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 بسم هللا الرمحن الرحمي


ْح ِِلِ َصْدِري  ْ ِِل قَاَل َرّبِ اْْشَ َويَِِسّ

َِّساِِنِ َأْمِري  ن ل  َواْحلُْل ُعْقَدًة ِمّ

 يَْفَقهُوا قَْوِِلِ 
 ظميصدق هللا الع                                                           
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 اإلهـــــــداء

 أهدي هذا العمل المتواضع :

"وقضى ربك أال تعبد أال  إلىمن نزل فٌهما قرآناً ٌتلى حٌث قال تع إلى

إلى والدي ووالدتً أطال  ن إحساناً...صدق هللا العظٌم...إٌاه وبالوالدٌ

..........  هللا فً عمرهما..................................................

 إجالالً وإكبارا

 الً إخوانً واخواتً .................................... احتراماً وتقدٌراً 

 ي أضاء ظالم حٌاتًومصباح طرٌقً... الذ.... عٌنًنور  إلى

 إلى سندي...ومصدر قوتً وإبائً

 إلى رفٌق دربً ..... وصحبة عمري

 لغالً...............حباً ووفاءً .....زوجً ا

                                                                         

الباحثة,,,
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 كـر وتقدٌـرش

 ا، وألهمه اه التوفي   فوفقه توس ؤل االعون فؤعانه  تهإذ سؤل, شكراً هلل العلي القدير  تسجد الباحثة

 الصبر حتى اكتمل هذا العمل المتواضع فلُه الحمد من قبُل ومن بعد.  

 والصالة والسالم على من أرسله هللا رحمًة للعالمٌن وبعد،،

مي تقدم بجزيل الش كر وأس ت ةهذه الرسالة فإن الباحث إلىعرفاناً لصاحب الفضل في الوصول 

عل ى  ف إاد أحم د العفي ر ال دكتور الفاض ل األستاذ  إلىآيات العرفان والتقدير وفائ  االحترام 

ض الً ع ن جه وده نبله وكريم أخالقه وتفضله بقبول تحمل عناء اإلشراف عل ى ه ذه الرس الة ف

 التي كان لها بالغ األثر في إنجاح هذه الرسالة.ومالحظاته القيمة 

الدكتور عبدالحمي د م انع السادة أعضاء لجنة المناقشة وهم: إلىدير وذات معاني الشكر والتق  

 .بآرائهم ئهاوالذين تشُرفُت بقبولهم مناقشة الرسالة وإثرا والدكتور حميد مسواك ,الصيح

م بعظيم الشكر وجزيل   ذل ك  العزيز لزوجي االمتنانويقتضي واجب العرفان بالجميل أن أتقدَّ

الحب فلُه مني ُجل  ,حتاج لحنان األبوةنواألُب حين , ني اإلنسانية اإلنسان حين تفقد الحياة معا

 التقدير.و

م بالشكر والتقدير   ممثل ة برئيس ها وكاف ة أعض اء  األن دل جامعتي الغالية جامعة  إلىكما أتقدَّ

ويسرني أن  أتقدم بالشكر والتقدير لك ل  .العلوم اإلداريةالهيئتين التدريسية واإلدارية في كلية 

 أبدى لي رأياً أو أسدى نصحاً أو قدم عوناً أثناء إعداد هذه الرسالة.  من 

المولى القدير أن  ةتمُ  العذر ممن فاتني شكرهم سائلوأخيراً أشكر كل من قدم لي عوناً وأل

              يجزيهم عنِّي خير الجزاء.  

 

               الباحثة,,,                                                                                              
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ملخص الّدراسة باللغة العربّية

 ىذاخييج اىَزاجؼج ا أداءدٗر آىياح ح٘مَج اىتْ٘ك في  تحظيِ ج٘دث 

 دراطج ٍيذاّيج في اىتْ٘ك اىتجاريج اىؼاٍيج في اىجَٖ٘ريج اىيَْيج 
المراجعة  أداءفي تحسين جودة  البنوكقيا  دور آليات حوكمة  إلىهدفت الدراسة 

, اإلدارةالداخلية, تمثلت اآلليات بــ: لجان الحوكمة, ولجان المراجعة, ولجان المخاتر, ومجل  
 المراجعة الداخلية متغير تابع. أداءمتغيرات مستقلة, وجودة فها بوصوالمراجعة الخارجية 

راس ة م ن خ الل المس ح المكتب  ي  ولتحقي   ه دف الدراس ة قام ت الباحث ة بتغتي ة الجان  ب النظ ر  للدِّ
راس ة  للكتب والدوريَّات والمواقع اإللكترونيَّة والمعايير والقواعد ذات العالقة، أما الجانب العمل ي للدِّ

تغتيته من خالل تصميم استبانة تم توزيعها على عين ة م ن م وظفي البن وك التجاري ة العامل ة  فقد تمَّ 
اس  تبانة منه  ا بنس  بة  126اس  تبانة, خض  ع للتحلي  ل منه  ا  144ف  ي الجمهوري  ة اليمني  ة، إذ ت  م توزي  ع 

87.5.% 
ة الوصفيَّ  حصائيةالفرضيَّات تمَّ استخدام األساليب اإل اختبارُبغية تحليل البيانات وو

 (:One Way Anova - Testحاد  )و اختبار التباين األ ،(One ,Sample T- Testاختبار)و
 )للج ان إحص ائيةدالل ة  إل ى مجموع ة م ن النت ائم أهمه ا: وج ود أث ر ذ  توصلت الدراس ة 

ف ي تحس ين  (الخارجي ة , والمراجع ةاإلدارة, ولج ان المراجع ة, ولج ان المخ اتر, ومجل   حوكمةال
وج ود ف رو    إل ى خلص تالعاملة في ال يمن, كم ا التجارية الداخلية في البنوك  مراجعةال أداء جودة

العينة حول دور آليات حوكمة البن وك ف ي تحس ين ج ودة  أفرادبين آراء  إحصائيةمعنوية ذات داللة 
المإه ل العلم ي, والتخص ل العلم ي,  إلىالمراجعة الداخلية في البنوك العاملة في اليمن تعزى  أداء

 المستوى الوظيفي. إلىتعزى  إحصائيةالخبرة, وعدم وجود فرو  ذات داللة و
وأوصت الدراسة بضرورة تتوير دليل حوكمة الشركات الصادر عن البنك المركز    

وكذا أدلة حوكمة الشركات الخاصة  ,اليمني, ليستوعب التتورات التي تترأ بين الحين واآلخر
 بالبنوك اليمنية.

ل  إدارات البنوك اليمنية بؤعضاء مستقلين من ذو  االختصال وضرورة رفد مجا  
 والخبرة المهنية ومن حملة الشهادات العليا في المجاالت التي يتتلبها العمل.

, ورفدها بؤعضاء مستقلين من اإلدارةوتوسيع صالحيات ومهام اللجان المنبثقة عن مجل    
، وإجراءات عملهم ، واإلفصاح عن ذلك من ذو  الكفاءة والخبرة مع توضيح تفويضهم وتكليفهم 

 .اإلدارةقبل مجل  
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ػاضطبحثػاألول

ػاالطارػاضطامػضضدرادظ

  :المقدمة-

ف ي الش ركات المس اهمة، فالمس تثمرون  اإلدارةع ن لفصل الملكي ة  نتيجةالحاجة للحوكمة  تزايدت 

م نهم ال يج دون الوق ت وال استثمار رإو  أموالهم في مإسس ات م درة لل ربح، ولك ن كثي را  إلىيسعون 

يمتلك ون الخب  رة الالزم  ة لتش غيل ش  ركة ، وض  مان الحص ول عل  ى عائ  د االس تثمار ونتيج  ة ذل  ك يوظ  ف 

الشركة اليومية مع األخذ بع ين االعتب ار  أعماللتستمر  اإلدارةالمستثمرون موظفين من ذو  الخبرة في 

 .وتحسين أدائها على المدى التويل ,زيادة ربحها

االهتم  ام بمفه  وم حوكم  ة الش ركات ف  ي العدي  د م  ن االقتص اديات المتقدم  ة والناش  ئة خ  الل  وي ؤتي  

العقود الماضية بعد األزمات المالية واالقتصادية التي شهدتها دول شر  أس يا وأمريك ا الالتيني ة وروس يا 

يارات المالي ة ات القرن الماضي, وكذلك ما شهده االقتصاد األمريكي مإخراً من تداعيات االنهيفي تسعين

 Worldcomللتاق ة , وش ركة  Enronومنها شركة  م 2112الشركات  خالل  عام  لكبرىوالمحاسبية 

عقبها من انهيار لشركة أرثر اندرسون خام  ألصناعة آالت التصوير, وما  Xeroxلالتصاالت وشركة 

وكان من أبرز أسباب   ,شركة أنرون بانهيارذلك لثبوت تورتها و ,كبر شركة تدقي  حسابات في العالمأ

المراجع ة الداخلي ة األم ر ال ذى  أداءضعف , ندرسون أرثر أشركة  تواتإ إلىباإلضافة انهيار الشركات 

الي ة الم األزم ةوك ان آخره ا  ,زم ات المالي ة, وتالحق ت األ Sarbanes Oxleyص دور ق انون  إل ىأدى 

أعض  اء مجل    إدارة البن  ك ال  وتني  , وف  ي الجمهوري  ة اليمني  ة أته  م م2118العالمي  ة ف  ي منتص  ف ع  ام

مليار, مما أدى الى عدم امكانية رفع رأسمال البنك من ثالثة مليار لاير يمني ال ى  47باختال  أكثر من 

ستة مليار يمني, وعليه تم اعالن إفالسه األمر الذ  أدى ال ى تعث ر عش رات المش اريع ف ي ال يمن, نتيج ة 

 .إلفال  البنك

الذ  يكتسبه االهتمام بهذا المفهوم، فقد حرصت عدد من المإسسات  للتزايد المستمر ونظراً 

الدولية على تناول هذا المفهوم بالتحليل والدراسة، وعلى رأ  هذه المإسسات كل من صندو  النقد 

 1999التي أصدرت عام ( OECD)والبنك الدولي ومنظمة التعاون االقتصاد  والتنمية  (IMF)الدولي 

ت، والمعنية بمساعدة كل من الدول األعضاء، وغير األعضاء بالمنظمة، لتتوير مبادئ حوكمة الشركا

األتر القانونية والمإسسية لتتبي  حوكمة الشركات بكل من الشركات العامة أو الخاصة ، سواء متداولة 

اءة أم غير متداولة بؤسوا  المال، من خالل تقديم عدد من الختوت اإلرشادية لتدعيم إدارة الشركات وكف

، ويدعم هذا ما أكدت عليه المنظمة العالمية لمشرفي األورا  بشكل عامأسوا  المال واستقرار االقتصاد 

 .( Ahmed, 2014 :2)، من أهمية انتهاج مبادئ حوكمة الشركات2112المالية في 
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د تع د أح  ضرورة تتبي  متتلباتها فإن المراجعة الداخلي ةتالقاً من أهمية حوكمة الشركات ووان  

توجي ه العملي ات نح و  إل ى البن وكة، أذ ينبغي أن يرتقي دور المراجعة الداخلية في آليات الحوكمة الرئيس

، وت وفير المعلوم ات ل ردارة  ه اتقويمو والتش غيلية اإلداري ةالنش اتات المالي ة و النجاح من خالل فحل 

فعيل دور المراجع ة الداخلي ة ف ي وكذلك ت بكل مستوياتها لمساعدتها في تنفيذ استراتيجيتها بشكل صحيح،

المرج وة منه ا، و ك ذلك  ه دافوم دى تحق   األ ,تدقي  تنفيذها وإمكانية,  االستراتيجيةاالتالع على هذه 

 .تحديد المخاتر التي تواجه الشركة ومتابعة كيفية عالجها

اص دار  ل ىإوفي إتار حوكمة البنوك سعت البنوك المركزية والجهات المصرفية في الدول المتقدمة 

ارش ادية خاص ة بالحوكم ة تل زم البن وك بض رورة تتبي   تل ك المتتلب ات, وعل ى الص عيد  أدلةتعليمات و

نه ت وعي التتبي   أال إدليل حوكمة الشركات  2111اليمني في العام  عمالاليمني أصدر ناد  رجال األ

ل زم أحوكم ة الش ركات وأص در البن ك المرك ز  اليمن ي دلي ل  2113من قبل الشركات اليمنية, وفي عام 

البنوك بضرورة االلتزام بتتبي  متتلبات الحوكمة, وبناء على ذلك جاءت ه ذه الدراس ة لتس ليت الض وء 

 حوكمة البنوك في تحسين جودة المراجعة الداخلية في البنوك العاملة في اليمن. آلياتعلى دور 

 .مشكلة الدراسة:1-1-1

حذ٠ثحٚاٌرٟاٌمدتظالٌٙاػٍٝاٌىث١شِٓاٌرخصصاخ٠ؼذِفَٙٛحٛوّحاٌثٕٛنِٓاٌّفا١ُ٘اٌ

اٌثٕٛن ذٍرضَ ٌٍحٛوّح إسشاد٠ح أدٌح ص١اغح إٌٝ جا٘ذج اٌذٚي عؼد إر ٚااللرصاد٠ح, ٚاإلداس٠ح اٌّا١ٌح

حٛوّح ِثادا إٌٝ ذغرٕذ ٚاٌرٟ ٌزٌه, اٌالصِح اٌرشش٠ؼاخ ِٓ اٌؼذ٠ذ ٚأصذسخ تٙا, ٚاٌؼًّ ترطث١مٙا

(,اعرٕاداًإٌِٝمِٛاخِّٙحذشذىضOECDاٌرؼاْٚااللرصادٞٚاٌر١ّٕح)اٌششواخاٌصادسجػِٕٓظّح

ِٚجٍظ اٌّخاطش, ٌٚجاْ اٌحٛوّح, ٌٚجاْ اٌخاسج١ح, ٚاٌّشاجؼح اٌّشاجؼح, ٌجاْ ِٕٙا اٌحٛوّح ػ١ٍٙا

حٛوّح ٌرطث١ك اٌّخرٍفح ا١ٌ٢اخ ت١ٓ ذأث١ش٠ح ػاللاخ ٕ٘ان أْ ٠ٚالحظ اٌذاخ١ٍح, ٚاٌّشاجؼح اإلداسج,

لأْٛفؼايٌٍششواخاٌششوا أػّاياٌّشاجؼحٚاٌرذل١كاٌذاخٍِٟٚٓرٌه:ٚجٛد ٚت١ٓذحغ١ٓجٛدج خ,

٠حذداٌغجالخاٌّحاعث١حاٌر٠ٟجةاعرخذاِٙاٚاٌمٛائُاٌّا١ٌحاٌر٠ٟجةٔشش٘آِاٌّّىٓأ٠ْؤدٜإٌٝ

ٚ اإلفصاح ٠حمك ٚتّا اٌّا١ٌح اٌرماس٠ش تئػذاد اٌّرؼٍمح ا١ٌ٢اخاٌّحاعث١ح اٌٛفاءذفؼ١ً أجً ِٓ اٌشفاف١ح

تّرطٍثاخ٘زااٌمأْٛ,وّاأْٚجٛدٌجاِْشاجؼحفؼاٌحوّجّٛػحفشػ١حِٓأػضاءِجٍظاإلداسجٌذ٠ٙا

اٌّغرٜٛاٌّالئُِٓاالٌرضاَٚاالعرماليٚاٌخثشجاٌّحاعث١حٚاٌّا١ٌحذرٌٛٝاإلششافاٌّغرمًػٍٝػ١ٍّح

ِٓاٌّّىٓأ٠ْؤدٜ اٌرماس٠شاٌّا١ٌح, اٌّغرخذِحفٟإػذاد ا١ٌ٢اخاٌّحاعث١ح إٌٝاسذفاعِغرٜٛجٛدج

-إػذاداٌرماس٠شاٌّا١ٌح,ِٚشاجؼرٙا،ٚتٕاًءػٍٝرٌه٠ّىٓذحذ٠ذاٌّشىٍحفٟاٌغؤاياٌشئ١ظا٢ذٟ:

العامل ة  التجاري ة المراجعة الداخلية في البن وكأداء  جودةفي تحسين  البنوكحوكمة  آلياتما دور   -

 ؟في اليمن

 -تية:الفرعية اآل األسئلة تتفرع السإالذا ومن ه
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 ؟ العاملة في اليمن التجارية المراجعة الداخلية في البنوك أداء في تحسين جودةحوكمة ال لجانما دور  .1

 العاملة ف ي ال يمن التجارية الداخلية في البنوك المراجعة أداء في تحسين جودة المراجعة لجانما دور  .2

 ؟

 ؟ العاملة في اليمن التجارية الداخلية في البنوك المراجعة أداء حسين جودةفي ت المخاتر لجانما دور  .3

 ؟ العاملة في اليمن التجارية الداخلية في البنوك المراجعة أداء في تحسين جودة اإلدارةمجل  ما دور  .4

ي العامل ة ف  التجاري ة الداخلي ة ف ي البن وك المراجعة أداء في تحسين جودة المراجعة الخارجيةما دور  .5

 ؟ اليمن

 الدراسة: أهداف.1-1-2

حوكمة الشركات في  آلياتدور  معرفةتحقي  الهدف األساسي والرئي  وهو  إلىتسعى هذه الدراسة 

 ه دافوذل ك م ن خ الل تحقي   األ التجاري ة العامل ة ف ي ال يمنالمراجعة الداخلية في البن وك  جودةتحسين 

 :اآلتيةالفرعية 

 التجاري ة الداخلي ة ف ي البن وك المراجع ة أداء تحس ين ج ودةف ي حوكمة ال لجاندور  التعرف على .1

 .العاملة في اليمن

العاملة في  التجارية الداخلية في البنوك المراجعة أداء في تحسين جودة المراجعة لجاندور  بيان .2

 .اليمن

العامل ة  التجاري ة الداخلي ة ف ي البن وك المراجعة أداء في تحسين جودة المخاتر لجاندور  معرفة .3

 .ي اليمنف

العامل ة ف ي  التجاريةالداخلية في البنوك  المراجعة أداء في تحسين جودة اإلدارةبيان دور مجل   .4

 .اليمن

التجاري  ة  الداخلي  ة ف  ي البن  وك المراجع  ة أداء ف  ي تحس  ين ج  ودة المراجع  ة الخارجي  ةدور  اب  راز .5

 .العاملة في اليمن

 

 همٌة الدراسة:.أ1-1-3

 المحمي االقتصاد في تؤديو الذي الدور أىمية ومفتيا ذا البنوؾ أىمية مف ياأىميت البنوؾ حوكمة تستمد   

 حاسماً  عنصراً  ُتعد فيي،  اقتصاد أي في اً ورئيس ماً مي دوراً  مساىمة كشركات البنوؾ تمعب , إذوالدولي

قراضيا المدخرات لجمع كوسيط تعمؿ ألنيا االقتصاد داخؿ  عف ويتـ االقتصادي،  النمو دعـ وبذلؾ وا 

 الوطني االقتصاد داخؿ اإلنتاجية القطاعات في واستثمارىا الوطنية المدخرات تراكـ البنوؾ طريؽ
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الحوكمة بالنسبة للشركات العامة  آلياتتنبع أهمية هذه الدراسة بشكل عام من أهمية ما تمثله كما 

 هذه الدراسة في جانبين: إلىوالحاجة  األهميةوالمساهمة وتتكر  

 :العملٌة األهمٌة.1-1-3-1

 أعمالاليمنية لما لها من آثار إيجابية على جودة  عمالالحوكمة في بيئة األ آلياتاالهتمام بتتبي   -

 . الداخلية المراجعة

 .المراجعة الداخلية ولجان المراجعة أعمالحوكمة الشركات تعمل على تحقي  الكفاءة والجودة في  -

المحلية من وجود ضعف في تتبي  معايير التدقي   ليه نتائم بعض البحوث والدراساتإما تشير  -

الداخلي في الكثير من الشركات والبنوك اليمنية مما يستدعي االهتمام بدراسة الجوانب ذات العالقة 

  الحوكمة. آلياتهمها أالمراجعة الداخلية و أداءبإمكانية تحسين 

 العلمٌة: .األهمٌة1-1-3-2

 .الشركات في تحسين جودة المراجعة الداخلية حوكمة آلياتبيان دور  إلىالحاجة  –

خرى , الحوكمة دون األ آلياتحيث اقتصرت على دراسة بعض  ,صور في الدراسات السابقةقوجود  –

حوكمة الشركات على بعض مراحل عملية التدقي   آلياتبعض  وكذلك اقتصرت على دراسة أثر

 .الخارجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 .نموذج الدراسة:1-1-4
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 ( نموذج الدراسة1)
 

 .فرضيات الدراسة:1-1-5
 :اآلتيةختبار الفرضيات ل مشكلة الدراسة وأهدافها يمكن امن خال

الداخلية  المراجعة أداء في تحسين جودةحوكمة ال للجان إحصائيةذو داللة  دور: هناك الفرضٌة األولى

 . العاملة في اليمنالتجارية في البنوك 

الداخلية  المراجعة أداء في تحسين جودة المراجعة للجان إحصائيةذو داللة  دورهناك  الفرضٌة الثانٌة:

 . العاملة في اليمن التجارية في البنوك

الداخلية  المراجعة أداء في تحسين جودة المخاتر للجان إحصائيةذو داللة  دور: هناك الفرضٌة الثالثة

 العاملة في اليمن. التجارية في البنوك

 أداء في تحسين جودة اإلدارةلمسإوليات مجل   إحصائيةذو داللة  دورهناك  لرابعة:الفرضٌة ا

 العاملة في اليمن. التجارية الداخلية في البنوك المراجعة

 المراجعة أداء في تحسين جودة للمراجعة الخارجية إحصائيةذو داللة  دورهناك  الفرضٌة الخامسة:

 في اليمن.التجارية العاملة  الداخلية في البنوك

حوكمة البنوك في تحسين  آلياتحول دور  إحصائية: توجد فرو  معنوية ذات داللة الفرضٌة السادسة

 المإهل العلمي. إلىالعاملة في اليمن تعزى  المراجعة الداخلية في البنوك التجارية أداءجودة 

ة البنوك في تحسين حوكم آلياتحول دور  إحصائية: توجد فرو  معنوية ذات داللة الفرضٌة السابعة

 التخصل العلمي. إلىالتجارية العاملة في اليمن تعزى  المراجعة الداخلية في البنوك أداءجودة 

حوكمة البنوك في تحسين  آلياتحول دور  إحصائية: توجد فرو  معنوية ذات داللة الفرضٌة الثامنة

 المستوى الوظيفي. إلىن تعزى التجارية العاملة في اليم المراجعة الداخلية في البنوك أداءجودة 

حوكمة البنوك في تحسين  آلياتحول دور  إحصائية: توجد فرو  معنوية ذات داللة الفرضٌة التاسعة

 .الخبرة إلىالتجارية العاملة في اليمن تعزى  المراجعة الداخلية في البنوك أداءجودة 

 : .التعرٌفات اإلجرائٌة1-1-6

 :  الحوكمة

والرقابة عليها حيث تقوم بتحديد الحقو   عمالمنظمات األ يهتوجنظام يتم بواستته 

المصالح  أصحابوالمساهمين و اإلدارةبين مختلف المشاركين ، مثل مجل   هاوالمسإوليات وتوزيع

توفر  يضاً أ، وهي البنكون إالتخاذ القرارات بخصول ش اإلجراءاتاآلخرين كما انها تبين القواعد و

 .بلوع تلك األهداف ورقابة األداء البنك ووسائل أهدافه وضع الهيكل الذ  يمكن من خالل

 المراجعة الداخلٌة: 
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هي نشات مستقل, وتؤكيد موضوعي واستشار  مصمم لزيادة قيمة المنظمة وتحسين عملياتها 

ها بواستة مدخل منظم ومنضبت لتقويم وتحسين إدارة المخاتر, والرقابة, أهدافتحقي   فيومساعدتها 

 ركات.وحوكمة الش

 لجان الحوكمة : 

مإخراً للقيام  ظهرت التي والشفافية المحاسبي اإلفصاحو الشركات حوكمة آليات من واحدة هي

 وممارسات مبادئ مراجعة في اإلدارة مجل  اللجنة هذه وتساند  ,حوكمة الشركات المساهمة ؤعمالب

للبنك ،   الحوكمة أعمال على رافاإلش إلى باإلضافة ,منتظمة دورية زمنية فترات على للبنك  الحوكمة

 إلى باإلضافة. المعلومات عن اإلفصاح عمل إلتار الفعال التتبي  مراقبة وليةمسإ اللجنة كما تتولى

 مع والمعامالت المصالح تعارض حاالت في المتبعة اإلجراءات مراقبة عملية على اللجنة تشرف ذلك،

 الترشيحات ولجنة المخاتر لجنة مع التنسي  اللجنة وتتولى عنها ؛ التقارير ورفع عالقة ذات أتراف

 .والمكافآت

 لجان المراجعة: 

 نظمة الرقابية للشركات المساهمة ،التي ظهرت بسبب نقل الثقة في  األهي واحدة من اللجان 

 وبسبب نقل مصداقية القوائم المالية والشك في مهنية المراجعين الخارجين.

  :لجان المخاطر

 واستراتيجية ومراقبتها البنوك لها تتعرض التي المخاتر مراجعة وليةى مسإتتول هي لجنة  

 باإلضافة للبنوك؛ المال رأ  متتلبات إدارة اللجنة تتولى كما. بها المتعلقة الرقابية والضوابتإدارتها 

. المجل  على نتائجها وعرض تالضب اختبارات وإجراء المال رأ  كفاية مدى وتقييم مراجعة إلى

 التغيرات أثر وتقييم واالمتثال بالمخاتر المرتبتة العمليات بمراجعة اللجنة تقوم ذلك، على ةعالو

 اإلدارة. على المسائلة جراءاتإ تتبي  من والتحق  القانونية

  المراجعة الخارجٌة:

 تتعل  التي -موضوعي بشكل- والقرائن دلةاأل وتقييم لجمع ومنهجية منظمة عملية هي المراجعة

 والمعايير النتائم هذه بين والتتاب  التواف  مدى لتحديد وذلك ,االقتصادية واألحداث األنشتة بنتائم

 .المراجعة  بنتائم المعنية األتراف وتبليغ المقررة

 هٌكل الدراسة:.1-1-7

 على النحو اآلتي: إلى أربعة فصولتقسيم الدراسة  تم

 الفصل األول: اإلتار العام والدراسات السابقة.

 المراجعة الداخلية . أداءحوكمة الشركات وجودة  آلياتل الثاني : الفص

 .الفصل الثالث : تحليل النتائم واختبار الفرضيات
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 .النتائم والتوصياتالفصل الرابع: 

 

 

 . حدود الدراسة:1-1-8

تقتصر الدراسة على آليات حوكمة البنوك الوادرة في دليل حوكمة البنوك اليمنية حدود موضوعٌة: 

 م.2113ادر عن البنك المركز  اليمني سنة الص

اقتصرت الدراسة الميدانية على المراكز الرئيسية للبنوك التجارية العاملة في الجمهورية  حدود مكانٌة:

 اليمنية والواقعة في العاصمة صنعاء فقت.

 م.2118تم إجراء الدراسة الميدانية خالل العام  حدود زمانٌة:
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 اضطبحثػاضثاظي

 اتػاضدابػظاضدراد

هناك العديد من الدراسات التي تناولت ممارسة حوكمة الشركات ومدى تتبي  معاييرها, وفي 

 بحاث والدراساتالمقابل هناك دراسات تناولت مواضيع المراجعة الداخلية , وتناول األدب النظر  واأل

و أو األقليمي ألصعيد المحلي بين حوكمة الشركات والمراجعة الداخلية, سواء على ا ادلةالعالقة المتب ذات

في هذا الجزء بعض الدراسات السابقة المرتبتة بموضوع الحالية تتناول الدراسة سوف الدولي لذا 

 الدراسة على النحو اآلتي:

 الدراسات العربٌة: .1-2-1

 إدارة الشركات، وحوكمة الداخلً التدقٌق جودة بٌن العالقة طبٌعة ( بعنوان"2117دراسة )لخضر,  -1

 .")العمل طبٌعة( 2100 رقم المعٌار ظل فً الداخلٌة الرقابة و مخاطرال

 والرقابة المخاتر إدارةو التدقي  الداخلي، جودة بين العالقة تبيعة إبراز إلى الدراسة هدفت

 أداء تتوير في ودورها يالداخل التدقي  عمل تبيعة2100 رقم  الدولي المعيار إتار في الداخلية

 حوكمة في الداخلي التدقي  تفعيل دور بضرورة المتزايد االهتمام ظل في عليها، رقابةال وإحكام الشركات

بالهزات  هاؤثروت والمحاسبية، المالية التالعبات نتيجة الشركات العديد من إفال  بعد خاصة الشركات،

  .العالمية المالية واألزمات

 نظام تتبي  في امً مه ا صرً عن ثليم الداخلي التدقي  بجودة االلتزامن أ إلىتوصلت الدراسة و

 في هميس مما الشركة، التي تواجه المخاتر إدارة على والقدرة الداخلية الرقابة إحكام خالل من الحوكمة

 إدارة من جزء الداخلية الرقابة تجعل أن الشركة على يجب لهذا قيمتها، وحماية وتعزيز هاأهداف تحقي 

 أعمال في بالجودة االلتزام يوفركما  ,الحوكمة نظام من يتجزأ ال اجزءً  كالهما يكون أن المخاتر، على

 الداخلية الفعالة الرقابة ذات الشركة باستتاعة يكون أن يمكن إذ للشركة، تنافسية ميزة الداخلي التدقي 

 ل.أفض بشكل المخاترة إدارة

 

 

طبٌق فً ت هأثروكفاءة وفاعلٌة نظام التدقٌق الداخلً ( بعنوان "2117دراسة )الشٌخ, ومحمد,  -2

 األوراقمن الشركات العراقٌة المدرجة فً سوق العراق  ةحوكمة الشركات دراسة فً عٌن

 ."المالٌة
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بيان مدى تتور التدقي  الداخلي نتيجة لظهور مفهوم حوكمة الشركات,  إلىهدفت الدراسة 

ر التدقي  الداخلي وبيان دور تتور التدقي  الداخلي في خل  قيمة إضافية للشركات, ودراسة دور تتو

 في الشركات المساهمة عينة البحث لتدعيم تتبي  حوكمة الشركات.

 اوله دورً  المهمةتتبي  حوكمة الشركات  آلياتأن التدقي  الداخلي أحد  إلىتوصلت الدراسة و

, المدق  الداخلي, المدق  الخارجي, اإلدارةمع أتراف الحوكمة ذات الصلة من )مجل   اومنسقً  فاعاًل 

الشركة وتفعيل  أداءمساهمين واألتراف األخرى ذات المصالح( غير أنه ال يستتيع بمفرده ضبت ال

من عملية اإلشراف  مثل ركناً أساسياً اإلدارة بؤهميته, كما أنه يدورها ما لم تكن هناك قناعة من مجل  

 .بشكل عاممثل عملية التدقي  والتدقي  وال ي

حوكمة الشركات فً تحسٌن وظٌفة التدقٌق الداخلً: ( بعنوان "دور 2115دراسة )انشاطً,  -3

 دراسة تطبٌقٌة على الشركات المساهمة المدرجة فً بورصة فلسطٌن".

ين وظيفة التدقي  الداخلي في عرف على دور حوكمة الشركات في تحسالت إلىهدفت الدراسة 

 فيد حوكمة الشركات الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلستين, وتحديد مدى تؤثير تتبي  قواع

 المهني للمدققين الداخليين. داءتتوير األ

وظيفة التدقي  الداخلي من  فييجابي لتتبي  حوكمة الشركات إ أثروجود إلى توصلت الدراسة و

 خالل توفير االستقالل المهني للمدق  الداخلي, والكفاءة والخبرة للمدققين الداخليين.

المدقق الداخلً من  أداءدور الحاكمٌة المإسسٌة فً تعزٌز ( بعنوان "2114دراسة  )البشتاوي,  -4

 .وجهة نظر المحاسبٌن القانونٌٌن األردنٌٌن"

المراجع  أداءوقيامها بوظائفها لتعزيز  حوكمة الشركاتبيان دور لجان  إلىهدفت الدراسة 

تضمن و, الداخلي وبما يضمن المحافظة على استقالليته ومصالح جميع االتراف ذات العالقة معها

 مدق . 211بلغت العينة ومجتمع الدراسة المحاسبين القانونيين االردنيين , 

زيادة فاعلية  إلىردن يإد  حوكمة الشركات في األا للجان أن هناك دورً  إلىتوصلت الدراسة و

 حاسبية.والم اإلداريةأنظمة الضبت والرقابة الداخلية والرقابة  فاعليةالمدق  الداخلي من خالل زيادة  أداء

 وتطبٌقها الشركات حوكمة لمبادئ الداخلً المدقق إدراك مدى"( بعنوان م2111دراسة )المزحانً، -5

 ."الٌمنٌة المساهمة شركات فً

 في المساهمة شركات في سليمة داخلية رقابة ونظام محاسبية معرفة مدى توفر أنظمة إلىهدفت 

 الالزمة األساسية المقومات توفر ات, ومدىالشرك حوكمة تتبي  في تساعدوالتي  اليمنية الجمهورية

 الحوكمة. مبادئ لتتبي 

 في الشركات حوكمة تتبي  بين إحصائية داللة ذات عالقة عدم وجود إلىتوصلت الدراسة و

 وعدم وجود . الشركات حوكمة لتتبي  الالزمة األساسية المقومات وتوفر اليمنية المساهمة شركات
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 المدق  وإدراك اليمنية المساهمة شركات في الشركات حوكمة تتبي  بين إحصائية داللة ذات عالقة

 . OCED والتنمية االقتصاد  التعاون منظمة عن الصادرة الشركات حوكمة لمبادئ الداخلي

حوكمة  ةٌعلى فاعل هاأثرة وٌإطار مقترح للمراجعة الداخل"بعنوان ( 2111دراسة: )الشمري ،  -6

 ."ٌةالسعود الشركات بالمملكة العربٌة

 فاعلية ىآليات الحوكمة علبيان تؤثير التفاعل بين المراجعة الداخلية و إلىوهدفت الدراسة 

 حوكمة الشركات.

، لجان  اإلدارةأن التفاعل بين نشات المراجعة الداخلية وكل من ) مجل   إلىتوصلت الدراسة و

ؤكيد على حيادية واستقاللية كل حوكمة الشركات بشرت الت فاعليةالمراجعة ، المراجعة الخارجية ( يدعم 

أن نشات المراجعة الداخلية المرتبت بكل من )عمليات إدارة  المخاتر، مراجعة مدى االلتزام ، و منهما.

