  رفع مكدة المعمكمة  ي(2014)رقار،رةي فاطمةي  .28
المجمة الجزائرية لمتنمية الشركات )دراسة مردانرة لعرنة مف المؤسسات االقن ادرة المزائررة(ي 

 .1ي العدد االقتصادية
ي مرردة الرمفي أفررؿ الحوكمة في مواجية أزماتنا االقتصاديةي (2009)مصمد لباس ي السرام  .29

2009.  
 ي كمٌرة النمارةي مامعة طنطا.معاصرة في التدقيقمشاكل (ي 3003الس،اي الٌسٌرد أصمدي ) .30
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ي الدار دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري(ي :300سمرمافي مصمد ) .31
 المامعرةي م ر.

حوكمة الشركات: دور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين ي (2008)مصمد ي  يسمرماف .32
 .ي الدار المامعرةي اإلسكندررةي م رينالتنفيذي

 , م ر.اإلسكندررة, مقدمة في التدقيق الداخمي, (2010)الشرقاكم, مصمد,  .33
 الرفع ف  كدكره الصككمة نظاـ ف  اآللرات أىـ كأصد الدا م  الندقرؽ (,3026) لمري ,شررف  .34

 .سطرؼ يمامعة 8 العدد يالجزائرية المؤسسات أداء مجمة المؤسسةي ف  ءااالد مكدة مف
عمية دور لجان المراجعة في دعم آليات التدقيق الداخمي مدى فا(ي 2012ال كصي إراد ) .35

ي رسالة مامسنرر غرر منشكرةي والخارجي: دراسة تطبيقية عمى البنوك العاممة في فمسطين
 المامعة اإلسالمرةي غزةي فمسطرف.

العالقة بين الحاكمية المؤسسية وجودة األرباح: دراسة تطبيقية (ي "3025) ي مصمكد راـ .36
"ي رسالة مامسنرر غرر منشكرةي المامعة الصناعية المدرجة في بورصة فمسطينعمى الشركات 

 اإلسالمرةي غزةي فمسطرف.

(ي نطكر الندقرؽ الدا مرة برف النظررة كالممارسة العممرة ف  ضكء 1999العبادمي م طفى ) .37
جمة المالنصدرات االقن ادرة كاالمنمالرة الن  نكامو الكصدات االقن ادرة: دراسة مردانرةي 

ي كمرة النمارةي مامعة لرف شمسي ال،اىرةي العدد اأكؿي رنارري ص العممية لالقتصاد والتجارة
640- 670. 

ي دار كائؿ لمنشر 2ي طعمم تدقيق الحسابات من الناحية النظرية(ي 2009لبد اهللي  الد )  .38
 كالنكزرعي لمافي اأردف.

نصدرد السعر العادؿ لألسيـ ف   ي دكر صككمة الشركات ف  (2008) أصمد رمب يلبد الممؾ .39
(ي المممد 1ي العدد )مجمة كمية التجارة لمبحوث العمميةدراسة نصمرمرةي  -سكؽ اأكراؽ المالرة

 .ي اإلسكندررةي مانف 45
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أثر تطبيق الحاكمية المؤسسية عمى جودة التدقيق الداخمي في (ي 3023) ي مصمدالعبدل  .40
ي رسالة مامسنرري مامعة الشرؽ ت لألوراق الماليةالشركات الصناعية المدرجة في سوق الكوي

 اأكسط.

ي دار الكنب لمطبالة 3ي طأصول التدقيق والرقابة الداخمية(ي :::2ل مافي لبد الرزاؽ ) .41
 كالنشري مامعة المك ؿ.

مدى التزام الشركات المساىمة العامة (ي 3024لالكنةي سعردي كلبد الكررـي ن ر ) .42
حوكمة، المؤتمر الثالث لمعموم المصرفية حول حاكمية الشركات الفمسطينية بقواعد مدونة ال

ي كمرة االقن اد كالعمكـ اإلداررة قسـ العمـك والمسؤولية االجتماعية تجربة األسواق الناشئة
 .590 -582(ي ص 2المالرة كالم رفرةي مامعة الررمكؾي إربدي اأردفي )

الشركات ف  برئة األماؿ العربرة (ي مرامعة الصسابات كصككمة 3008لم ي لبد الكىاب ) .43
 كالدكلرة المعا ري الدار المامعرةي اإلسكندررة.

 مصمد المصام  , مدكنةاألردني الشركات قانون في الحوكمة قواعدلرسى,  العػماكم, مصمد .44
 .ال،انكنرة, لماف, اأردف لماكم

المنعارؼ لمريا ف  (ي مدل نطبرؽ معاررر الندقرؽ الدا م  3007العمرمي أصمدي كلبد المغن  ) .45
ي المممد ال ان ي العدد ال الثي ص المجمة األردنية في إدارة األعمالالبنكؾ النماررة الرمنرةي 

453- 480. 
دور المدقق في تقييم المخاطر وتحسين نظم الرقابة الداخمية (ي 2011لمرركشي أبك بكر ) .46

غرر منشكرةي  مامعة  ي رسالة مامسنررلعمميات المخزون داخل المؤسسة: دراسة ميدانية
 فرصات لباسي سطرؼي المزائر.

العكامؿ المصددة لمكدة كظرفة المرامعة الدا مٌرة ف   (ي2002)لرسىي سمرر كامؿ مصٌمد .47
ممٌمد رقـ  1ي العددمجمة كمّية التجارة لمبحوث االسكندرّيةنصسرف مكدة صككمة  الشركاتي 

54. 