 حوكمة الشركات. فاعليةاكتشاف الغش (  يدعم 

المساهمة  الشركات حوكمة تفعٌل فً المراجعة لجان دور "م(  بعنوان 2111دراسة ) الشمري ،  -7

 . "السعودٌة العربٌة لكةبالمم

الشركات,  حوكمة تفعيل في المراجعة لجان أداء فاعلية معايير دور بيان إلىهدفت الدراسة 

 .الشركات حوكمة تفعيل في المراجعة لجان تنظيم أهمية ومعرفة

 في يتم أن يجب المراجعة لجان أعضاء اختيار أن همهاأمجموعة من النتائم  إلىوتوصلت 

 هذه وتنتو  ، الشركات حوكمة لتفعيل المعايير الالزمة من مجموعة على تعتمد اءأد مقومات ضوء

 لجان أداء فاعلية معايير وجود إن , وداءاأل في فاعلة قدرات المراجعة لجان أعضاء تملك على المعايير

 التي المختلفة هاآليات تفعيل في يساعد ، اللجان هذه تنظيم عليه يكون إن يجب ما ظل في ، المراجعة

 الشركات. لحوكمة الجيد التتبي  على ايجابي بشكل تنعك 

 ."الحوكمة مبادئ تفعٌل فً الخارجٌة المراجعة إدارات دور "م(  بعنوان 2119دراسة ) نسمان ،  -8

 المصارف في الحوكمة مبادئ تفعيل في الخارجية المراجعة إدارات دور تحليل إلىهدفت 

 ومن ومبادئها، هاأهدافأهميتها و وبيان المصارف، حوكمة فهوملم سريع عرض مع فلستين، في العاملة

 للمراجعة المهنية المعايير وتتور األخالقي الميثا  وتتور الخارجية المراجعة دور إلى التتر  ثم

 بها. المتعلقة ولياتوالمسإ المهام ضوء في الخارجية

 حوكمة في الخارجية للمراجعة األخالقي للميثا  اكبيرً  اتؤثيرً  هناك أن إلىوتوصلت الدراسة 

 في الحوكمة تحسين في رئيسي بشكل هميس الخارجية المراجعة معايير تتور أن و المصارف،

 اإلدار  التنظيم يتواجد أن يجب الحوكمة أعمال تنفيذ ولضمان ،هدافاأل من العديد إلنجاز المصارف

 الخارجية المراجعة وإدارة مراجعةال ولجنة اإلدارة مجل  وجود على يشتمل الذ  المتكامل والمهني

 .االمتثال مراقبة وظيفة جانب إلى المخاتر إدارة ولجنة
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 ."المإسسات حوكمة تطبٌق  فً الخارجٌة المراجعة إدارة دور "م(  بعنوان2119دراسة ) عمر،  -9

 وخصوصاً  الخارجية للمراجعة الحديثة االتجاهات نيوتبي الشركات حوكمة دور إبراز إلىهدفت 

 كفاءة بتحديد تسمح التي الخارجية المراجعة أدوار مختلف على والتعرف الدولية بالمعايير يتعل  فيما

 حوكمة أتراف مع التعاونية وعالقتها المخاتر إدارة في ودورهة توفاعلي الخارجية الرقابة نظام

 لمراجعةا دور يخل  فيما -المهنيين في المتمثلين- االختصال أهل راءآ على . والتعرفالشركات

 .الشركات حوكمة تتبي  في الخارجية

 علية كانت عما تختلف المإسسة داخل الرقابة أدوات مجموعة من النتائم اهمها إن إلىتوصلت  

  عمالاأل بيئة على الخارجية للمراجعة الدولية المعايير إلصدار اكبيرً  االساب ، وان هناك دورً  في

 الخارجية. المراجعة أداء على  أنعك 

م( بعنوان "دور المراجعة الداخلٌة فً تطبٌق حوكمة المإسسات : 2119اسة )عبد الصمد,در -11

 .دراسة مٌدانٌة"

تتبي  حوكمة  آلياتآلية من بوصفها دور المراجعة الداخلية  معرفة إلىهدفت الدراسة 

 .المإسسات وكذا سبل تفعيلها في الجزائر

 في ضوئهاساسية أتكز على ثالثة عناصر عمل المراجعة الداخلية ير أن إلىتوصلت الدراسة و

استقاللية وموضوعية ,  أهلية المراجع  الداخلي :وكمة الشركات والمتمثلة في يتحدد درجة تؤثيرها في ح

هناك ثالثة مجاالت اساسية يكون على اساسها . و عمل المراجع  الداخلي أداءجودة ,  المراجع  الداخلي

دور المراجعة الداخلية في تقييم نظام الرقابة  :الشركات كاآلتيحوكمة دور المراجعة الداخلية في تتبي  

التفاعل الجيد للمراجعة الداخلية مع باقي اتراف , دارة المخاترإدور المراجعة الداخلية في ,  الداخلية

 الشركات.حوكمة 

اجعة همٌة تطبٌق معاٌٌر حوكمة الشركات لتفعٌل نظم المرأم( بعنوان "2118دراسة )البشاري  -11

 ."ة فً المإسسات العامة فً السودانالداخلٌ

 إعتاء فكرة عن حجم الفساد في المال في القتاع العام في السودان إلىهدفت الدراسة 

ح تقديم مقترو, هاومعايير كذلك عن إجراءات المراجعة المتبعة وقواعد الحوكمة الرشيدة, وتهختورو

المال  استغالللحد من الفساد ولجعة المكانية اإجراءات المرمكانية المزج بين قواعد ومعايير الحوكمة وإل

 .العام في مإسسات الدولة

 عدمو,  ضعف كفاءة وفاعلية نظم المراجعة الداخلية بالمإسسات العامة إلىوتوصلت الدراسة 

اعد ال تتبنى معايير وقو ,وكذلك الحديثة التي تحسن من ادائها اإلداريةتبني المإسسات العامة لألساليب 

 .م2115حوكمة الشركات عدا القتاع المصرفي الذ  بدأ في تتبيقه اعتبارا من العام 

 :جنبٌةاألالدراسات  .1-2-2
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 ٌنالمدققٌن الداخلٌ أداءحوكمة الشركات على  أثر( بعنوان " Narkchai, et al, 2018دراسة ) -1

 فً شركات تاٌالند المحدودة"

اإلدارة وحجم لجنة حوكمة الشركات )حجم مجل  دراسة العالقة ما بين  إلىهدفت الدراسة 

تجريبية حول  أدلةتقديم  إلىالمدققين الداخليين(  في شركات تايالند المحدودة, كما هدفت  أداء)التدقي ( و

( في عام Ippfهيئة الممارسات المهنية الدولية ) إلىأصبح االنضمام  إذ ,نتا  التزام المدققين الداخليين

فاعلية جيدة, حيث تعمل هيئة الممارسات المهنية  اا ذعهد التدقي  الداخلي الدولي أمرً م التابعة لم2117

على تحسين وتتوير كال من هيكل الممارسة المهنية, وسياسات مهنة التدقي  الداخلي, وهي نتيجة أبحاث 

 متؤنية ومداوالت ومشاورات حول المبادئ االساسية لمهنة التدقي  الداخلي.

أداء المدققين الداخليين, و اإلدارةأن هناك عالقة ضعيفة بين حجم مجل   إلىة توصلت الدراسو

المدققين الداخليين, وعليه فإن  أداءأظهرت أن هناك عالقة وتيدة وإيجابية بين حجم لجنة التدقي  وو

 شراف على التقارير المالية ومتالبدة المسإولية العالية من خالل اإلزيا إلىلجنة التدقي  بحاجة 

 المراقبة الداخلية. 

( بعنوان " حوكمة الشركات والتدقٌق الداخلً Tumwebaze, et. Al, 2018دراسة ) -2

 ."والمساءلة للشركات القانونٌة

 في الشركات و حوكمة الداخلية المراجعة وظيفة إسهام من مدى التحق  إلى هدفت الدراسة

 .القانونية الشركات في المساءلة

 إيجابية عالقة لها الشركات وحوكمة الداخلية المراجعة وظيفة من كل أن إلىتوصلت الدراسة و

 في الكبيرة المساءلة هي فقت الداخلية المراجعة وظيفة أن الدراسة وجدت ، ذلك ومع. بالمساءلة وهامة

 أوغندا. في التنبإ

التعاون دور التدقيق الداخلي في تعزيز  ( بعنوان "Omolaye and Jacob, 2017دراسة ) -3

 .المؤسسة"حوكمة الشركات في  ثمر لممارسةالم

 حوكمة التعاون المثمر لممارسة تعزيز في الداخلية المراجعة دور اختبار إلىهدفت الدراسة 

 بشؤن إرشادات توفر وإمكانية أن داءاأل على التركيز مع نيجيريا في المصرفي القتاع في الشركات

 .الشركات حوكمة في الداخلي التدقي  وظيفة تعزيز

 أداءو الداخلي التدقي  وظيفة بين ة ذات داللة معنويةإيجابي عالقة وجود إلىوتوصلت الدراسة 

 في واالستمرارية المالية ةمالمالء; قدرة ربحية أعلى, النمو التنظيمي, التشغيلية الكفاءة خالل من البنوك

 التؤكيد المستقل خدمات وفيرت) خالل من هذا حق ت الداخلي التدقي  وظيفة إن. التجارية عمالاأل مجال

 في األخيرة التتورات إلى يعزى عموما هذاو. (الحوكمة عملياتالرقابة و, المخاتر إدارة وتحسين

 التدقي  وظيفة دورب يتعل  فيما التنظيمية الثقافة في والتغيرات الحاصلة الوعي زيادة, اإلرشادات المهنية
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 يقود( الداخلي التدقي  وظيفة خصوصاً )  الشركات حوكمة مبادئب االلتزام أن إلىكما خلصت  .الداخلي

 .نيجيريا في المصرفي القتاع في فضلاأل التنظيمي داءاأل إلى

 

 فً الدولٌة والمراجعة المحاسبة معاٌٌر تبنً أثر دراسة"( بعنوان Ahmed,2014دراسة ) -4

  ."الٌمنٌة البنوك فً الشركات حوكمة فاعلٌة تحسٌن

تبني معايير المحاسبة والتدقي  الدولية في تتوير فاعلية حوكمة  أثرن بيا إلىهدفت الدراسة 

  الشركات في البنوك اليمنية

لحوكمة الشركات  وإرشادات أدلةهمها : عدم وجود أمجموعة من النتائم  إلىالدراسة وتوصلت 

تتوير فاعلية حوكمة في البنوك اليمنية, ووجود تؤثير ايجابي لتبني معايير المحاسبة والتدقي  الدولية في 

لتبني معايير التدقي  الداخلي وقواعد السلوك  اايجابيً  اأثرً ن هناك أالشركات في البنوك اليمنية, كما 

 OECD ومبادئالمهني في تتوير حوكمة الشركات. كما ان االلتزام بالتشريعات والقوانين اليمنية 

 ة.تتبي  وتتوير حوكمة الشركات في البنوك اليمني إلىيإد  

 وحجم الملكٌة دور ما: المالً داءواأل الشركات حوكمة" بعنوان( Adeusi et .al, 2013) دراسة -5

   .اإلدارة" مجلس

المالي في القتاع  داءعن تبيعة العالقة بين حوكمة الشركات واأل البحث إلىهدفت الدراسة 

 -2115تي غتت الفترة  من بنوك ودراسة التقارير السنوية ال 11المصرفي  باستخدام عينة مختارة من 

 .على أسا  نموذج اقتصاد  قياسي هاوتحليل.2111

القتاع المصرفي ال يعتمد على زيادة عدد المديرين التنفيذيين  أداءتحسن إلى أن شارت النتائم أو

من  اإلدارةندما يكون هناك أعضاء مجل  التحسن عيظهر  لكن , وتكوين المجل(  اإلدارة)مجل  

 ا.البنك يكون ضعيفً  أداءن خارج البنك فإ

عدد اعضاء مجل  وانخفاض  اإلدارةمجل  زيادة حجم  إلىالحاجة  إلىيضاً أالدراسة وخلصت 

 .البنوك أداء تحسين أجلمن الخارجيين  اإلدارة

لداخلٌة ودورها فً حوكمة المراجعة ا بعنوان" (Al- jabali, 2011& Ziadat ) دراسة -6

 الشركات".

تقدير البيئة التنظيمية على أسا  و ,اإلدارة العلياييم األساليب اإلجرائية في تق إلىهدفت الدراسة 

 .الضوابت الرقابية فاعليةمنتظم , دراسة 

المعايير  اتباع العليا يعتمد على اإلدارةجرائية في األساليب اإلن تقييم أ إلىوتوصلت الدراسة 

 الداخليون نوالمدقق يكون على أنية فيها تتوقف فاعلية الضوابت الرقابالدولية للمراجعة الداخلية، وان 

 والرقابة. الشركة أنظمة من الجارية العمليات لتدقي  تام استعداد على



28 

 

 حوكمة تحسٌن فً الداخلٌة المراجعة دور بعنوان"( .Fredrick, 2011  & Gedionدراسة ) -7

 ".نٌروبً بورصة فً المدرجة الشركات

الحسابات في حوكمة الشركات، لتقييم قدرة المراجعة  تقييم دور مراقب إلىهدفت الدراسة 

 ها، القتراح كيف يمكن تحقي  استقالل المدققين الداخليين.أهدافالداخلية على تحقي  

 ,همالمأن معظم الشركات تعتبر الرقابة الداخلية مثل التدقي  الهدف  إلىالدراسة  وتوصلت

 للتدقي  الداخلي. ووجدت الدراسة كذلك أن جميعوأيضا هي المهمة التي تؤخذ أعلى نسبة من الوقت 

 .إلى عملية الحكمإلضافة قيمة مهم أن التدقي  الداخلي على بقوة يتفقون المشاركين 

 المراجعة وعملٌات الشركات حوكمة بٌن العالقة"بعنوان  (Cohen, et al., 2002) دراسة -8

 ".الداخلٌة

التعرف  إلىهدفت  كما، الداخلي ملية التدقي لعالقة بين حوكمة الشركات وعا دراسة إلىهدفت  

 فيتإثر حوكمة الشركات  ودراسة كيفجوانب حوكمة الشركات التي يهتم بها مراقب الحسابات  على

كيف يختلف دور وأهمية حوكمة ومعرفة قرارات مراقبي الحسابات بشؤن تختيت عمل التدقي  وأدائه 

 ت العميل المختلفة.الشركات عبر تعاقدات التدقي  المختلفة وحاال

حوكمة الشركات التي يهتم بها مراقب الحسابات على  آلياتأن  إلىوتشير نتائم الدراسة   

معلومات الحوكمة  نأن مراقبي الحسابات يستخدموو (، لجنة التدقي اإلدارة، مجل  اإلدارة) الترتيب هي

درجة  اختلفتميداني والفحل، أيضاً بدرجة أكثر في مرحلة تختيت التدقي  مقارنة بمرحلتي االختبار ال

 ن اختالفأ،  و مركزه الوظيفي داخل شركة التدقي  الختالفاستخدام المراقب لمعلومات الحوكمة تبعاً 

في التؤثير على عملية التدقي  وفقاً الختالف حاالت التعاقدات )جديدة/ تها وأهميدور حوكمة الشركات 

اختالف صناعة  –خال أم عام  –دولي أم محلي  –مرتفعة  مالية( واختالف حاالت العميل)ذ  مخاتر

دوراً قوياً في حاالت الغش، وكذلك عند تقديم  تإد  حوكمة الشركات،  وان وجود نظام للعمل( –العميل 

، بينما اإلدارةخدمات الضرائب وخدمات التؤكيد األخرى، نظراً العتماد هذه الخدمات على تؤكيدات 

 ة بالنسبة للخدمات االستشارية.ميتكون الحوكمة أقل أه

 

 عن الدراسات السابقة:الحالٌة ما ٌمٌز الدراسة .1-2-3

أن هذه الدراسة تناولت  فياالختالف ويكمن ن معظم تلك الدراسات تلتقي مع هذه الدراسة أ  

, والمراجعة(, اإلدارةمتغيرات )لجان الحوكمة, ولجان المراجعة, ولجان المخاتر, ومسإوليات مجل  

نها ركزت على لجان المراجعة, والمراجعة الخارجية , ومجل  أوبمراجعة الدراسات السابقة نجد 

 وحسب.  اإلدارة
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أن معظم الدراسات السابقة تناولت دور إدارة المراجعة الداخلية في تتوير حوكمة الشركات, 

 المراجعة الداخلية. أداءحوكمة الشركات في تحسين جودة  آلياتبينما تناولت الدراسة الحالية دور 

عربية مثل األردن ومصر بيئات  منها فيجميع الدراسات السابقة تبقت في بيئات مختلفة 

, باستثناء دراسة اليمنفي يقية في هذا المجال أجنبية, وال توجد دراسات تتببيئات والعرا  ، ومنها في 

تبني معايير المحاسبة  ركزت على مدى , إذوالتي تبقت في الجمهورية اليمنية  (2114أحمد )

دور ول بالتحليل والمناقشة لتتنا الحالية والمراجعة في تحسين حوكمة الشركات, لذلك جاءت الدراسة

 المراجعة الداخلية في البنوك التجارية اليمنية. أداءحوكمة الشركات في تحسين جودة  آليات

, ومسإوليات المراجعة أو متغيرين )لجانمعظم الدراسات السابقة ركزت على متغير وحيد 

( وعالقتهما بوظيفة المراجعة الداخلية, بينما الدراسة الحالية تضمنت خمسة متغيرات اإلدارةمجل  

حوكمة الشركات(: لجان الحوكمة, ولجان المراجعة, ولجان المخاتر, ومسإوليات مجل   آلياتمستقلة )

دارات لمراجعة الداخلية من وجهة نظر اإلا أداءها في تحسين جودة أثرو الخارجية, والمراجعة اإلدارة

المالية,  اإلدارةالمتخصصة للبنوك التجارية اليمنية , ومنها إدارة المراجعة الداخلية, وإدارة المخاتر, و

 وإدارة االئتمان .

ركزت الدراسة الحالية على قيا  الفرو  آلراء المبحوثين بحسب مإهالتهم العلمية, و  

مستوى الوظيفي في البنك.والتخصل, والخبرة وال
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 اضغصلػاضثاظي

راجطظػاضداخضغظدورػآضغاتػاضحوصطظػسيػتحدغنػجودةػأداءػاضط  

 

 

 

آضغاتػحوصطظػاضبظوكل:ػواضطبحثػاأل  

:ػجودةػأداءػاضطراجطظػاضداخضغظاضطبحثػاضثاظي  

 اضطبحثػاضثاضث:ػاضحوصطظػوػجودةػأداءػاضطراجطظػاضداخضغظ
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 ػاضثاظيػاضغصل

 اضطراجطظػاضداخضغظػجودةػأداءػدورػآضغاتػاضحوصطظػسيػتحدغن

 اىَقذٍج :

 األسػواؽ أعمػاؿ نجػاح في يؤثر ارئيسي   عامالً المؤسسات المالية والبنوؾ  حوكمة ضحتأ  
 يعد تنافسية، تيديدات وكذلؾ متزايدة، ًصافر  العالمي االقتصاد فيو يخمؽ الذي الوقت وفي, الناشئة
 بالنسبةأما   .لمنجاح تيدؼ استراتيجية أية مف ميمًّا جزًءا حوكمة البنوؾل رشيدة ممارسات تأسيس

 ويعػزز أقػؿ، تكمفػة مقابػؿ فػي أكثػر اسػتثمارات جػذب عمػى يػافي الحوكمػة تطػوير فيعمػؿ لمشػركات
 ويجػذب المسػاىميف، ويحمػي ،المسػؤولية حمػؿت حػدود يوضػ  كمػا وتنفيػذىا، الشػركة اسػتراتيجية
 توض  ،)الشركات العائمية( الحاكمة الحصة ذوي لممساىميف وبالنسبة. بيـ ويحتفظ أكفاء موظفيف

 ذاتػو الوقػت وفػي التنفيػذييف، لكبػار المتواصػؿ بػاالحتراؼ وتسػم  األدوار، والبنػوؾ حوكمػة البنػوؾ
 مف تحد فيي بشكؿ عاـ لممجتمع بالنسبةأما   .المؤسسة قيمة مف وترفع ،المسؤولية تحمؿ تضمف
    (.24:2006، )إسحاؽ .اإلنتاج وتحسف األزمات، مخاطر مف وتقمؿ الفساد، حاالت وقوع

 الػراىف، الوقػت فػي األعمػاؿو  الماؿ أجندة في خاصة مكانة والبنوؾ الشركات حوكمة تتبوء
 األخيػرة نػةو اال في الحوكمة أىمية تبرز  وقد,  بأسره والمجتمع الشركات عمى نفع مف بو تعود لما

 فأصػب  والناميػة، المتقدمػة الدوؿ مف كبير عدد باقتصاديات العالمية المالية األزمة أطاحت عندما
 مبيماً  اليزاؿ يامفيومعمى الرغـ مف أف  مكاف كؿ في الصحؼ يفاو عن يتصدر الحوكمة موضوع
 .المجتمع في الفئات مف الكثير لدى الشيء بعض

 أسػواؽ فػي المدرجػة الكبيػرة لمشػركات مجػاالً  األغمػب، فػي الشػركات، حوكمػة تعػد وبينمػا 
 المشػروعات إدارة في األجياؿ وتعاقب االستدامة قضايا ؿاو لتن قيًما إطاًرا أيًضا تقدـ فإنيا األسيـ،
 فػي الشػركات غالبيػة تمثػؿ التػي الشػركات، ليػذه وبالنسػبة العائميػة, والشػركات والمتوسػطة الصػغيرة

 انتقػاؿ تسييؿ في الشركات حوكمة إجراءات تساعد أف يمكف إفريقيا، وشماؿ سطو األ الشرؽ طقةمن
 عنصػًرا الرشيدة الحوكمة وتعد .العائالت داخؿ النزاعات مف وتقمؿ آخر، إلى جيؿ مف لمثروة سمس

دارة المػالي التقريػر نزاىػة ضػماف فػي أساسػًيا  كمػةالحو  منػافع إدراؾ ويػزداد, بفاعميػة األعمػاؿ وا 
,  المنطقة في لمشركات الرشيدة  األقػؿ عمػى تأسسػت الماضػية، القميمة السنوات غضوف ففيكؿ يـو
 عمػى المتنػامي الطمػب عمػى يػدؿ ممػا ؛لممػديريف معاىػد أو الشػركات لحوكمػة جديػدة معاىػد أربعػة

 أصػدرت وقػد .ممارسػاتيا لتحسػيف لمشػركات واإلرشػاد التػدريب وكػذلؾ الشػركات، حوكمػة معمومػات
 لقواعػد مػدونات –وتػونس وعمػاف والمغػرب ولبنػاف ومصر والبحريف الجزائر بينيامف – عديدة ؿدو 

. مضػف   أمػر بأكممػو النظػاـ تنفيػذ أف تػرى تػزاؿ ال الشػركات مػف العديػد أف غيػر. الشػركات حوكمػة
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 عمػى القػائميف فيػـ فػي يكمػف نجاحيػا سػر فػإف تطوعيػة، أو إلزامية والمبادئ المعايير كانت وسواء
تمػؾ  تجػاه التػدرجي التقػدـ مػع حتػى المعتػاد مػف أكبػر منػافع جنػى فػي تسػاعدىـ بأنيػا شػركاتال

 (8:2007، )درويش .المبادئ
 أداء جػػػودة تحسػػػيف فػػػي الحوكمػػػة ليػػػاتآ ؿ دوراو سػػػبؽ يػػػأتي الفصػػػؿ الحػػػالي ليتنػػػ وفػػػي ضػػػوء مػػػا

 فينػػاقش الثػػاني،أمػػا  البنػػوؾ حوكمػػة آليػػاتضػػمف ثالثػػة مباحػػث ، يتنػػاوؿ االوؿ  الداخميػػة المراجعػػة
 المراجعػة أداء جػودة تحسػيف فػي الحوكمػة لياتآ دور الثالث ، ويتناوؿ الداخمية المراجعة أداء جودة

 .الداخمية
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ػلواألاضطبحثػ

ػآضغاتػحوصطظػاضبظوك

 :ّشأث ٗتط٘ر ٍفًٖ٘ اىح٘مَج.2-1-1

 لعقودا خالؿ والناشئة المتقدمة االقتصاديات مف العديد في الحوكمة إلى الحاجة ظيرت  
 مف عدد شيدىا التي الماليةواألزمات  االقتصادية االنييارات أعقاب في خاصة الماضية، القميمة
 ما وكذلؾ العشريف، القرف مف اتيالتسعين عقد في وروسيا؛ الالتينية، وأمريكا آسيا، شرقي دوؿ
 األمريكية تحدةالم الواليات في وخاصة مالية أزمة مف األخيرة نةو اآل في العالمي االقتصاد شيده

 ماليزيا، ومنيا آسيا شرقي جنوب بدوؿ عصفت التي تمؾ األزمات ىذه لىأو  كانت. روباأو و 
 العمالقة الشركات مف العديد تعرض األزمة ىذه عف نجـ فقد1997. عاـ والياباف وكوريا،

 جميع عمؿ لضبط لمحوكمة قواعد وضع استدعى مما بيا؛ تطي  أف كادت ماليةلضائقات 
 إلى العالـ دوؿ مف كثير التجاه نتيجة الحوكمة أىمية وتزايدت .الشركة في العالقة أصحاب
 الخاصة الشركات عمى كبيرة بدرجة فييا ُيعتمد التي الرأسمالية االقتصادية النظـ إلى التحوؿ
 المشروعات تمؾ حجـ اتساع أدى وقد .االقتصادي النمو مف ومتواصمة مرتفعة معدالت لتحقيؽ

 أقؿ لمتمويؿ مصادر عف البحث في المشروعات تمؾ وشرعت ،اإلدارة عف الممكية انفصاؿ إلى
 تحرير مف العالـ شيده ما ذلؾ في وساعد .الماؿ أسواؽ إلى فاتجيت ستدانة،اال مف تكمفة

 اتساع ودفع مسبوؽ غير بشكؿ الحدود عبر األمواؿ رؤوس انتقاالت فتزايدت المالية، لألسواؽ
 المديريف، تصرفات عمى الرقابة آليات ضعؼ إلى اإلدارة عف الممكية وانفصاؿ الشركات حجـ

لىو   . (29:2006نسماف، ) مالية أزمات في الشركات مف كثير وقوع ا 
  الشركة يف ألساسيةا األطراؼ بيف العالقات تحكـ نظـ وجود تعني الحوكمة فإفومف ثـ     

 والعدالة الشفافية تحقيؽ بيدؼ  )إلخ... المساىميف، التنفيذية، اإلدارة ،اإلدارة مجمس أعضاء(
 تعمؿ الشركة أف مف والتأكد المساىميف لحماية الشركة إدارة مساءلة حؽ ومن  الفساد ومكافحة

  .األمد الطويمة واستراتيجياتيا أىدافيا تحقيؽ عمى
 
 

 :دٗافغ ظٖ٘ر اىح٘مَج .2-1-2

 في تؤديو الذي الدور أىمية فومتيا ذا البنوؾ أىمية مف أىميتيا البنوؾ حوكمة تستمد   
،  اقتصاد أي في اً ورئيس ماً مي دوراً  مساىمة كشركات البنوؾ تمعب , إذوالدولي المحمي االقتصاد

قراضيا المدخرات لجمع كوسيط تعمؿ ألنيا االقتصاد داخؿ حاسماً  عنصراً  ُتعد فيي  وبذلؾ وا 
 القطاعات في واستثمارىا الوطنية المدخرات تراكـ البنوؾ طريؽ عف ويتـ االقتصادي،  النمو دعـ
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 في التفكير إلى أدت قد تكوف التي الدوافع بيف ومف ,كذلؾ الوطني االقتصاد داخؿ اإلنتاجية
  :(5:2008، )قيتشياآلتي البنوؾ في الحوكمة قواعد تبني ضرورة
 جوىر أف , إذالحوكمة إشكالية قمب في تجعميا اإلقراضية المؤسسات إشكالية طبيعة  -

 فيتيا قدر  تتوقؼ وبذلؾ، البنوؾ أعماؿ في فوالمودعو  الجميور ثقة عمى يرتكز البنكي مؿالع
 درجة وفي البنوؾ أعماؿ في المودعيف يضعيا التي الكبيرة الثقة عمى الودائع عمى الحصوؿ

 المودعيف حدأ تصرؼ فإف األعماؿ ىذه في الشؾ بعض حدث فمو  .الودائع بعض وسيولة أماف
 إدارة أف يعني مما. الجميور قبؿ مف لمودائع كبير نزيؼ حالة إلى يؤديس أموالو بسحب

 مف غيرىا مع مقارنة األىمية مف كبرأ درجة عمى يجب أف تكوف الداخمية والرقابة المخاطر
 .األخرى الشركات
, البمداف مف كثير في األخرى الشركات مف غيرىا حوكمة في ماً مي دوراً  البنوؾ تؤدي - 

 وذلؾ تياحسابا تسوية حيث مف الشركات مف عمالئيا رصد عمى القدرة لدييا نوؾالب فأل وىذا
 .لشركاتا ىذه في لمتمويؿ الرئيسي المان  بوصفيا
 الصناعات مف غيرىا عف يةالبنك األعماؿ في بكثير اخطر ىو المعمومات تماثؿ عدـ -
  .المستقبؿ في بالدفع وعد عمى تنطوي التي المالية العقود طبيعة إلى ذلؾ ويرجع  .المالية غير
 مف تتضمنو بما الحوكمة مف أعمى مستويات ىذا ويستدعي المالية لممنتجات التعقيد درجة وتزايد

 الصعب مف يكوف البنوؾ في القروض محفظة نوعية المثاؿ سبيؿ فعمى .والشفافية اإلفصاح
 تعقيد وزيادة  الجديدة ولوجياالتكن استخداـ إلى إضافة ,بسيولة فييا المشاكؿ إخفاء ويمكف تقييميا

 ىذا ويدفع .المعمومات تماثؿ عدـ زيادة مف تؤديو وما العولمة عف الناتجة المالية المنتجات
 المصمحة أصحاب حساب عمى الذاتية مصالحيـ تحقيؽ إلى البنوؾ مديري المعمومات في التبايف

 .  (477:2009، )حماد اآلخريف
 أف بشكؿ عاـ،  إذ االقتصاد عمى العميقة اآلثار مف العديد لو يالبنك القطاع استقرار فإ   
 أساسياً  ُيعد الذي االقتصاد داخؿ الدفع نظاـ عمى الحفاظ في ةالرئيس المؤسسات ىي البنوؾ

 إلى يؤدي مما البنوؾ باقي إلى يمتد أف يمكف بنؾ أي فشؿ أف كما. المالي القطاع الستقرار
 .ككؿ االقتصاد عمى خطيرة ثاراً آ مسبباً  حقيقية ائتماف أزمة

 عالية مخاطر ذات أنشطة تنفيذ عمى البنوؾ لدى الضماف ودائع أو االحتياطات تشجع- 
 الودائع عمى ميفتأ ىناؾ البالد معظـ ففي البنوؾ،  أداء لمراقبة المودعيف حوافز تقمؿ وكذلؾ
 البنوؾ باقي إلى بنؾ أي فشؿ أثر امتداد مف الحد دؼبي وذلؾ ضمني أو صري  برنامج ضمف
 وتشتتت لألسيـ المودعيف ممكية نسبة انخفاض مع الضماف أو ميفالتأ ىذا أف إال. األخرى
 المودعيف قبؿ مف البنوؾ أداء لمراقبة الحافز يضعؼ المودعيف مف كبير عدد بيف الممكية
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 ويضعؼ عالية. مخاطر ذات أعماؿ استراتيجية نحو التوجو عمى البنوؾ ويشجع والمساىميف
 (.459:2004، رزيؽ ، )فضيمي وكمةالح بتحسيف البنوؾ مديري تماـاى

 والمؤسسات البنوؾ بيف كبير تنافس إلى المالية األسواؽ وتحرر العولمة ظاىرة بروز أدى- 
 المالية لممؤسسات بالنسبة المخاطرة مف أعمى درجة إلى تؤدي العولمة أف شؾ غير ومف. المالية
 وتتعامؿ جديدة أنشطة في تشارؾ البنوؾ وتجعؿ لمحكومة تقميديةال الطرؽ تضعؼ أف يمكف بينما
 عمى يجب ومف ثـ السوؽ،  في شديدة منافسة وتواجو ,معقدة مالية وأدوات جدد عمالء مع

 .البنوؾ وحوكمة المخاطر إدارة تعزيز طريؽ عف المخاطر ىذه مواجية المالية المؤسسات
 النامية الدوؿ في خاصة األخيرة السنوات في حدثت التي البنوؾ خصخصة عمميات تؤدي -

 ىذه في مصارفيـبيا  يديروف التي الطريقة في كبرأ حرية عمى البنوؾ مديري حصوؿ إلى
 أي لردع البنوؾ ىذه في الحوكمة قواعد تطبيؽ إلى ممحة الحاجة كانت لذلؾ االقتصاديات.

  .الصغار المساىميف اقيب حساب عمىالبنوؾ  ىذه مديرو عمييا يقدـ أف يمكف مسيئة تصرفات
 المنافسة مف عالية درجةب تحظى حيف في يالبنك القطاع في قوية ما تكوف عادة المنافسة إف  
 فالمنافسة .المديريف تصرفات في تتحكـ التي ىي المنافسة وىذه ,يةالبنك المنتجات أسواؽ في
 قطاع في الضعيفة سةالمناف ىذه وترجع .البنوؾ حوكمة ضعؼإلى  تؤدي التي ىي الكافية غير

 تعوؽ التي الحواجز مثؿ ، المالية األسواؽ استقرار إلى اليادفة الحكومية القوانيف إلى البنوؾ
 ليس البنوؾ مديري فومف ثـ فإ ,البمداف بعض في لمبنوؾ الحكومة وممكية جدد. منافسيف دخوؿ
 (.460:2004، رزيؽ ، )فضيمي البنوؾ في جيد حوكمة نظاـ لدعـ القوية الحوافز لدييـ
 :ح٘مَج اىٍفًٖ٘  .2-1-3

 الشركات: لحوكمة اصطالحي وتعريؼ لغوي تعريؼ إعطاء يمكف  
 مصطم  ىو  ”Corporate Governance”أو الشركات حوكمة مصطم   :المغوي التعريف 

 ىذا لترجمة محددة رؤية ىناؾ ليس أنو إلى اإلشارة وتجدر العربية المغة في العيد حديث
 وىذه الشركات حوكمة ىو المصطم  ليذا ترجمة أقرب الباحثيف أف بعض رىالمصطم . في

 مف الكثير يشير األردف العربي ومصر،  وفي الخميج دوؿ في الباحثيف لدى الشائعة الترجمة
 (.34:2006، نسماف) المؤسسية بالحاكمية المصطم  إلى والمينييف الباحثيف

 :تعريف الحوكمة اصطالحا
 االقتصادييف كافة بيف عميو ومتفؽ موحد تعريؼ إيجاد يصعب :االصطالحي التعريف -

 األمور مف العديد في تداخمو إلى ذلؾ ويرجع الشركات حوكمة والمحمميف لمفيـو والقانونييف
 بعض يمي وفيما (،11:2007واالجتماعية لممؤسسات )درويش،  والمالية واالقتصادية التنظيمية
 :المصطم  بيذا ةالمتعمق التعاريؼ

 :تعريف حوكمة الشركات-أ
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 والتنمية فاو التع منظمة عرفت (OECD):االقتصادية  والتنمية فاو التع منظمة تعريؼ -
وبأنيا  فييا والتحكـ الشركات إدارة خاللو مف يتـ الذي النظاـ"أنيا بحوكمة الشركات  االقتصادية

 وشركائيا يرييامد مجمس أوإدارتيا  ومجمس الشركة إدارة بيف مف العالقات بمجموعة تختص
 مف يتـ التي الييكمة الشركات حوكمة توفر المرتبطيف بيا،  كما اآلخريف المصال  وأصحاب
 أف وينبغي. الشركة أداء ومراقبة األىداؼ تمؾ تحقيؽ وتحديد وسائؿ الشركة أىداؼ وضع خالليا
 في تصب يالت األىداؼ تحقيؽ مسعي نحول اإلدارةو  لممجمس المالئمة الحوافز الحوكمة توفر

 ( .3:2009)سولفياف وآخروف،  "والشركاء الشركة مصمحة
 المصطم  ىذا أف عمى الدولي النقد صندوؽ عرفو FMI:الدولي  النقد صندوؽ تعريؼ -

 االقتصادية السياسات مف فييا بما الدولة حكـ طريقيا عف يتـ التي جميع العناصر عمى ينسحب
 االقتصادي النشاط عمى بالسمب ينعكس الحوكمة وضعؼ مناخ والتشريعية. التنظيمية واألطر

  (.2: 2017عبدالحؽ, المواطنيف ) ومصمحة
بأنيا تعتمد عمى اقتصاد دولة ما عمى زيادة كفاءة  Cadbury 1992وعرفيا تقرير  -

الشركات, وىكذا فاف الفاعمية التي تؤدي بيا مجالس اإلدارات لمسؤولياتيا تحدد الوضع التنافسي 
و جوىر أي نظاـ لحوكمة الشركات, وأف الحوكمة نظاـ تدار الشركات فيو وتراقب لمدولة, وىذا ى

 (.9: 2015عممياتيا )حماد, 
 تعريف حوكمة البنوك:-ب

 االتي: نذكر المقدمة التعاريؼ أىـ بيف ومف البنوؾ في الحوكمة تعاريؼ تعددتو  
 المنوط الدور خالؿ مف بنؾال شؤوفبيا  تدار التي الطريقة البنوؾ في الحوكمة اـنظ يشمؿ 1- 

 حقوؽ ومراعاة البنؾ أىداؼ تحديد عمى يؤثر بما العميا واإلدارة اإلدارة مجمس مف كؿ بو
 إدارة عممية أصبحت يالبنك الجياز في التعقيد وبازدياد .المودعيف حقوؽ وحماية المستفيديف،
 المشاركة تتطمب يبنكال الجياز سالمة وباتت كافية، غير الرقابية السمطة قبؿ مف المخاطر
 .البنؾ مجمس فيىـ يمثمو  ومف لممساىميف المباشرة

 لمبنؾ العميا اإلدارةو  اإلدارة مجمس قبؿ مف األداء مراقبة يالبنك الجياز في الحوكمة تعني  
 الخارجييف، بالفاعميف ىؤالء بعالقة االىتماـ إلى باإلضافة والمودعيف األسيـحممة  حقوؽ وحماية
 يالبنك الجياز في الحوكمة وتنطبؽ الرقابية الييئة وسمطات التنظيمي اإلطار خالؿ تتحدد والتي
 . (2011المصري، يالبنك ) المعيد والمشتركة الخاصة لبنوؾاو  العامة البنوؾ عمى
 مجمس خالؿ مف بيا البنوؾ تدار التي األساليبنيا أ عمى الدولية التسويات بنؾ ويعرفيا   

 األسيـ حممة مصال  وحماية والتشغيؿ البنؾ أىداؼ وضع كيفية تحدد والتي االعمي اإلدارةو  اإلدارة
 مصال  حماية يحقؽ وبما السائدة والنظـ لمقوانيف وفقا بالعمؿ االلتزاـ مف المصال  وأصحاب
 .المودعيف
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 ذلؾ في بما البنؾ، أعماؿ بيا تدار التي الطريقة انيأ عمى(481:2009، ) حماد ويعرفيا  
يجاد البنؾ مخاطرة وشكؿ المؤسسية ؼاألىدا وضع  والسموكيات األنشطة بيف وتناسؽ ترابط وا 

دارة أخرى، جية مف وسميـ مفآ بأسموب اإلدارة تعمؿ أف وتوقع جية مف المؤسسية  العمميات وا 
 في اآلخريف األسيـ وحممة المودعيف مصال  حماية مع محدد، مخاطرة شكؿ إطار في اليومية
 إدارتو ومجمس البنؾ إدارة بيف العالقات مف مجموعة الشركات وكمةح وتحددنفسو.  الوقت

 .المصمحة ذات المعنية األخرى واألطراؼ ومساىميو
 ابتغاء ومراقبتيا البنوؾ إدارة بموجبو تتـ الذي النظاـ ومما سبؽ يتض  أف الحوكمة تمثؿ

 ليا.مواأ رؤوس مصادر مع بموجبو يتعامموف الذي النظاـ وىوتيا،  غايا تحقيؽ
 : إَٔيج اىح٘مَج.2-1-4

 عمى كبير ايجابي أثر الشركات لو حوكمة تطبيؽ أف أىمية (43:2012، )ميرة يرى   
 بالنسبة أي الكمي مستوى عمى أو الشركة أو المؤسسة مستوى عمى أي الجزئي مستوىال

 .بشكؿ عاـ لالقتصاد
 : شركةمل بالنسبة الحوكمة أىمية - أ

 أف القػوؿ ىػذا معنػى ولػيس, الشػركات عمػى اكبيػرً ًا ايجابيػ أثػًرا الحوكمػة مبػادئ لتطبيػؽ إف
 تؤثر أخرى عوامؿ ببساطة ىناؾ فإ إذ ,الشركات كفاءة وحدىا تضمف أف يمكنيا الفعالة الحوكمة

 مػف تزيػد اإلدارة مجمػس ورقابػة إشػراؼ خػالؿ مػف الجيػدة الحوكمػة أف إال الشػركات أداء فػي
 الحتمية والفترات األزمات، فترة وفي األعماؿ بيئة في تغيراتال لتخطي الشركة استجابة احتماالت

نػذكر  الشػركات عمػى الحوكمػة مبػادئ لتطبيػؽ االيجابيػة اآلثػار بعػض بػيف ومػفاألعمػاؿ.  ليبػوط
  :(135: 2010)لطفي, منيا
 .الماؿ رأس تكمفة تخفيض عمى تعمؿ الشركات في الجيدة الحوكمة أف -
 أصبحت البنوؾ ففإ : البنوؾ عمى تمويميا في فييا الشركات تعتمد التي لمبمداف بالنسبة أما -

 تطبيؽ )أصب   االئتماني لتصنيؼا طريقتيا ضمف الشركات بحوكمة الخاصة المتغيرات تضع
 .)البنوؾ مف أمواال التي تقترض لممنشآت ضمنيا اعتبارا الحوكمة

 .السوؽ في لمشركات السوقية القيمة ارتفاع -
لمخػػاطر وتحسػػيف األداء وفػػرص التطػػور لألسػػواؽ وزيػػادة القػػدرة تسػػيـ الحوكمػػة فػػي تقميػػؿ ا -

التنافسػػػػػية لمسػػػػػمع والخػػػػػدمات وتطػػػػػوير اإلدارة وزيػػػػػادة الشػػػػػفافية, كمػػػػػا تسػػػػػيـ فػػػػػي زيػػػػػادة أعػػػػػداد 
 (.51: 2013المستثمريف في أسواؽ الماؿ )معيزي, وبني عامر, 

 الشركة إدارة ومجمس مديري مساعدة خالؿ مف الشركة إدارة تحسيف إلى تؤدي الحوكمة إجراءات
 أسس عمى بناء واالستحواذ الدمج قرارات اتخاذ وضماف لمشركة سميمة استراتيجية تطوير عمى
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 أداء كفاءة تحسيف في يساعد مما األداء أساس عمى المكافئات تحديد يقـو واف سميمة
  .( ,2003:75Fawzy)الشركة

 :أىمية الحوكمة بالنسبة لالقتصاد الكمي – ب
 :خالؿ مف الكمي المستوى عمى ايجابية نتائج إلى الجيدة كمةالحو  تؤدي
 نوعية وتحسيف والشفافية اإلفصاح مبادئ تدعيـ خالؿ مف ووتفعيم المالي السوؽ أداء توسيع - 

 عػف الماليػة راؽو األ لسػوؽ المتاحػة الموثوقػة البيانػات وتػوفير بالحوكمػة الصػمة ذات المعمومػات
 .واحد وقت وفي لمجميع الشركة

 معػامالت فػي الشفافية عمى التأكيد خالؿ مف االستثمارات جذب في الشركات حوكمة تساعد - 
 في تقؼ الشركات حوكمة ففإ المشتريات وفي، المالية والمراجعة المحاسبة إجراءات وفي الشركة
 (7:2008، )قيتشيعالقة الفساد  طرفي احد مواجية

 يسػاعد أف الممكػف مػف المقرضػيف ومػع تثمريفالمسػ مػع التعامػؿ فػي الشػفافية معػايير بتبنػي  -
 تكػاليؼ الغالػب فػي ليػا يكػوف التػي يػةالبنك األزمػات حػدوث منػع فػي لمحوكمػة الجيػد النظػاـ

 (.11: 2010آؿ غزوي,  (كبيرة واقتصادية اجتماعية
 فضػؿأل الدولػة تحقيػؽ ضػماف فػي يسػاعد كمػا ، الخصخصػة عمميػة فػي الجميػور ثقػة تعزيػز - 
 الرشيدة الحوكمة بتطبيؽ االقتصاد ونمو العمالة زيادة إلى يؤدي ما وىو ثمارات،االست عمى عائد

 في اميمً  ادورً  يؤدي أف ويمكف. خصخصتيا والمزمع لمدولة الممموكة المشروعات عمى لمشركات
 دراسػة عنػد اتضػ  فقػد .الخاصػة الممكيػة تفرضػيا التػي الجديػدة لمتحػديات الشػركات تمػؾ داعػدإ

 واسػتغالؿ الفسػاد مػف كثيػر أف اتيالتسػعين خػالؿ المتحولػة االقتصػاديات يفػ الخصخصػة ميزات
سػاءة المسػاىميف  فػي الدولػة فشػؿ إلػى مباشػرة يعػزي أف يمكػف أفرزتػو الػذي المنصػب اسػتغالؿ وا 

 . (23: 1999، ولسوف ، سكولينكوؼ)فعالة حوكمة آليات إرساء
 :(9:2005، رشاك) والفوائد منيا كما يرى آخروف أف أىمية الحوكمة تتمثؿ في عدد مف المياـ

 .لمواردىا األمثؿ االستخداـ عمى المؤسسات الحوكمة تشجع• 
 .اإلنتاجية وتشجيع المستداـ النمو تحقيؽ في الشركة الحوكمة تساعد• 
 أقػؿ فائدة نسب ذات قروضاً  تمن  البنوؾ أف حيث الشركة عمى الماؿ رأس كمفة الحوكمة تقمؿ •

 .بالحوكمة الممتزمة غير بالشركات مقارنة الحوكمة ظمةأن تطبؽ التي لمشركات
 الداخميػة الرقابػة أطػر تحديػد عبػر الشػركة أداء عمػى واإلشػراؼ الرقابػة عمميػة الحوكمػة تسػيؿ •

 .واإلفصاح الشفافية وتطبيؽ المتخصصة المجاف وتشكيؿ
 إلػى ينجػذبوف باألجانػ المسػتثمريف فإ إذ الخارجيػة اراتماالسػتث اسػتقطاب يف الحوكمة تساىـ •

 ثػـ ومػف وشفافية، ممتزمة شركة في استثمارىا باعتبارىا لحوكمة،ا أنظمة تطبؽ التي الشركة أسيـ
 .األخرى بالشركات مقارنة أقؿ يكوف التيقف عدـ عنصر فإف
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 .الماؿ أسواؽ استقرار عمى الحوكمة تعمؿ• 
 

 :ح٘مَجاىإٔذاف .2-1-5

  :(10:2007، )درويشوأىميا األىداؼ مف عدد تحقيؽ إلى في البنوؾ الحوكمة تيدؼ
 : الشفافية-1

 اإلدارة عمى يجب والتي البنوؾ حوكمة في والمتطورة الحديثة المفاىيـ مف الشفافية ُتعد
 االنفتاح الشفافية وتعني .بيا المعنية واألطراؼ الشركة عمى أىمية مف ليا لما بيا األخذ الواعية
 السميمة. والرؤية لمتحقؽ قابالً  شيء كؿ وجعؿ ميؿ،والتظ والسرية الغموض عف والتخمي

 :المساءلة-2
 وأنظمة القانوف يضمنو حؽ وىذا أدائيا عف التنفيذية اإلدارة مساءلة لممساىميف يحؽ 
 ومسؤولية اإلدارة مجمس أماـ التنفيذيةاإلدارة  مسؤولية المساءلة تضمف كما, ليـ الحوكمة
 المساىميف. أماـ المجمس

 : المسؤولية-3
 مجمس( اإلدارة  شقي لدى بالمسؤولية الحس رفع إلى البنوؾ حوكمة أنظمة تيدؼ

 مف عالية بدرجة اإلدارة مجمسأعضاء  مف عضو كؿ يتصرؼ وأف( التنفيذية اإلدارةو  اإلدارة, 
البنؾ أو  بيف فاو التع وتشجع لممساىميف القانونية بالحقوؽ المسؤولية تقر كما .المينية ؽاألخال
 االستدامة وتحقيؽ العمؿ رصف وتوفير الرب  منيا شتى ورأم في ساىميفوالم الشركة

 .االقتصادية
 :اةاو المس-4

 اةاو المس بيا يقصد كما وكبارىـ؛ المستثمريف صغار بيف اةاو المس ىنا اةاو بالمس المقصود
 الواحد السيـ مالؾ فإف المثاؿ، سبيؿ فعمى .سواء حد   عمى واألجانب المحمييف المستثمريف بيف

 الجمعية في والمشاركة كالتصويت سيـ المميوف مالؾ يمتمكيا التينفسيا  الحقوؽ يمتمؾ
 األرباح. توزيع مف وتوحص ،اإلدارة مجمس ومساءلة العمومية،
 توفر الشركات حوكمة مبادئ أىداؼأف  (87:  2013زرقوف, والعمري,) ما يرىك

 ىذه تحقيؽ كيفية أيضا تحددو  ىدافياأ تحدد أف لمشركةو خالل مف يمكف الذي التنظيمي اإلطار
 إلى: لحوكمةا لمبادئ تطبيقيا خالؿ مف الشركة يدؼ. وتاألىداؼ

 عمى واإلشراؼ بالقانوف االلتزاـ ومدى الشركة أمواؿ وتخصيص المالي األداء مراجعة ضماف - 
 .الرشيدة الحوكمة قواعد ضوء في االجتماعية الشركة مسؤولية

 .مساىمييا أماـ الشركة إدارة محاسبة قابمية مف تمكف يةإدار  ىياكؿ وجود ضماف  -
 إلى وصوالً  والمحاسبيف المديريف عمى (بالشركة العامميف غير مف) المستقمة المراقبة وجود - 
 .الجودة عالية محاسبية ومبادئ أسس عمى ختامية مالية قوائـ
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 مسيطريف مساىميف ىناؾ كاف لو خاصة المساىميف لجميع يةاو والمتس العادلة المعاممة وجود - 
 .الشركة عمى
 .عمييا والرقابة الشركة إدارة في الكفاءة ضماف - 
 المتوقعة المخاطرة وعوامؿ الشركة نشاط نتائج أو المادية النتائج عف اإلفصاح مف التأكد - 

 عمى الحصوؿ مف عينيـأب المساىميف تمكف ترتيبات وأي ,أخرى أطراؼ مع تعقد التي والصفقات
 وكبار اإلدارة مجمس أعضاء عف معمومات وأي ,الماؿ رأس في ممكيتيـ مع تتناسب ال طرةسي

 إدارة قواعد ىياكؿ تصؼ التي والمعمومات, مكافآت مف عميو يحصموف بما التنفيذييف المديريف
 .وسياستيا الشركة

  المعامالت. في العدالة لمبادئ مخالفة حدوث حالة في والقوانيف التشريع إلى المجوء إمكانية  -
 ومساندة المشاكؿ، ظيور حالة في بالتدخؿتيـ سمطا ممارسة عمى المساىميف قدرة مف التأكد -

 .الطويؿ لمدىا عمى اإلدارة جيود

 : رمائش ّظاً اىح٘مَج.2-1-6

 إلى التصنيؼ ىذا ويرجع المنشآتو لبنوؾ ا حوكمة أنظمة مف نوعيف بيف االقتصاديوف يميز 
 لممبادئ السميـ التطبيؽ عمى مباشر تأثير لو الممكية ىيكؿ فإ إذ .المنشآتو لبنوؾ ا ممكية ىيكؿ
 :  الممكية لييكؿ نوعاف ىناؾ عامة وبصفة .المنشآتو لبنوؾ ا حوكمة مفيـو يتضمنيا التي

 والممكية اإلدارة تتركز فيوو  ابانيالي ربيو األ النظاـ وىو الداخميين(: )نظام المركز الييكل  1-
 عمى بشدة يؤثروف األطراؼ ىؤالء فوأل .المديريف أو العائالت أو األفراد مف قميؿ عدد أيدي في

 يحكميا التي تمؾ وخاصة الدوؿ ومعظـ .الداخميوف عمييـ يطمؽ الشركة وعمؿ تشغيؿ طريقة
 بممارسة المركزة الممكية ىياكؿ في الداخميوف ويقـو مركزة ممكية ىياكؿ لدييا المدني القانوف
 وتمتعيـ الشركة أسيـ أغمبية بممكية قياميـ منيا ,طرؽ بعدة الشركة في لتحكـا أو السيطرة
 األسيـ مف الضخمة الممكيات ذوو المساىموف يقـو ما غالباً  ،  إذالتصويت حقوؽ بأغمبية
 يممؾ األحياف بعض وفياإلدارة,  مجمس في المباشر التمثيؿ طريؽ عف اإلدارة في بالتحكـ

 عندما ذلؾ ويحدث ,التصويت حقوؽ بأغمبية يتمتعوف ولكنيـ ،األسيـ مف قمياًل ا عددً  الداخميوف
ذاو . اآلخر بعضيا مف أكثر تصويت بحقوؽ بعضيا تمتع مع األسيـ أنواع تتعدد  بضعة تمكف ا 
 في يتحكموا أف فعالً  سيمكنيـ ذلؾ ففإ ضخمة تصويت حقوؽ ذات أسيـ امتالؾ مف أفراد

 التي الدوؿ في النظاـ ىذا ينتشرو  .الماؿ رأس أغمبية أصحاب ىـ يكونوا لـ ولو حتى الشركة
 ومف وميـ كبير دوربيا  المالية األسواؽ تمعب وال البنوؾ عمى التمويؿ في اكبر بدرجة تعتمد
 (.Mandzila, 2005:28)والياباف  ألمانيا نجد الدوؿ ىذه



30 

 

 نذكر مميزاتو فمف وبوالعي المميزات مف مجموعة النظاـ ىذا لدى  :الداخميين نظام زاتممي - أ
(Meier, 2005:267) . 

 .المالؾ مف قميؿ عدد يد في التصويت وحقوؽ الممكية تركز - 

 .اإلدارة لمراقبة والحافز السمطة الداخميوف يمتمؾ - 

 ، األجراء أو العماؿ أمثاؿ المساىميف غير األطراؼ مف مجموعة المراقب دور يؤدي قد -
  .البنوؾ ، المموليف الزبائف، 

 .الطويؿ األجؿ في الشركة أداء تعزز التي القرارات اتخاذ إلى الداخميوف يميؿ  -

 .االقتصاد في كبير دور المالية األسواؽ تمعب ال  -

  :(Mandzila, 2005:28)الداخميين نظام عيوب  -ب

 الشركة أصحاب أف منيا النواحي بعض في الفشؿ إلى الشركة يعرض قد يفالداخمي نظاـ إف -
 إدارة مع او يتواطؤ  أو يرغموا أف يمكف المسيطرة النسب ذوي مف التصويت حقوؽ صحابأ أو

 ويمثؿ. الشركة في األقمية ذوي المساىميف حساب عمى الشركة أصوؿ عمى لالستيالء الشركة
 .القانونية بحقوقيـ األقمية يتمتع ال عندما كبيرة مخاطرة ذلؾ

 كمييما أو التصويتية القوة أصحاب كبار مف أو المساىميف كبار مف الشركة مديرو كاف إذا -
 منيا يستفيدوا قد التي اإلدارة مجمس قرارات في التأثير في السمطة ىذه يستخدموا أف فممكف
 وكذلؾ،  ليـ باىظة ومزايا مرتبات عمى الموافقة ذلؾ ومثاؿ ,الشركة حساب عمى مباشر بشكؿ
 .ادالمعت عمى أسعارىا تزيد إنتاجية مستمزمات شراء

 يعمموف ولةمسؤ  غير بطريقة تيـسمطا يستخدموف الذيف الداخمييف أف سبؽ مما يظير    
 حوكمة تطبيؽ أىمية تظير وىنا، اإلنتاجيةتيا مستويا الشركة وتخفيض موارد ضياع عمى

 ميكانيكية مف الحوكمة عميو تتوفر لما األقمية وحقوؽ الشركة أصوؿ لحماية وذلؾ  الشركات
 .المديريف سموؾ ةمراقب مف تمكف

 مف كبير عدد تحوي الشركة أفب النظاـ ىذا يتميز : (الخارجيين نظام) أو المشتت الييكل -2
 النظاـ أيًضا ويدعى،  الشركة أسيـ مف صغير عدداً  منيـ كؿ يممؾ حيث( المساىميف)المالؾ

 . االنجموسكسوني
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 الواليات مثؿ المالية األسواؽ عمى تمويميا في كبير بشكؿ تعتمد التي الدوؿ في النظاـ ىذا ينتشر
 .المتحدة المممكةو  األمريكية المتحدة

 : (Meier, 2005: 267) الخارجيين نظام اتز ممي - أ

 .متطورة مالية أسواؽ بوجود يتميز  -

 .بالمعمومات اإلدالء في الشفافية مف كافي قدر توفر إلزامية - 

 .مساىميفال مف كبير عدد عمى باحتوائيا الشركة تتميز - 

 .قرب عف الشركة نشاط نواحي لمراقبة الحافز المساىميف صغار لدى يكوف ال عادة  -

 .اإلدارية السياسات أو القرارات في المشاركة لعدـ المساىميف صغار يميؿ - 

 عضاءلأل اإلداري السموؾ لمراقبة اإلدارة مجمس في مستقميف أعضاء عمى االعتماد يتـ - 
 .التنفيذييف

 المعمومات عف يةاو متس وبدرجة واض  بشكؿ اإلفصاح إلى اإلدارة مجمس أعضاء يميؿ - 
 .بقوة فيالمساىم وحقوؽ مصال  وحماية موضوعي بشكؿ اإلداري األداء وتقييـ

 .فساداً  واقؿ لممحاسبة قابمية أكثر النظاـ ىذا ُيعد  -

 :الخارجيين نظام عيوب  -ب

 (:Meier, 2005: 269)اآلتي منيا نذكر العيوب مف مجموعة مف الخارجييف نظاـ يعاني      

 األجػؿ فػي ولػيس القصػير األجػؿ فػي األربػاح بتعظػيـ االىتمػاـ إلػى المشػتتوف المػالؾ يميػؿ  -
 .الشركات وأصحاب اإلدارة مجمس أعضاء بيف خالفاتإلى  ذلؾ ويؤدي الطويؿ

ـ تياستثمارا  عف التخمي في يرغبوف قد المساىميف فأل نظراً  الممكية ىيكؿ في التغيرات تواتر  -
 .الشركة استقرار إضعاؼ إلى يؤدي األمريف وكال آخر مكاف في ارتفاعاً  أكثر تحقيؽ أمؿ عمى
 لنظػاـ تحػديات لػو ثػـ ومػف .وعيػوب مزايػا طياتػو فػي يحمػؿ النظػاميف كػال أف يتضػ  سػبؽ ممػا

 المخاطر.و  العيوب ىذه مف حد أدنى إلى التقميؿ عمى يعمؿ والذي بو الخاص الحوكمة

 اىشزماح:ح٘مَج  ٍتادئ.2-1-7
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أسيمت العديد مف المنظمات والمجمعات المينية في بناء العديد مف المبادئ والمعايير 
تورد االباحثة في ىذا الجزء بعض االسيامات لعدد مف المنظمة لحوكمة الشركات, 

 المؤسسات والمنظمات الدولية عمى النحو اآلتي:
 :(OECD)ماح اىصادرث ػِ اىشزح٘مَج  ٍتادئ.2-1-7-1

 ةرئيس مبادئ ستة وضع إلى (OECDالتنمية والتعاوف االقتصادي) منظمة خمصت
 ممخص يمي وفيما. األخرى الخمسة المبادئ لتطبيؽ وضرورياً  عاماً  إطاراً  لياأو  ُيعد لمحوكمة،

 :(12:2005، رشاك) المبادئ ليذه
 :البنوك لحوكمة فعال إلطار أساس وجود ضمان (1

 ويعكس الحوكمة لقواعد عاؿفَّ  تطبيؽ ضماف دولة أي في توفرىا يجب التي العناصر أىـ مف
 نقؿ عف القيود ورفع الفعالة، المالية واألسواؽ والتشريعات القوانيف مف فعاؿ إطار توفر ضرورة
 ويجب .الالزمة الفوقية البنية وتطبيؽ تشريع يضمف فعاؿ مؤسسي نظاـ ووجود األمواؿ، رؤوس

 قياـ عمى ويشجع ,األسواؽ ونزاىة الشامؿ االقتصادي األداء عمى تأثير ذا اإلطار اىذ يكوف أف
 (.3: 2012الفاعمية)الشحادات, وعبدالجميؿ, و  بالشفافية تتصؼ أسواؽ
 :المساىمين حقوق ضمان (2
 تاو تتف الذيف والمساىميف األفراد مف مجموعة مف يتكوف الشركةالبنؾ أو  كياف أف بما  
 أف إلى باإلضافةتيـ, قدرا تاو تف عف ـ فضالً الستثماراتيالزمنية  واألفاؽ دافيـوأى ـتياىتماما
، )ميرة بالسرعة يتسـ نحو عمى بالنشاطالخاصة  القرارات اتخاذ عمى القدرة تممؾ أف ينبغي الشركة

38:2012.) 
ما  الحقوؽ ىذه وأبرز المساىميف حقوؽ ىو الحوكمة قواعد عميو أكدت ما أىـ مف إف   
 :( 92:2009، )سميمافييأت
 .األسيـ ممكية لتسجيؿ مضمونة طرؽ وجود ضماف •
 .األسيـ ممكية تحويؿ إمكانية •
 .منتظـ أساس وعمى المناسب الوقت في الشركة عف الالزمة المعمومات عمى الحصوؿ• 
 .لمشركة العامة الجمعية في والتصويت المشاركة• 
 .الشركة أرباح في المشاركة• 

 أي تخص قرارات أي حوؿ كافية معمومات عمى يحصموا أف المساىميف عمى يجب كما
 : مثؿ الشركة في جوىرية تغييرات

 .التأسيس عقد أو األساسي النظاـ تعديؿ •
 .إضافية أسيـ إصدار• 
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 الشركة. أصوؿ كبيع استثنائية عمميات أي• 
 :لممساىمين يةاو المتس المعاممة (3

 لكافة يةاو متس معاممة يضمف أف كاتالشر و  البنوؾ حوكمة إطار عمى ينبغي   
 األسيـ لكافة يكوف أف ينبغي كما ,األجانب والمساىموف األقمية مساىمو ذلؾ في بما المساىميف،

 عمى المساىميف كافة يحصؿ أف وينبغي األسيـ، مف معيف صنؼ ضمف نفسيا، الحقوؽ
 إساءة مف األقمية مساىمي حماية يجب وأخيرًا،. لالنتياؾ حقوقيـ تعرض عند مناسب تعويض

 . (179: 2010)لطفي,  الحاكمة النسب أصحاب قبؿ مف االستغالؿ
 :المصالح أصحاب دور (4

 أصحاب بحقوؽ اعتراؼ عمى الشركاتو  البنوؾ حكومة ممارسة إطار ينطوي أف يجب
 في المصال  أصحاب بيف فاو التع تشجيع عمى أيًضا يعمؿ فوأ القانوف يراىا كما المصمحة

 مالية أسس عمى القائمة لممشروعات االستدامة وتحقيؽ لعمؿ،روة وفرص االث خمؽ مجاؿ
  (.30: 2010الجموي, )سممية
 :والشفافية اإلفصاح (5
 الوقت في السميـ باإلفصاح القياـ يضمف أف الشركاتو  البنوؾ حوكمة إطار في ينبغي      

 لمشركة المالي مركزال ذلؾ في بما بالشركة والمتعمقة اليامة الموضوعات كافة عف المناسب
 (.Ahmed, 2014: 145)الشركات وحوكمة الممكية وحقوؽ

 المعمومات عف اإلفصاح الشركاتأو  البنوؾ مف مطموب ليس انو ىنا اإلشارة يجب      
 يمكف التي المعمومات مف أدنى حد ىناؾ ولكف ، لسوؽافي  التنافسي بمركزىا تضر قد التي

 سميمة غير بصورة إدراجيا أو حذفيا يؤدي التي المعمومات تمؾنيا بأ تعرؼ والتي عنيا اإلفصاح
، )ميرة عامة بصفة المعمومات مستخدمو أو المستثمروف يتخذىا التي القرارات عمى التأثير إلى

39:2012.) 
 : (14:2010، الشمري) عنيا اإلفصاح يجب التي األمور وأىم 

 الشركة عمميات ونتائج المالية النتائج. 
 كةالشر  أىداؼ. 
 التصويت وحقوؽ لألسيـ الكبرى الممكيات. 
 مجمس أعضاءعف  والمعمومات التنفيذييف والرؤساء اإلدارة مجمس أعضاء مكافأة سياسة 

 .اختيارىـ وآلية مؤىالتيـ ذلؾ في بما ،اإلدارة
 الشركة مف بأطراؼ الصمة ذات العمميات. 
 المتوقعة المخاطرة عوامؿ. 
 اآلخريف المصال  حابوأص بالعامميف الخاصة الموضوعات. 
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 وسياساتيا الحوكمة ىياكؿ. 
 يفمراجعلم وينبغي .مؤىؿ مستقؿ مراجع بواسطة مستقؿ خارجي بتدقيؽ القياـ ينبغي كما 

 المساىميف. أماـ والمحاسبة لممساءلة قابميف يكونوا أف الخارجييف
 
 
 

 اإلدارة مجمس وليةمسؤ  (6
 لمشركة، االستراتيجي واإلرشاد والتوجي يضمف أف الشركات حوكمة إطار في ينبغي   

 الشركة أماـ مسئوليتو عمى اإلدارة مجمس ومحاسبة المجمس عمى اإلدارة لمجمس الفعالة والرقابة
 والمساىميف.

 : اإلدارة مجمس ولياتمسؤ  أىم ومن
 وسياسة التقديرية والموازنات الرئيسية، العمؿ وخطط وتوجيييا، الشركة استراتيجية إعداد •

 .التنفيذ ومراجعة األداء أىداؼ ووضع المخاطر
جراء الشركات حوكمة ممارسات متابعة عمى اإلشراؼ •  .األمر لـزإذا  التغييرات وا 
 عمييا. واإلشراؼ دىاوتحدي بالشركة التنفيذييف كبار بوروات مكافآت اختيار•
 .بالشركة التنفيذييف كبار مكافآت بيف التناسب مراعاة •
 .وانتخابو اإلدارة مجمس ترشي  يةعمم في الشفافية ضماف• 
دارة رقابة•   .والمساىميف اإلدارة مجمس أعضاءو  الشركة مصال  في محتمؿ تعارض أي وا 
 المستقمة المراجعة ذلؾ في بما, المالية قوائميا إعداد ونظـ الشركة حسابات نزاىة ضماف •

 .اتالعممي ورقابة المالية والرقابة المخاطر إلدارة نظـ وجود وخصوصاً 
  .اإلفصاح عمميات عمى اإلشراؼ• 
 : (Basel Committee)  العالمية يةالبنك لمرقابة بازل لجنة معايير .2-1-7-2
 

 :ًالبنك لإلشراف بازل لجنة

 محااظيً من بقرار 1975 عام ٌةالبنك للرقابة بازل لجنة أنشئت الصناعٌة الدول موعةمج    

 المركزٌة والبنوك ٌةالبنك الرقابة سلطات ممثلً كبار من مإلفة لجنة وهً ,العشرة المركزٌة البنوك

 توجاد حٌا  السوٌسرٌة بال بمدٌنة الدولٌة التسوٌات بنك مقر ظً عادة اللجنة تجتمع .الدول من بعدد

 ،ظارنكلٌن األمرٌكً والبنك هبستات األلمانً البنك أزمة بعد اللجنة هذه إنشاء تم وقد ،الدائمة أمانتها

 :جوانب ثال  ظً وذلك البنوك بٌن ٌةالبنك الرقابة مستوى تحسٌن هو األساسً وغرضها

 .ٌةالبنك الرقابة مشكالت مع للتعامل المركزٌة البنوك بٌن للحوار مجال ظتح  -
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 وتنظيـ مراقبة مسؤولية السمطات تمؾ ومشاركة المختمفة الرقابية السمطات بيف التنسيؽ - 
 ية.البنك الرقابة فاعميةو  كفاءة يحقؽ بما األجنبية المؤسسات المالية مع تعامميا

 وٌحقق ،ًالبنك والجهاز المستثمرٌن ،للمودعٌن األمان ٌحقق معٌاري رقابً نيام ومساعدة تحفٌز - 

 .العالمٌة المالٌة األسواق ظً االستقرار

 والخاصػة 1988 عػاـ إلييػا التوصػؿ تػـ التي االتفاقية ،بازؿ لجنة منجزات أىـ مف كاف لقد
 لالتفاقيػة ةالرئيسػ األىػداؼ وكانػت ،بػازؿ لجنػة بمعيػار عػرؼ الػذي المػاؿ رأس معيػار لكفايػة بتحديػد

 ،العشػريف القػرف فتػرات معظػـ في لوحظ الذي العالمية البنوؾ في رأسماؿ المستمر اليبوط وقؼ ىي
 .الدولي عمى المستوى العاممة البنوؾ بيف ضاعو األ وتسوية

 فالمجنة الوطنية(  بازؿ )السمطات اتفاقية مسؤولية تحت يقع االتفاقية مبادئ تطبيؽ أف كما
 رأس موضوع كفاية لدراسة جيودىا المجنة كرست وقد ،بو جاءت ما لتطبيؽ اإللزاـ صفة ليا ليس
 تضاءلت قد النشاط دولية البنوؾ في الماؿ رأس نسبة أف إلى اتيالثمانين بداية توصمت وقد ,الماؿ

 (بالديوف المثقمة البمداف مشاكؿ( الدولية المخاطر حدة فيو تزايدت لذيا الوقت في وذلؾ ،بنسبة كبيرة
يجاد البنوؾ في األمواؿ رؤوس تأكؿ إيقاؼ إلى بالمجنة لمسعي دفع مما   نظـ في التقارب مف نوع وا 

 .الماؿ رأس كفاية قياس
 ءولمقضػا العػالمي يالبنكػ النظػاـ لتقويػة موحػد دولػي إطػار وجػود إلػى الحاجػة بذلؾ وظيرت

 رؤوس متطمبػات فػي االختالفػات عػف الناتجػة المنافسػة عدالػة انعػداـ مػف مصػادر ميػـ مصدر عمى
 1988 بػازؿ اتفاقيػة" عميػو أطمػؽ المػاؿ رأس لقيػاس ظيػر نظػاـ وعميػو ،دولػة بكػؿ الخاصػة األمػواؿ
 فػي االئتمػاف مخػاطر لمواجية الماؿ رأس أدنى لكفاية كحد %8 نسبة حددت إذ ،"الماؿ رأس لكفاية
 كاحتيػاط نقديػة وحػدات 8 أف يضػع البنػؾ عمػى يتوجػب نػوأ بسػاطة بكػؿ النسػبة ىػذه وتعنػي ،البنوؾ

 .)اقتراضيا يتـ نقدية وحدة 100 كؿ مقابؿ (الماؿ رأس مف ادني بحد االحتفاظ
 ،فرنسػا ،المتحػدة المممكة ،كندا ،األمريكية المتحدة الواليات :مف كؿ في العشر الدوؿ تتمثؿ

 ولكسمبورج. الياباف ،سويسرا ،السويد ،ولندا٘ ،ايطاليا
 بمدى يرتبط الدولية المعامالت مجاؿ في البنوؾ مالءة تقييـ أف عميو المتعارؼ مف وأصب 

 االىتمػاـ ضػرورة تعنػى كمػا ،االئتمانيػة المخػاطر عمػى انصػبت الػذي ىػذا المعيػار لحػدود اسػتيفائيا
 .تكوينيا المخصصات الواجب وكفاية األصوؿ بنوعية

 األزمػة وأبرزىػا العالميػة وؾالبنػ بعػض اجتاحػت التػي يػةالبنكو  الماليػة األزمػات نفجػارا إف
 .ةحد عمى بنؾ كؿ سالمة عمى االقتصار يكفي ال انو أكدت1997 سنة األسيوية

 تأثير تحت وخاصة الرأي واستقر اتيالتسعين بازؿ في تعديؿ عمى بازؿ لجنة عممت لذلؾ ونتيجة
 تنتيز بؿ ,الماؿ رأس لكفاية الدنيا في الحدود مراجعة عمى يقتصر باال "امكدون" آنذاؾ المجنة رئيس
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 إدارة" وىػي ة لمبنػوؾالرئيسػ لمقضػية معالجػة بوصػفو الموضػوع فػي لمنظػر التعػديؿ فرصػة المجنػة
 . "المخاطر

 وصػدرت ,1999 عػاـ بػازؿ فػي اتفػاؽ مشػروع مقومػات أىػـ كأحػد األولػى الطبعػة صػدرت وقػد 
 بػازؿ التعػديالت اتفػاؽ وثيقػة مػف لػىو األ المحاولػة إجػراء بعػد 2001 عػاـ فػي الثانيػة الطبعػة

 , ىػيثالثػة راو مح عمى االتفاؽ ىذا ركز وقد 2003 ريؿأب في الثالثة الطبعة صدرت ثـ واإلضافات
 : (12، 2005) شاكر ،

 الماؿ. لرأس الدنيا المتطمبات -األوؿ المحور -
 بية.الرقا المراجعة عمميات -الثاني المحور -
 السوؽ. انضباط -الثالث المحور -

 :بازل لجنة أهداف 2-

 العالم لدول المدٌونٌة تفاقم بعد وذلك ,الدولً ًالبنك النيام واستقرار تقوٌة ظً المساعدة     

 تقدٌم ظً الماضً القرن من اتٌالتسعٌن عقد خالل منها الدولٌة وخاصة البنوك توسعت إذ ،الثال 

 على المقترضة الدول قدرة لتدنً نيرا كبٌر لحد المالٌة مراكزها ضعفأ مما النامٌة للدول قروضها

 .السداد

 نبشؤ الوطنٌة الرقابٌة المتطلبات ظً الفروقات من الناشئة البنوك بٌن العادلة غٌر المناظسة إزالة -

 داخل إلى كبٌرة بقوة تنفذ أن استطاعت الٌابانٌة البنوك أن لوحي حٌ  ،ًالبنك المال رأس كفاٌة

 االندظاع وراء الرئٌس السبب هو ذلك ٌكون وقد ،وتناظسها الغربٌة للمصارف التقلٌدٌة األسواق

 نسبة تحقٌق استطاعت كما ،جدا متدنٌة ربح امشهو المال رأس لكفاٌة أدنى حد لتحدٌد ربًواأل