عولمة اإلدارة في  -ا، المؤتمر العمميمحددات الحوكمة ومعاييرى(ي 3023غادري مصمد )  .48
 ي طرابمسي لبناف.عصر المعرفة
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  غزة قطاع في الحسابات تدقيق مكاتب في الجودة رقابة تطبيق مدى(, 3023ال،رؽ, امرر ) .49
 .غزة اإلسالمرةي المامعة, غرر منشكرة رسالة مامسنرر", ميدانية دراسة"

 كرات مامعة دمشؽي دمشؽي سكررا.ي منش2ي طالتدقيق الداخمي(ي 3009ال،اض ي صسرف ) .50

أثر تطبيق قواعد الحوكمة عمى جودة اإلفصاح المحاسبي: دراسة (ي 3023قدكرمي مبركؾ ) .51
ي رسالة مامسنرري مامعة قا دم ميدانية لواقع البنوك والمؤسسات االقتصادية في الجزائر

 مرباحي كرقمةي المزائر.

مجمة لمى الصراد المدقؽ ف  اأردفي  (ي ال دمات االسنشاررة كأ رىا2008قررطي ل اـ ) .52
ي سكرراي المممد الرابع كالعشركفي العدد اأكؿي ص جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية

5- 25. 
(ي نصك إطار منكامؿ لنطكرر فالمرة الندقرؽ الدا مرة كنشاط مضرؼ 2000الكاشؼي مصمكد ) .53

النمارةي مامعة لرف شمسي ال،اىرةي العدد ي كمرة المجمة العممية لالقتصاد والتجارةلم،رمةي 
 .72 -40الرابعي أكنكبري 

كفاءة وفعالّية إدارة الرقابة الداخمّية )المراجعة الداخمّية( في سورية (ي 3006كٌرازي شادم. ) .54
ي رسالة لنرؿ درمة المامسنرر ف  مع التطبيق العممي عمى بعض مؤّسسات التجارة الداخميّ 

 كمٌرة االقن اد.المصاسبةي مامعة دمشؽي 

ي مساىمة الندقرؽ الدا م  ف  نطبرؽ الصككمة ف  الم ارؼ السكررة (2013)كررزافي فانفي  .55
 .4ي العدد 19المممد  المنارة،العامة كال ا ة )دراسة م،ارنة(ي 

 ي الدار المامعرةي اإلسكندررة.مراجعة وتدقيق المعمومات(ي 3006) يلطف ي أمرف .56

 إدارة الشركاتي كصككمة الدا م  الندقرؽ مكدة برف العالقة طبرعة(ي 3028ل ضري أك رؼي ) .57
 العموم مجمة ي(العمؿ طبرعة) 3200 رقـ المعرار ظؿ ف  الدا مرة الرقابة ك الم اطر

 .28ي العدد التجارية والعموم والتسيير االقتصادية

  لمى (ي اسن داـ نصمرؿ المسار ف  قراس أ ر منغررات اليركؿ الننظرم3005مماىدي مصمد ) .58
لكامؿ اسن،الؿ إدارة اسن،الؿ إدارة المرامعة الدا مرة بيدؼ نفعرؿ دكرىا ف  ضبط أداء 
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ي م ري العدد ا ان ي المجمة المصرية لمدراسات التجارية جامعة المنصورةالشركات: نطبر،رةي 
 .330 -2:6ص 

لممصاسبرفي ي المممع العرب  مفاىيم التدقيق المتقدمة(ي 3002المممع العرب  لممصاسبرفي ) .59
 اأردفي لماف.

مدى اعتماد المدققين الخارجيين عمى المدققين الداخميين في تقييم (ي 3022مصسفي مصمكد ) .60
" ي رسالة نظام الرقابة الداخمية "دراسة تطبيقية عمى مكاتب الحسابات العاممة في قطاع غزة

 مامسنرر غرر منشكرةي المامعة اإلسالمرةي غزةي فمسطرف.

 ي دار الكنب الم ررةي ال،اىرة.أساسيات المراجعة(ي 1994اف كآ ركف )مصمكد ي الطص .61
دور وظيفة التدقيق الداخمي في ضبط األداء المالي واإلداري" (ي 3008المدلؿي ركسؼ  ) .62

 " ي رسالة مامسنرر غرر منشكرةي المامعة اإلسالمرةي غزةي فمسطرف.دراسة تطبيقية

ي نرممة سمرر واشنطن -غرفة التجارة األمريكّية  (ي3004مركز المشركلات الدكلرة ال اٌ ة ) .63
 كررـي دكر لمنة المرامعة ف  صككمة الشركات.

ي نصمرؿ العالقة برف معدؿ دكراف المدقؽ كمكدة الندقرؽ ال ارم  (2014)مشنيىي  برمي  .64
مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات كانعكاس ذلؾ لمى رأم مدقؽ الصسابات ال ارم ي 

 .2ي العدد 22ي المممد داريةاالقتصادية واإل
(ي ندقرؽ النصكـ المؤسس  ) صككمة الشركات( ف  ظؿ معاررر 3023المشيدان ي لمر ) .65

ي مامعة 3ي العددمجمة أداء المؤسسات الجزائريةالندقرؽ المنعارؼ لمريا" إطار م،نرحي 
 قا دم مرباحي كرقمة.

ي دار المرسرة 1ي طة النظريةالناحي -تدقيق الحسابات المعاصرة(ي 2009المطارنةي غساف ) .66
 لمنشر كالنكزرع كالطبالةي لماف.

أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات عمى أداء شركات الخدمات (ي "3024) ي لمرالمنا رر .67
 "ي رسالة مامسنرر غرر منشكرةي المامعة الياشمرةي الزرقاءي اأردف.المساىمة العامة األردنية
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ي بصكث كأكراؽ ات في إطار منظومة حوكمة الشركاتتدقيق الحساب(ي 3006مر ائرؿي أشرؼ ) .68
 لمؿ المؤنمر العرب  اأكؿ صكؿ الندقرؽ الدا م  ف  إطار صككمة  الشركات المنع،د بال،اىرة.

(ي مكدة  دمة المرامعة ال ارمرة كالعكامؿ المؤ رة فريا مف كمية نظر 2010نشكافي اسكندر ) .69
ي مامعة لرف شمسي م ري العدد محاسبيمجمة الفكر المرامع  الصسابات الفمسطرنرةي 
 .224 -169اأكؿي السنة الرابعة لشري ص 

في ضبط جودة التدقيق  Six Sigmaاستخدام منيج سيجما ستة (ي 3023نكري لبد النا ر ) .70
الداخمي " دراسة ميدانية عمى المستشفيات الخاصة الحائزة عمى جائزة الجودة والتميز في 

م  السنكم الصادم لشر ذكاء األماؿ كاقن اد المعرفةي مامعة ي المؤنمر العممحافظة عمان
 الزرنكنة اأردنرةي كمرة االقن اد كالعمـك اإلداررة.

 المساىمة الشركات لحوكمة الرئيسية المالمح(ي 3023ة سكؽ رأس الماؿ الفمسطرنرةي )ىرئ .71
 ي البررةي فمسطرف.فمسطين بورصة في المدرجة العامة

كمة الشركات في فمسطين لنستثمر الحوكمة (ي صك:300لفمسطرنرةي )ىرئة سكؽ رأس الماؿ ا .72
 ي البررةي فمسطرف.في بناء مؤسساتنا

ي مكنبة الممنمع العرب  لمنشر 2ي ط2 تدقيق الحسابات(ي 3020الكقادي سام ي كدرافي لؤم ) .73
 كالنكزرعي لماف.

اسبرف ي ممعرة المصحوكمة الشركات بين النظرية والتطبيق(ي 3008ركسؼي مصمد ) .74
 كالمرامعرف الم ررةي م ر.
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A 

 (.يهسك سلى )

 االعزجبَخ

 بسـ اهلل الرصمف الرصرـ
 مامعة ال،دس

 كمرة الدراسات العمرا
 اإلدارة كاالقن اد معيد

 

 ب تي د ابمعثة د ك ياة: /ب ي د ابمعث د ك يم 

ثعذ،ٚطٍجخرحٍخ

:دساسخحٛيعًٌّٙذف٘زااالسزجٍبْإٌى

تأثير تطبيق حوكمة الشركات في فمسطين عمى جودة التدقيق الداخمي لمشركات 

 المدرجة في بورصة فمسطين

ِِٓعٙذاسزىّبالٌّزطٍجبداٌحصٛيعٍىدسجخاٌّبجسزٍشفًرخصصاٌّحبسجخٚاٌضشائترٌهٚ

ٚااللزصبد –اإلداسح اٌمذس، جبِعخ اٌذساسخعٓطشٌكرعجئخآًٌِزا فًأجبص٘زٖ اٌّسبعذح ِٕىُ

ٌّبعشفعٕىُِٓٗثبخزٍبسوٌُزعجئخ٘زٖاالسزجبٔ،ٌٚزششفثىًدلخِٚٛضٛعٍخٚشفبفٍخٗاالسزجبٔ

ٚاألِبٔخ ثأْ،اٌصذق ٚاٌزعٙذ اججبسٌخ، ٌٍٚسذ طٛعٍخ االسزجبٔٗ رعجئخ أْ ِٓ ٘زٖثبٌشغُ رسزخذَ

ٚسٍزُاٌزعبًِِعٙبثسشٌخربِخ.احذ،،الٌطٍععٍٍٙبفمظٌعًٍّاٌّعٍِٛبدألغشاضاٌجحثا

 وأسخٕ أٌ رزمجهٕا فبئك انزسٛخ ٔاالززشا

 ٔنكى خضٚم انشكش ٔانزمذٚش

 

 صفٕد صالذ يدبْذ يدبْذانجبزث: 
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ثٍبٔبدعبِخاندضء األٔل:

 الذم رنطبؽ لمرؾ:الفراغات بالشكؿ  أكمؿ أكالمناسبة ف  المربع الم،ابؿي  اإلمابةالرماء كضع رقـ 

   أن ى. 2    ذكر. 1 )       ( المنس 1

 (   )     العمر 2
  سنة 35-31. 3  سنة 30-26. 2    سنة فاقؿ 25. 1

 فأك ر. سنة 41. 5   سنة 36-40. 4

 (   )     المؤىؿ العمم  3
  . بكالكرركس3لال   دبمـك. ػ2  منكسط دبمـك .1

    دكنكراه. 5  . مامسنرر4

 (    )      ص العمم الن 4
 ألماؿ إدارة. 3 م رفرة ك مالرة لمـك. 2 مصاسبة   . 1

 : .....................                       صدد/  ذلؾ غرر .5اقن اد   . 4 

 (    )    المسمى الكظرف  5
   مصاسب. 3   مال  مدرر. 2  لاـ مدرر .1

                        .............صدد: ........ /ذلؾ  غرر. 5  دا م  مدقؽ. 4

 (    )    سنكات ال برة 6
 سنة 15-11. 3  سنكات 10–6. 2  سنكات فاقؿ 5 .1

 سنة 20اك ر مف . ػ5  سنة 16-20. 4
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اندضء انثبَٙ:

 انمغى األٔل: رطجٛك زٕكًخ انششكبد فٙ فهغطٍٛ

ِعٚجٙخٔظشن.(فًاٌّىبْاٌّالئُ،ثّبٌزطبثكاٌشجبءٚضععالِخ)

ِطٍمب ٔبدسا أحٍبٔب غبٌجب دائّب اٌفمشاداٌشلُ

 كنكزرع نصدرد مع ال،انكفي صكـ مع رنكافؽ بما المالرة اأسكاؽ ككفاءة شفافرة الن  نضمف :: العامة الييئة اجتماعمدى تطبيق قواعد 
 .الممرع ف  امنمالات اليرئة العامة تلمسؤكلرا كاضح

1 
المنماع اليرئة العامةي قبؿ أربعة لشر ركمان لمى اأقؿ مف دلكة  رنـ إرساؿ

 .مكلد امنماع اليرئة العامة العادرة كغرر العادرة
     

      العامة.  اليرئة امنماع ف  ال ارم  الصسابات مدقؽ ن،ررر المساىمرف رناقش 2

3 
 ف  طرصت الن  ال،ضارا لف الصسابات مدقؽ مف رصؽ لممساىمرف االسنفسار

 المال . لن،رررا
     

      المناسب. بالشكؿ زمانو( )مكانوي مكلدهي االمنماع بنرنرب الشركة ن،كـ 4

5 
العامة  اليرئة المنماع بالدلكة نف رم  ألماؿ مدكؿ بإرفاؽ اإلدارة مممس ر،كـ

 المبسطة الن  رفيميا الممرع(. المالرة بالبرانات )م صكبان 
     

6 
 لمى % 10 ممنمعرف رممككف رف بما فريـ الذرفالمساىم رنـ نكضرح ص،كؽ

 الشركة. أسيـ مف اأقؿ
     

7 
 لكؿ رصؽ بأنو االمنماع بدء لند لممساىمرف العامة اليرئة امنماع ركضح رئرس

 االمنماع.  الؿ اأسئمة كاالسنفسارات إ ارة مساىـ
     

 ف  المساكاة معرنةي كرضمف نص،رؽ ممكرة ص،كؽ ليـ أف صرث المساىمرفي صمارة نعمؿ لمى: : المساىمين حقوقمدى تطبيق قواعد 
 المساىمرف. كافة معاممة

      )ن،ؿ كنصكرؿ(. ممكرة اأسيـ برف المساىمرف معامالتركمد سيكلة ف   8

9 
كمننظمة ب فة دكررة )المعمكمات المنعم،ة بالشركة  ىف لمك رص ؿ المساىم

 (.كبسيكلو
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ِطٍمب ٔبدسا أحٍبٔب غبٌجب دائّب اٌفمشاداٌشلُ

10 
اركة كالن كرت ف  امنمالات الممعرة العمكمرة بشكؿ ر،ـك المساىمكف بالمش

 .لادؿ
     

       .مممس اإلدارة رصؽ لممساىمرف مساءلة 11

      المناسبة لمممس اإلدارة. الصمكؿ اقنراح لممساىمرف رصؽ 12

13 
ى النأ رر لم إلىلادرة رمكف أف نؤدم  أم لممرات غرر ىرطمع المساىمكف لم

 .الشركة
     

      .بالنساكم ـ معاممة ممرع المساىمرف مف نفس الفئةرن 14

      ممرع النكاص . رنـ صمارة ص،كؽ اأقمرة مف المساىمرف مف 15

 قبؿ مف اإلدارة مممس مساءلة رضمف كأف اإلدارةي مممس قبؿ مف الننفرذرة لإلدارة المنابعة ننكفؿ: : الشركة إدارة قواعد تطبيق مدى
 .شركة لما رمـز لإلسنرانرمرةالمساىمرفي كركمو ال

      .11إلى  5رنكلى إدارة الشركة مممس إدارة لدد ألضائو مف  16

      مدة لمؿ مممس اإلدارة ال نزرد لف أربعة سنكات. 17

18 
كبطرر،ة )فئة مف فئات المساىمرف  ررال  مممس اإلدارة المعاممة المنساكرة لكؿ

 (.لادلة
     

19 
 م الح اإلطراؼ ذات ىالصرص لم كانرف كاأنظمة معرمنـز المممس بال،

 .الم مصة
     

      .لإلشراؼ كالرقابة رعمؿ المممس ضمف  طة إسنرانرمرة شاممة 20

      .لممساءلة مف  الؿ نظاـ فعاؿ نص،رؽ ال،در الالـز ىرعمؿ مممس اإلدارة لم 21

مرا رنـ النصدرد الدقرؽ لإلف اح لف اليدؼ 22       .ءات العمؿ ال ا ةكالنشغرؿ كا 

      اإلدارة. مممس ليركؿ الدقرؽ النصدرد رنـ 23

      .لممرة اإلف اح ىر،ـك المممس باإلشراؼ لم 24
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ِطٍمب ٔبدسا أحٍبٔب غبٌجب دائّب اٌفمشاداٌشلُ

 المال . السكؽ ف  المدرمة ك العامة المساىمة ك ا ة الػشركات؛ فػ  كالنزاىػة الشفافرةي نضمف: : التدقيق قواعد تطبيق مدى

      اإلدارة. مممس مف اللنمادىا كاضصة لمؿ  طة ؽالندقر نكفر لمنة 25

26 
 ضمف ند ؿ الن  اأمكر كؿ لف اإلدارة مممس إلى الن،اررر الندقرؽ لمنة نرفع

  الصرانو.
     