 بسبب همٌنللمسا نفسها الصاظً الربحت خدما تقدم كانت الٌابانٌة البنوك هذه نأل ،ًالبنك الربح

 (. 127، 2118)طارق ، أموالها رإوس انخفاض

 وتحسٌن ،العولمة مقدمتها وظً ،العالمٌة ٌةالبنك المتغٌرات مع للتكٌف آلٌات إٌجاد على العمل -

 بٌن األسالٌب تلك حول المعلومات لأوتد عملٌات وتسهٌل البنوك أعمال ظً للرقابة الفنٌة األسالٌب

 .المختلفة النقدٌة السلطات

 المالٌة األسواق ؤثروت تداخل لمدى استجابة هو المخاطرة على المبنً اإلطار هذا تطوٌر كان لقد -

 ناوالتع جهود جاءت لذلك ،األسواق هذه عالمٌة لمفهوم واثبات ،البعض ببعضها العالم ظً ٌةالبنكو

 وقادر ،ستقرم عالمً مصرظً نيام إٌجاد وراء سعٌا ،المال رأس قاعدة لتقوٌة الدولً والتنسٌق

 .متسارعة بوتٌرة تتطور والتً المستجدة ضاعواأل مع التكٌف على

  :(17م، 2111)هواري ، للبنوك المؤسسٌة الحوكمة مجال فً بازل لجنة أعمال -



37 

 

 تحسٌن" بعنوان نشرة 1999 سبتمبر شهر ظً البنوك على لإلشراف بازل لجنة أصدرت

 البنكً، اإلشراف لمواضٌع للتطرق المستمرة لجهودا من ا  جزءبوصفها  للبنوك المإسسٌة الحوكمة

 ظً تمثلت والتً وغٌرهم أعضائها من علٌهللحصول  البنكً لإلشراف بازل لجنة نشطت وقد

 حٌ  .البنكٌة اإلشراظٌة الخبرة ومعقولة على آمنة ممارسات تسرٌع أجل من إشراظً توجٌه إصدار

 المخطط اإلطار حسب تعمل المإسسٌة الحوكمة تكن لم إذا جٌد بشكل اإلشراف ٌعمل أن ٌمكن ال

 ظً ظعالة مإسسٌة حوكمة وجود ضمان ظً قوٌة مصلحة لهم البنوك ظً المشرظٌن ظإن ومن ثم. لها

 للمساءلة المناسبة المستوٌات وجود ضرورة على تشدد اإلشراظٌة الخبرة نإ إذ بنكٌة، منيمة كل

 . بنك كل ألرصدة فحصالو

 ظً تساهمنها أ كما. سهولة أكثر المشرظٌن عمل من تجعل قبولةالم المإسسٌة ظالحوكمة

 .والمشرظٌن البنك إدارة بٌن نٌةاوتع عمل عالقات إٌجاد

 على التركٌز ظٌها تم حٌ  محددة، مواضٌع حول عمل راقأو عدة بازل لجنة أصدرت وقد    

 : ٌؤتً ما راقواأل هذه وتشمل المإسسٌة الحوكمة أهمٌة

 (.1998 سبتمبر) الفائدة معدل اطرمخ إدارة مبادئ -

 (.1998 سبتمبر) البنك شفاظٌة تحسٌن -

 (.1998 سبتمبر) البنكٌة المنيمات ظً الداخلٌة الرقابة لنيم إطار -

 (.1999 وماٌ) االئتمان مخاطر إدارة مبادئ -

 سٌةأسا تعتبر والتً الفنٌة واألسالٌب االستراتٌجٌات أن حقٌقة راقواأل هذه بٌنت وقد      

 : (13، 2115) شاكر ،  عناصر عدة من تتكون ًالبنك الجهاز داخل السلٌمة المإسسٌة للحوكمة

 .المالئم للسلوك ومعاٌٌر عمل دلٌل تواظر - 

 إسهام ومدى ،بشكل عام المنشؤة نجاح قٌاس ضوئها ظً ٌتم للمإسسة واضحة استراتٌجٌة تواظر  -

 .النجاح هذا ظً األظراد

 االعتماد لسلطات هرمً نيام متضمنا القرار، اتخاذ ومراكز للمسإولٌات السلٌم التوزٌع  -

 اإلدارة. مجلس وحتى األظراد من بداٌة المتدرجة

 الحسابات. ومراجعة العلٌا اإلدارةو اإلدارة مجلس بٌن والتفاعل ناوللتع آلٌة وضع  -

 إدارة وويائف والخارجٌة الداخلٌة المراجعة ويائف تتضمن الداخلٌة، للرقابة قوٌة نيم تواظر  -

 .المخاطر

 ظً بما المصالح، تضارب احتمال ظٌها ٌتصاعد التً المواقع ظً المخاطر لمراكز خاصة رقابة  -

 ومتخذي العلٌا اإلدارةو المساهمٌن وكبار بالبنك المرتبطٌن المقترضٌن مع العمل عالقات ذلك

 المإسسة.  ظً الرئٌسٌة القرارات
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 للمويفٌن بالنسبة وأٌضا مالئمة، بطرٌقة العمل تحقق والتً العلٌا لإلدارة إلدارٌةوا المالٌة الحواظز -

 آخر. شكل أي أو ترقٌات أو مكاظآت شكل ظً كانت سواء

 .خارجه أو البنك داخل إلى سواء للمعلومات مناسب تدظق -

 :1999 سنةعن لجنة بازل   الصادرة البنوك حوكمة مبادئ - أ

 الجهاز ظً الحوكمة تطبٌق تدعٌم بشان عمل ورقة ًالبنك افلإلشر بازل لجنة أصدرت

  :(45، 2113)دهمش، كالتالً مبادئ سبع على احتوت وقدم ، 1999 سبتمبر ظً ًالبنك

 استراتٌجٌة. أهداف وضع :لواأل المبدأ

 ،البنك أنشطة وإدارة توجٌه من تمكنه التً االستراتٌجٌات ٌضع أن اإلدارة مجلس على

 على المبادئ هذه تإكد أن وٌجب ،المويفٌن بباقً تدار التً المبادئ تطوٌر أٌضا علٌه ٌجب كما

 الخصوص وجه وعلى ،المإسسة لها تتعرض التً للمشاكل واآلنٌة الصرٌحة المناقشة أهمٌة

 بالنسبة سواء بالبنك تتعلق التً األنشطة ظً والرشوة الفساد منع من المبادئ تتمكن أن ٌجب

 اإلدارة قٌام اإلدارة مجلس ٌضمن أن ٌجب وعلٌه ،الخارجٌة الصفقات أو الداخلٌة للمعامالت

 .الحوكمة كفاءة من تضعف التً العالقات و الممارسات تقٌٌد أو منع أو بتنفٌذ العلٌا

 :البنك فً للمسؤولٌة واضحة سٌاسات وتنفٌذ وضع :الثانً المبدأ

 وكذلك للمجلس األساسٌة لٌاتوالمسإو السلطات ٌحدد أن الكفء اإلدارة مجلس على ٌتعٌن

 وظقا للمويفٌن المختلفة المسإولٌات تحدٌد عن المسإولة األخٌرة هذه تعد حٌ  ،العلٌا اإلدارة

 أداء عن اإلدارة مجلس أمام الجمٌع مسإولٌة النهاٌة ظً االعتبار ظً األخذ مع الويٌفً لتدرجهم

  (45، 2113)دهمش،  : .البنك

 اإلدارة مجلس أعضاء كفاءة ضمان :الثالث المبدأ

 لذا ،له المالٌة المتانة وعن البنك عملٌات عن مطلقة مسإولٌة مسإول اإلدارة مجلس ٌُعد

 حتى ،اإلدارة أداء على الحكم من تمكنه كاظٌة لحيٌة معلومات اإلدارة مجلس لدى ٌتواظر أن ٌجب

 أن ٌجب كما ،المناسبة التصحٌحٌة اإلجراءاتب القٌام من ٌمكنه الذي األمر ,القصور جهأو ٌحدد

 رإٌة عن مستقلة بصفة األحكام إصدار على بالقدرة اإلدارة مجلس أعضاء من كاف   عدد ٌتمتع

 خالل من والموضوعٌة االستقاللٌة تدعٌم وٌمكن ،الحكومة حتى أو المساهمٌن وكبار اإلدارة

 ،اإلدارة جلسم بخالف مراجعٌن مجلس أو مراقبٌن مجلس أو تنفٌذٌٌن غٌر ؤعضاءب االستعانة

 .اإلدارة ظً األخرى المإسسات تجارب من اإلدارة مجلس أعضاء استفادة ذلك إلى باإلضاظة

 العلٌا اإلدارة بواسطة مالئمة مراقبة توافر ضمان :الرابع المبدأ

ٌ   ا  عنصر العلٌا اإلدارة تعد ا ادور   اإلدارة مجلاس ٌماارس حاٌن ظاً ،الحوكمة ظً اأساس  ٌ  ارقاب

 المادٌرٌن على الرقابة ظً دورها تمارس أن األخٌرة هذه على ٌجب ظانه ،العلٌادارة اإل أعضاء تجاه
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 ولًمسإ من أساسٌة مجموعة من العلٌا اإلدارة وتتكون ،البنك أرجاء كاظة ظً المتواجدٌن التنفٌذٌٌن

 ،ةالمراجعا ومادٌر األقساام ورإسااء المالٌة الشإون مدٌر مثل أظرادا تتضمن أن ٌتطلب ولهذا ،البنك

، 2113)دهماش، هاً كااآلتً  االعتباار ظً العلٌا اإلدارة تؤخذها أن ٌتعٌن التً األمور من عدد وهناك

54) : 

 .التنفٌذٌون المدٌرون ٌتخذها التً القرارات ظً مفرطة بصورة التدخل عدم -

 أو المهارات تواظر بدون معٌن مجال ظً المسإولٌة لتولً العلٌا اإلدارة مدٌري حدأ تحدٌد عدم -

 .لذلك الالزمة المعرظة

 .البنك تركهم من الخوف دون المتمٌزٌن الويائف بعض شاغلً على الرقابٌة األسالٌب ممارسة  -

 :نووالخارجٌ نوالداخلٌ نوالمراجع به ٌقوم الذي العمل من الفعلٌة االستفادة: الخامس المبدأ

 مجلس على ٌجب لذا ،الحوكمة ةلعملٌ بالنسبة حٌوٌا   دورا   المراجعون ٌإدٌه الذي الدور ٌُعد

 الاوعً نشار علاى والعمال المراجعاة عملٌاة أهمٌاة إدراكو اإلجاراءات اتخاذ العلٌا اإلدارةو اإلدارة

 المراجعاة لجناة أو البنك إدارة مجلس إلى مباشرة تقارٌرهم برظع ،المراجعٌن استقاللٌة لدعم الالزم

 معالجااة علاى العماال ماع ،المراجعاون إلٌهااا توصال التاً النتااائ  مان فاعلٌاةب واالسااتفادة ،لاه التابعاة

 إجراء ظً عملهم من كذلك واالستفادة ,نشطةاأل حول اإلدارة من ،المراجعون ٌحددها التً المشاكل

 .وأدائه البنكنها من ٌتلقو التً المعلومات على مستقلة مراجعة

 :البنك أنظمة مع الحوافز نظم توافق ضمان: السادس المبدأ

 العلٌااا اإلدارة ؤعضاااءب الخاصااة المكاظااآت علااى ٌصااادق أن اإلدارة لااسمج علااى ٌتوجااب

 واسااتراتٌجٌته وأهداظااه البنااك أنيمااة مااع تتناسااب أن وضاامان ،المسااإولة الشخصااٌات ماان وغٌاارهم

 بااذل علااى المسااإولة الشخصااٌات ماان وغٌاارهم العلٌااا اإلدارة ماادٌري ٌحفااز وبمااا ،المحٌطااة والبٌئااة

 للبناك العاماة السٌاساة نطااق ظاً لألجاور نيام توضاع أن ذلك إلى ضفأ ،البنك لصالح جهد أقصى

 .ٌتحملها التً المخاطر بحجم الحواظز ربط لتجنب القصٌر األجل ظً أداءه على تعتمد ال بحٌ 

 :الحوكمة تطبٌق فً الشفافٌة مراعاة: السابع المبدأ 

 تطبااق لتااًا البنااوك إلااى المتعاااملون ٌتوجااه إذ ،الحوكمااة تطبٌااق لاادعم مطلوبااة الشاافاظٌة

 المشااركون ٌاتمكن بحٌ  ،الالزمة المالٌة الكفاٌة لدٌها التً البنوك مع للحوكمة السلٌمة الممارسات

 المال رأس كفاٌة ضاعأو وظهم معرظة على قادرٌن وٌصبحونتهم تعامال سالمة تقٌٌم من السوق ظً

 :(49، 2113دهمش، )عن اآلتً اإلظصاح ٌشمل أن ٌتعٌن وعلٌه ،المناسبة قاتواأل ظً البنوك ظً

 .(اللجان ،المإهالت ،العضوٌة ،العدد)  اإلدارة مجلس هٌكل •

 .(الخبرة ،المإهالت ،المسإولٌات) العلٌا اإلدارة هٌكل •

 .(الويٌفً الهٌكل ،القانونً الهٌكل)  األساسً التنيٌمً الهٌكل •
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 التابعة المإسسات تراها ًالت األنشطة وطبٌعة بالبنك الخاص الحواظز بنيام المتعلقة المعلومات •

 .لها

 :2006 فً الصادرة البنوك حوكمة مبادئ - ب

 تم التً الوثٌقة من محدثة نسخة ًالبنك لإلشراف بازل لجنة أصدرت 2006 عام ظً

 تفصٌلها وتم البنوك ظً الحوكمة لتطبٌق األساسٌة المبادئ ضبط خاللها من تم 1999 سنة إصدارها

 :كاآلتً

 علاى ٌكوناوا نأو لمراكازهم تماماا ماإهلٌن اإلدارة مجلاس أعضااء ٌكاون أن بٌجا  :لواأل المبددأ

 مسائولٌن اإلدارة مجلاس أعضااء ٌكاون و بالبناك، العمال إدارة علاى وبالقادرة بالحوكماة تاماة دراٌة

 وسٌاساة بالبناك العمال اساتراتٌجٌة صاٌاغة وعانالماالً,  موقفاة وساالمة البناك أداء عان تاام بشاكل

 هنااك ٌكاون عنادما القارارات اتخااذ عان بؤنفساهم ٌبتعادوا وان المصاالح بتضاار وتجناب المخااطر

 ٌقوماوا وان البنك، تجاه وجه أكمل على واجبهم أداء على قادرٌن غٌر ٌجعلهم المصالح ظً تعارض

 ومراقباة ختٌاارال الكفااءة، زٌاادة علاى ٌشجع مما عضاءاأل عدد ذلك وٌتضمن للمجلس هٌكلة بإعادة

 كاظٌاة واجباات وتتضامن اإلدارة, على القادرة الكفاءات تواظر ٌضمن بما تنفٌذٌٌنال المدٌرٌن وتعٌٌن

 بتشكٌل اإلدارة مجلس وٌقوم ، البنك بٌئةظً   إتباعها ٌجب التً للبنك المالٌة األنشطة وأسس مبادئل

 ماع ناوبالتعا المراجعاة لجناة وتقاوم ,داخلٌاة مراجعاة ولجناة تنفٌذٌاة لجناة ومنهاا لمسااعدته لجاان

 المناساب الوقات ظاً التصاحٌحٌة القارارات تؤخاذ وان تقاارٌرهم وتتسالم تراجاعظ ،الحسابات اجعًمر

 مجلاس ٌشاكل كماا . والانيم والقاوانٌن السٌاساات ماع التواظق وعدم الرقابة ظً الضعف جهأو لتحدٌد

 ،الساوق االئتماان، مخااطر إدارة بشاؤن العلٌاا لاإلدارة المباادئ تضاع المخااطر إدارة لجناة اإلدارة

 مباادئ و األجاور نيام تضع التً األجور ولجنة .المخاطر من ذلك وغٌر السمعة التشغٌل، السٌولة،

 .البنك واستراتٌجٌة أهداف مع ٌتماشى بما بالبنك والمسئولٌن التنفٌذٌة اإلدارة تعٌٌن

 آخاذا   هومعااٌٌر العمال وقاٌم للبنك االستراتٌجٌة األهداف اإلدارة مجلس ٌراقب أن ٌجب :الثانً المبدأ

 ٌتؤكاد أن وٌجاب البناك، ظً سارٌة القٌم هذه تكون وان والمودعٌن األسهم حملة مصالح االعتبار ظً

 والعالقات األنشطة وتمنع للبنك االستراتٌجٌة السٌاسات تطبق التنفٌذٌة اإلدارة أن من اإلدارة مجلس

 أو المادٌرٌن أو املٌنللعا اإلقراض مثل المصالح تعارض وأهمها،  الحوكمة تضعف التً والمواقف

 وٌجاب الصالة، ذات ألشاخاص تفصاٌلٌة مزاٌاا إعطاء أو األغلبٌة أو السٌطرة لهم ممن األسهم حملة

 ممارسات عن تقارٌر ٌعدوا الذٌن للعاملٌن المالئمة الحماٌة توظٌر العلٌا اإلدارةو اإلدارة مجلس على

 .مباشرة غٌر أو ةمباشر تؤدٌبٌة إجراءات أي من أخالقٌة غٌر أو قانونٌة غٌر

 ظً والمحاسبة للمسإولٌات واضحة حدود ٌضعوا أن اإلدارة مجلس أعضاء على ٌجب: الثالث المبدأ

 .وللعاملٌن والمدٌرٌن العلٌا لإلدارةو  ألنفسهمالبنك 
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 , وٌجب أنالتنفٌذٌة لإلدارة ومفاهٌم مبادئ وجود من اإلدارة مجلس ٌتؤكد أن : ٌجبالمبدأ الرابع

 للسٌاسات وظقا البنك أنشطة تتم وان البنك أعمال إلدارة الضرورٌة المهارات بالبنك ولٌنالمسئ ٌمتلك

 . الداخلٌة للرقابة ظعال لنيام وظقا اإلدارة مجلس وضعها والنيم التً

 الرقابة وبويائف الحسابات مراجعً باستقالل ٌقر أن اإلدارة مجلس على ٌجب : الخامس المبدأ

 البناوك لحوكماة جوهرٌاة بوصافها ( والقانونٌاة وااللتازام التطاابق ائفويا ذلاك وٌشامل) الداخلٌاة

 مان علٌهاا الحصاول ٌاتم التاً المعلوماات وتؤكٌاد اختباارو الرقاباة وياائف من عدد تحقٌق وبغرض

 والرقابة المراجعة ويائف بؤهمٌة تقر أن ٌجب للبنك العلٌا اإلدارةو البنك، وأداء عملٌات عن اإلدارة

 .الطوٌل األجل ظً البنك لسالمة والخارجٌة ةالداخلٌ الفعالة

 الموقاف تمثال المالٌاة القاوائم أن مان التحقق للبنك العلٌا اإلدارةو اإلدارة مجلس على وٌجب

 ٌمارساوا الخاارجٌٌن الحسابات مراجعً أن من التؤكد خالل من وذلك جوانبه جمٌع ظً للبنك المالً

 المرتبطاة بالبناك الداخلٌاة الرقاباة عملٌاات ظاً اركواٌشا وان المطبقاة المعااٌٌر ماع باالتواظق عملهام

 مباشرة إلى التقارٌر بكتابة الداخلٌة المراجعة لجنة تقوم أن المالئم ومن المالٌة، القوائم ظً باإلظصاح

 .اإلدارة مجلس

 ثقاظة مع تتناسب والمكاظئات األجور سٌاسات أن من اإلدارة مجلس ٌتؤكد أن ٌجب :السادس المبدأ

 .الطوٌلة اآلجال ظً البنك واستراتٌجٌة وأهداف

 عن بازل لجنة لدلٌل وتبعا والسلٌمة، الفعالة للحوكمة ضرورٌة الشفاظٌة تعد : السابع المبدأ

 السوق ظً اآلخرٌن والمشاركٌن المصالح وأصحاب للمساهمٌن الصعب من نهإظ البنوك ظً الشفاظٌة

 ٌحصل لم إذا ٌحد  وهذا الشفاظٌة، نقص يل ًظ البنك إدارة أداء وظعال صحٌح بشكل ٌراقبوا أن

 اإلظصاح وٌعد وأهداظه، البنك ملكٌة هٌكل عن كاظٌة معلومات على المصالح وأصحاب المساهمون

 وٌكون السوق، ظً االنضباط لتحقٌق البورصة ظً المسجلة للبنوك وخاصة ضرورٌا المالئم العام

 الدورٌة التقارٌر وظى اإلنترنت على البنك موقع خالل من والدقٌق المناسب الوقت ظً اإلظصاح

 كان إذا عما أو للمخاطر البنك تعرض وحجم الملكٌة هٌكل وتعقٌد حجم مع متالئما وٌكون والسنوٌة،

 المتعلقة المعلومات عنها اإلظصاح ٌجب التً المعلومات ضمن ومن البورصة، ظً مسجال البنك

 ظً  وبالحوكمة الداخلٌة بالمراجعة المرتبطة اتالموضوع للمخاطر، التعرض المالٌة، بالبٌانات

 وسٌاسات الحواظز وهٌكل واللجان والمدٌرٌن اإلدارة مجلس أعضاء ومإهالت هٌكل ومنها ,البنك

 .والمدٌرٌن للعاملٌن األجور

 التشرٌعٌة والبٌئة البنك عملٌات هٌكل العلٌا اإلدارةو لسالمج أعضاء ٌتفهم أن ٌجب : الثامن المبدأ

 ٌقوم عندما مباشر غٌر بشكل قانونٌة لمخاطر البنك ٌتعرض أن ٌمكن حٌ  خاللها ٌعمل التً
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 غٌر أنشطة لممارسة البنك ٌوظرها التً واألنشطة خدماتال ٌستغلون الذٌن عمالئه عن نٌابة بخدمات

 .للخطر البنك سمعة ٌعرض مما شرعٌة

 للتطبٌق األساسٌة لمسإولٌةا أن ٌتضح البنوك ظً الحوكمة مبادئ قراءة خالل ومن سبق مما

 تإكد ذلك ومع للبنك، العلٌا اإلدارةو اإلدارة مجلس عاتق على تقع ًالبنك الجهاز ظً للحوكمة السلٌم

 مثال ًالبنكا الجهااز ظاً للحوكمة السلٌم التطبٌق لدعم المالئمة تواظر البٌئة ضرورة على بازل لجنة

 .الحكومة تتولى التً والتشرٌعات القوانٌن

 . (16، 2114، سلٌم) الفساد من خالٌة بٌئة ظً بنشاطه البنك قٌام وضمان المساهمٌن، حقوق حماٌة -

 المؤسسات في بالحوكمة خاصة إرشادات 1999 العاـ في بازؿ لجنة وضعتكما 
 :(9:2005، شاكرة )التالي النقاط عمى تركز والمالية، يةالبنك
 الجيدة لمتصرفات المعايير مف اوغيرى السميمة لمتصرفات الشرؼ ومواثيؽ الشركة قيـ .1

 .المعايير ىذه تطبيؽ باستخداميا يتحقؽ التي والنظـ
 دااألفر  ومساىمة الكمي نجاحيا قياس يمكف بموجبيا والتي ،جيداً  معدة الشركة استراتيجية .2

 .ذلؾ في
 لمموافقات وظيفياً  تسمسالً  متضمناً  رراالق اتخاذ كزاومر  لممسؤوليات السميـ التوزيع .3

 .لممجمس دااألفر  مف بةالمطمو 
 .العميا اإلدارةو  الحسابات يمراجعو  اإلدارة مجمس بيف الفعاؿ فاو لمتع آلية وضع .4
 مستقمة دارةا  و  والخارجي الداخمي التدقيؽ مياـ يتضمف قوي داخمي ضبط نظاـ توافر .5

 .المسؤوليات مع السمطات تناسب عاةامر  مع العمؿ خطوط عف لممخاطر
 بما المصال ، تضارب فييا يتصاعد التي المواقع في خاطرالم كزالمر  خاصة قبةامر   .6

 اإلدارةو  المساىميف وكبار البنؾب المرتبطيف المقترضيف مع العمؿ عالقات ذلؾ في
 .المؤسسة في الرئيسية تارار قال متخذي أو العميا،

 سبةبالن أيًضاو  سميمة، بطريقة العمؿ تحقؽ التي العميا لإلدارة واإلدارية المالية الحوافز .7
 .أخرى عناصر أو ترقيات أو تعويضات شكؿ في كانت سواء الموظفيف أو لممديريف

 .أو خارجياً  داخمياً  مناسب بشكؿ المعمومات تدفؽ .8
 (IFC) :الدولية التمويل مؤسسة معايير. 2-1-7-3

 وقواعد موجيات 2003 عاـ الدولي لمبنؾ التابعة الدولية التمويؿ مؤسسة وضعت       
 أو مالية كانت سواء ، اختالفيا عمى المؤسسات في الحوكمة لدعـ أساسية ىااتر  عامة ومعايير

 : (11:2005، )شاكر تيكاآل أربعة مستويات عمى وذلؾ مالية، غير
 . الجيد لمحكـ المقبولة الممارسات .1
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 . الجديد الجيد الحكـ لضماف إضافية خطوات .2
 .محمياً  الجيد الحكـ لتحسيف أساسية إسيامات .3
 . لعمياا القيادة .4
 اىتْ٘ك :آىياح ح٘مَج .2-1-8

 آليػات إلػى صػنفت اآلليػات مػف مجموعػة خػالؿ مػففػي البنػوؾ   الحوكمػة مبػادئ تطبيػؽ يتـ     
 :وخارجية داخمية

 اإلجراءات واتخاذ ،بنؾال وفعاليات أنشطة عمى الداخمية بنوؾال حوكمة آليات تنصب  :اً داخمي
وعنػدما تنبػع مباشػرة مػف الشػركة وىػي مجمػس  ,(115:2006، سميماف)البنؾ  أىداؼ لتحقيؽ الالزمة

 اإلدارة، الجمعية العامة والمراقبة مف طرؼ الموظفيف اآلخريف.
: عنػػدما تكػػوف المراقبػػة مػػف قبػػؿ مجموعػػة مػػف األفػػراد أو المؤسسػػات مػػف خػػارج الشػػركة، خارجيــاً 

 وتشمؿ سوؽ األوراؽ المالية، البنوؾ.
د صػػػممت لتعظػػػيـ خيػػػارات التطػػػوير )وظيفػػػة اتخػػػاذ وىػػػذه اآلليػػػات الداخميػػػة والخارجيػػػة قػػػ

القػػػرارات(، ضػػػبط المػػػديريف )وظيفػػػة المراقبػػػة( وضػػػماف قيمػػػة المسػػػاىمة لممسػػػتثمريف المػػػالييف مػػػع 
خفػػض تكػػاليؼ الوكالػػة المرتبطػػة بتضػػارب المصػػال  بػػيف المسػػاىميف والمػػديريف فيمػػا يمػػي عػػرض 

 :(Pascal, 2007: 99)لمختمؼ ىذه اآلليات
 ات الداخمية:اًل/ اآلليأو 

 :اإلدارةأ/ مجمس 
فػػي ظػػؿ حوكمػػة الشػػركات يقػػـو مجمػػس اإلدارة نيابػػة عػػف المسػػتثمريف بمسػػاءلة المػػديريف 
ومحاسبتيـ عف أدائيـ لتحقيػؽ أىػداؼ الشػركة ومصػال  المسػتثمريف، وليػذا وجػب إعطػاء مسػاحة 

ريف, وفصػػميـ إذا لػػـ كافيػػة مػػف االسػػتقاللية لمجمػػس اإلدارة تمكنػػو مػػف تقنػػيف قدرتػػو فػػي رقابػػة المػػدي
 (.111 ،2009 ،سميمافيحققوا األداء المطموب )

وىنػػاؾ عػػدة دراسػػات قػػد خصصػػت لدراسػػة أىميػػة مجمػػس اإلدارة بوصػػفو وسػػيمًة لمتوفيػػؽ بػػيف   
مصػػال  المػػديريف والمسػػػاىميف: وىػػي تركػػز أكثػػػر عمػػى حضػػور اإلداريػػػيف الخػػارجيف عمػػى كفػػػاءة 

اإليجػػابي لحضػػورىـ عمػػى الشػػركة، حيػػث يمكػػف أف الشػػركة، وقػػد أوضػػحت ىػػذه الدراسػػات األثػػر 
 (.24 ،2012 ، بحمو) يكونوا محفزيف لتغيير نمط تسيير غير فعاؿ 

 ب/ المراجعة الداخمية:
ىػػي فحػػص دوري لموسػػائؿ الموضػػوعة تحػػت تصػػرؼ مػػدير المؤسسػػة قصػػد مراقبػػة سػػير 

مة عػف بػاقي المصػال  العمميات بيا، وىذا النشاط تقوـ بو مصػمحة تابعػة لمديريػة المؤسسػة ومسػتق
األخػرى, واليػدؼ الػرئيس لممػػراجعيف الػداخمييف فػي إطػػار ىػذا النشػاط الػػدوري ىػو التػدقيؽ فيمػػا إذا 
كانػػػػت اإلجػػػػراءات المعمػػػػوؿ بيػػػػا تتضػػػػمف الضػػػػمانات الكافيػػػػة فػػػػي كػػػػوف أف المعمومػػػػات صػػػػادقة، 
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أف يحصػموا عمػى والعمميات شرعية وتنظيمية فعالة واضحة ومناسبة، ويمكف لممراجعيف الداخمييف 
 بػػػفالتػػراخيص مػػف مجمػػػع المػػراجعيف الػػػداخمييف ويطمػػؽ عمػػييـ عندئػػػذ مػػراجعيف داخمػػػيف مػػؤىميف)

 (.9-8 :2012سمينة،
 ج/ لجنة المراجعة:

سػػػاط الحكوميػػػة وفػػػي االقتصػػػاد و سػػػاط الماليػػػة واألو لمجػػػاف المراجعػػػة أىميػػػة كبيػػػرة فػػػي األ   
والمسػػػتثمر يتخػػػذ  ,ضػػػرورية ألي مجتمػػػع وىػػػي ,والمعمومػػػات الماليػػػة التػػػي تعتمػػػد عمييػػػا وتثػػػؽ بيػػػا

قػػػػرارات الشػػػػراء والبيػػػػع السػػػػتثماراتو ، وكػػػػذلؾ البنػػػػوؾ تتخػػػػذ قػػػػرارات إعطػػػػاء القػػػػروض والسػػػػمطات 
ىميػػة أالضػػريبية تقػػـو باحتسػػاب الػػدخؿ الخاضػػع لضػػريبة الػػدخؿ ومبمػػخ الضػػريبة ... الػػخ. وتعػػود 

سػيمة ىػي خدمػة عػدة طوائػؼ تسػتخدـ كونيا وسيمة وغاية واليدؼ مػف ىػذه الو  إلىلجاف المراجعة 
وىػذه الوسػػيمة ال تكػػوف فعالػػة  ,القػوائـ الماليػػة المراجعػػة وتعتمػدىا فػػي اتخػػاذ قراراتيػا ورسػػـ سياسػػتيا

كاف مف يقػوـ بيػا ىػو شػخص خػارجي مسػتقؿ عػف المؤسسػة وأىػـ ىػذه الطوائػؼ ىػي إدارة  إذاإال 
دارة الضرائب ، و  نقابة العماؿ ، وتسيير المػوارد المتاحػة. المؤسسة ، والمساىميف ، والمورديف ، وا 

: )عمػر، ة لكػؿ ىػذه الجيػات عمػى حػدة كػاآلتيوسوؼ نستعرض ىنا أىمية لجاف المراجعة بالنسػب
2008 ،10) 

 عاليػػة جػػودة عمػػى المسػػاعدة لمحصػػوؿ ضػػماف فػػي المراجعػػة لمجنػػة الػػرئيس الػػدور يتمثػػؿ
قػػػدرة  تقيػػػيـ طريػػػؽ عػػػف الشػػػرعية يػػػرغ األربػػػاح إدارة بتخفػػػيض ممارسػػػات وذلػػػؾ الماليػػػة، لمتقػػػارير
 الخػػارجييف والمػػراجعيف الشػػركة مػػع إدارة مناقشػػات إجػػراء وبوسػػاطة واسػػتقاللو، الخػػارجي المراجػػع

 إعػػداد النيػػائي لعمميػػة المراقػػب بمثابػػة المراجعػػة لجنػػة تعػػد إذ والمبػػادئ المحاسػػبية، السياسػػات عػػف
 حوكمػة ومعايير قواعد دليؿ حدد وقد ,افاتاألخطاء واالنحر  مف خموىا مف لمتحقؽ المالية التقارير
 :كما يأتي المراجعة لجنة وظائؼ الشركات

 .المالية الرئيسييف اإلدارة أفراد وباقي المالي المدير كفاءة تقييـ  -
 .بشأنو وتوصياتيا رأييا عف تقرير مكتوب ووضع الداخمية الرقابة نظاـ دراسة  -
 .وتوصياتيا برأييا واإلدالء اإلدارة مجمس عمى عرضيا قبؿ المالية القوائـ دراسة  -
 .وتوصياتيا واإلدالء برأييا المستخدمة المحاسبية السياسات دراسة  -
 .بمالحظاتيا الخارجي واإلدالء المراجع مع المراجعة خطة دراسة  -

 .بشأنيا تـ ما ومتابعة القوائـ المالية عمى الخارجي المراجع مالحظات دراسة  -
أتعابػػػػػو  وتحديػػػػد تعيينػػػػو واقتػػػػراح المراجػػػػع الخػػػػارجي واسػػػػتقاللية أداء وكفػػػػاءة مػػػػؤىالت تقيػػػػيـ  -

 . (52، 1998)الصحف ، 
 ليػا النجػاح عوامػؿ ضػماف مػف البػد بػؿ ذاتػو حػد فػي ىدفاً  ليس المراجعة لجنة إنشاء إف    

 . محايدة جية بمثابة جنةمال تكوف أف يجب كما منيا، المرجوة الفائدة تؤدي كي
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 مصػػػدر فػػػي يتمثػػػؿ أىميػػػا لعػػػؿ ميمػػػة النتقػػػادات لممراجعػػػة لجػػػاف فتكػػػوي فكػػػرة وتتعػػػرض   
 إلييػػا ينظػػر أف يمكػػف ال التنفيػػذييف المػػديريف مػػف المكونػػة المجنػػة إف إذ ، المراجعػػة لجنػػة عضػػوية

 . اإلدارية لمسمطات موضوعي مراقب نياأ عمى
 يكػػوف فأ يجػػب المراجعػػة لجنػػة فػػإف ، حدوثػػو المحتمػػؿ الموضػػوعية إلػػى االفتقػػار ولتجنػػب   

 ونسػبة ,اإلدارة مجمػس لحجػـ وفقػاً  التنفيػذييف غيػر المػديريف مػف كميػـ يكػف لـ إف أعضائيا معظـ
 أخرى ناحية ومف ، مدة كؿ عضو بإحالؿ يسم  تعاقبي وبشكؿ ,بو المنشأة خارج مف العضوية

 .  اإلدارة مجمس عضوية مدة زاو تتج الأ يجب المجنة عضوية مدة فإف
 فػي جمػيعيـ أعضػاء خمسػة إلى ثالثة مف تتكوف أف يجب المراجعة لجنة فإف ذلؾ وعمى   

 الشركة. خارج مف المعينيف اإلدارة مجمس في المتفرغيف غير عضاءاأل مف الحاالت معظـ
 شػػركات فػػي سػػابقيف ومػػديريف اإلدارة مػػسمج أعضػػاء مػػف المراجعػػة لجنػػة أعضػػاء وغالبيػػة   

 مػػػف قػػػانونييف محاسػػػبيف أو المعػػػاش إلػػػى يفوالمحػػػال المدنيػػػة الخدمػػػة رجػػػاؿ كبػػػار مػػػف أو أخػػػرى
 عمميػة خمفيػة ليػـ والػذيف السػابقيف السياسػييف أو الجامعػات أسػاتذة بيف مف أو ، لممينة ليفاو المز 

 بعقميػػػػة ويتمتعػػػوف ، االقتصػػػاد أو التمويػػػؿ أو األعمػػػاؿ إدارة أو المحاسػػػبة مجػػػاالت فػػػي وعمميػػػة
 . الحقائؽ تقصي عمى ومقدرة تحميمية

 اكثػر إلػى المػدة ىػذه تصػؿ وقػد سػنوات ثػالث لمػدة الحػاالت معظػـ فػي المراجعػة ةلجنػ وتعػيف  
 اسػتقالليتيـ اسػتمرار لضػماف أعضائيا جميع تغيير يتـ ثـ ، الحاالت بعض في سنوات سبع مف
 . دائماً  جديدة وأفكار خبرات عمى الحصوؿ ولتشجيع الشركة إدارة عف
يػػػتـ اختيػػػاره  أو اإلدارةنػػػو بواسػػػطة رئػػػيس مجمػػػس مػػػا يػػػتـ تعييإمجنػػػة ، فلرئاسػػػة الوبالنسػػػبة    

مراجعػػػة سػػػتكوف إضػػػافة وليات عضػػػو لجنػػػة الؤ أعضػػػاء المجنػػػة ، كمػػػا إف واجبػػػات ومسػػػبواسػػػطة 
 . (17، 2007 ، ميفأ) ولياتو كعضو مجمس إدارةؤ لواجباتو ومس

البنػػوؾ التجاريػػة دورًا كبيػػرًا فػػي عمميػػة التطػػوير االقتصػػادي حيػػث انيػػا اسػػػتحوذت  تػػؤدي  
خالؿ ما تقدمػو مػف خػدمات  كما يتجمى دورىا مف ،مى مدخرات وثروات العديد مف المستثمريف ع

يػتـ ضػبط أداء إدارات تمػؾ البنػوؾ وفقػػًا ف أصػب  مػف الضػروري ألػذلؾ  ،متعػددة و ميمػة مصػرفية 
ومف ىنا تبرز أىمية  مة التي تناسب طبيعة مسؤولياتيا ،السمي إلطار عاـ الممارسات واإلجراءات

شػػػراقية ىػػػدفيا التأكػػػد مػػػف جميػػػع الضػػػوابط  وآليػػػات التػػػدقيؽ  دور لجػػػاف المراجعػػػة كجيػػػة رقابيػػػة وا 
مػف اجػؿ تعزيػز الثقػة  ،الداخمي والخارجي تتـ عمى قدر كبير مف الكفاءات والفاعمية واالستقاللية 

 في البيانات المالية التي تنشرىا تمؾ البنوؾ .
ماليػػة كانػت أىػػـ االسػباب التػػي دفعػت بالشػػركات ال ولعػؿ حػاالت التالعػػب والغػش فػػي التقػارير 

والبنػػوؾ التػػي تشػػكؿ لجػػاف مراجعػػة خاصػػة فػػي اعقػػاب االنييػػارات واالخفاقػػات الماليػػة فػػي كبػػرى 
 الشركات .
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نػة االخيػرة نتيجػة وجػود بعػض و ف فكرة تكويف لجاف المراجعة قػد ظيػرت عمػى السػط  فػي االإ 
الحسػػابات الخػػارجي ممػػا يػػوثر عمػػى  مراجػػععمػػى الضػػغوط التػػي تمارسػػيا إدارة الشػػركات والبنػػوؾ 

 ،)شػػحاتو  ممػػؾ سػػمطة تحديػػد أتعابػػو وسػػمطة عزلػػوت ت اإلدارةكانػػ إذاخاصػػة  يتػػوو وحيادتاسػػتقاللي
2007 ، 313) 

ساس في نشػاه فكػرة وجػود مراجع الحسابات الخارجي ىي األف استقالؿ إوبالتالي يمكف القوؿ  
 مراجػػػع الحسػػػابات الخػػػارجي واإلدارةيؽ بػػػيف عمػػػؿ لجػػػاف مراجعػػػة لكػػػي تعمػػػؿ كحمقػػػة وصػػػؿ لمتنسػػػ

قابة الداخمية في الحسابات وزيادة فاعمية التدقيؽ وىيكؿ الر  مراجعدعـ استقالؿ  إلىبصورة تؤدي 
 البنوؾ اليمنية.

 

 يات الخارجية:ثانيا/ اآلل
 تتمثؿ آليات حوكمػة الشػركات الخارجيػة بالرقابػات التػي يمارسػيا أصػحاب المصػال  الخػارجييف
عمى الشركة والضغوط التي تمارسيا المنظمات الدولية الميتمػة بيػذا الموضػوع، حيػث يشػكؿ ىػذا 
المصدر أحد المصادر الكبرى المولدة لضغط ىائؿ مف أجؿ تطبيؽ قواعد الحوكمة، ومف األمثمػة 

 :(52:2014التميمي،) عمى ىذه اآلليات ما يمي
 :منافسة سوق المنتجات وسوق العمل اإلداري 

إذا لـ تقـ اإلدارة بواجباتيا فمنافسة سوؽ المنتجات أحد اآلليات الميمة لحوكمة الشركات تعد 
 ومف ثـ،  ونفس بالشكؿ الصحي  فسوؼ تفشؿ في منافسة الشركات التي تعمؿ في حقؿ الصناعة

ىناؾ  كاف إف منافسة سوؽ المنتجات ييذب سموؾ اإلدارة، وخاصة إذا , إذتتعرض لإلفالس
وىذا يعني أف إدارة الشركة في حالة إفالس سوؼ يكوف  ,عمؿ اإلداري لإلدارة العمياسوؽ فعالة لم

مجمس اإلدارة، إذ غالبًا ما يحدد اختبارات مالئمة  أعضاءمستقبؿ المدير و  فيلو تأثير سيء 
مديريف تنفيذييف سبؽ أف  أومجمس إدارة  أعضاءلمتعييف أنو ال يتـ أشغاؿ مواقع المسؤولية مف 

 .(228-227: 2012)المشيداني,  التصفية أواإلفالس  إلىركاتيـ قادوا ش
 :االندماجات 

ف االنػػدماجات واالتحػػادات مػػف األدوات التقميديػػة إلعػػادة الييكمػػة فػػي قطػػاع أممػػا ال شػػؾ فيػػو 
الشركات في أنحاء العالـ، وىنػاؾ العديػد مػف األدبيػات واألدلػة التػي تػدعـ وجيػة النظػر التػي تػرى 

، متحػدة األمريكيػة عمػى سػبيؿ المثػاؿلية ميمة مف آليػات الحوكمػة فػي الواليػات الأف االكتسابات آ
وبدونػػػو ال يمكػػػف السػػػيطرة عمػػػى سػػػموؾ اإلدارة بشػػػكؿ فعػػػاؿ، حيػػػث غالبػػػًا مػػػا يػػػتـ االسػػػتغناء عػػػف 

 االندماج. أوخدمات اإلدارات ذات األداء المنخفض عندما تحصؿ عممية االكتساب 
أف الحكومة الصينية عمى سبيؿ المثاؿ  إلى OECDلة فتشير أما في الشركات الممموكة لمدو 

قػػػد اسػػػتفادت مػػػف ىػػػذه اآلليػػػة، وذلػػػؾ بعػػػد إعطػػػاء ىػػػذه الشػػػركات قػػػدرًا مػػػف االسػػػتقاللية فػػػي اتخػػػاذ 
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أف تتأكػػػد مػػػف عػػػدـ  إلػػػىالقػػػرارات ومنيػػػا قػػػرارات االكتسػػػاب واالنػػػدماج، ولكػػػف تبقػػػى الدولػػػة بحاجػػػة 
 .ثؿ ىذه القرارات الميمة التي تتخذىا اإلداراتاإلضرار بحقوقيا كمالؾ لألسيـ جراء م

 ةالخارجي المراجعة: 
يػػػة لحوكمػػػة جيػػػدة لمشػػػركات الممموكػػػة لمدولػػػة؛ إذ يسػػػاعد او تمثػػػؿ المراجعػػػة الخارجيػػػة حجػػػر الز 
تحقيػػػػؽ المسػػػػاءلة والنزاىػػػػة وتحسػػػػيف العمميػػػػات فييػػػػا،  فػػػػيالمراجعػػػػوف الخػػػػارجيوف ىػػػػذه الشػػػػركات 
ويؤكػد معيػد المػراجعيف الػداخمييف  ,  والمػواطنيف بشػكؿ عػاـويغرسوف الثقػة بػيف أصػحاب المصػال

عمػى أف دور التػدقيؽ  "Institute of Internal Auditiors "IIAفي الواليػات المتحػدة األمريكيػة 
 (.12: 2015الخارجي يعزز مسؤوليات الحوكمة في اإلشراؼ، والتبصير والحكمة)عبدالنور, 

ديات التػػي تواجييػػػا الشػػػركة، كػػؿ دور مػػػف ىػػػذه األدوار وأخيػػرًا تحػػػدد الحكمػػة االتجاىػػػات والتحػػػ
 يستخدـ المراجعوف الخارجيوف التدقيؽ المالي، وتدقيؽ األداء، والتحقؽ والخدمات االستشارية.

 
 
 
 :التشريع والقوانين 

الفػاعميف األساسػييف فػي عمميػة الحوكمػة، لػيس فيمػا يتصػؿ  فػيلقد أثػرت بعػض التشػريعات 
، بػػؿ عمػػى كيفيػػة تفػػاعميـ مػػع بعضػػيـ فعمػػى سػػبيؿ فحسػػب يػػة الحوكمػػةبػػدورىـ ووظيفػػتيـ فػػي عمم

 .Act Sarbanes- Oxley المثاؿ قد فرض قانوف 
 اإلدارةمجمػس  أعضػاءمتطمبات جديدة عمػى الشػركات المسػاىمة العامػة، تتمثػؿ بزيػادة عػدد 
يادة عمػػى ( الشػػCFOالمسػتقميف وتقويػػة إشػػراؼ لجنػة التػػدقيؽ عمػػى عمميػة إعػػداد التقػػارير الماليػة )

بػػيف المراجػػع صػػحة التقػػارير الماليػػة وعمػػى نظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة, ووضػػع خطػػوط اتصػػاؿ فعالػػة 
الخارجي ولجنة التدقيؽ وتحديد قدرة المسؤوليف في الشػركة عمػى المصػادقة عمػى المعػامالت التػي 
عفػػػػاء المراجػػػػع الخػػػػارجي والمصػػػػادفة عمػػػػى  تخصػػػػيـ فػػػػي الشػػػػركة، كمػػػػا أمػػػػاط مسػػػػؤولية تعيػػػػيف وا 

 ، ىيػػدوبلخػػدمات غيػػر التدقيقيػػة التػػي يمكػػف أف تقػػدميا شػػركات التػػدقيؽ لزبائنيػػا بمجنػػة التػػدقيؽ )ا
2012، 30.) 

 اىتْ٘ك:األطزاف اىَؤثزث في ح٘مَج .2-1-9

 حوكمة وقواعد لمفيـو السميـ التطبيؽ في أثروتت تؤثر ةرئيس أطراؼ أربعة يوجد      
 :(20:2007، وشحاتو )عمي كاآلتي وىي البنوؾ في الحوكمة فشؿ أو نجاح مدى وتحدد البنوؾ
البنؾ  في لألسيـ ممكيتيـ طريؽ عف الماؿ رأس بتقديـ يقوموف وىـ المساىمون: .1
 المدى عمى البنؾ قيمة تعظيـ وأيًضا الستثماراتيـ مناسبة أرباح عمى الحصوؿ مقابؿ في وذلؾ

 .حقوقيـ لحماية سبيفالمنا اإلدارة مجمس أعضاء اختيار في الحؽ يممؾ مف وىـ الطويؿ،
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 باختيار اإلدارة مجمس ويقـو المصال ، وأصحاب المساىميف يمثموفو  :اإلدارة مجمس .2
 لمرقابة عمى باإلضافة ،البنؾ عماؿأل اليومية اإلدارة سمطة إلييـ يوكؿ الذيف التنفيذييف المديريف
 المساىميف. حقوؽ عمى ةمراجعال وكيفية لمبنؾ العامة السياسات برسـ يقـو كما أدائيـ،
 إلى باألداء الخاصة التقارير وتقديـ لمبنؾ الفعمية اإلدارة عف المسؤولة وىي :اإلدارة .3

 إلى باإلضافة قيمتيا وزيادة البنؾ أرباح تعظيـ عف ولةؤ المس تعد كما ،اإلدارة مجمس
 .لممساىميف تنشر التي المعمومات في والشفافية اإلفصاح تجاه مسؤوليتيا

 مثؿ البنؾ مع مصال  تربطيـ الذيف األطراؼ مف مجموعة ىـو  المصالح: أصحاب .4

 األطراؼ ىؤالء أف مالحظة ويجب والموظفيف، والعماؿ والعمالء والمورديف الدائنيف
 ييتموف فالدائنوف األحياف، بعض في ومختمفة متعارضة تكوف قد مصال  لدييـ يكوف
 .االستمرار عمى البنؾ بمقدرة والموظفيف العماؿ ييتـ حيف في السداد، عمى البنؾ بمقدرة

 بأداء فعالً  يقوموف الذيف فيـ الشركة، أو البنؾب العالقة معادلة في ميمة األطراؼ وىذه
 وال اإلدارة تستطيع ال وبدونيـ والخدمات، السمع وتقديـ اإلنتاج عمى الشركة تساعد التي المياـ

 الخدمة يشتري الذي الطرؼ ىـ ءفالعمال .لمشركة الموضوعة االستراتيجيات تحقيؽ المساىموف
 الحقائؽ، ليذه مدرًكا اإلدارة مجمس يكوف أف يجب لذا شركة، لوجود داع ال وبدونو المنتج، أو
رضائو، العميؿ لخدمة الشركة إدارة حسف مف يتأكد وأف . العميؿ أىمية الشركة في يرسخ وأف وا 

 الشركة تعتمد لذلؾ الخاـ والمواد ائعوالبض الخاـ المواد الشركة يبيع مف جميع فيـ الموردوف أما
 البنوؾك بالمموليف يتعمؽ فيما أما .المناسبة والجودة بالوقت التوريد في المورديف ىؤالء كفاءة عمى

 يكوف أف ينبغي ائتمانية، تسييالت الشركة تمن  التي األطراؼ وجميع المالية والمؤسسات
 تقطع قد البنوؾو  لممموليف المضممة المعموماتف والدقة، الحرص بمنتيى األطراؼ ىذه مع التعامؿ
 ، )قباجة المستقبمية وخططيا الشركة أعماؿ في سمًبا يؤثر مما التمويؿ خطوط الً مستقب

.(43:2008  
 أطر تفعيؿ مجاؿ في بينيا فيما بالعالقات أثرتت األطراؼ ىذه أف يتض  فإنو عاـ وبشكؿ

 .البنؾ في الحوكمة ومبادئ
 : ٘مَجٍحذداح اىح.2-1-11

 توافر مدى عمى يتوقؼ عدمو مف الشركات لحوكمة الجيد التطبيؽ أف عمى اتفاؽ ىناؾ
  داخمية، وأخرى خارجية كاآلتي: محددات  :المحددات مف مجموعتيفوجوده  ومستوى

 اتخاذ كيفية تحدد التي واألسس القواعد إلى الداخمية المحددات تشير  :الداخمية المحددات 1- 
 التنفيذييف والمديريف اإلدارة ومجمس العامة الجمعية بيف الشركة داخؿ السمطات يعوتوز  القرارات
 ىذه مصال  بيف التعارض تقميؿ إلى أخرى ناحية مف وتطبيقيا ناحية مف توافرىا يؤدي والتي

 : (16:2009، عبد السالـ ، )بو عظـ وتشمؿ الثالثة األطراؼ
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 .الشركة داخؿ السمطة توزيع آلية -
 الشركة. في األساسية القرارات اتخاذ لكيفية الناظمة واألسس والقواعد اآللية -
 ووضع التنفيذييف والمديريفتيا إدار  ومجمس لمشركة العمومية الجمعية بيف الييكمية العالقة-

 وصوالً  الثالثة األطراؼ ىذه مصال  بيف التعارض مف يخفؼ مما العالقة ليذه المناسبة اآللية
 . المصال ىذه لتكامؿ

 سبيؿ عمى يشمؿ والذي الدولة في ستثمارلال العاـ المناخ إلى وتشير : الخارجية المحددات -2
 : (21:2009، )العايب المثاؿ

 ومنع المنافسة وتنظيـ والشركات الماؿ سوؽ قوانيف مثؿ) االقتصادي لمنشاط المنظمة القوانيف -
  واإلفالس(. االحتكارية الممارسة

 ;لممشروعات الالـز التمويؿ توفير في( الماؿ وسوؽ البنوؾ (يالمال القطاع كفاءة -
 الشركات. عمى الرقابة إحكاـ في( والبورصة الماؿ سوؽ ىيئة (الرقابية والييئات األجيزة كفاءة -
 سبيؿ عمى ومنيا (بكفاءة األسواؽ عمؿ تضمف التي التنظيـ ذاتية المؤسسات بعض توفر -

 والمحاسبيف المراجعيف مثؿ السوؽ في لمعامميف شرؼ ميثاؽ ضعت التي المينية الجمعيات المثاؿ
 ا(.وغيرى المالية راؽو األ سوؽ في العاممة والشركات والمحاميف

 وشركات والمراجعة المحاماة مكاتب مثؿ الحرة لمميف الخاصة المؤسسات توافر إلى باإلضافة -
  .واالستثمارية المالية واإلستشارات االئتماني التصنيؼ

 في الجميورية اليمنية : حوكمة البنوك.2-1-11
مفيػػوـ حوكمػػة الشػػركات موضػػوع جديػػد فػػي البيئػػة اليمنيػػة، اال اف ىنػػاؾ تحركػػًا جػػادًا  ُيعػػد 

لػة شػرح ىػػذا المفيػـو والتعػرؼ عمػى جوانبػػو او وذلػؾ لمح األعمػاؿمػف قبػؿ الخبػراء والبػاحثيف ورجػػاؿ 
عقػد  أو يبحػاث التػي تجػر ؿ الدراسػات واألسػواء مػف خػال اليمني، األعماؿفي قطاع  تطبيقووكيفية 

 المؤتمرات والندوات.
 األعمػاؿف مػع نػادي رجػاؿ او بالتعػ  CIPEحيث قػاـ مركػز المشػروعات الدوليػة الخاصػة  

 ؿاو يتنػػػصػػػنعاء،  -ؿ مػػػؤتمر عمػػػى االطػػػالؽ فػػػي الػػػيمفأو بعقػػػد  2007فػػػي فبرايػػػر  YBC فييػػػاليمن
مػػػف الػػػيمف والشػػػرؽ  األعمػػػاؿأصػػػحاب  شخصػػػًا مػػػف 250حوكمػػػة الشػػػركات العائميػػػة حضػػػره نحػػػو 

 سط.و األ
القياـ بػدور قيػادي فػي  إلىوقد دعا رئيس الوزراء اليمني في الخطاب االفتتاحي الحكومة  

التشػريعي،  اإلطػارمف خالؿ تحسيف البيئػة التنظيميػة و  العائميةؿ المشاكؿ التي تواجو الشركات او تن
أف الشػػفافية والمسػػاءلة  إلػػى أيًضػػا، كمػػا أكػػد لمحوكمػػة ةممارسػػ أفضػػؿتطبيػػؽ  إلػػىالشػػركات  وتحفيػػز

 Ahmed, 2014:67)) ساسياف لنمو الشركات العائمية، وتنمية االقتصاد اليمني بكامموأعنصراف 
. 
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اليمني: أف ممارسات الحوكمة حاليًا في اليمف  األعماؿكما قاؿ رئيس مجمس ادارة نادي رجاؿ 
خطػػيط لممسػػتقبؿ، واف ىنػػاؾ مشػػاكؿ عديػػده تتسػػـ بالضػػعؼ، ولػػيس ىنػػاؾ سػػوى قػػدر ضػػئيؿ مػػف الت

تحػػػدث فػػػي الشػػػركات الممموكػػػة عائميػػػًا، اذ اف بعضػػػيا يعػػػاني مػػػف خسػػػائر واخػػػرى جػػػرى افالسػػػيا، 
 . ةادؼ قياـ نزاعات بيف أعضاء األسر وبعضيا يص
، وطػرؽ تحقيػؽ حػاالت العائميػةؿ ىذا المؤتمر النظاـ الػداخمي واالداري فػي الشػركات او تن 

وكيفيػػة وضػػع خطػػط سػػميمة لمتعاقػػب. واسػػتعرض المشػػاركوف حػػاالت دراسػػية تبػػرز  النػػزاع الػػداخمي،
ممارسػات حوكمػة الشػركات فػي  أفضػؿتـ وضػع طػرؽ لتنفيػذ  أيًضامنشآت ناجحة ممموكة عائميًا، و 

 (87، 2010 ،اليمف )طربوش
التعريؼ  إلىالواقع والمستقبؿ" ىدؼ  -عقد مؤتمر "حوكمة الشركات 2008فبراير  6في  

قرابػة  وكمة واىميتيا واألسس الكفيمة بتطبيقيا في االقتصاد اليمنػي، وقػد نػاقش المشػاركوف وىػـبالح
ف مػػف مركػػز المشػػروعات الدوليػػة الخاصػػة والمنتػػدى العػػالمي يشخصػػية مػػف خبػػراء متخصصػػ 200

ؿ ىذا او يمنييف، تن أعماؿشخصيات حكومية ورجاؿ  إلى باإلضافةلمحوكمة ومعيد دبي لمحوكمة ، 
العديػػد مػػف القضػايا المتعمقػػة بحوكمػػة الشػركات وعالقتيػػا بػػالنمو االقتصػادي، ومقارنػػة واقػػع  المػؤتمر

 الحوكمة في اليمف بتجارب دوؿ المنطقة، ومزايا وتحديات تطبيقيا في اليمف.
أىميػػة توعيػػة القػػائميف عمػػى المؤسسػػات الحكوميػػة إلػػى خمػػص المشػػاركوف فػػي المػػؤتمر و  

تشػجيعيـ لمسػعي لتطبيػؽ مبادئيػا  إلػىة، ودعوا الجيات الرسمية والشركات الخاصة بقضايا الحوكم
الحوكمػة فػي مؤسسػات القطػاعيف  لمبػادئاف التطبيػؽ الفعػاؿ  إلػىبكافة السبؿ واالسػاليب، مشػيريف 

استقرار المؤسسات ونموىا وجذب االستثمارات ومنع االنييػارات الماليػة،  إلىالخاص والعاـ، سيقود 
الػػدليؿ االرشػػادي لتطبيػػؽ  إلعػػدادؿ لمتابعػػة وصػػياغة برنػػامج خػػاص وبصػػدد ذلػػؾ كونػػوا فريػػؽ عمػػ

 .ةعداد ليا وتشمؿ ورش عمؿ كثير مف خالؿ آلية عمؿ يجري اإل الحوكمة في اليمف،
( الجيػػػات التػػػي يجػػػب أف تمتػػػـز بػػػالكود الػػػذي سػػػيتـ  2008وقػػػد حػػػدد )ريتشػػػارد فردريػػػؾ،  

غيػػر المسػػجمة، الشػػركات الصػػغيرة وضػػعو لمػػيمف وىػػي: الشػػركات المدرجػػة بالبورصػػة، الشػػركات 
التجارية العائمية، المؤسسػات الممموكػة لمدولػة، والبنػوؾ، وفػي الوقػت  األعماؿوالمتوسطة الحجـ، 

ف فػػػي وضػػع ىػػذا الكػػػود وىػػي: المشػػرعيف، المنظمػػػيف، او نفسػػو حػػدد الجيػػات التػػػي يجػػب اف تتعػػ
المختمفة التي ليا مصػمحة البورصة، المستثمريف في المؤسسات، المنظمات المينية، والجماعات 

 قسميف: إلىفشؿ الكود  أوـ العوامؿ التي تسيـ في نجاح قس   أسيـ، كما 
عوامػػػػػؿ خارجػػػػػة عػػػػػف السػػػػػيطرة : وتشػػػػػمؿ البيئػػػػػة االقتصػػػػػادية، الػػػػػدعـ السياسػػػػػي، ودعػػػػػـ  .1

 الشركات.
تحػػت السػػيطرة: وتشػػمؿ االلتػػزاـ، نوعيػػة العمػػؿ، المنظمػػة، الشػػمولية، والػػدعـ بعػػد  عوامػػؿ .2

 مف الصياغة.االنتياء 
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 بإعػػػدادصػػػى المشػػػاركوف فػػػي البيػػػاف الختػػػامي الصػػػادر عػػػف نتػػػائج نقاشػػػات المػػػؤتمر او و  
الحوكمة في المنشآت بشػكؿ دوري، وشػددوا  مبادئالبحوث والدراسات لمتعرؼ عمى مدى تطبيؽ 

مجمػس االدارات والقيػادات التنفيذيػة العميػا والوسػطى فػي المنشػآت  أعضػاءعمى االىتماـ بتػدريب 
لػىالحوكمة، و  لمبادئمة والخاصة عمى كيفية التطبيؽ الفعاؿ العا كيفيػة تػذليؿ الصػعوبات التػي  ا 

ف مػػع نػػادي او عقػػد مركػػز المشػػروعات الدوليػػة الخاصػػة بالتعػػ 2008فبرايػػر  10تواجييػػا. وفػػي 
اليمنػػي حمقػة عمػؿ لمجموعػػة رئيسػية مػػف اصػحاب المصػال  فػػي القطػاع الخػػاص  األعمػاؿرجػاؿ 

كػػػػاديمييف، وذلػػػػؾ بيػػػػدؼ اكتسػػػػاب المشػػػػاركيف فيمػػػػًا أعمػػػػؽ عالميػػػػة واألة واإلوالػػػػوزارات الحكوميػػػػ
 لموضوعات حوكمة الشركات.

اليمنػي عمػى  األعمػاؿوعقب ذلؾ أكد مركز المشروعات الدولية الخاصػة مػع نػادي رجػاؿ  
محميػػػة مالئمػػػة  إرشػػػاداتضػػػرورة القيػػػاـ بعمػػػؿ تقيػػػيـ لالطػػػار القػػػانوني والتنظيمػػػي القػػػائـ، لوضػػػع 

ف مع مركػز او قاـ  المركز اليمني لقياس الرأي العاـ بالتع 2008كتوبر أالشركات، وفي لحوكمة 
اليمنييف بتنفيذ مس  ميداني في إطار  األعماؿونادي رجاؿ  CIPEالمشروعات الدولية الخاصة 

شػػػركة ومؤسسػػػة اقتصػػػادية كبيػػػرة ومتوسػػػطة فػػػي خمػػػػس  200مشػػػروع حوكمػػػة الشػػػركات شػػػمؿ 
 يمنية. محافظات

قيػػػػاس مسػػػػتوى الػػػػوعي بمبػػػػادئ حوكمػػػػة الشػػػػركات لػػػػدى الشػػػػركات  إلػػػػىالدراسػػػػة وىػػػػدفت   
فػي تطبيػؽ مبػادئ  األعمػاؿوالمؤسسات اليمنية، والتعػرؼ عمػى المسػتوى الػذي وصػؿ إليػو قطػاع 

الحوكمػػة، وطبيعػػة التغيػػرات التػػي ترغػػب الشػػركات اليمنيػػة فػػي إحػػداثيا لتطبيػػؽ مبػػادئ الحوكمػػة، 
عػات األكثػر تطبيقػا لمبػادئ الحوكمػة واألكثػر اسػتعدادا لتطبيػؽ التعرؼ عمػى القطا إلىباإلضافة 

ر الرئيسػػية لحوكمػػة الشػػركات فػػي او ىػػذه المبػػادئ. وركػػزت الدراسػػة عمػػى عػػدد مػػف المبػػادئ والمحػػ
 ,Ahmed)، والشػفافية واإلفصػاح، وحقػوؽ المسػاىميفاإلدارةمقػدمتيا شػكؿ وصػالحيات مجمػس 

2014:92)  . 

مػف الشػركات تمتنػع عػف النشػر واإلفصػاح عػف أرباحيػا، %  60.5ف أ  وأظيرت الدراسة 
% تقػػػـو  67% تمتنػػػع عػػػف اإلفصػػػاح عػػػف كبػػػار مػػػالكي األسػػػيـ فييػػػا، وفػػػي المقابػػػؿ فػػػإف  57.5و

% مػػف شػػركات التػػأميف 35.7أف  إلػػىكمػػا أشػػارت الدراسػػة  باإلفصػػاح عػػف اسػػتراتيجياتيا وأىػػدافيا.
ة عمػى مػن  التسػميـ " االئتمػاف"، وتفصػ  شػركات فييػا اإلشػراؼ والرقابػ اإلدارةاليمنية يتػولى مجمػس 

 % مقارنػػة بالشػػركات فػػي المجػػاالت األخػػرى. 100االتصػػاالت عػػف اسػػتراتيجياتيا وأىػػدافيا بنسػػبة 
 أعمػاؿ% فقػط مػف الشػركات العائميػة توجػد بػداخميا مكاتػب تػنظـ وتػدير 14.3وأظيرت الدراسة أف 

 .(Ahmed, 2014:97)الشركة أعماؿوشئوف العائمة المتعمقة ب
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وبػػػيف المػػػدير التنفيػػػذي لمركػػػز المشػػػروعات الدوليػػػة الخاصػػػة اف االلتػػػزاـ بالحوكمػػػة يعػػػود  
لػػى و بػالنفع عمػى كػػؿ منشػأة عمػى حػػده وعمػى االقتصػاد كمػػو، وبمػا اف الػيمف ال يػػزاؿ فػي المراحػؿ األ

لتشػريعية بالغػة. ولتييئػة البيئػة ا بأىميػةراؽ المالية، فػاف موضػوع الحوكمػة يحظػى و سوؽ األ إلنشاء
 –والقانونيػػة والتنظيميػػة واالداريػػة الالزمػػة السػػتقباؿ تطبيػػؽ حوكمػػة الشػػركات، قامػػت حكومػػة الػػيمف 

رشػػػػاداتومعػػػػايير وتوصػػػػيات و  ومبػػػػادئوفػػػػي سػػػػياؽ اىتماميػػػػا المتزايػػػػد بقواعػػػػد  الحوكمػػػػة مػػػػؤخرًا،  ا 
مف كثير بخطوات جادة مدعومة  -ف مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والعاـاو وبالتع

اليمنيػػيف، لتقيػػيـ تشػػريعاتيا وقوانينيػػا وواقػػع شػػركاتيا  األعمػػاؿمػػف المؤسسػػات الدوليػػة ونػػادي رجػػاؿ 
 (24-23، ص2010)العبسي، الخاصة والعامة بما يتعمؽ بحوكمة الشركات

ف مع مركز المشروعات او اليمنييف بالتع األعماؿصدر نادي رجاؿ أوبيذا الصدد فقد  
القانوني  اإلطارسط تقرير عف و األ الشرؽ مع الشراكة مبادرة وبمساندة MEPIالدولية الخاصة  و

 إلى، حيث ىدؼ ىذا التقرير 2009والتنظيمي لحوكمة الشركات في الجميورية اليمنية في مارس 
 المحورية المبادئ مع توافقيا قابمية لتقدير الصمة ذات واألنظمة لمقوانيف شاممة بمراجعة القياـ

 حوكمة مبادئ مع تتعارض أو تتفؽ إما التي القوانيف في حاالت ، توثيؽ الشركات لحوكمة
 القضائي اإلطار مراجعةو  العامة، األعماؿ بيئة عمى واألنظمة القوانيف ىذه أثر الشركات، تقدير

عدادو  المبادئ، ذهبي صمة لو فيما  اإلطار لجعؿ إضافتو أو تغييره ينبغي ما حوؿ توصيات ا 
 المثاؿ مبادئ سبيؿ عمى ومنيا الشركات حوكمة في الدولية الممارسات أفضؿ مع متفًقا القانوني
 . الشركات حوكمة في روبيو األ االقتصادي فاو التع منظمة

 MEPI)مؤسسػة ) مػف بتمويػؿ ، CIPEف مػع او بالتعػYBC أصػدر 2010مػارس  29وفػي 
والتوجيػػو لمجتمػػع  رشػػادإلػػى تػػوفير اإلوالػػذي ييػػدؼ  ,دليػػؿ حوكمػػة الشػػركات فػػي الجميوريػػة اليمنيػػة

 فػي وتطبيقيػا الشػركات وممارسػاتيا حوكمػة بيئػة لتحسػيف المتزايػدة لمحاجػة اليمنػي تمبيػة األعمػاؿ
 ىذا الدليؿ طوعي غير ممـز التطبيؽ لمشركات. ُيعداليمف، و 

صػػدر البنػػؾ المركػػزي اليمنػػي دليػػؿ حوكمػػة أفقػػد امػػا فيمػػا يتعمػػؽ بالحوكمػػة فػػي البنػػوؾ اليمنيػػة ، 
 .صدار أدلة خاصة بوإ أوـ البنوؾ بضرورة االلتزاـ بو البنوؾ، والز 

ظ عمػػى الحفػػا إلػػىساسػػية أوتيػػدؼ رقابػػة البنػػؾ المركػػزي عمػػى البنػػوؾ العاممػػة فػػي الػػيمف بدرجػػة 
، يحػػػافظ عمػػى حقػػػوؽ المػػػودعيف قطػػػاع مصػػرفي سػػػميـ، إلػػى، والتوصػػػؿ سػػالمة المراكػػػز الماليػػة ليػػػا

قدية لمدولة بالشكؿ المناسػب، لممسػاىمة بشػكؿ فعػاؿ والمستثمريف، ويضمف سالمة تنفيذ السياسة الن
 . ي تطور االقتصاد الوطني وازدىارهف

اف ممارسة حوكمة الشػركات فػي الػيمف تعػد ضػعيفة مقارنػة مػع  إلىمف األىمية بمكاف االشارة 
أف ىنػاؾ  ةرى الباحثتو  ماف ، والسعودية،مارات ، عُ اإل ردف،األو بعض دوؿ المنطقة مثؿ: مصر ، 

 :برزىاأعدة تكمف وراء ضعؼ مستوى الحوكمة في الجميورية اليمنية لعؿ  أسباب
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عػػػدـ وجػػػود التشػػػريعات الكافيػػػة وخصوصػػػًا فػػػػي مجػػػاؿ القػػػوانيف التجاريػػػة وقػػػوانيف الشػػػػركات،   .1
عػػدـ وجػػود كثيػػر مػػف التشػػريعات الميمػػة رغػػـ أىميتيػػا مثػػؿ قػػوانيف منػػع االحتكػػار،  إلػػى باإلضػػافة

ـ الخضػوع وااللتػزاـ بػالقوانيف والتشػريعات الصػادرة مػف قبػؿ معظػـ ، فضاًل عف عدوقانوف االفالس
 .الشركات والمؤسسات الممموكة لمتنفذيف في الحكومة

شػركات يسػيطر فييػا عػدد قميػؿ مػف  أومعظـ الشػركات فػي السػوؽ اليمنيػة ىػي شػركات عائميػة  .2
 المساىميف عمى نسبة كبيرة مف األسيـ )الممكية(.

اليػػة، وبورصػػة تحتػػوي عمػػى شػػروط تسػػجيؿ المؤسسػػات والشػػركات راؽ المو عػػدـ وجػػود سػػوؽ لػػأل .3
 فييا.