27 
 دكرىا ممارسة مف رمكنيا ممػا الشركة إدارة لػف باالسن،اللرة الندقرؽ لمنة ننمنع
 .بفعالرة

     

      كنطاقو. الندقرؽ الدا م  ىركؿ بنصدرد الدا م  الندقرؽ إدارة ن،كـ 28

      ندقر،يا. نـ الن  الدكائر مع ن،ارررىا الدا م  الندقرؽ إدارة نناقش 29

       الندقرؽ. لمنة قبؿ مف دا مران  ن،ررمان  الدا م  الندقرؽ إدارة ن،رـ 30

       سنكات لمى اأقؿ.مرة كؿ  الث   ارمران  ن،ررمان  الدا م  الندقرؽ إدارة ن،رـ 31

 لو مف كؿ ك كالمكردرفي كالمنعاقدرفي المكظفرفي مػف المػ الح؛ أ صاب مبادئ : كنعن األ خرىأصحاب المصالح  قواعد تطبيق مدى
 الػشركة. مع المنعاممرف مف منفعة

32 
 ظركؼ ي م ؿ نكفررإلصكاـ ال،انكف رنـ نسيرؿ مياـ أ صاب الم الح كف،ان 

 مالئمة. لمؿ
     

      .صسرف اأداءلنالعاممرف  رنـ نطكرر آلرات مشاركة ممرع 33

      .اإللسار المال  لمشركات رنـ ن مرـ ىركؿ فعاؿ كؼء لمصمارة مف 34

35 
 طرؽ م نمفة لنأمرف ندفؽ رأس الماؿ رنـ االن اؿ مع أ صاب الم الح إلرماد

 .الشركات إلىال ارم  كالدا م  
     

36 
كمممس اإلدارة لنكفرر اسنمراررة  ؿ فعالة برف أ صاب الم الحد آلرة لمنكم

 .الشركة
     

      الصككمة. لمنة مف بيا المعمكؿ كال،كانرف اأنظمة مع منكافؽ مال  نظاـ ركمد 37
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ِطٍمب ٔبدسا أحٍبٔب غبٌجب دائّب اٌفمشاداٌشلُ

      الصككمة. لمنة مف بيا المعمكؿ كال،كانرف اأنظمة مع منكافؽ إدارم نظاـ ركمد 38

 ألضاء الشركةي أىداؼ لمشركةي كالنشغرمرة المالرة الننائج لف المعمكمات نعمؿ لمى نكفرر: : ح والشفافيةاإلفصا قواعد تطبيق مدى
 .الشركات صككمة كسراسات ىراكؿ ك المسئكلرفي لكبار الممنكصة كالمزارا الركانب اإلدارةي مممس

      .لادلة كنزرية ك ادقة  كرةرنـ اإلف اح لف المعمكمات الميمة ب 39

      (.دكف نأ رر)رنـ اإلف اح لف المعمكمات الميمة ف  الكقت المناسب  40

       نكضرح أسماء مالكرف النسب الكبررة مف أسيـ الشركة.رنـ  41

      .رنـ ن،درـ معمكمات لف ما رنعمؽ بالمدرررف الننفرذررف 42

       .بال،در الكاف البرانات المالرةرنـ اإلف اح لف ممرع  43

       الننفرذررف. كالمدرررف اإلدارة مممس كرفرة ا نرار لف اإلف اح رنـ 44

      .كالمدرررف الننفرذررف رنـ اإلف اح لف مكافأة مممس اإلدارة 45

ظيار فالمرنو كقكنو رنـ اإلف اح لف فالمرة نظاـ الرقابة الدا مرة 46       .كا 

 

 القسم الثاني: جودة التدقيق الداخمي
(فًاٌّىبْاٌّالئُ،ثّبٌزطبثكِعٚجٙخٔظشن.ٚضععالِخ)اٌشجبء

ِطٍمب ٔبدسا أحٍبٔب غبٌجب دائّب  الف،رات الرقـ

 .لو الضركررة كال برة كالميارات كالمعرفة المينرة كالشيادات الدا م  لممدقؽ العمم  المسنكل : ى األىميةالمحور األول: 

       .قؽ ف  نصسرف مكدة أدائورسيـ المسنكل النعمرم  لممد 1

       .رسيـ النعمرـ المسنمر لممدقؽ ف  نصسرف مكدة أدائو المين  2

       .نسيـ ال برة المينرة بألماؿ الندقرؽ الدا م  ف  نصسرف مكدة أداء المدقؽ الدا م  3

مراءات العمؿ بالشركة ف  نصسرف مكدة أداء المدقؽ ا 4        .لدا م نسيـ المعرفة بعممرات كا 
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ِطٍمب ٔبدسا أحٍبٔب غبٌجب دائّب  الف،رات الرقـ

      نسيـ الشيادات المينرة م ؿ شيادة مدقؽ دا م  ف  نصسرف مكدة أدائو. 5

 أم الدا م  لممدقؽ رككف ال الميمات أداء لند لمرو رصافظ أف الدا م  المدقؽ لمى رنبغ  ذىن  سمكؾ ى : الموضوعيةالمحور الثاني: 
 الندقرؽ. مكضع بالمية مين  أك ش    ارنباط