ضعؼ مسػتوى مينػة المحاسػبة والتػدقيؽ، وقمػة عػدد المؤسسػات الماليػة والشػركات المتخصصػة  .4
 تقديـ االستشارة المالية. أوفي تقديـ المعمومات والتحميؿ المالي 

 محدودية ثقافة المجتمع فيما يتعمؽ بمفيـو الحوكمة. .5
داء الفنػػي ليػػذه المؤسسػػات مػػف أثرىػػا عمػػى األومػػة وقػػدرتيا عمػػى الرقابػػة والتنظػػيـ و ضػػعؼ الحك .6

 ناحية ومراكزىا المالية مف ناحية أخرى.
عػػدـ صػػدور دليػػؿ حوكمػػة الشػػركات فػػي الػػيمف ممػػـز التطبيػػؽ مػػف جميػػع الشػػركات والمؤسسػػات  .7

در عػػػف البنػػػؾ باسػػػتثناء دليػػػؿ حوكمػػػة البنػػػوؾ الصػػػا عمػػػى غػػػرار ادلػػػة الحوكمػػػة فػػػي دوؿ المنطقػػػة
 .ـ2013المركزي اليمني عاـ 
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ػاضطبحثػاضثاظي

  جودةػأداءػاضطراجطظػاضداخضغظ

 تَٖيذ

 قطاع لحؽ وما الحالي العصر في بوضوح ظير الذي والتكنولوجي العممي التطور إف  
 إلى الحاجة أدى الجنسيات، متعددة شركاتو  بنوؾال ظيور أيًضاو , كبير تطور مف األعماؿ
 إدارية أداة طريؽ عف وذلؾ بنوؾالو  الشركات نشاط حوؿ ودقيقة فييا موثوقة ماتلمعمو  الماسة
 ديفيوالمستف المشروع ألصحاب أكبر ثقة تعطي والتي الرقابية، العممية في مساندتيا عمى تعمؿ
 أصوؿ وأف والقوانيف، األنظمة ووفؽ لو مخطط ىو لما وفقا إنجازىا يتـ يـأعمال بأف منو
 واألخطاء االختالالت معرفة أجؿ مف بالتقارير كي تمدىا ةمراجعال ويتـ حقيقية الشركة التزاماتو 

 توفرىا التي المعطيات عمى بناءً  قراراتيا اتخاذ اإلدارة تستطيع ومف ثـ الشركة، في تحدث التي
 .الداخمية المراجعة وحدة في والمتمثمة الجية ىذه ليا

 نياإ إذ بيا، الداخمية لممراجعة وحدات وجود إلى بحاجة اليـو بنوؾ والشركاتال فإف ومنو  
 مف لمشركة العميا اإلدارة تمكف أف عمييا يصعب بدرجة عممياتيا وتشعب حجميا بكبر تمتاز
 أنظمة بوضع العميا اإلدارة تقـو أف يكفي فال بداخميا، واألنشطة العمميات جميع عمى الرقابة
 عمؿ تحكـ التي والموائ  القوانيف تضع وأف الشركةالبنؾ أو  داخؿ العمؿ بيا تضبط رقابية

نما ,لدييا الموظفيف  بكفاءة تعمؿ أنيا مف لمتأكد األنظمة ىذه بمتابعة يقـو مف وجود مف البد وا 
 والموائ  والتعميمات بالقوانيف الشركةالبنؾ أو  داخؿ الموظفيف التزاـ مف تتأكد وكذلؾ ،فاعميةو 

 (.102:2008، لميف (مييـع بتعميميا العميا اإلدارة تقـو التي
 .ٍفًٖ٘ اىَزاجؼج اىذاخييج:2-2-1

 أنيػاب الداخميػة المراجعػة األمريكيػة المتحػدة بالواليػات الػداخمييف المػراجعيف مجمػع عػرؼ  
 المسػتمر والتقيػيـ المػنظـ االنتقػادي الفحػص ؿاو وتتنػ المػوظفيف، مػف مؤىمػة ىيئػة تؤدييػا وظيفػة"

 بيػدؼ المختمفػة واألقسػاـ اإلدارات وأداء الداخميػة الرقابػة ووسػائؿ اإلجػراءاتو  والسياسػات لمخطط
 كفاءتيػا ومػدى الرقابػة ووسػائؿ اإلجػراءاتو  والسياسػات الخطػط بيػذه اإللتػزاـ مػدى مػف التحقػؽ

 (202:1994، شوقي ).قساـواأل اإلدارات وأداء وفعاليتيا
 المراجعػةعػرؼ فقػد IFACI) ) الػداخمييف والمستشػاريف لممػراجعيف الفرنسػي المعيػد أمػا  
 وغيرىا والمالية المحاسبية العمميات مراجعة إلى ييدؼ مستقؿ، تقييمي نشاط"  أنيا عمى الداخمية

 كفايػة درجػة وتقػويـ قيػاس طريػؽ عػف تمػارس إداريػة رقابػة فيػي , ومػف ثػـ اإلدارة خدمة أجؿ مف
 (57:2008، الحسباف )ى".األخر  الرقابة أنظمة
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 وتػـ الداخميػة المراجعػة مينػة لممارسػة جديػد دليػؿ اغةصػي تػـ فقػد 2001 عػاـ فػي أمػا   
 قيمػة إلضػافة مصػمـ استشػاري ونشػاط تأكيػدي موضػوعي، مسػتقؿ، نشػاط : أنيػا عمػى تعريفيػا
 ودقيؽ منظـ منيج بإيجاد أىدافيا تحقيؽ عمى المؤسسة يساعد وىو عممياتيا، ولتحسيف لممؤسسة

 . (117:2003، عبداهلل) ؤسساتالم وحوكمة رقابةال المخاطر، إدارة عمميات فاعمية وتحسيف لتقييـ
 الضمانات الشركة إعطاء إلى ييدؼ مستقؿ نشاط "بأنيا الداخمية المراجعة تعرؼ كما  
عطاء العمميات، في التحكـ درجة حوؿ الكافية  الضرورية بالتحسينات القياـ أجؿ مف نصائ  وا 
 . (26:1986 ،ىنكي، و توماس ) افة"المض القيمة خمؽ في تساىـ والتي
 : تط٘ر ٍفًٖ٘ اىَزاجؼج اىذاخييج.2-2-2

 يمكػف المراحػؿ، مػف بالعديػد مػرت أنيػا نجػد الداخميػة لممراجعػة الزمنػي التطػور تتبػع عنػد  
 :يمي فيما توضيحيا

 :1957 سنة قبل ما - أ
 مػوظفي مػف مجموعػة بيػا يقػوـ التػي المراجعػة الفتػرة ىػذه فػي الداخميػة بالمراجعة يقصد كاف
 وضػاؽ والتالعػب والغػش األخطػاء اكتشػاؼ عمػى انحصػرت فقػد األخطػاء، لتعقب وذلؾ ةالمؤسس
 .(24:2006، السواح)اءً بن ىدفاً  كفت ولـ اوقائيً  اىدفً  تكان فقد فقط، المالية العمميات في نطاقيا

 :1971 حتى 1957 بين ما- ب
 الوقائيػة ىػداؼاأل عمػى تقتصػر لػـ إذ أىػدافيا، وكػذلؾ الداخميػة المراجعػة عمؿ مجاؿ توسع

 الحمػوؿ واقتػراح التقييـ الداخمي المراجع مف اإلدارة طمبت وبذلؾ البنَّاءة، لألىداؼ تعدتيا بؿ فقط
بػداء ,أمكػف إف المػوظفيف وتوجيػو لممشػاكؿ  تعريػؼ جػاء فقػد, التوجييػات تنفيػذ ومتابعػة اآلراء وا 
 المحاسػبية العمميػات لمراجعػة ةالمنشػا داخػؿ المحايػد التقييمي النشاط أنيا عمى الداخمية المراجعة
 اإلداريػة الرقابة نظاـ مف جزء فيي بنَّاءة رقابية خدمات وتقديـ اإلدارة خدمة بقصد وذلؾ والمالية
 . (31:2006، الوردات) الرقابة نظاـ فاعمية وتقييـ قياس طريؽ عف يعمؿ

 :اآلن حتى 1971 من -ج 
 معيػد قبػؿ مػف الداخميػة جعػةالمرا لتعريػؼ جديػد دليػؿ صػياغة تػـ 1999 عػاـ فػي   
 المؤسسػة داخػؿ مسػتقؿ وموضػوعي استشػاري نػوعي، نشػاط ( بأنيػا IIAالػداخمييف ) المػراجعيف

 والخطط السياسات تباعا مف التحقؽ خالؿ مف المؤسسة أىداؼ انجاز تحسيفو   لمراجعة مصمـ
دخاليػاو  الالزمػة التحسػينات واقتػراح الموضػوعية اإلجػراءاتو   الكفايػة ةدرجػ إلػى تصػؿ حتػى ا 

 .(32:2006، الوردات) وىالقص اإلنتاجية
نشاط  مستقؿ, وتأكيد موضوعي واستشاري مصمـ  ”كما عرفت المراجعة الداخمية بأنيا 

وتحسيف عممياتيا ومساعدتيا عمى تحقيؽ أىدافيا بواسطة مدخؿ منظـ  ,لزيادة قيمة المنظمة
 .(IIA, 2017)“, وحوكمة الشركات ويـ وتحسيف فاعمية ادارة المخاطر, والرقابةومنضبط لتق
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 مف كؿ يرى المؤسساتالبنوؾ و  حوكمة دعـ في الداخمية المراجعة مفيـو تطور أثر ولبياف
(Chapman and Anderson, 2002) صورة يقدـ الداخمية لممراجعة الجديد التعريؼ أف 

 : (26:2006، السواح) ىي رئيسية اتجاىات عدة في لممينة جديدة
 عند والمساىميف اإلدارة مجمسو  الفرعية، اإلداراتو  العميا، اإلدارة بطمأنة ذاوى : تأكيدية .1

 .مناسب بشكؿ معيا التعامؿ ويتـ مفيومة بالمؤسسة المرتبطة المخاطر بأف الضرورة
 لجنة دائرة داخؿ اإلدارة مجمس إلى تبعيتو نتيجة لممنظمة التنفيذية اإلدارة عف :مستقمة .2

 .عنو المنبثقة المراجعة
 اإلدارة لتزويد وىذا التأكيدية الداخمية المراجعة خدمات فوؽ الخدمات مستوى :ستشاريةا .3

 بالتحميالت، الضرورة عند والمساىميف اإلدارة مجمسو  الفرعية، اإلداراتو  العميا،
ضافة لتطوير وضعت القرارات، التخاذ الالزمة واالقتراحات واالستشارات الدراسات  وا 

دارةو  المؤسسة، كمةحو  يخص فيما وىذا, قيمة جراءات المخاطر ا   االتفاؽ يتـ الرقابة وا 
 العمميات تصميـ التسييؿ، خدمات ذلؾ عؿ أمثمة العميؿ، مع العمؿ ونطاؽ طبيعة عمى

 ات.واالستشار  التدريبو 
 التقييـ عمى تركز التي التأكيد خدمات بتأدية الداخمي المراجع إلزاـ :موضوعية .4

 .مستقؿ فني لرأي وؿالوص أجؿ مف لألدلة الموضوعي
 اىذاخييج:إٔذاف اىَزاجؼج  .2-2-3

 االقتصادية التطورات مع ىتتماش وأصبحت الداخمية المراجعة أىداؼ تطورت لقد   
 النشاطات بكؿ تيتـ وأصبحت والتالعبات والغش األخطاء اكتشاؼ مف تطورت حيث الحديثة

، عبداهلل) ىما ىدفيف إلى اخميةالد المراجعة أىداؼ تقسيـ يمكف إذ الشركات، في والوظائؼ
167:2003): 
 ومصالحيا الشركة ممتمكات حماية 1-
 واألخطاء الغش مف وممتمكاتيا الشركة مصال  حماية إلى الداخمي المراجع يسعى  
 طريؽ عف الضعؼ نواحي إظيار إلى يسعى كما ,مالئمة إجراءات باستخداـ النحراؼاو  والضياع
 المالية النواحي لمراجعة برنامج عمى اليدؼ ىذا لتحقيؽ ويعتمد المحاسبية البيانات دقة فحص

 والرقابة المحاسبي النظاـ مف كؿ فحص تضمفوت المالية، المراجعة طريؽ عف والمحاسبية
 المناسبة السجالت واختيار ,والتنفيذ التصميـ حيث مف, وفعاليتيا سالمتيا مف لمتأكد الداخمية

 .المالي المركز عناصر وتحقيؽ المالية القوائـو 
 واإلصالح البناء 2-
 ىذا في وتعتمد النشاط، نواحي عمى الالزمة التعديالت إلجراء توصيات تقديـ طريؽ عف  
جراءات وسياسات خطط ومراجعة وتقييـ قياس عمى المجاؿ  بمراجعة القياـ طريؽ عف اإلدارة وا 
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 تقييـ إلى تيدؼ والتي ؿاألعما بمراجعة يعرؼ ما وىو الشركة نشاطات بمختمؼ تتعمؽ خاصة
 .اإلدارة طرؼ مف المسطر لمبرنامج معيف نشاط أو قسـ تخصص مدى

 إلى أدى الذي األمر المؤسسات حوكمة ظيور مع تطور الداخمية المراجعة مفيوـ أف حيث
  (:3:2008، عيسىفي اآلتي) تتمثؿ التي الداخمية المراجعة أىداؼ في تطور إحداث
 اسػتراتيجية تخطػيط فػي اإلدارة مشاركة خالؿ مف تياعمميا يفوتحس المؤسسة قيمة زيادة 

 االستراتيجية. تمؾ تنفيذ في تساعدىا التي المعمومات وتوفير المؤسسة
 ر.المخاط إدارة فاعمية وتحسيف تقويـ 
 الرقابة فاعمية وتحسيف تقويـ. 
 المؤسسات حوكمة عمميات فاعمية وتحسيف تقويـ. 
 :اىَزاجؼج اىذاخييج َٕيجأ.2-2-4

 مف لعدد نتيجة وذلؾ ممحوظة بصورة المؤسسات في الداخمية المراجعة أىمية تايدز ت    
 عدد وزيادة واإلنتاجية، اإلدارية أنظمتيا في والتعقيد المؤسسات، حجـ كبر أىميا األسباب

 في تعقيدات مف ذلؾ يرافؽ وما عديدة بمداف في فروعيا وانتشارت, الجنسيا متعددة المؤسسات
 مثؿ التشغيمية المشاكؿ مف عدد بروز إلى العوامؿ ىذه كؿ أدت لقد والمحاسبية، المالية أنظمتيا
 البرامج كفاية ومدى الموضوعة، الخطط مع التشغيمية العمميات تطابؽ مف التأكد إلى الحاجة

 المتواصمة والمساىمة المستمر التقييـ يتطمب الذي األمر وىو المؤسسة، أىداؼ لتحقيؽ التشغيمية
 ال الصفات ىذه وكؿ وأدائيا، المؤسسة بأنشطة الشاممة واإلحاطة الخبرة ذوي قبؿ مف حميا يف

 داخؿ باستمرار بو يقوموف الذي العمؿ طبيعة بحكـ الداخمييف المراجعيف عمى إال تطبؽ
 لدييا، يعمؿ التي المؤسسة لخدمة وجيده وقتو كؿ الداخمي المراجع يكرس حيث المؤسسة،
 الخارجي مراجعال معرفة مف بكثير أكبر الداخمية رقابتيا وأنظمة تيا عمميا وؿح معرفتو فتصب 
، يمع) المؤسسة أىداؼ خدمة في الداخمي مراجعال يؤديو الذي لمدور مرونة يعطي ما وىذا

23:2003). 
 :(58:2006، السواح) اآلتية الخدمات تقديـ خالؿ مف لإلدارة الداخمية المراجعة أىمية وتظير

 لألصوؿ الكافية الحماية وجود عمى بالتأكيد الداخمي المراجع يقـو حيث :قائيةو  خدمات .1
 .وحمايتيا

 الداخمية الرقابة أنظمة فاعمية وتقييـ قياس عمى الوظيفة ىذه تعمؿ: تقييميو خدمات .2
جراءا  .اإلدارية بالسياسات ومدى االلتزاـتيا وا 

 عمى الالزمة التحسينات احاقتر  خالؿ مف الخدمات ىذه تقديـ يمكف: إنشائية خدمات .3
 .المؤسسة داخؿ الموضوعية األنظمة
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 أىمية وازدياد وتطور نمو عمى وساعدت تضافرت التي العوامؿ مف العديد ىناؾ أف كما
 :(250:1994، الرميمي) منيا الداخمية المراجعة وظيفة
 :اإلدارة في الالمركزية أسموب انتياج -

 اإلدارات إلى السمطات بعض تفويض إلى افياجغر  ىااثر وتن المؤسسات حجـ كبر عف نتج
 تمؾ عمى يترتب يزاؿ ما أنو إال السمطات تفويض مف الرغـ وعمى العميا، اإلدارة قبؿ مف المركزية
 الرقابة مف اإلدارة تتمكف وحتى المطموبة الفاعمية وتحقيؽ اإلجراءاتو  بالسياسات االلتزاـ اإلدارات

 .الداخمية المراجعة مثؿ ذلؾ تحقؽ ةرقابي وسيمة استحداث مف بد ال كاف
 :عممياتيا وتعقد الجنسيات متعددة مؤسسات ظيور -

تيا عمميا بتعدد تمتاز التي الدولية والمؤسسات الجنسيات المتعددة المؤسسات ظيور مع
 الرقابة لتحقيؽ الحاجة ظيور إلى أدى المختمفة العالـ دوؿ في فروعيا وانتشار مالكييا وجنسية

 لمتابعة الداخمي المراجع استخداـ في المؤسسات ليذه المركزية اإلدارة فبدأت , روعالف تمؾ عمى
 مثؿ لإلدارة أخرى خدمات المراجع مف اإلدارة طمبت ما وسرعاف ,المؤسسات ىذه فروع أعماؿ
 .التعديالت واقتراح اإلدارية بالسياسات االلتزاـ مدى إيضاح
 :االختبارية المراجعة إلى التحول -

 بالمراجعة القياـ عمى قادر غير المراجع المؤسسات في حدثت التي تغيراتالجعمت 
 موعالمج تمثؿ عينة عمى االعتماد أي االختيارية المراجعة نظاـ إلى يتحوؿ المراجع وبدأ الكاممة،
 لمرقابة سميـ نظاـ توافر مف بد ال السابؽ الغرض يتحقؽ ولكي ,تمثيؿ أصدؽ أنو يفترض الكمي

 مراجعة موجودىو و  الداخمية لمرقابة سميـ نظاـ قياـ عمييا يستند التي الركائز أىـ ومف الداخمية،
 .بالمؤسسة داخمية

 إلدارة الرقابية الوظيفة تدعيـ في تؤديو الذي بالدور الداخمية المراجعة أىمية تحدد
 ناديي والذي األخيرة العشر السنوات خالؿ المتزايد االتجاه مف خاصة بصورة وتتض  المؤسسة،
 عوامؿ ثالث إلى االتجاه ىذا ظيور نرجع أف ويمكف لممؤسسة، الرقابي األداء تحسيف بضرورة

فالسيا المؤسسات فشؿ حاالت زيادة وىي  البيئة في والتغيرات, الممكية أنماط في والتغيير ,وا 
 ت.المؤسسا فييا تعمؿ التي النظامية

 تمؾ خصوصا- المؤسسات شؿف حاالت مف العديد ظيور األخيرة السنوات في ويالحظ
 الباحثيف، المشرعيف، المستثمريف، أنظار ذلؾ ولفت  -عمالقة شركات فييا انيارت التي الحاالت
 التي والبحوث الدراسات مف العديد وأجريت واالقتصاد، األعماؿ بمجاالت الميتميف مف وغيرىـ

 الرقابي األداء ضعؼ ىو الرئيسي السبب أف إلى وخمصت المؤسسات، ىذه انييار أسباب ؿاو تتن
 أو المراجعة لجاف أداء جودة انخفاض أو اإلدارة مجمس استقاللية في قصور وجود نتيجة فييا

 . (58:2009، دعبدالصم) الداخمية المراجعة وظيفة غياب
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 :ج٘دث ٗظيفج اىَزاجؼج اىذاخييج.2-2-5

 كخدمة األنشطة كافة ييـوتق لفحص تنشأ مستقمة تقييـ وظيفة الداخمية المراجعة وظيفة عدتُ   
 سابقة واألىداؼ التعريفات مف اتض  ما وىذا ,فقط اإلدارة خدمة وليس بشكؿ عاـ لممنظمة
 عمى عناصرىا توضي  كفميُ  أدوار بعدة الوظيفة ىذه خالؿ مف الداخمية المراجعة وتقـو .الذكر
  : (12:2013، عثماف) اآلتي النحو
 الدقة حيث مف المحاسبية العمميات صحة مدى مف التأكد إلى التحقؽ ييدؼ :التحقؽ (1

 تضمنتو ما صدؽ تثبت التي والقوانيف األدلة وجمع المحاسبي التوجيو وسالمة
 .السجالت

جراءات اإلدارية السياسات تحميؿ بو يقصد :التحميؿ (2  والحسابات الداخمية الرقابة وا 
 .الفحص نطاؽ داخؿ تقع التي والتقارير والسجالت والمستندات المحاسبية اإلجراءاتو 

 لمطرؽ اوفقً  العمميات وأداء المرسومة اإلدارية بالسياسات االلتزاـ بو ويقصد :االلتزاـ (3
 .بالتنظيـ االنضباط يتحقؽ حتى اإلدارية والقرارات والنظـ

 السياسات واقتصادية فاعميةو  كفاية مدى عف الواعي الشخصي التقرير وىو :التقييـ (4
 األداء ترشيد بقصد تسييالت مف لدييا وما الشركة عمييا تسير التي اإلجراءاتو 

 .المتعمقة والمعمومات البيانات جمع التقييـ ويقتضى وتطويره، الوظيفي
 إليو توصؿ وما معالجتيا وطريقة وأىميتيا المشكمة يدرج الداخمي المراجع تقرير  :التقرير (5

 الفحص حؿم النشاط عف وؿؤ المس عمى التقرير عرض ويفضؿ وتوصيات، نتائج مف
 الداخمي المراجع قدرة وتتمثؿ األمور، بعض عف تقدير سوء أو الحقائؽ تشويو لتجنب
  .فحص مف بو قاـ ما لنتائج والواقعي الواعي العرضفي 
 بالوظائؼ القياـ الداخمية المراجعة عمى يتعيف فإنو ذكرىا السابؽ االعتبارات عمى بناء

 : (43:2007، حجر )أبو التالية
 المتطمبات بكافة االلتزاـ مف لمتأكد الموضوعة الرقابية والضوابط اءاتاإلجر  فحص 

 في الشركة إدارة ومساعدة لمشركة، الداخمية اإلجراءاتو  واألنظمة والموائ  القانونية
 اإلجراءات بشأف المالئمة التوصيات ورفع الخمؿ أو الضعؼ مواطف عمى التعرؼ
 . عمييا والتغمب لمعالجتيا اتخاذىا الواجب

 الداخمية والموائ  الداخمية الرقابة أنظمة فاعميةو  كفاية مدى حوؿ المعمومات توفير 
 بالمقارنة الشركة أداء عف وكذلؾ بالشركة، والمالية والمحاسبية اإلدارية بالجوانب المتعمقة

 . معموؿ بيا معايير مع
 الشركة أصوؿ لحماية المستخدمة واآلليات الوسائؿ مراجعة . 
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 والمالية والمحاسبية اإلدارية والنظـ ،) الداخمية المراجعة ( الداخمية الرقابة ةأنظم مراجعة 
 التزاميا ضماف عمى والعمؿ الشركة موارد لحماية المصممة – اآللية أو اليدوية سواء –

 . بيا المعموؿ والموائ  بالقوانيف
 التزاميا ومدى دلمموار  األمثؿ االستغالؿ مف لمتأكد بالشركة العمؿ جوانب كافة مراجعة 

  .ليا المنظمة الداخمية والموائ  اإلجراءاتو  بالسياسات
 ىو البرامج ىذه مف والغرض, الداخمية الرقابة دائرة أعماؿ لتقييـ المناسبة البرامج وضع 

 الدولية المينية المعاير مع تتفؽ الداخمية المراقبة أعماؿ بأف معقوؿ تأكيد عمى الحصوؿ
 الداخمية والمراجعة واإلشراؼ التدريب البرامج ىذه وتتضمف الداخمية، الرقابة مينة لةاو لمز 

 . الخارجية والمراجعة
 تقديـ خالؿ مف وذلؾ ,الشركةفي  اآللية أو اليدوية األنظمة تصميـ في المشاركة 

 لدى مراعاتيا الواجب الرقابية اإلجراءاتو  باألنظمة يتعمؽ فيما المالئمة االستشارات
 . ةاألنظم ىذه تصميـ

 بمعالجة المختصة اإلدارية الوحدة في العامة الرقابية والضوابط اإلجراءات مراجعة 
 وبرامج أنظمة استخداـ صالحية لدييا التي المستفيدة األخرى اإلدارية والوحدات البيانات
 . اآللي الحاسب

 المعمومات ونزاىة دقة لضماف الشركة ألنظمة الرقابية والضوابط اإلجراءات مراجعة، 
 صحي  بشكؿ إعدادىا يتـ الرقابية الجيات تطمبيا التي والبيانات التقارير أف مف والتأكد
نيا, وتاـ  . ليا المحدد الوقت في تقدـ وا 

 مجمس أعضاء أف مف والتأكد المخاطر، بإدارة المتعمقة الجوانب بخصوص الوعي نشر 
 الداخمية والموائ  القانونية بالمتطمبات تعريفيـ وتـ ,تبميغيـ تـ قد وموظفييا الشركة إدارة

 . الشأف ىذا في تحدث قد تغيرات وأي لمشركة الميني السموؾ وقواعد
 الرأسمالية بالمصاريؼ المتعمقة التقديرية الموازنات عمى المراجعة أعماؿب القياـ . 
 توصيات أي تتضمف أف عمى الداخمية، المراجعة أعماؿ جميع نتائج حوؿ التقارير كتابة 

 مخالفات ألية اكتشافو فور العميا اإلدارة إبالغ وعميو العمؿ، وتحسيف طويرلت مناسبة
 . لمشركة الداخمية والموائ  واألنظمة لمقوانيف

 تقارير في الواردة الميمة النتائج بمتابعة تتعمؽ مياـ السنوية العمؿ خطة تضميف 
 إدارة قبؿ مف بشأنيا المناسبة اإلجراءات واتخاذ معالجتيا لضماف السابقة المراجعة
 . الشركة

 واألطراؼ والمساىميف العمالء قبؿ مف الشركة إلى ترد التي ياو الشك ودراسة مراجعة 
يجادو  متابعة عمى والعمؿ األخرى،  . بشأنيا المناسبة الحموؿ ا 
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 الشركة إدارة مجمس أو المراجعة لجنة قبؿ مف تقرر أخرى مياـ أي. 
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ػ
ػاضطبحثػاضثاضثػ

ػاضطراجطظػاضداخضغظجودةػأداءػػواضحوصطظػ

 تَٖيذ

 المعقدة المالية المعامالت مف الكثير ظيرت األعماؿلمتطورات في سوؽ الماؿ و  نتيجة     
 الكثير أتاحت محاسبية معايير وجود إلى باإلضافة ,التوريؽ وعمميات المشتقة المالية كاألدوات

 ,المخزوف لتقييـ طرؽال مف العديد أتاح الذي بالمخزوف الخاص المعيار مثؿ ,البدائؿ مف
 التي اإلىالؾ، احتساب طرؽ مف العديد أتاح الذي ىالكاتياا  و  الثابتة باألصوؿ الخاص والمعيار
خفاء أىدافيا لتحقيؽ الشركات بعض تستغميا أف يمكف  المالي ومركزىا ياأعمال نتائج حقيقة وا 

ظياره  مف العديد إلى يؤدى امم ,المالية القوائـ في التالعب طريؽ عف لمواقع مخالؼ بشكؿ وا 
 األعماؿ بيئة في جوىرية تغييرات الحوكمة أحدثت وقد ، القومي باالقتصاد تضر التي المشكالت

 األخيرة السنوات في االىتماـ وزاد خاص، بشكؿ والمراجعة المحاسبة مينة وبيئة عاـ، بشكؿ
 مجمس مساءلة دةزياإلى  تيدؼ التي الحوكمة، أدوات مف أداة بصفتيا المراجعة لجنة بدور
 المالي واالنييار التعثر حاالت بعد وخاصة ,واستقالليتيا المراجعة وظيفة فاعمية وزيادة اإلدارة
 المحمية المينية والييئات الدوؿ مف العديد قامت قدو والمحمية،   األجنبية الشركات مف لكثير

 الثقة استعادة في تباعياإ يسيـ وتوصيات معايير إصدار أجؿ مف الجيود مف مزيد بذؿب والدولية
 الخارجية المراجعة فاعمية يعزز بما المراجعة لجاف دور وتفعيؿ المنشورة، المالية المعمومات في

 .واستقالليتيا
 لجاف وجود ضرورة ىعم الشركات بحوكمة الخاصة والتقارير الدراسات معظـ أكدت وقد    
 المراجعة لجاف وجود أف إلى أشارت بؿ الحوكمة، تطبيؽ إلى تسعى التي الشركات في لممراجعة

 المراجعة لجاف تقـو كما بالشركة، المطبقة الحوكمة مستويات لتقييـ ةالرئيس العوامؿ أحد يمثؿ
 مف والحد المحاسبية المعمومات في الثقة وتحقيؽ ,المالية التقارير جودة ضماف في حيوير بدو 

 المراجعة عمميات عمى إشراؼ مف بو تقـو لما نتيجة ,الشرعية غير والممارسات التالعب
 يشير ذلؾ ىعم ةو عال المراجعة، عممية في اإلدارة وتدخالت ضغوط مةاو ومق والخارجية الداخمية
 أسيميا حركة في أثر لو يكوف لممراجعة لجنة تشكيؿ عف الشركة إعالف مجرد إلى أف البعض
 . (78:2009 عبدالصمد،) المالية راؽو األ بسوؽ
 .اىشزماحزاجؼج اىذاخييج ّتيجج ىظٖ٘ر ٍفًٖ٘ ح٘مَج تط٘ر اىَ.2-3-1

 مؤسسات داخؿ تنفيذىا ويتـ متباينة واقتصادية وقانونية ثقافية بيئات في الداخمية المراجعة  
 العالمية االقتصادية لموحدات المالية واالنييارات الفضائ  بعد, و اوأحجامي أىدافيا تتبايف
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 إذ الحالي، الوقت في العممية الييئات تشغؿ التي تالضرورا مف الداخمية المراجعة أصبحت
 المراجعة تؤديو الذي بالدور االىتماـ ضرورةب العالـ دوؿ جميع في العممية التقارير صتأو 

 العالمية، البورصات مف العديد في القيد شروط تضميف ذلؾ عمى وترتب الشركات، في الداخمية
 تمؾ في سيمياا قيد تريد التي الشركات في الداخمية بالمراجعة خاص قسـ إنشاء وضرورة

 .(186:2006)سميماف، البورصات
 المراجعة وظيفة أف إذ الشركات، حوكمة دعـالتي تسعى إلى  الداخمية المراجعة تطور وقد زاد   

 تضيؼ وكذلؾ الشركات حوكمة في ميماً  دوًرا يمارسوف أطرافاً  تخدـ بتطورىا أصبحت الداخمية
 تحقيؽ بطريقة االقتصادية لموحدات االستراتيجية األىداؼ رسـ مف التأكد طريؽ عف ليـ قيمة

 الداخمية المراجعة أف القوؿ يمكف المنظور ىذا ومف نزيية، وبأساليب  األطراؼ جميع مصال 
 :ىما ,مجموعتيف تخدـ

 نزاىتيـ. مف والتأكد عمميـ أساليب فحص خالؿ مف الشركات حوكمة عف المسؤولوف 
 الشركات حوكمة عف المسؤوليف عمؿ ضماف خالؿ مف الشركات مةلحوك الخاضعوف 

  .لصالحيـ
 وانعكاسيا الشركات لحوكمة اإلسناد عوامؿ أحد الداخمية المراجعة كوف مف وانطالقاً    

 لو التقميدي الدور تغير فقد الداخمي، المراجع دور عمى الداخمية المراجعة معايير لتطور
 كبير استشاري بدور القياـ إلى ليصؿ الداخمية الرقابة اـنظ مخاطر تحديد عممية زاو وتج

 لخفض الالزمة التوصيات تقديـ عمى والعمؿ ة،الرئيس األداء تشغيؿ مؤشرات وتعديؿ لتطوير
 المراجعيف وينبغي عمى . األداء في الجودة مستوى نفس عمى ةمراجعال مع التكاليؼ
 بما تقريبًا، شيء أي لمراجعة استعداد عمى يكونوا أف والعشريف الحادي القرف في الداخمييف

 والغش المالية والبيانات المعمومات ونظـ واألداء الرقابة ونظـ التشغيمية العمميات ذلؾ في
 بتحمؿ الداخمي المراجع يقـو وأف والجودة، األداء وتقارير البيئية والتقارير ,والتالعب

 :(26:2005، )الوردات اآلتية المسؤوليات
 بيا. يضطمعوف مراجعة ميمة بأي يتصؿ فيما وخاصة العامة ىداؼاأل تطوير 
 المراجعة أدلة وتقييـ (المراجعة إجراءات مف متكاممة منظومة بواسطة) وتجميع اختيار 

 االستدالؿ. في اإلحصائية األساليب باستعماؿ
 تمؾ متمقي مف مختمفة فئات ولعدة صور عدة في المراجعة نتائج عف التقارير رفع 

 .ريرالتقا
 ، ياو العز  ، )العانياآلتية  الميارات اكتساب المراجع عمى ينبغي المسؤوليات تمؾ ولتحمؿ
29:2009) : 
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 الجديدة واألساليب والمفاىيـ بالمبادئ المعمقة والمعرفة والتحميمي، االنتقادي التفكير ميارات -
 الداخمية. لمرقابة

 أو فييا العامميف األفراد أو بالشركة ةمتصم كانت سواء مراجعة عممية أي فيـ عمى القدرة -
 المتبع. النظاـ

 عدد عبر المراجعة تكنولوجيا مع والتواصؿ الميني، السموؾ وقواعد ةالمين بأخالقيات االلتزاـ -
 .المراجعة تقارير أنواع مف متنوع
 :اىذاخييج اىَزاجؼج ٍؼاييز زيفي تط٘  ح٘مَج اىتْ٘ك.دٗر 2-3-2

 داخؿ تنفيذىا ويتـ ,متباينة واقتصادية وقانونية ثقافية بيئات في داخميةال المراجعة أنشطة تتـ  
 تمؾ كؿ مختمفيف، أشخاص خالؿ ومف التنظيمية وىياكميا وأحجاميا أىدافيا تتبايف مؤسسات
 فمف لذا المختمفة، البيئات في الداخمية المراجعة أنشطة ممارسةفي  تؤثر قد واالختالفات الفروؽ

 عمؿ وضبط لتسييؿ مستمرة وتطوير تقويـ عمميةل الداخمية المراجعة اييرمع إخضاع الضروري
 العالمية المالية زماتلأل ستجابةالا مف وكجزء المعايير، ىذه ظؿ في الداخمييف المراجعيف

 دور وتطوير ليا كعالج الشركات لحوكمة العالمي االقتصاد في حصمت التي والمستجدات
 معايير تطوير خالؿ مف األمر ىذا تحقيؽ تسييؿ ويتـ ؤدييا،ت تيال والوظائؼ الداخمية المراجعة
 معيد أصدر األمر ليذا وتنفيذاً  المؤسسات،و  البنوؾ حوكمة متطمبات ضوء في الداخمية المراجعة
 المراجعة معايير أصدرت إذ االقتصادية المستجدات لمواكبة حديثة معايير الداخمييف المراجعيف
   :(56:2009، بدالصمد)عمى النحو اآلتي, ع مجموعتيف في الحديثة

 :الصفات معايير .2-3-2-1 
 الداخمييف المراجعيف معيد مف صادرة رئيسية معايير أربعة مف مكونة مجموعة عف عبارة ىي
 وىي فييا الداخمية المراجعة أنشطة يؤدوف الذيف واألفراد المؤسسات وخصائص سمات تتناوؿ
   : (57:2009، بدالصمد)ع يأتي كما

 المراجعة بأنشطة القائميف عاتؽ عمى الممقاة المسؤوليات مف الغرض 1000 معيار .1
 الئحة في رسمياً  تدوينيا ووجوب ,ليـ الممنوحة السمطات مف والغرض ,الداخمية
 .المؤسسة في سمطة أعمى مف اعتمادىا يتـ التي الداخمية المراجعة

 ىذه أداء في والموضوعية الداخمي المراجعة ألنشطة بالنسبة االستقاللية 1100 معيار .2
 .الداخمييف لممراجعيف النيائي الرأي إبداء في والموضوعية األنشطة

 العناية وبذؿ الداخمية المراجعة ألنشطة الداخمي المراجع أداء في البراعة 1200 معيار .3
 .تأديتيا في الالزمة المينية

  ف.والتحسي قويـالت لعمميات وخضوعيا الداخمية المراجعة جودة 1300 معيار .4
 :األداء معايير -.2-3-2-2
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 تصؼ والتي الداخمييف المرجعيف معيد مف صادرة ةرئيس معايير سبعة عف عبارة وىي  
، عثماف) وىي األنشطة تمؾ أداء قياس خالليا مف يتـ التي والمعايير الداخمية المراجعة أنشطة

8:2013): 
 مدير عمى مراقبتيا مسؤولية تقع والتي الداخمية المراجعة نشاط إدارة 2000 رقـ معيار .1

 لتمكيف والفاعمية بالكفاءة اإلدارة ىذه تتميز أف المؤسسة وينبغي في المراجعة قسـ
 لممؤسسة. إضافية قيمة خمؽ مف الداخمية المراجعة

 الداخمية المراجعة نشاط عمى يجب إذ الداخمية، المراجعة عمؿ طبيعة 2100 رقـ معيار .2
 وحوكمة والسيطرة والرقابة المخاطر إدارة تحسيف في وبالمساىمة بالتقويـ تقـو أف

 .المؤسسات
 .العمؿ ميمة تخطيط 2200 رقـ معيار .3
 يقوموا أف الداخمييف المراجعيف عمى ينبغي إذ العمؿ، ميمة أداء 2300 رقـ معيار .4

 .الميمة أىداؼ لتحقيؽ كافية معمومات وتسجيؿ وتقويـ وتحميؿ بتحديد
 بإيصاؿ يقوموا أف الداخمييف المراجعيف عمى ينبغي إذ النتائج وصيؿت 2400 رقـ معيار .5

 .المناسبيف والطريقة الوقت أي المراجعة عمؿ نتائج
 الذي الداخمية المراجعة قسـ مدير عمى تقع الميمة وىذه التقدـ متابعة 2500 رقـ معيار .6

 عميو الحفاظ مسؤولية ويتولى لمعمؿ نظاـ يؤسس أف عمى حريصا يكوف أف ينبغي
يصاؿ ومراقبتو  .لإلدارة النتائج وا 

 أصبحت المخاطر إدارة وتحسيف تقويـ أف بما لممخاطر، اإلدارة قبوؿ 2600 رقـ معيار .7
 قسـ مدير عمى ينبغي 2120 المعيار بموجب الداخمية المراجعة عمؿ نشاط ضمف

 أنو أحس ذاا  و  المخاطر مف اإلدارة تتقبمو الذي المستوى مف التأكد المؤسسة في المراجعة
 اإلدارة مع الموضوع يناقش أف عميو تتحممو أف لممؤسسة يمكف الذي المستوى مف أعمى
ذاو  العميا  المناسب. الحؿ إلى لمتوصؿ اإلدارة مسلمج رفعو يتـ حمو يتـ لـ ا 

 يختص الثانية موعةالمج مف 2100 رقـ المعيار مف المتفرع 2110 رقـ والمعيار   
 حوكمة عمميات في الداخمية المراجعة نشاط يساىـ أف ينبغي أنو إلى ويشير المؤسسات، بحوكمة

، عثماف) يأتي ما خالؿ مف الحوكمة عممية وتحسيف تقويـ في إسيامو بواسطة المؤسسات
9:2013) : 

 اإلفصاح عمى وقادرة مييأة اإلدارات تكوف بحيث وتحقيقيا واألىداؼ القيـ وضع مف التحقؽ -
  ا.عميي والمتفؽ المحددة لألىداؼ مطابقة أفعالياو تيا وقراراتيا نشاطا عف
 : (171:2006لبيب، ) ؿخال مف األىداؼ إنجاز عممية مراقبة - 

 بو القياـ العامموف كمؼ التي المسؤوليات مستوى عمى المنفذ األداء نوعية تقويـ.  
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 وتطويرىا المؤسسة عمميات لتحسيف المناسبة التوصيات تقديـ.  
 منيا الالـز باقتراح التدريب طريؽ عف جيةاإلنتا الكفاية رفع. 
 طريؽ عف لمفحص قابمة المتخذة والقرارات األفعاؿ تكوف إذ المساءلة مف التحقؽ 

  .الداخمية المراجعة
 والبرامج العمميات أو المناطؽ تحديد طريؽ عف المؤسسة قيمة عمى الحفاظ مف التحقؽ 

 .المراجعة أثناء وتقويميا مراجعتيا يجب التي
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ػاضطبحثػاألول

ػإجراءاتػاضدرادظػ

ػطػدطظ:.ػ3-1

راس  ة المتبع  ة, حي  ث يحت  و  عل  ى أس  اليب جم  ع يت ي  ة الدِّ ن  اول ه  ذا المبح  ث توض  يحاً لمنهجِّ

ية تتوير أداة  الدراسة والتعريف بها فضالً عن االختبارات الخاص ة ب ؤداة الدراس ة,  البيانات ومنهجِّ

البيان   ات واختب   ار الفرض   يات، فض   الً ًع   ن تحلي   ل  واألس   اليب اإلحص   ائية المس   تخدمة ف   ي تحلي   ل

يموغرافيَّة ألفراد العينة.  الخصائل الدِّ

ػأداضغبػجطعػاضبغاظات:ػػ.ػػ3-1-1

راس ة عل ى ن وعين م ن البيان ـات عل ى الباحث  تاعتمد  ة ف ي جم ع البيان ات الالزم ة له ذه الدِّ

 النحو اآلتي:

ػاضبغاظاتػاضثاظوغظ:ػػػ.ػ3-1-1-1

في مجموعة من الكتب والدوريات العربيَّ ة واألجنبيَّ ة، وأدل ة المراجع ة  اناتتتمثل هذه البي 

راس  ات المنش  ورة، ومع  ايير حوكم  ة الش  ركات, ومع  ايير المراجع  ة الداخلي  ة ورس  ائل  الدوليَّ  ة والدِّ

الماجس  تير وال  دكتوراه، والق  وانين والتعليم  ات الرس  ميَّة ذات العالق  ة فض  ال ًع  ن جم  ع م  ا تيسَّ  ر م  ن 

راس ة وال ذ  ُيع د ج زءاً  مواقع متاحة عبر شبكة اإلنترنيت، بحيث تمَّ تغتي ة الج زء النظ ر  م ن الدِّ

راسة الميدانية.  أساسياً من إجراء الدِّ

ػاضبغاظاتػاألوضغظ:ػػػ.ػ3-1-1-2

راسة قامت الباحثة بجمع  راسة على أنَّها دراسة ميدانية، ولتحقي  أهداف الدِّ ُتصنَّف هذه الدِّ

ولية عن تري  استخدام أسلوب االستقصاء، إذ تمَّ تصميم نموذج االستبانة، وتمَّ صياغة البيانات األ

فقراتها باالعتماد على آليات ومبادئ حوكمة الشركات , ومعايير المراجعة الداخلية ، فضال ًعن 

راسة.  الجزء النظر  من الدِّ

 

 

اضثاضثاضغصلػ  

 اضدرادظػاضطغداظغظ

 

 

اجراءاتػاضدرادظاضطبحثػاالول:ػ  

اختبارػوتحضغلػاضغرضغات:ػاضطبحثػاضثاظي  
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ػتطوغرػأداْةػاضدؼرادظػواضتطرغفػبؼا:ػػػػػػػػ.ػ3-1-2

عملي  ة تت  وير االس  تبانة عل  ى ع  دة خت  وات حت  ى وص  لت إل  ى الص  يغة النِّهائي  ة،  انت  وت 

 وتتلخل هذه الختوات باآلتي.

الدوليَّة  المراجعةمعايير و األدبيات المتعلقة بحوكمة الشركات, والمراجعة الداخلية شاضاعرؼ . تمَّ 1

 سلوك المهني.اإلتار النظر  الذ  انتهى إليه الباحثون، وقواعد الو, ذات العالقة 

راسة 2 بدور آليات حوكمة الشركات في تحسين جودة أداء والمتعلقة  كلها. بعد أن تمَّ اعتماد أبعاد الدِّ

م ع المش رف  تعدة مح اور، حي ث قام  إلى االستبانة,بتبويب أسئلة  ةالباحث تقام المراجعة الداخلية

راسة ا  ألساسيَّة.بمراجعتها للتؤكد من شموليتها، وتغتيتها لجوانب الدِّ

راسة على عدد من األساتذة األكاديمييِّن العاملين في الجامعات 3 اليمنية الرس ميَّة . تمَّ عرض أداة الدِّ

، للتؤكد من تغتيتها وشموليتها لجوانب الموض وع، ووض وحها وإزال ة الغم وض ال ذ  ق د والخاصة

 يكتنف عناصرها.

راسة بموجب المالحظات الت4 مون . بعد تعديل أداة الدِّ السيما المالحظات التي أٌجم ع ي أبداها المحكَّ

راسة.عليها   جرى توزيعها على عينة الدِّ

راسـة    اآلتي: من )االستبانة(وتتكون أداة الدِّ

يحت   و  عل   ى الخص   ائل الديموغرافيَّ   ة للمس   تجيبين مث   ل: المإه   ل العلم   ي،  :المحوووور األول. 1

 ة في أعمال التدقي . والتخصل، والمستوى الوظيفي، وعدد سنوات الخبر

 أداء( فق  رات تتعل    ب  دور لج  ان الحوكم  ة ف  ي تحس  ين ج  ودة 9ويحت  و  عل  ى ) . المحووور الثووانً:2

 المراجعة الداخلية.

( فقرة تتعل  بدور لجان المراجعة في تحسين جودة 14اشتمل هذا المحور على ). المحور الثالث: 3

 المراجعة الداخلية. أداء

 أداء( فق  رات تتعل    ب  دور لج  ان المخ  اتر ف  ي تحس  ين ج  ودة 9  عل  ى )يحت  و . المحووور الرابووع:4

 المراجعة الداخلية.

 أداءف  ي تحس  ين ج  ودة  اإلدارة( فق  رة تتعل    ب  دور مجل    12يحت  و  عل  ى ) المحووور الخووامس:. 5

 المراجعة الداخلية.
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ودة ( فقرات تتعل  ب دور المراجع ة الخارجي ة ف ي تحس ين ج 11يحتو  على ) المحور الخامس:. 6

 المراجعة الداخلية. أداء

راس ة وفق اً لم ا يبين ه  جاب اتوتجدر اإلشارة إلى أنه تمَّ اس تخدام مقي ا  ليك رت الخماس ي إل عين ة الدِّ

 الجدول اآلتي:      

ػ(1جدولػرشمػ)

ػواضدرجاتػاضطػابضظػضؼاػجاباتسئاتػاإل

 اضدرجاتػاضطػابضظػدرجظػاضػغاسػاضغئات

ػطواسقػتطاطًا 5 %111 -% 81من 
ػطواسق 4 %81 -% 61من 
ػطحاغد 3 %61 -% 41من 
ػزغرػطواسق 2 %41 -% 21من 

ػزغرػطواسقػتطاطًا 1 %21 -% 1من 

ػ

 (2.49 -1(ثالث فئات إلىالحسابية  اتتتوزيع معيار  فقد تمَّ تقسيم المتوسوفي ظل غياب 

ج  ة عالي  ة. ه  ذا تعن  ي در (5 -3.5)تعن  ي درج  ة متوسِّ  تة، و )3.49 -2.51(تعن  ي درج  ة متدني  ة، و

 .%(61 -% 41)والذ  يمثل نسبـة تؤثير تقع بين (3)فرضي مقداره  متوستعلى  الباحثة تواعتمد

 ته:ورغظػطجتطعػاضدرادظ.وصفػ3-1-3

والبالخ عددىا  في الجميورية اليمنية, البنوؾ التجارية العاممةيتكوف مجتمع الدراسة مف           

ة غرضية مف المديريف التنفيذييف, والمديريف المالييف, والمراجعيف قصدياختيار عينة ( بنكًا, وتـ 12)

 .الداخمييف, وأعضاء مجمس اإلدارة لمبنوؾ, ورؤساء أقساـ المحاسبة في البنوؾ مجتمع الدراسة

راسة بـ ) ( بنك اً، وُتع د 12( فرداً يعملون ف ي )144وبناًء على ما سب  فقد تمَّ تحديد عينة الدِّ

 نظراً ألنه تمَّ أخذ كافة البنوك التجارية. هذه العينة مسحية

راس ة الت  ي ت  مَّ   وم ن الج  دير بال ذكر أنَّ  ه ت مَّ توزي  ع االس  تبانة واس تالمها بالي  د عل ى عين  ة الدِّ

 عدد االستبانات الموزعة والمستردة والخاضعة للتحليل.واآلتي يبيَّن تحديدها أعاله 
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ػ(2جدولػرشمػ)
 جابظػاضغطضغَّظاضطغؼظظػاضطدتؼدسظػودرجظػاالدت

 النسبة العدد بيــــان
 %111 144 االستبانات الموزعة
 %91 131 االستبانات المستردة

 %3 5 االستبانات غير الصالحة لمتحميؿ
 %87.5 126 االستبانات الخاضعة لمتحميؿ

ػاضدؼرادظ:ػاضخاصَّظػبأداةػاتختباراال.ػ3-2-4

راس ة تق ي  ألداة الت ي ت م اس تخدامها ف ي ه ذه الدِّ ا التؤكد م ن أنَّ  إلىات ختبارتهدف هذه اال 

, كما تهدف إلى التعرف على درجة مصداقية إجابات العين ة، وم ن االختب ارات فعلياً ما ينبغي قياسه

راسـة اآلتي:  التي تمَّ استخدامها في هذه الدِّ

ػصدقػاألداة:.3-2-4-1

جم  ع  إل  ىراس  ة يمك  ن أن ت  إد  ه  ي عملي  ة التؤك  د م  ن أنَّ العب  ارات الت  ي تحتويه  ا أداة الدِّ  

(Sekaran,2003)البيانات بدقة 
بعرضها على مجموع ة م ن المختص ين  الباحثة ت، ولتحقي  ذلك قام 

به  دف التؤك  د م  ن وض  وح العب  ارات المس  تخدمة وس  هولتها،  (أك  اديمييِّن ومهني  يِّن)ف  ي مج  ال الت  دقي 

راس  ة، حي  ث ت  مَّ تح أس  اتذة  (11)كيمه  ا م ن قب  ل أكث  ر م  ن وش مولها وق  درتها عل  ى تحقي    أه داف الدِّ

وق د ت مَّ األخ ذ بالمالحظ ات (. 2) كما هو موضح في الملح  رق ماليمنية ومن مختلف الجامعات  جامعيين

مون وخصوصاً المالحظات التي توافقت اآل راءواآل  حولها.   راءالتي أبداها المحكَّ

ػ(:Reliabilityثبـاتػاألداةػ).3-2-4-2

راس ة باس تخدام أداة  يقصد بثبات األداة  إمكانية الحصول على البيانات نفس ها عن د إع ادة الدِّ

راسة نفسها على األفراد أنفسهم في ظل ظروف واحدة  .(Sekaran, 2003) الدِّ

والختبار ثب ات االس تبانة وإمكاني ة االعتم اد عليه ا ف ي اختب ار الفرض يات وتحقي   أه داف  

راسة، فقد تمَّ استخدام مقيا  اال لقي ا  درج ة  (Cronbach Alpha)تسا  الداخلي كرونباخ ألفا الدِّ

راسة عن أسئلة االستبانة.  مصداقية إجابات عينة الدِّ



81 

 

ه  ا معام  ل الثب  ات ال  داخلي α)ويمك  ن تفس  ير ألف  ا   ب  ين  (Internal Consistency)( عل  ى أنَّ

حص ائياً له ذا المقي ا  ه ي ( وأنَّ القيم ة المقبول ة إ1اإلجابات، ولذا فإنَّ قيمتها تت راوح ب ين )ص فر، 

 .(Sekaran, 2003)فؤكثر% 61

وقد أظهرت نتائم احتساب هذا المعامل أنَّ ثبات الفقرات كان عالياً جداً، مما يإك د إمكاني ة  

ػ.(3)االعتماد على االستبانة في اختبار الفرضيَّات، كما يوضح ذلك الجدول 
 (3جدولػرشمػ)

 (Cronbach Alpha)اختبارػثباتػأداةػاضدؼرادظ

 قيمة معامل ألفا المحور الذي تقيسو عدد األسئمة الفرضية المتغير
 %87 المحور الثاني 9 األولى دور لجان الحوكمة

 %93 المحور الثالث 14 الثانية دور لجان المراجعة 
 %86 المحور الرابع 9 الثالثة دور لجان المخاطر
 %86 المحور الخامس 12 الرابعة دور مجمس اإلدارة

 %81 المحور السادس 11 الخامسة دور المراجعة الخارجية

 %95 عام 54 - أسئمة االستبانة بشكل عام
ػ:.ػاختبارػاضتوزغعػاضطبغطي3-1-5

ما إذا  ختبارال Kolmogorov-Smirnov Test( K-Sسمرنوف )-كولمجورف اختبارتم استخدام 
 (.4تائم كما هي مبينة في جدول )كانت البيانات تتبع التوزيع التبيعي من عدمه, وكانت الن

 (4جدولػرشمػ)

ػKolmogorov-Smirnov Test(ػK-Sدطرظوفػ)-صوضطجورفػاختبار

القيمة االحتمالية  قيمة االختبار عدد األسئمة الفرضية المتغير
(Sig) 

 0.246 1.023 9 األولى دور لجان الحوكمة

 0.366 0.92 14 الثانية دور لجان المراجعة 

 0.242 1.027 9 الثالثة مخاطردور لجان ال

 0.335 0.94 12 الرابعة دور مجمس اإلدارة

 0.135 1.16 11 الخامسة دور المراجعة الخارجية

 0.225 1.44 54 - جميع مجاالت االستبانة 

 



82 

 

( لجميع المجاالت أكبر من مستوى Sig( أن القيمة االحتمالية )5يالحظ من الجدول )

توزيع بيانات الدراسة يتبع التوزيع التبيعي, لذلك تم استخدام  (, وعليه فإن0.05الداللة )

 االختبارات المعلمية الختبار الفرضيات.

ػاضطدتخدطظػسيػططاضجظػاضبغاظات:ػاإلحصائغظاألداضغبػ.ػ3-1-6

نظراً ألنَّ اختيار األسلوب المالئم في التحليل يعتمد بشكل رئي  على ن وع البيان ات الُم راد ػ

م االعتماد على عدد من األساليب اإلحصائية ك ان أبرزه ا برن امم الرزم ة اإلحص ائية تحليلها، فقد ت

وذل  ك م  ن أج  ل توظي  ف البيان  ات الت  ي ت  مَّ  ، الواحوود والعشووروناإلصوودار  (SPSS)للعل  وم االجتماعي  ة 

راس ة  اتها. وف ي ض وء تبيع ة متغي رات الدِّ راس ة واختب ار فرض يَّ الحصول عليه ا لتحقي   أه داف الدِّ

 ليب القيا  وأغراض التحليل فقد تمَّ استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:وأسا

ػ:(Arithmetic mean)اضحدابيػػاضطتودط.ػ1

ُيع  د ه  ذا األس  لوب م  ن األس  اليب اإلحص  ائية الوص  فيَّة الت  ي تس  تخدم ف  ي وص  ف إجاب  ات  

راس ة. ويتل   علي ه ف ي بع ض األحي ان مص تلح المتوس ت أو  mean المستجيبين وعرض نتائم الدِّ

ل المحاسبي"   " ويستخدم لتمثيل مجموعة من البيانـات بقيمة واحدة.Averageالمعدَّ

وُيعد أحد أهم مقايي  النزع ة المركزي ة حي ث يمت از ببس اتة فكرت ه وس هولة حس ابه، وب ؤنَّ عملي ة  

 إحتسابه تستند إلى كافة البيانات المتاحة كما تخضع للعمليات الجبريَّة.

ػ:(Standard deviationضططغاريػ)االظحرافػا.ػ2 

ى في بعض األحيان باالنحراف القياسي، ويعبِّر ع ن مق دار تش تت الق يم ع ن وس تها   ويسمَّ

الحسابي مقاساً بوحدات المتغيِّر نفسه، وُيعد من أهم مقايي  التشتت ويقف في مقدمتها عن د التتبي   

 وله نف  مميزات المتوست الحسابي.

ػ.ػاضظدبظػاضطئوغظ:3

 هذا المقيا  لتلخيل البيانات المتعلقة بالخصائل الديموغرافيَّة للمستجيبين.ستخدم اُ  

ػ(:Reliability Testثباتػاألداةػ)ػاختبار.ػ4

راس ة ومق دار االتس ا ػCronbach Alphaػاختبارتمَّ استخدام ػ ال داخلي  لقيا  ثبات أداة الدِّ

 .لها
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ػ(:One Sample T- Testضضطغظظػاضواحدةػ)ػTػاختبار.ػ5

ك  ان متوس  ت  إذايس  تخدم لفح  ل م  ا ُيع  د ه  ذا االختب  ار م  ن االختب  ارات المعلميَّ  ة القوي   ة، و 

متغير ما لعينة واحدة يساو  قيمة ثابتة. ويشترت إلجراء هذا االختبار شرتان األول: إتباع المتغير 

ين  ة كبي  راً الُم  راد إج  راء االختب  ار عل  ى متوس  تة للتوزي  ع التبيع  ي, والث  اني: أن يك  ون حج  م الع

ـة.  31ويتجاوز  مفردة فضال ًعن أنهـا عشوائيَّة أو مسحيَّ

ػػ(:One Way Anova - Test)ػاضتباغنػاأُلحاديػاختبار.ػ6

بين ثالث مجموعات فؤكثر  إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية يستخدم لمعرفة ما

 من البيانات.

ػادظ:ضطغظظػاضدرػتحضغلػاضخصائصػاضدغطوزراسغَّظػػ.3-1-7

راسة الميدانيَّة، تتناول الباحثة في هذه الفقرة استعراض الخص ائل   توتئًة لتحليل نتائم الدِّ

نتها  الديموغرافيَّ  ة للعين  ة المس  تجيبة الت  ي ت  مَّ استخالص  ها م  ن فق  رة المعلوم  ات العامَّ  ة الت  ي تض  مَّ

 االستبانة.

ػ(5جدولػرشمػ)

 ضطغظظػاضدرادظتحضغلػاضخصائصػاضدغطوزراسغَّظػ

 اضظدبظػاضطئوغظ اضتصرار سئاتػاضطتعغر ضطتعغرا

 ضطياضطؤعلػاضط

 %84.1 116 بصاضورغوس
 %7.9 11 طاجدتغر
 %1.6 2 دصتوراه
 %6.3 8ػأخرى

 اضتخصصػاضطضطي

 %47.6 61 طحادبظ
 %28.6 36ػرضومػطصرسغظ

 %19 24ػأرطالػإدارة
 %4.8 6 اشتصاد

 %7.1 9 طدغرػرام اضوظغغيػتوىاضطد
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 اضظدبظػاضطئوغظ اضتصرار سئاتػاضطتعغر ضطتعغرا

 %1.6 2ػطجضسػإدارةػرضو
 %8.7 11ػطدغرػطاضي
 %22 28ػطراجعػداخضي

 %7.9 11ػرئغسػشدمػاضحدابات

 %52.3 66ػطحادب

 دظواتػاضخبرة

 %33.3 42ػدظواتػ5أشلػطن
 %33.3 42ػدظواتػػ11إضىػأشلػطنػ–ػ5طنػ
 %17.5 22ػدظظػ15ػإضىػأشلػطنػ–ػ11طنػ

 %15.9 21ػدظظػسأصثرػ15

 %100 126ػاضطجطوع

 

ػاضطضطي:ػ-1 العينة يحملون مإهالت  أفرادمن % 84أنَّ حوالي  (5)يبيِّن الجدول رقم  ػاضطؤعل

مما % من أفراد العينة يحملون مإهالت عليا ماجستير ودكتوراه, 9.5وان ما نسبته البكالوريو  ، 

 أفرادجميع يعك  التؤهيل العلمي العالي والمتخصل، وُيعد ذلك من المإشرات التي تعب ر بؤنَّ 

تعزز من موثوقية االعتماد  آراءب عنها، واإلجابة االستبانةالعينة مإهلين بشكل كاٍف لفهم أسئلة 

ػعليها عند التحليل.
تخص ل المحاس بة  إل ىينتم ون مم ن العين ة  أف رادأنَّ  (5)يبيِّن الجدول رق م   اضتخصصػاضطضطي:ػ-2

يعمل ون ف ي قت اع د هذا أم راً تبيعي اً ك ونهم ويع%، 47.6وبنسبة بلغت  فرداً ( 61)بلغ عددهم حيث 

هم ك  ونهم مم  ن در  مس  اقات المحاس  بة عموم  اً إجاب  ات، كم  ا يع  زز الثق  ة والدق  ة ف  ي م  الي )البن  وك(

وبم ا نس بته  علوم مص رفيةتخصل  إلى ( فرداً 36(على وجه الخصول، بينما ينتسب  والمراجعة

أف  راد  س  تة, و%19وبم  ا نس  بته  عم  الإدارة األتخص  ل  إل  ى ف  رداً  (24)ف  ي ح  ين ينتس  ب%، 28.6

راسة. % 4.8تخصل اقتصاد وبما نسبته  إلى ينتمون  من إجمالي عينة الدِّ

ػ-3ػ راسة بحسب المستوى الوظيفي  أفراديتوزع ػاضطدتوىػاضوظغغي:ػ مدير  (  9) إلىعينة الدِّ

،  %1.6 سبةعضو مجل  إدارة ويشكل ن (2)من إجمالي العينة، و% 7.1، يشكلون ما نسبته عموم 
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( مراجع 28في حين هناك )%، 8.7وبما نسبته  فرداً ( 11) المديرين الماليينفي حين يبلغ عدد 

( فرداً بوظيفة محاسب ويشكلون 76% من اجمالي أفراد العينة, و)22داخلي ضمن العينة ويشكلون 

 يَّة عليامما يدل على أنَّ االستبانات قد وزعت على أشخال ذو  مستويات وظيف، %61.2نسبة 

ػ.وتخصصية, األمر الذ  يعزز الثقة في نتائم الدراسة
العينة يتمتعون بخبرات متميِّزة وتويلة  أفرادأنَّ غالبية  (5)يتضح من الجدولػدظـواتػاضخبرة:ػ-4

إذ بلغ عدد الذين تزيد خبرتهم على خم  سنوات  المحاسبة والمالية وإدارة األعمالفي مجال مهنة 

على أنَّ األغلبية  اً إيجابي اً من إجمالي العينة، ويعد هذا مإشر% 66.6لون ما نسبته يمث فرداً و( 84)

واإلجابة  االستبانةمن ذو  الخبرة العالية، مما يعزز القدرة العلميَّة والعمليَّة على استيعاب أسئلة 

راسة.  عنها ػبصورة مناسبة تساعد في تدعيم الحكم على فرضيات الدِّ
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ػاضطبحثػاضثاظي

 اضغرضغاتػاختبارحضغلػاضبغاظاتػوتػ

دور لجوووان الحوكموووة فوووً تحسوووٌن جوووودة أداء المراجعوووة  .تحلٌووول ءراء المسوووتجٌبٌن بشوووؤن3-2-1

 .الداخلٌة

دور لج  ان الحوكم  ة ف  ي تحس  ين ج  ودة أداء المس  تجيبين للتع  رف عل  ى  تحلي  ل آراءلغ  رض 

 آراءبه دف الكش ف ع ن  راتفق  (9)ن م  ضُ و االستبانةمن الثاني صل المحور خُ  المراجعة الداخلية

التي تمَّ الحصول عليها ونتائم تحليلها إحصائياً  جاباتفي هذا الشؤن، وقد تمَّ  تلخيل اإلالمستجيبين 

 وفقاً لما يوضحه الجدول اآلتي.

 (6جدول )

دورػضجانػاضحوصطظػسيػباضطتطضقػػحورضغػراتػاضطػاضطتودطاتػاضحدابغظػواالظحراساتػاضططغارغظ
ػاضطراجطظػاضداخضغظػاءأدتحدغنػجودةػ

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الرتبة

1 
 اإلدارةن ترشيح رؤسـاء المجـان المنبثقـة عـن مجمـس إ

 0.847 4.222 .من قبل لجنة الحوكمة يعزز جودة المراجعة الداخمية
2 

2 
عضـــوية  إلـــىشـــخال المـــؤىمين لالنضـــمام تحديـــد األ

 0.933 4.159 راجعة الداخميةيعزز جودة الم اإلدارةمجمس 
4 

3 
التنفيــذي  الــرئيس أداء ومراقبــة اإلشــرافقيــام المجنــة ب

 0.735 4.064 .يعزز جودة المراجعة الداخمية
6 

4 
المســـتقل يعـــزز جـــودة  اإلدارةاختيـــار عضـــو مجمـــس 

 .المراجعة الداخمية
4.008 0.785 

8 

5 
دليل الحوكمـة فـي البنـك  إعدادعمى  اإلشرافالتوجيو و 

 .تطويره يعزز جودة المراجعة الداخميةو 
3.897 0.778 

9 

6 

ـــس  ـــد مجم ـــة  اإلدارةتزوي بالتقـــارير والتوصـــيات المتعمق
بمدى التزام البنك بدليل الحوكمة يعزز جـودة المراجعـة 

 .الداخمية 
4.175 1.028 

3 

7 
ــزز إ ــق الحوكمــة بالشــكل الســميم يع ن التأكــد مــن تطبي

 0.813 4.302 جودة المراجعة الداخمية.
1 

 5 0.936 4.143التأكد من التزام البنك بسياسة منح المكافـتت والحـوافز  8
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 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الرتبة

يعـــزز جــــودة المراجعــــة  اإلدارةالمعتمـــدة مــــن مجمــــس 
 الداخمية.

9 

قيـــام المجنـــة بالموافقـــة عمـــى التوصـــيات المقدمـــة مـــن 
ـــزز  ـــين المســـؤولين االكفـــاء يع ـــذي بتعي ـــرئيس التنفي ال

 .جودة المراجعة الداخمية
4.024 0.743 

7 

  0.719 4.085 المتوسط العام

 

جميع عبارات المحور حازت على متوستات حسابية عالية ومتوستة أن  (6) يبين الجدول

( إذ بل  غ المتوس  ت الع  ام للمح  ور 3وه  ي أعل  ى م  ن المتوس  ت الفرض  ي المعتم  د ف  ي الدراس  ة الب  الغ )

( ح ازت عل ى 7الفق رة رق م ), وب النظر إل ى الج دول نالح ظ ان 1.719وبانحراف معيار   4.185

 ( والتي ت نل عل ى "1.813بانحراف معيار  ), و(4.312متوست حسابي ) ؤعلىالمرتبة األولى ب

ذل ك  الباحث ةع زو وت "، ان التؤكد من تتبي  الحوكمة بالشكل الس ليم يع زز ج ودة المراجع ة الداخلي ة

واعد الحوكمة يإد  بالضرورة إلى التتبي  السليم لمفاهيم وقوجود قناعة لدى عينة الدراسة أن  إلى

ان ترش  يح رإس  اء ( والت  ي ت  نل عل  ى " 1الفق  رة رق  م ) تحس  ين ج  ودة المراجع  ة الداخلي  ة , وت  ؤتي

المرتب ة في " من قبل لجنة الحوكمة يعزز جودة المراجعة الداخلية اإلدارةاللجان المنبثقة عن مجل  

وج ود  إل ى(، األم ر ال ذ  يش ير 1.847( وانح راف معي ار  )4.222الثانية بمتوس ت حس ابي بل غ )

أق ل م ن الواح د الص حيح, وتع زو العينة بشؤن الفقرة حيث نجد االنحراف المعي ار   أفراداتفا  بين 

الباحثة ذلك إلى أن متتلبات الحوكمة تقضي بضرورة تعيين وترشيح رإوساء اللج ان المنبثق ة ع ن 

ولى التي يتم تشكيلها ومنوت بها القيام بترش يح مجل  اإلدارة من قبل لجنة الحوكمة, ألنها اللجنة األ

 .أعضاء بقية اللجان

بالتق  ارير والتوص  يات  اإلدارةتزوي  د مجل     "عل  ى ( والت  ي ت  نل6الفق  رة رق  م ) وج  اءت 

في المرتبة الثالثة بمتوست  "لمراجعة الداخليةالمتعلقة بمدى التزام البنك بدليل الحوكمة يعزز جودة ا

موافقة أفراد العينة على مضمون ( وهذا يدل على 1.128انحراف معيار  )( و4.175حسابي بلغ )

العبارة, وإن تشتت اآلراء بين مواف  ج داً ومواف   ومحاي د, وب رأ  الباحث ة أن ع دم اتس ا  إجاب ات 

أفراد العينة يعود إلى اختالف مستوى وع يهم وإدراكه م لمض مون الفق رة تبع اً لمس توياتهم الوظيفي ة 

 ير التخصل والخبرة.فضالً عن متغ
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الجدير بالذكر أن الفقرة الخامسة نالت أدنى متوست حسابي وبالمرتب ة األخي رة ف ي المح ور 

( , مما يشير إلى وج ود موافق ة م ن 1.778( وبانحراف معيار  )3.897إذ بلغ متوستها الحسابي)

 قبل أفراد العينة على مضمون الفقرة.

جاءت المتوستات الحسابية األخرى لهذا المحور, ويتؤكد  وما بين القيمة العليا والقيمة الدنيا

( وه و  4.085ال ذ  بل غ )ست الحسابي لجميع متوستات المحور قيمة المتو إلىهذا التفسير بالنظر 

ق د وافق وا عل ى جمي ع  ةالعين أفرادان جميع  إلى(, وهذا بدوره يشير 3من المتوست الفرضي ) أعلى

ن الفق رات ق د عب رت بوض وح ع ن أه م البيان ات أإل ى والت ي تش ير الفقرات التي تضمنها المحور , 

 المراجعة الداخلية. أداءالمتعلقة بدور لجان الحوكمة في تحسين جودة 

 .نتٌجة اختبار الفرضٌة األولى:3-2-2

Ho الداخميػػة المراجعػػة أداء فػػي تحسػيف جػػودةحوكمػػة ال لمجػاف إحصػػائيةذو داللػػة  دورىنػاؾ :  لووٌس 

 .العاممة في اليمف اريةالتج في البنوؾ

Ha :  فػػي  الداخميػػة المراجعػػة أداء فػػي تحسػػيف جػػودةحوكمػػة ال لمجػػاف إحصػػائيةذو داللػػة  دورىنػػاؾ

 .العاممة في اليمف التجاريةالبنوؾ 

دور لجان الحوكمة في تحسين جودة العينة حول  أفراد راءالحسابي العام آل المتوستبما أنَّ 

وأن  ه ل  ي  هن  اك  (،3)الفرض  ي  المتوس  تم  ن  أعل  ىوه  و ( 4.185)بل  غ  أداء المراجع  ة الداخلي  ة

إن ل  م نق  ل  راءعل  ى تق  ارب اآل , وه  و م  ا ي  دل (1.719)انح  راف معي  ار  كبي  ر إذ بل  غ المتوس  ت 

األم ر ال ذ  يمك ن مع ه الق ول  ,تجانسها حول هذا المتغير ، كما أنَّ درجة الموافقة بش كل ع ام عالي ة

 رضية البديلة.برفض الفرضية العدمية، وقبول الف

وللتحق    م  ن أنَّ المتوس  ت الحس  ابي ال  ذ  أب  داه المس  تجيبون أكب  ر بدرج  ة معنوي  ة م  ن أداة  

 (One Sample T- Test)القي  ا ، وأنَّ ه  ذه الزي  ادة ال ترج  ع للص  دفة، فق  د ت  مَّ اس  تخدام اختب  ار

 والجدول اآلتي يظهر نتيجة االختبار:

ػ(7جدولػرشمػ)
 ىضضغرضغظػاألوضػTظتغجظػاختبار

T المحسوبة T الجدولٌة 
مستوى الداللة 

[SIG] 

نتٌجة الفرضٌة 
 العدمٌة

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري
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 1.719 4.185 رفض 1.111 2.11 16.926

 

وه  ي أكب  ر م  ن 16.926المحس  وبة بلغ  ت  Tقيم  ة  يتض  ح أنَّ  (7)الج  دول رق  م  إل  ىب  النظر 

( 1.15فر وهو أقل من مس توى المعنوي ة المعتم د )قيمتها الجدولية، فضالً عن أن مستوى الداللة ص

وبما أنَّ قاعدة القرار هي: قبول الفرضية العدمية إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيم ة الجدولي ة 

ورفض  ها إذا كان  ت القيم  ة المحس  وبة أكب  ر م  ن القيم  ة الجدولي  ة، وم  ن ث  م فإنن  ا ن  رفض الفرض  ية 

 لمجػػػاف إحصػػػائيةداللػػػة  دورًا ذاىنػػػاؾ ويعن   ي ذل   ك أن  (Ha) ونقب   ل الفرض   ية البديل   ة (Ho)العدمي   ة

 .العاممة في اليمف التجاريةفي البنوؾ  الداخمية المراجعة أداء في تحسيف جودةحوكمة ال

المتعلووق بوودور لجووان المراجعووة فووً تحسووٌن جووودة أداء المراجعووة  المسووتجٌبٌن ءراءتحلٌوول .3-2-3

 . الداخلٌة

 أداءدور لج  ان المراجع ة ف  ي تحس  ين ج  ودة للتع رف عل  ى المس  تجيبين  آراءلغ رض تحلي  ل 

 آراءبه دف الكش ف ع ن  ةفق ر( 14)ض من  االستبانةمن  الثالثُخصل المحور  المراجعة الداخلية 

التي تمَّ الحصول عليها ونتائم تحليلها إحصائياً  جاباتالمستجيبين في هذا الشؤن، وقد تمَّ  تلخيل اإل

 ي.وفقاً لما يوضحه الجدول اآلت

 (8جدول )

سيػػاضطراجطظدورػضجانػباضطتطضقػػحورضغػراتػاضطػاضطتودطاتػاضحدابغظػواالظحراساتػاضططغارغظ
ػاضطراجطظػاضداخضغظػأداءتحدغنػجودةػ

 الرتبة
 

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الرتبة

1 
المراجعوة  إدارةمٌثاق وخطوة  المراجعة اعتماد  لجنة 

 دة المراجعة الداخلٌة.الداخلٌة ٌعزز جو
4.310 0.710 

1 

 9 0.954 4.032 الداخلً المراجع بدعم استقالل المراجعة لجنة همتس  2

3 
 موع االتصوال فاعلٌوة زٌوادة فوً المراجعوة لجنوة تسهم 

 .استقاللهم ودعم المراجعٌن
4.032 0.903 

8 

4 
نظوووم الرقابوووة  لجنوووة قٌوووام اللجنوووة بدراسوووة ومراجعوووة

علوموووات ٌعوووزز جوووودة المراجعوووة الداخلٌوووة وأمووون الم
 الداخلٌة.