6 
د رفع ن،ررر الندقرؽ الدا م  إلى اإلدارة العمرا لمى نصسرف مكدة أداء كظرفة رسال

 .الندقرؽ
     

      نساىـ طرر،ة نعررف المدق،رف الدا مررف ف  نصسرف مكدة الندقرؽ. 7

8 
رسيـ قراـ ألضاء  ارمررف ف  أداء ميمات الندقرؽ الدا م  ف  نصسرف مكدة أداء 

  .كظرفة الندقرؽ الدا م 
     

      .رسيـ ارنباط المدقؽ الدا م  باإلدارة العمرا ف  االرن،اء بمسنكل أدائو 9

 لمى لمندقرؽ الننفرذم الرئرس أك الدا م  الندقرؽ نشاط قدرة نيدد الن  كالظركؼ الشركط مف النصرر ى  االستقالليةالمحور الثالث: 
 .منصرز غرر نصك لمى الدا م  الندقرؽ بمسؤكلرات االضطالع

       .رنعرض المدقؽ أرو نأ ررات لند ال،راـ بننفرذ األماؿ 10

      .رؤدم المدقؽ األماؿ بنزاىة كنمرد مف أم نصرز كنعارض ف  الم الح 11

       .رنمنب العاممكف العالقات الن  قد نف،دىـ المكضكلرة كنعرضيـ ليرمنة أطراؼ أ رل 12

 .الندقرؽ مصؿ الشركة ف  الندقرؽ كنطاؽ الدا م  الندقرؽ برامج ككفارة دقة ى : جودة أداء العملالمحور الرابع: 

       .نمكف دقة ككفاءة برامج الندقرؽ الدا م  مف نصسرف مكدة أداء كظرفة الندقرؽ الدا م  13

14 
رسيـ بذؿ المدقؽ الدا م  العنارة المينرة الالزمة لند أداء مياـ لممو ف  نصسرف مكدة 

  .فة الندقرؽ الدا م أداء كظر
     

      ا.رسالد دلـ اإلدارة العمرا لكظرفة الندقرؽ الدا م  لمى نصسرف أدائي 15

16 
نؤدم كفارة مدل كنطاؽ لمؿ الندقرؽ الدا م  إلى نص،ؽ مكدة أداء كظرفة الندقرؽ 

 .الدا م 
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ِطٍمب ٔبدسا أحٍبٔب غبٌجب دائّب  الف،رات الرقـ

 نظـ نننميا الن  المعمكمات كفصص بالمنشأة الرقابة نظـ كن،ررـ فصص مف كؿ : رنسع بانساع المنشأة رشمؿالمحور الخامس: نطاق العمل
 المالرة./المصاسبرة غرر المكانب فصص نشمؿ كقد الرقابة

17 
 غرر أك مصاسبرة مكانب رشمؿ ذلؾ كاف سكاء الرقابة الدا مرة نظـ فصص كن،ررـ رنـ

  بالمنشأة. مصاسبرة
     

      م داقرنيا. مدل لنصدرد المصاسبرة ابةالرق نظـ نننميا الن  المعمكمات رنـ فصص 18

      كالعممرات. اإلداررة رنـ فصص المكانب 19

      .مصاسبرة غرر أك مصاسبرة مكانب رشمؿ ذلؾ كاف سكاء الم اطر إدارة نظـ رنـ ن،ررـ 20

      .مصاسبرة غرر أك مصاسبرة مكانب رشمؿ ذلؾ كاف الصككمة سكاء نظاـ ن،ررـ رنـ 21

 

 

  ( 6 – 2بيك  تا  نص   جعحة د تحايق د حد لي د تص ية مسا د هاية: )ان ب 

  د عال نطصق      د عال بحدء جعحة     دالستقال ية      د اعضع ية      د هلية

 :ب بيك كيف كصنت دالستبصنه 
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 (: لبئًخ ثأعًبء انًسكًٍٛ.يهسك سلى )

 مامعة ال،دس أبك درس.د. إبراىرـ لكض:  -7

 .مامعة ال،دس المفنكصةالكببم :  مد. ممد -8

 د. راسر شاىرف: مامعة فمسطرف اأىمرة. -9
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 (2يهسك سلى )

نًصفٕفخ اسرجبط كم فمشح يٍ فمشاد  (Person correlationاالسرجبط ثٛشعٌٕ )َزبئح يؼبيم 

 يغ انذسخخ انكهٛخ نهًدبل. رطجٛك زٕكًخ انششكبد فٙ فهغطٍٛيسبٔس 

 الفقرات الرقم
معامل ارتباط 
 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 تطبيق حوكمة الشركات في فمسطين

 العامة الييئة أواًل: مدى تطبيق قواعد اجتماع

1.  
ماع اليرئة العامةي قبؿ أربعة لشر ركمان لمى اأقؿ مف مكلد امنماع دلكة المن رنـ إرساؿ

 .اليرئة العامة العادرة كغرر العادرة
.516** 0.000 

 0.000 **605. العامة.  اليرئة امنماع ف  ال ارم  الصسابات مدقؽ ن،ررر المساىمرف رناقش  .2

 0.000 **745. المال . الن،ررر ف  طرصت الن  ال،ضارا لف الصسابات مدقؽ مف رصؽ لممساىمرف االسنفسار  .3

 0.000 **690. المناسب. بالشكؿ زمانو( )مكانوي مكلدهي االمنماع بنرنرب الشركة ن،ـك  .4

5.  
 العامة )م صكبان  اليرئة المنماع بالدلكة نف رم  ألماؿ مدكؿ بإرفاؽ اإلدارة مممس ر،ـك

 المبسطة الن  رفيميا الممرع(. المالرة بالبرانات
.667** 0.000 

6.  
 أسيـ مف اأقؿ لمى % 10 ممنمعرف رممككف المساىمرف بما فريـ الذرف رنـ نكضرح ص،كؽ

 الشركة.
.747** 0.000 

7.  
 إ ارة مساىـ لكؿ رصؽ بأنو االمنماع بدء لند لممساىمرف العامة اليرئة امنماع ركضح رئرس

 االمنماع.  الؿ اأسئمة كاالسنفسارات
.774** 0.000 

 المساىمين طبيق قواعد حقوقثانيًا: مدى ت

 0.000 **537. )ن،ؿ كنصكرؿ(. ممكرة اأسيـ برف المساىمرف معامالتركمد سيكلة ف    .8

 0.000 **593. (.كبسيكلوكمننظمة ب فة دكررة )المعمكمات المنعم،ة بالشركة  ىف لمك رص ؿ المساىم  .9

 0.000 **748. .مرة بشكؿ لادؿر،ـك المساىمكف بالمشاركة كالن كرت ف  امنمالات الممعرة العمك   .10

 0.000 **746.  .مممس اإلدارة رصؽ لممساىمرف مساءلة  .11

 0.000 **865. المناسبة لمممس اإلدارة. الصمكؿ اقنراح لممساىمرف رصؽ  .12
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 الفقرات الرقم
معامل ارتباط 
 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 0.000 **812. .الشركةى النأ رر لم إلىلادرة رمكف أف نؤدم  أم لممرات غرر ىرطمع المساىمكف لم  .13

 0.000 **853. .بالنساكم لمساىمرف مف نفس الفئةرنـ معاممة ممرع ا  .14

 0.000 **862. ممرع النكاص . رنـ صمارة ص،كؽ اأقمرة مف المساىمرف مف  .15

 الشركة ثالثًا: مدى تطبيق قواعد إدارة

 0.000 **720. .11إلى  5رنكلى إدارة الشركة مممس إدارة لدد ألضائو مف   .16

 0.000 **622. بعة سنكات.مدة لمؿ مممس اإلدارة ال نزرد لف أر   .17

 0.000 **819. (.كبطرر،ة لادلة)فئة مف فئات المساىمرف  ررال  مممس اإلدارة المعاممة المنساكرة لكؿ  .18

 0.000 **888. .الم مصة طراؼ ذاتم الح اأ ىالصرص لم رمنـز المممس بال،كانرف كاأنظمة مع  .19

 0.000 **772. .لرقابةلإلشراؼ كا شاممة اسنرانرمرةرعمؿ المممس ضمف  طة   .20

 0.000 **792. .لممساءلة مف  الؿ نظاـ فعاؿ نص،رؽ ال،در الالـز ىرعمؿ مممس اإلدارة لم  .21

مراءات العمؿ ال ا ة رنـ النصدرد الدقرؽ لإلف اح لف اليدؼ  .22  0.000 **739. .كالنشغرؿ كا 

 0.000 **796. اإلدارة. مممس ليركؿ الدقرؽ النصدرد رنـ  .23

 0.000 **625. .لممرة اإلف اح ىباإلشراؼ لمر،ـك المممس   .24

 رابعًا: مدى تطبيق قواعد التدقيق

 0.000 **795. اإلدارة. مممس مف اللنمادىا كاضصة لمؿ  طة الندقرؽ نكفر لمنة  .25

 0.000 **807.  الصرانو. ضمف ند ؿ الن  اأمكر كؿ لف اإلدارة مممس إلى الن،اررر الندقرؽ لمنة نرفع  .26

 0.000 **781. .بفعالرة دكرىا ممارسة مف رمكنيا ممػا الشركة إدارة لػف باالسن،اللرة الندقرؽ لمنة ننمنع  .27

 0.000 **819. كنطاقو. الندقرؽ الدا م  ىركؿ بنصدرد الدا م  الندقرؽ إدارة ن،ـك  .28

 0.000 **856. ندقر،يا. نـ الن  الدكائر مع ن،ارررىا الدا م  الندقرؽ إدارة نناقش  .29
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 الفقرات الرقم
معامل ارتباط 
 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 0.000 **904.  الندقرؽ. لمنة قبؿ مف دا مران  ن،ررمان  الدا م  الندقرؽ ارةإد ن،رـ  .30

 0.000 **799.  مرة كؿ  الث سنكات لمى اأقؿ.  ارمران  ن،ررمان  الدا م  الندقرؽ إدارة ن،رـ  .31

 خامسًا: مدى تطبيق قواعد أصحاب المصالح األ خرى

 0.000 **718. مالئمة. لمؿ ظركؼ ي م ؿ نكفررفإلصكاـ ال،انك  رنـ نسيرؿ مياـ أ صاب الم الح كف،ان   .32

 0.000 **787. .صسرف اأداءلنالعاممرف  رنـ نطكرر آلرات مشاركة ممرع  .33

 0.000 **771. .اإللسار المال  لمشركات رنـ ن مرـ ىركؿ فعاؿ كؼء لمصمارة مف  .34

35.  
ل ارم  ا طرؽ م نمفة لنأمرف ندفؽ رأس الماؿ رنـ االن اؿ مع أ صاب الم الح إلرماد

 .الشركات إلىكالدا م  
.696** 0.000 

 0.000 **765. .كمممس اإلدارة لنكفرر اسنمراررة الشركة د آلرة لمؿ فعالة برف أ صاب الم الحنكم  .36

 0.000 **802. الصككمة. لمنة مف بيا المعمكؿ كال،كانرف اأنظمة مع منكافؽ مال  نظاـ ركمد  .37

 0.000 **786. الصككمة. لمنة مف بيا المعمكؿ كال،كانرف اأنظمة مع منكافؽ إدارم نظاـ ركمد  .38

 سادسًا: مدى تطبيق قواعد اإلفصاح والشفافية

 0.000 **761. .لادلة كنزرية ك ادقة  كرةرنـ اإلف اح لف المعمكمات الميمة ب  .39

 0.000 **814. (.دكف نأ رر)رنـ اإلف اح لف المعمكمات الميمة ف  الكقت المناسب   .40

 0.000 **828.  رح أسماء مالكرف النسب الكبررة مف أسيـ الشركة.نكضرنـ   .41

 0.000 **803. .رنـ ن،درـ معمكمات لف ما رنعمؽ بالمدرررف الننفرذررف  .42

 0.000 **878.  .بال،در الكاف البرانات المالرةرنـ اإلف اح لف ممرع   .43

 0.000 **762.  ف.الننفرذرر كالمدرررف اإلدارة مممس كرفرة ا نرار لف اإلف اح رنـ  .44

 0.000 **762. .كالمدرررف الننفرذررف رنـ اإلف اح لف مكافأة مممس اإلدارة  .45

ظيار فالمرنو كقكنو رنـ اإلف اح لف فالمرة نظاـ الرقابة الدا مرة  .46  0.000 **792. .كا 
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 (2يهسك سلى )

يٍ فمشاد نًصفٕفخ اسرجبط كم فمشح  (Person correlationاالسرجبط ثٛشعٌٕ )َزبئح يؼبيم 

 يغ انذسخخ انكهٛخ نهًدبل. خٕدح انزذلٛك انذاخهٙيسبٔس 

 الفقرات الرقم
معامل ارتباط 
 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 جودة التدقيق الداخمي

 أواًل: األىمية

 0.000 **851.  .رسيـ المسنكل النعمرم  لممدقؽ ف  نصسرف مكدة أدائو  .1

 0.000 **856.  .ؽ ف  نصسرف مكدة أدائو المين رسيـ النعمرـ المسنمر لممدق  .2

 0.000 **829.  .نسيـ ال برة المينرة بألماؿ الندقرؽ الدا م  ف  نصسرف مكدة أداء المدقؽ الدا م   .3

مراءات العمؿ بالشركة ف  نصسرف مكدة أداء المدقؽ الدا م   .4  0.000 **817.  .نسيـ المعرفة بعممرات كا 

 0.000 **788. م ؿ شيادة مدقؽ دا م  ف  نصسرف مكدة أدائو. نسيـ الشيادات المينرة  .5

 الموضوعيةثانيًا: 

 0.000 **738. .رسالد رفع ن،ررر الندقرؽ الدا م  إلى اإلدارة العمرا لمى نصسرف مكدة أداء كظرفة الندقرؽ  .6

 0.000 **727. نساىـ طرر،ة نعررف المدق،رف الدا مررف ف  نصسرف مكدة الندقرؽ.  .7

8.  
ـ قراـ ألضاء  ارمررف ف  أداء ميمات الندقرؽ الدا م  ف  نصسرف مكدة أداء كظرفة رسي

  .الندقرؽ الدا م 
.822** 0.000 

 0.000 **787. .رسيـ ارنباط المدقؽ الدا م  باإلدارة العمرا ف  االرن،اء بمسنكل أدائو  .9

 ثالثًا: االستقاللية

 0.000 **625.  .ذ األماؿنأ ررات لند ال،راـ بننفر أرةرنعرض المدقؽ   .10

 0.000 **427. .رؤدم المدقؽ األماؿ بنزاىة كنمرد مف أم نصرز كنعارض ف  الم الح  .11

 0.000 **555.  .رنمنب العاممكف العالقات الن  قد نف،دىـ المكضكلرة كنعرضيـ ليرمنة أطراؼ أ رل  .12

 رابعًا: جودة أداء العمل
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 الفقرات الرقم
معامل ارتباط 
 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 0.000 **835.  . م  مف نصسرف مكدة أداء كظرفة الندقرؽ الدا م نمكف دقة ككفاءة برامج الندقرؽ الدا  .13

14.  
رسيـ بذؿ المدقؽ الدا م  العنارة المينرة الالزمة لند أداء مياـ لممو ف  نصسرف مكدة أداء 

  .كظرفة الندقرؽ الدا م 
.893** 0.000 

 0.000 **890. .رسالد دلـ اإلدارة العمرا لكظرفة الندقرؽ الدا م  لمى نصسرف أدائو  .15

 0.000 **890. .نؤدم كفارة مدل كنطاؽ لمؿ الندقرؽ الدا م  إلى نص،ؽ مكدة أداء كظرفة الندقرؽ الدا م   .16

 خامسًا: نطاق العمل

17.  
 مصاسبرة غرر أك مصاسبرة مكانب رشمؿ ذلؾ كاف سكاء الرقابة الدا مرة نظـ فصص كن،ررـ رنـ

  بالمنشأة.
.791** 0.000 

 0.000 **818. م داقرنيا. مدل لنصدرد المصاسبرة الرقابة نظـ نننميا الن  المعمكمات رنـ فصص  .18

 0.000 **853. كالعممرات. اإلداررة رنـ فصص المكانب  .19

 0.000 **882. .مصاسبرة غرر أك مصاسبرة مكانب رشمؿ ذلؾ كاف سكاء الم اطر إدارة نظـ رنـ ن،ررـ  .20

 0.000 **839. .مصاسبرة غرر أك مصاسبرة انبمك  رشمؿ ذلؾ كاف الصككمة سكاء نظاـ ن،ررـ رنـ  .21

 

  
 