4.008 0.795 

11 

5 
انشوووطة  أداءعلوووى  اإلشووورافب المراجعوووة لجنوووة تقووووم

المراجعوة الداخلٌووة والتؤكوود مون توووفر الموووارد الالزمووة 
  المنوطة. األعمال  داءأل

3.873 0.820 

13 

 6 0.709 4.040المراجعوة الداخلٌوة ٌعوزز  إدارة أداءقٌام اللجنوة بتقٌوٌم  6
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 الرتبة
 

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الرتبة

 .الداخلٌة جودة المراجعة

7 
توفر صالحٌة اللجنوة فوً الحصوول علوى أي معلوموات 

أو اسوتدعاء أي موظوف تنفٌوذي اإلدارة التنفٌذٌة ومن 
 لحضور اجتماعاتها. إدارةعضو مجلس 

3.587 0.870 

14 

8 
تقوووم اللجنووة باعتموواد خطووة التوودقٌق السوونوٌة ومراقبووة 

 .ٌةتطبٌقها بما ٌعزز جودة المراجعة الداخل
3.937 0.724 

11 

9 
تقوووم اللجنووة بمراجعووة القوووائم المالٌووة ومناقشووتها مووع 

 مما ٌعزز جودة المراجعة الداخلٌة. اإلدارة
4.167 0.865 

4 

11 
خلٌووووة وتتووووابع توووودرس اللجنووووة تقووووارٌر المراجعووووة الدا

 .اإلجراءات التصحٌحٌة
4.230 0.896 

2 

11 
خلٌووة المراجعووة الدا إدارةتقوووم اللجنووة باعتموواد خطووة 

 السنوٌة واي تغٌٌرات علٌها وموازنة تنفٌذها.
3.889 0.878 

12 

12 
المراجعوة الداخلٌوة  إدارةتتؤكد اللجنة مون مودى التوزام 
 بمعاٌٌر المراجعة الداخلٌة.

4.032 0.779 
5 

13 
المراجعوة الداخلٌوة  إدارةتتؤكد اللجنة مون مودى التوزام 

 بقواعد السلوك المهنً.
4.167 0.756 

3 

14 
مل اللجنة على ضمان اسوتقاللٌة المراجعوة الداخلٌوة تع

 وعدم ممارسة أي ضغوط علٌها.
4.032 0.779 

7 

  0.766 4.009 المتوسط العام

 

م  ن  أعل  ىك  ل الفق  رات ح  ازت عل  ى متوس  تات حس  ابية عالي  ة  أن (8) الج  دول يالح  ظ م  ن

 (4.119)ية( متوست حسابي نال المحور )الخال بالفرضية الثان إذ( 3متوست أداة القيا  والبالغة )

على وجود دور للج ان المراجع ة ف ي العينة  أفرادموافقة  إلىما يشير (, 1.766) وانحراف معيار 

ن االنح  راف إوع  دم تش  تتها حي  ث  راء, فض  الً ع  ن ترك  ز اآل تحس  ين ج  ودة أداء المراجع  ة الداخلي  ة

 . نسبة متدنية % وهي19من الواحد الصحيح وان نسبة االختالف بلغت  أقلالمعيار  

 إدارةميثا  وختة  المراجعة اعتماد  لجنة التي تنل على"( 1في حين حازت الفقرة رقم )

متوس  ت حس  ابي  ؤعلىالمرتب  ة األول  ى ب   عل  ى" المراجع  ة الداخلي  ة يع  زز ج  ودة المراجع  ة الداخلي  ة

ون الفقرة العينة على مضم أفرادموافقة جميع  إلىما يشير ،  (1.711بانحراف معيار  )و (4.31)

 اإلج راءاتة وال دليل وت وفرت الخوتعزو الباحثة ذل ك إل ى أن ه إذا ت  وعدم تشتتها جاباتواتسا  اإل

تجوي د  إل ىالمراجعة الداخلي ة فم ن التبيع ي أن ه ذا س يإد  بالض رورة  دارةالمكتوبة والواضحة إل

ل ى أن إع داد واعتم اد خت ة باإلض افة إ ,اإلدارة فضالً عن إمكانية متابعة ومراقبة أدائه الهذه  داءاأل

( والت ي 11تاله ا ف ي المرتب ة الثاني ة الفق رة رق م ) إدارة المراجعة الداخلية من مهام لجنة المراجعة,

التص  حيحية " بمتوس  ت  اإلج  راءاتت  نل عل  ى " ت  در  اللجن  ة تق  ارير المراجع  ة الداخلي  ة وتت  ابع 
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العين ة  أف رادافقة عالي ة م ن قب ل ( وعليه فهناك مو1.896( وانحراف معيار  )4.231حسابي بلغ )

 ( والتي نصها13الفقرة رقم ) وتؤتياختالفها،  موعد جاباتعلى مضمون الفقرة فضالً عن اتسا  اإل

المراجع ة الداخلي ة بقواع د الس لوك المهن ي " ف ي المرتب ة الثالث ة  إدارة" تتؤكد اللجنة من مدى التزام 

العينة عل ى  أفراد( وهذا يدل على موافقة 1.756( وانحراف معيار  )4.167بمتوست حسابي بلغ )

, وتعزو وعدم تشتتها جاباتاتسا  اإل إلىمضمون الفقرة وبدرجة عالية ويشير االنحراف المعيار  

الباحثة موافقة أفراد العينة وبدرجة عالية لمضمون الفقرة إلى أهمية الفقرة, كونها تتحدث عن قواعد 

اجب ات لجن ة المراجع ة التحق   م ن م دى الت زام إدارة المراجع ة وآداب سلوك المهنة, وم ن مه ام وو

نص ها التي ( 9. وحازت الفقرة رقم )الداخلية بقواعد السلوك المهني وكذا معايير المراجعة الداخلية 

" على مما يعزز جودة المراجعة الداخلية اإلدارةتقوم اللجنة بمراجعة القوائم المالية ومناقشتها مع  "

األم ر ال ذ  ,.5680 معي ار النح راف االو, 4.167ت الحس ابي حي ث بل غ المتوس  ابع ةالمرتبة الر

ة على مضمون الفقرة وبدرجة عالية وترى الباحثة ان ه م ن التبيع ي ان العين أفرادموافقة  إلىيشير 

تنال هذه الفقرة موافقة عالية م ن أف راد العين ة فض الً ع ن اتس ا  إجاب اتهم وتركزه ا بالموافق ة حي ث 

%, وهي نسبة عالية نظراً ألهمي ة المراجع ة المالي ة للق وائم المالي ة م ن قب ل 83لغت نسبة الموافقة ب

إدارة المراجعة الداخلية ومناقش تها م ع اللجن ة وم ع مجل   اإلدارة, قب ل اعتماده ا والتص دي  عليه ا 

 ومن ثم تمكين المراجع الخارجي من تدقيقها وإبداء الرأ  عن مدى صحتها وعدالتها.

( والت  ي ت  نل عل  ى " ت  وفر ص  الحية اللجن  ة ف  ي الحص  ول عل  ى أ  7الفق  رة رق  م ) وت  ؤتي 

لحض   ور  إدارةعض   و مجل     أو التنفيذي   ة و اس   تدعاء أ  موظ   ف تنفي   ذ   اإلدارةمعلوم   ات م   ن 

 3.587وست حسابي  في الج دول حي ث بل غ  أدنىحازت على  , إذالمرتبة األخيرة في  اجتماعاتها"

ن مض مون الفق رة غي ر ذ  إلى قناعة المستجيبين بؤ, وتعزو الباحثة ذلك 1.871وانحراف معيار  

الم  وظفين عين  ة الدراس  ة حي  ث ك  ان  ؤداءأهمي  ة مقارن  ة ببقي  ة الفق  رات خصوص  اً واألم  ر ال يتعل    ب  

واللج ان المنبثق ة  اإلدارةن مضمون الفقرة م رتبت بعم ل مجل   أمعظمهم مديرين تنفيذيين في حين 

 المراجعة. ه ال سيما لجنةعن

انش تة  أداءعل ى  اإلش رافب المراجع ة لجن ة " تق وم نص ها( التي 5)رقمبينما حازت الفقرة 

المرتب  ة قب  ل  المنوت  ة " عل  ى األعم  ال داءالمراجع  ة الداخلي  ة والتؤك  د م  ن ت  وفر الم  وارد الالزم  ة أل

 إل ىير م ا يش  1.82وانحراف معي ار   3.87وست حسابي بلغ  أدنىثاني  األخيرة, إذ حصلت على

العينة تركزت  أفراد ان إجاباتمضمون الفقرة, فضالً عن  علىالعينة  أفرادموافقة متوستة من قبل 

 بين مواف  جداً ومواف  ومحايد. 



92 

 

  :اختبار الفرضٌة الثانٌةنتٌجة .3-2-4

HO :  الداخميػػة  المراجعػػة أداء فػػي تحسػػيف جػػودة المراجعػػة مجػػافل إحصػػائيةذو داللػػة  دورىنػػاؾ ل  ي
 .العاممة في اليمف التجاريةبنوؾ في ال

Ha:  الداخميػػػة فػػػي  المراجعػػػة أداء فػػػي تحسػػػيف جػػػودة المراجعػػػة مجػػػافل إحصػػػائيةذو داللػػػة  دورىنػػػاؾ

 .العاممة في اليمف التجاريةالبنوؾ 

دور لج  ان المراجع  ة ف  ي تحس  ين العين  ة ح  ول  أف  راد راءالحس  ابي الع  ام آل المتوس  تبم  ا أنَّ 

وأن ه ل ي  هن اك  (،3)الفرض ي  المتوس تم ن  أعل ىوه و ( 4.11)بلغ  ليةجودة أداء المراجعة الداخ

ل م نق ل تجانس ها  إن راءل عل ى تق ارب اآل. م ا ي د(1.766)إذ بل غ المتوس ت  ,انحراف معيار  كبير

األم ر ال ذ  يمك ن مع ه الق ول ب رفض  ,، كم ا أنَّ درج ة الموافق ة بش كل ع ام عالي ةحول هذا المتغير

 الفرضية البديلة. الفرضية العدمية، وقبول

وللتحق    م  ن أنَّ المتوس  ت الحس  ابي ال  ذ  أب  داه المس  تجيبون أكب  ر بدرج  ة معنوي  ة م  ن أداة  

 (One Sample T- Test)القي  ا ، وأنَّ ه  ذه الزي  ادة ال ترج  ع للص  دفة، فق  د ت  مَّ اس  تخدام اختب  ار

 والجدول اآلتي يظهر نتيجة االختبار:

 (9)جدول 

 غظضضغرضغظػاضثاظػTظتغجظػاختبار

T المحسوبة T الجدولٌة 
مستوى الداللة 

[SIG] 

نتٌجة الفرضٌة 
 العدمٌة

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 1.766 4.119 رفض 1.111 2.11 14.792

 

وه  ي أكب  ر م  ن  14.792المحس  وبة بلغ  ت  Tقيم  ة  يتض  ح أنَّ  (9)الج  دول رق  م  إل  ىب  النظر 

( 1.15صفر, وهو أقل من مستوى المعنوية المعتمد ) قيمتها الجدولية، فضالً عن أن مستوى الداللة

وبما أنَّ قاعدة القرار هي: قبول الفرضية العدمية إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيم ة الجدولي ة 

ورفض  ها إذا كان  ت القيم  ة المحس  وبة أكب  ر م  ن القيم  ة الجدولي  ة، وم  ن ث  م فإنن  ا ن  رفض الفرض  ية 

 مجػػػافل إحصػػػائيةداللػػػة  ىنػػػاؾ دورا ذاويعن   ي ذل   ك أن  (Ha)يل   ة ونقب   ل الفرض   ية البد (Ho)العدمي   ة

 .في اليمف التجاريةالعاممة الداخمية في البنوؾ  المراجعة أداء في تحسيف جودة المراجعة
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ـــة أداء فـــي تحســـين جـــودة المخـــاطر لجـــانبشوووؤن دور المسوووتجٌبٌن  ءراءتحلٌووول .3-2-5  المراجع

 .الداخمية

 أداءف  ي تحس  ين ج  ودة  المخ  اتردور لج  ان ع  رف عل  ى المس  تجيبين للت آراءلغ  رض تحلي  ل 

 آراءبهدف الكش ف ع ن  اتفقر( 9)ن ضم  وُ  االستبانةمن  الرابعُخصل المحور المراجعة الداخلية 

التي تمَّ الحصول عليها ونتائم تحليلها إحصائياً  جاباتالمستجيبين في هذا الشؤن، وقد تمَّ  تلخيل اإل

 وفقاً لما يوضحه الجدول اآلتي.

 (11جدول )

سيػػاضطخاطردورػضجانػباضطتطضقػػحورضغػراتػاضطػاضطتودطاتػاضحدابغظػواالظحراساتػاضططغارغظ
ػاضطراجطظػاضداخضغظػأداءتحدغنػجودةػ

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الرتبة

1 
 إدارثتقوووً٘ اىيجْوووج ةَزاجؼوووج طياطووواح ٗاطوووتزاتيجياح 

جيووض ةَووا يؼووشس جوو٘دث اىَخوواطز لتووو اػتَادٕووا ٍووِ اىَ

 اىَزاجؼج اىذاخييج.

4.175 0.859 

1 

2 
ت٘امب اىيجْج اىتطو٘راح اىظوزيؼج ٗاىتؼقيوذاح اىَتشايوذث 

جوو٘دث ٍووِ اىَخوواطز ٍَووا يؼووشس  إدارثاىتووي تطووزأ ػيووٚ 

 اىَزاجؼج اىذاخييج.

3.730 0.794 

6 

3 
اىَجيووض حوو٘ه  إىووٚتقووً٘ اىيجْووج ةزفووغ تقوواريز دٗريووج 

 اىتط٘راح اىتي تطزأ.
4.056 0.842 

2 

4 
تووشٗد  اىيجْووج اىَجيووض ةتقوواريز دٗريووج حوو٘ه اىَخوواطز 

ٍٗظووت٘ٙ اتىتووشاً ةوواىق٘اّيِ ٗاألّظَووج ٍٗزالتووج اىتووشاً 

 .اىَخاطز اىَؼتَذث إدارثاىتْفيذيج ةظياطاح  اإلدارث

3.944 0.941 

3 

5 
اىَخووواطز يَتيووول  إدارثاىتحقووون ٍوووِ ٗجووو٘د موووادر فوووي 

تؼاٍو ٍغ مافوج ج ىياىختزاح ٗاىَؤٕالح اىَْاطتج ٗاىنافي

 .أّ٘اع اىَخاطز

3.341 1.037 

8 

6 
اىَخووواطز   إدارثػوووشه ٍوووذيز أٗ اىَ٘افقوووج ػيوووٚ تؼيووويِ 

ٗتشٗيذٓ ةصالحياح ٍٖٗاً خاصج ٍِ ضَِ ٍٖاٍؤ فوي 

 اىتْل.

3.270 1.046 

9 

7 
اىَخوووواطز  إدارثتظووووٌٖ فووووي تْفيووووذ ٍٗزاجؼووووج أػَوووواه 

 ٗاتٍتثاه اىذاخيي.
3.429 1.077 

7 

8 
اتىتوشاً  إدارثاىَخاطز ٗ إدارثريز ٍِ تتيقي اىيجْج اىتقا

 . اإلدارثٍجيض  إىٚٗرفغ تقاريز فصييج 
3.754 0.807 

5 

9 
تتوويق لْوو٘اح اىت٘اصووو اىَتا ووز ةوويِ ألظوواً اىَزاجؼووج 

اىَخووواطز ٗموووذىل اىَوووزاجؼيِ  إدارثاىذاخييوووج ٗرئووويض 

  .اإلدارثاىخارجييِ ٍٗجيض 

3.794 0.870 

4 

  0.723 3.734 المتوست العام
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 أعل ىوه ي  ,أعاله أن المتوستات الحسابية المحتس بة لجمي ع الفق رات مرتفع ة الجدول يبين

( وب  انحراف 3.73( حي  ث بل  غ المتوس  ت الع  ام لفق  رات الج  دول )3الفرض  ي الب  الغ ) المتوس  تم  ن 

 أقل من الواحد الصحيح.( وهو 1.72معيار  بلغ )

ذمَٛاٌٍجٕةحتّشاجؼةحع١اعةاخ"نصها ( والتي 1الفقرة رقم ) أنكما أظهرت نتائم التحليل  

حص لت  " اٌّخاطشلثًاػرّاد٘آِاٌّجٍظتّا٠ؼضصجٛدجاٌّشاجؼحاٌذاخ١ٍةحإداسجٚاعرشاذ١ج١اخ

 إل ىاألم ر ال ذ  يش ير ( ج اء 1.859بانحراف معي ار  )و( 4.175)بلغ متوست حسابي  أعلى على

العين ة ح ول  أف راد ن اتس ا  آراءعل ى مض مون الفق رة , فض الً ع العينة بدرج ة عالي ة  أفرادموافقة 

الفقرة وعدم تشتتها , ومن التبيع ي أن تحت ل ه ذه الفق رة المرتب ة األول ى ف ي الج دول كونه ا تتن اول 

ة وض ع تي من واجباتها األساس ية والرئيس وال اإلدارةمهام مهمة للجنة المخاتر المنبثقة عن مجل  

 اإلدارةومن ثم مراجعتها واعتمادها م ن مجل   المخاتر  دارةالسياسات واالستراتيجيات الالزمة إل

, باإلض افة إل ى ان وج ود دلي ل على تنفيذها على ارض الواق ع ف ي البن وك  اإلدارةوتدريب موظفي 

سياسات واجراءات إلدارة المخاتر يسهل من مهام المراجعة الداخلية للتؤكد من م دى االلت زام به ذه 

 . لى تحسين جودة أداء المراجعة الداخليةالسياسات واإلجراءات, األمر الذ  يإد  إ

إٌةٝذمةَٛاٌٍجٕةحتشفةغذمةاس٠شدٚس٠ةح" نص هاالت ي ( 3في المرتبة الثانية الفقرة رق م ) تبعها

(، 1.842( وانح راف معي ار  )4.156" بمتوست حس ابي بل غ ) اٌّجٍظحٛياٌرطٛساخاٌرٟذطشأ

اٌٍجٕحاٌّجٍظترماس٠شدٚس٠ححٛيذضٚد على "( والتي تنل 4)في المرتبة الثالثة الفقرة رقم  تبعها

إداسجاٌرٕف١ز٠ةةةحتغ١اعةةةاخاإلداسجاٌّخةةةاطشِٚغةةةرٜٛاالٌرةةةضاَتةةةاٌمٛا١ٔٓٚاةٔظّةةةحِٚشالثةةةحاٌرةةةضاَ

موافقة  إلىما يشير  (،1.94بانحراف معيار  )و ,(3.94توست حسابي بلغ )بم"  اٌّخاطشاٌّؼرّذج

بالموافق  ة ك  ون الفق  رتين  جاب  اتاإل توترك  ز ,لث  ة والرابع  ةالعين  ة عل  ى مض  مون الفق  رتين الثا أف  راد

المخ  اتر م  ن قب  ل لجن  ة المخ  اتر المنبثق  ة ع  ن مجل     إدارة أداءتتن  اول موض  وع متابع  ة ومراقب  ة 

وه  ذا أم  ر تبيع  ي ك  ون اله  دف م  ن إل  ى المجل    دوري  اً,  داءورف  ع تق  ارير ع  ن مس  توى األ اإلدارة

 اإلجراءاتالمجل  التخاذ  إلىالمخاتر والرفع  إدارة أداء تشكيل لجنة المخاتر هو متابعة ومراقبة

الرابع ة والخامس ة  ( ف ي المرتب ة2, 8, 9), ونالت الفقرات اإلدارةلهذه  داءالالزمة حيال مستوى األ

( وبانحرافات معيارية بلغت 3.73, 3.75, 3.79والسادسة على التوالي وبمتوستات حسابية بلغت )

مضامين الفقرات آنفة ال ذكر وبدرج ة  علىالعينة  أفرادموافقة  إلىيشير ( ما 1.79, 1.81,. 1.87)

 بين مواف  جداً ومواف  ومحايد. جاباتمتوستة , فضالً عن تركز اإل
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"بالمرتبة األخيرة والتي تنل على ان الفقرة السادسة جاءت إلىاألهمية بمكان اإلشارة من 

 ذؼ١١ٓ ػٍٝ اٌّٛافمح أٚ ِذ٠ش ِٓضّٓاٌّخاطشإداسجػضي خاصح تصالح١اخِٚٙاَ ٚذض٠ٚذٖ ،

 أفرادموافقة  إلىما يشير  1.146وانحراف معيار   3.27بمتوست حسابي بلغ "ِٙاِٗفٟاٌثٕه

االنحراف المعيار  مرتفع ما يدل على  أن العينة على مضمون الفقرة وبدرجة متوستة, فضالً عن

ان مهمة  إلىقها وتركزها وتعزو الباحثة ذلك العينة حول مضمون الفقرة وعدم اتفا أفراد آراءتشتت 

من خالل توصية ترفعها لجنة  اإلدارةالمخاتر تتم من قبل مجل   إدارةتعيين وعزل مدير 

نالت انحرافات معيارية مرتفعة بلغت على التوالي  إذ( 7, 5) ينت, وكذلك فيما يتعل  بالفقرالمخاتر 

اٌؼ١ٕححٛيِضا١ِٓاٌفمشذ١ٓ.أفشادإجاتاخاذغاقػذَإٌٝاةِشاٌز٠ٞش١ش,(1.037,1.077)

 الثالثة: ةالفرضٌ اختبارنتٌجة .3-2-6

HO:  الداخميػػة المراجعػة أداء فػي تحسػيف جػػودة المخػػاطر لمجػاف إحصػائيةذو داللػػة  دورلػيس ىنػاؾ 

 .العاممة في اليمف التجارية في البنوؾ

Ha:فػػػي  الداخميػػػة المراجعػػػة أداء جػػػودةف فػػػي تحسػػػي المخػػػاطر جػػػافمل إحصػػػائيةداللػػػة  دور ذو ىنػػػاؾ

 .العاممة في اليمف التجاريةالبنوؾ 

فػػي تحسػػيف  المخػػاطر لجػػافبي الع  ام آلراء أف  راد العين  ة ح  ول دور الحس  ا المتوس  تبم  ا أنَّ 

وأن ه ل ي  هن اك  (،3)الفرض ي  المتوس تم ن  أعل ىوه و ( 3.73)بل غ  الداخميػة المراجعػة أداء جودة

إن لم نقل تجانسها حول  راءعلى تقارب اآل , ما يدل (1.72)غ المتوست انحراف معيار  كبير إذ بل

األم  ر ال  ذ  يمك  ن مع  ه الق  ول ب  رفض  متوس  تة,ه  ذا المتغي  ر ، كم  ا أنَّ درج  ة الموافق  ة بش  كل ع  ام 

 الفرضية العدمية، وقبول الفرضية البديلة.

معنوي  ة م  ن أداة وللتحق    م  ن أنَّ المتوس  ت الحس  ابي ال  ذ  أب  داه المس  تجيبون أكب  ر بدرج  ة  

 (One Sample T- Test)القي  ا ، وأنَّ ه  ذه الزي  ادة ال ترج  ع للص  دفة، فق  د ت  مَّ اس  تخدام اختب  ار

 والجدول اآلتي يظهر نتيجة االختبار:

 (11)جذٗه 

  ضضغرضغظػاضثاضثظػTػاختبارظتغجظػ

T المحسوبة T اإلنحراف المتوسط نتيجة الفرضية مستوى الداللة  الجدولية
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[SIG] المعياري يالحساب العدمية 
 1.722 3.734 رفض 1.111 2.11 11.398

 

وه ي أكب ر م ن  11.398المحس وبة بلغ ت  Tيتضح أنَّ قيمة  (11)الجدول رقم  إلىبالنظر 

من  أقلكانت القيمة المحسوبة  إذاقيمتها الجدولية، وبما أنَّ قاعدة القرار هي: قبول الفرضية العدمية 

فض الً ع ن أن مس توى كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية،  اإذالقيمة الجدولية ورفضها 

( 1.15الداللة المحسوبة بلغت صفر, وهي أقل من مستوى المعنوية المعتمدة في الدراس ة والبالغ ة )

دورا  ىناؾ ( ويعني ذلك أنHa( ونقبل الفرضية البديلة )Hoفإننا نرفض الفرضية العدمية )ومن ثم 

 التجاريػػػة فػػػي البنػػػوؾ الداخميػػػة المراجعػػػة أداء جػػػودةفػػػي تحسػػػيف  المخػػػاطر جػػػافمل ائيةإحصػػػداللػػػة  ذا

ػ.العاممة في اليمف

ػ

المتعلووق بوودور مجلووس اإلدارة فووً تحسووٌن جووودة أداء المراجعووة  المسووتجٌبٌن ءراءتحلٌوول .3-2-7

 .  الداخلٌة

أداء  سين جودةفي تح مجل  اإلدارةدور المستجيبين للتعرف على  آراءلغرض تحليل 

 آراءبهدف الكشف عن  ةفقر( 12)ن م  ضُ و االستبانةمن  الخام ُخصل المحور  المراجعة الداخلية

التي تمَّ الحصول عليها ونتائم تحليلها إحصائياً  جاباتالمستجيبين في هذا الشؤن، وقد تمَّ  تلخيل اإل

 وفقاً لما يوضحه الجدول اآلتي.

ػ(ػ12جدولػرشمػ)
سيػتحدغنػجودةػػاإلدارةاضطتطضقػبدورػطجضسػػحورضغػراتػاضطػظحراساتػاضططغارغظاضطتودطاتػاضحدابغظػواال

ػاضطراجطظػاضداخضغظػأداء

 م
 

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الرتبة

1 
معاٌٌر أخالقٌة عالٌة، تؤخذ بعٌن  اإلدارةٌطبق مجلس 

 االعتبار دور أصحاب المصالح
3.651 0.879 

7 

2 
حرٌة الوصول  اإلدارةمجلس  عضاءأٌتوفر لدى 

للمعلومات الصحٌحة وذات الصلة وفً الوقت 
3.818 0.784 

4 
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 م
 

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الرتبة

 المناسب لتمكٌنهم من القٌام بواجباتهم ومسإولٌاتهم

3 

)غٌر  اإلدارةمجلس  أعضاءٌتم تعٌٌن عدد كاف من 
( قادرٌن على ممارسة الحكم الشخصً نالتنفٌذٌٌ

نة اإلبالغ المالً المستقل لتؤكٌد وضمان استقامة وأما
 وغٌر المالً، ومراجعة عملٌات األطراف ذات العالقة

3.397 0.849 

11 

4 
، مع توضٌح تفوٌضهم اإلدارةٌتم تكوٌن لجان مجلس 

وتكلٌفهم وتركٌبتهم، وإجراءات عملهم ، واإلفصاح 
 اإلدارةعن ذلك من قبل مجلس 

3.556 0.854 

11 

5 

ة وتوجٌه ٌإدي المجلس وظائف أساسٌة تشمل مراجع
إستراتٌجٌة البنك، ورسم الخطط الرئٌسٌة لألعمال، 
ووضع سٌاسة مواجهة المخاطر، والمٌزانٌات 

 التقدٌرٌة السنوٌة

3.825 0.621 

3 

6 
بخبرات ومإهالت جٌدة  اإلدارةمجلس  أعضاء ٌتصف

المعلومات  أساسوٌعملون بحسن نٌة وعناٌة وعلى 
 ة.بما ٌعزز جودة المراجعة الداخلٌ الكاملة

3.302 0.966 

12 

7 
الرقابة الفّعالة على كفاءة  اإلدارةمتابعة  مجلس 

التعدٌالت عند  إجراءممارسة قواعد الحوكمة و
 جودة المراجعة الداخلٌة.تحسٌن  إلىالحاجة ٌإدي 

3.564 0.785 

9 

8 
تحدٌد المكافآت والمرتبات, ب اإلدارةقٌام مجلس 

على أدائهم  اإلشرافو نالتنفٌذٌٌ المدٌرٌنواختٌار 
 جودة المراجعة الداخلٌة.تحسٌن  إلىٌإدي 

3.643 0.853 

8 

9 
) لجان مراقبة  اإلدارةعن  لجان مجلس  اإلفصاح إن

 إجراءاتولجنة الترشٌحات والمكافآت(, صالحٌاتها, و
 ٌعزز جودة المراجعة الداخلٌة.، أعمالها

3.746 0.726 

6 

11 
المة النظم من نزاهة التقارٌر وس اإلدارةمجلس  تؤكد

 المراجعة الداخلٌة. أداءن حسٌالمحاسبٌة والمالٌة 
3.778 0.703 

5 

11 
والرئٌس  اإلدارةالفصل بٌن منصب رئٌس مجلس   إن

 ٌعزز جودة المراجعة الداخلٌة.التنفٌذي 
4.135 0.813 

1 

12 
ٌإدي  اإلدارةمستقلٌن فً مجلس  أعضاءوجود   إن
 اجعة الداخلٌة.رالم أداءتحسٌن  إلى

4.016 1.004 
2 

  0.581 3.722 المتوسط العام

 
 أعل ىوه ي  ,أعاله أن المتوستات الحسابية المحتس بة لجمي ع الفق رات مرتفع ة يبين الجدول

( وب انحراف معي ار  3.72بلغ المتوست العام لفقرات الج دول ) إذ( 3الفرضي البالغ ) المتوستمن 

إلى موافقة أفراد العينة على وجود دور لمجل   , ما يشيرمن الواحد الصحيح  أقل( وهو 1.58بلغ )

 اإلدارة في تحسين جودة أداء المراجعة الداخلية.

الفص ل ب ين  إن" نص ها( والت ي 11أن الفق رة رق م ) اإلحص ائيكما أظهرت نتائم التحليل  

 أعلىحصلت على ، يعزز جودة المراجعة الداخلية "والرئي  التنفيذ   اإلدارةمنصب رئي  مجل  
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العين ة  أف رادموافق ة  إلىاألمر الذ  يشير  ,( 1.813بانحراف معيار  )و( 4.135وست حسابي )مت

العين ة ح ول الفق رة وع دم تش تتها ,  أفراد آراءالفقرة , فضالً عن اتسا   على مضمونبدرجة عالية 

ان  ومن التبيعي أن تحتل هذه الفق رة المرتب ة األول ى ف ي الج دول كونه ا تتن اول أه م خاص ية يمك ن

والمدير التنفي ذ   اإلدارةأن عدم الفصل بين رئي  مجل   إذالمراجعة الداخلية ,  إدارةتحافظ عليها 

 ها . أداءالمراجعة الداخلية ومن ثم انخفاض جودة  إدارةضعف استقاللية  إلىقد يإد  

ي مس تقلين ف  أعض اءوجود   إن( التي تنل على "12في المرتبة الثانية الفقرة رقم ) تبعها

( وانح راف 4.116اجعة الداخلية " بمتوست حس ابي بل غ )رالم أداءتحسين  إلىيإد   اإلدارةمجل  

اال أن  , عل ى مض مون الفق رةالعين ة وبدرج ة عالي ة أف رادموافق ة  إل ى(، م ا يش ير 1.114معيار  )

ج داً  محاي د وع دد بس يتمواف  جداً ومواف   وا في إتار ن كان تشتتهإتشتتت ولم تتركز و جاباتاإل

ي إد  المجل   وظ ائف  ( والت ي ت نل عل ى "5ف ي المرتب ة الثالث ة الفق رة رق م ) تبعه ا غير مواف ,

أساسية تشمل مراجعة وتوجيه استراتيجية البنك، ورسم الخت ت الرئيس ية لألعم ال، ووض ع سياس ة 

معيار  ( وانحراف 3.825مواجهة المخاتر، والميزانيات التقديرية السنوية " بمتوست حسابي بلغ )

حرية الوص ول  اإلدارةمجل   أعضاءيتوفر لدى  " نصها ( والتي2جاءت الفقرة رقم )(, و1.621)

"  للمعلومات الصحيحة وذات الصلة وفي الوقت المناسب لتمكينهم من القيام بواجباتهم ومسإولياتهم

لعين ة عل ى ا أف رادموافق ة  إل ىما يش ير  (،1.78بانحراف معيار  )و( 3.818توست حسابي بلغ )بم

 جابات بالموافقة.وتركز اإل الفقرةمضمون 

 المتوس تمتوس تات حس ابية عالي ة أكب ر م ن حصلت على الفقرات جميع  أن الجدير بالذكر

 أف رادموافقة  إلى( , فضالً عن حصولها على انحرافات معيارية متدنية ما يشر 3الفرضي المعتمد )

 وعدم تشتتها. باتجامضامين الفقرات وكذلك تركز اإل علىالعينة 

 الرابعة: ةالفرضٌ اختبارنتٌجة .3-2-8

HO:  المراجعػة أداء فػي تحسػيف جػودة اإلدارةلمسػؤوليات مجمػس  إحصائيةذو داللة  دورىناؾ ليس 

 .العاممة في اليمف التجاريةفي البنوؾ  الداخمية

Ha:المراجعػػػػة أداء جػػػػودةفػػػػي تحسػػػػيف لمسػػػػؤوليات مجمػػػػس اإلدارة  إحصػػػػائيةداللػػػػة  دور ذو ىنػػػػاؾ 

 .العاممة في اليمف التجاريةفي البنوؾ  الداخمية
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دور مس إوليات مجل   اإلدارة ف ي العين ة ح ول  أف راد راءالحسابي العام آل المتوستبما أنَّ 

وأن ه ل ي   (،3)الفرض ي  المتوس تم ن  أعل ىوه و  ,(3.72)بل غ  تحسين ج ودة المراجع ة الداخلي ة 

لم نقل تجانسها  إن راءعلى تقارب اآل , ما يدل (1.58)وست هناك انحراف معيار  كبير إذ بلغ المت

األمر ال ذ  يمك ن مع ه الق ول ب رفض  متوستة,، كما أنَّ درجة الموافقة بشكل عام حول هذا المتغير

 الفرضية العدمية، وقبول الفرضية البديلة.

م  ن أداة وللتحق    م  ن أنَّ المتوس  ت الحس  ابي ال  ذ  أب  داه المس  تجيبون أكب  ر بدرج  ة معنوي  ة  

 (One Sample T- Test)القي  ا ، وأنَّ ه  ذه الزي  ادة ال ترج  ع للص  دفة، فق  د ت  مَّ اس  تخدام اختب  ار

 والجدول اآلتي يظهر نتيجة االختبار:

 

 

 

 (13)جذٗه 

  اضرابطظضضغرضغظػػTػاختبارظتغجظػ

T المحسوبة T الجدولية 
مستوى الداللة 

[SIG] 

نتيجة الفرضية 
 العدمية

المتوسط 
 الحسابي

نحراف اإل 
 المعياري

 1.581 3.722 رفض 1.111 2.11 13.944

وه ي أكب ر م ن  13.944المحس وبة بلغ ت  Tيتضح أنَّ قيمة  (13)الجدول رقم  إلىبالنظر 

من  أقلكانت القيمة المحسوبة  إذاقيمتها الجدولية، وبما أنَّ قاعدة القرار هي: قبول الفرضية العدمية 

فض الً ع ن أن مس توى ت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية، كان إذاالقيمة الجدولية ورفضها 

( 1.15الداللة المحسوبة بلغت صفر, وهي أقل من مستوى المعنوية المعتمدة في الدراس ة والبالغ ة )

هن  اك  ( ويعن ي ذل ك أنHa( ونقب ل الفرض ية البديل ة )Hoوبالت الي فإنن ا ن رفض الفرض ية العدمي ة )

الداخلي  ة ف  ي  المراجع  ة أداء ية لمس  إوليات مجل    اإلدارة ف  ي تحس  ين ج  ودةاً ذا دالل  ة إحص  ائدور

 العاملة في اليمن.البنوك 

المتعلق بدور المراجعة الخارجٌة فً تحسٌن جودة أداء المراجعوة  المستجٌبٌن ءراءتحلٌل .3-2-9

 .  الداخلٌة
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أداء ين جودة في تحس المراجعة الخارجيةدور المستجيبين للتعرف على  آراءلغرض تحليل 

بهدف الكشف عن  اتفقر( 11)ن م  ضُ و االستبانةمن  الساد ُخصل المحور  المراجعة الداخلية

التي تمَّ الحصول عليها ونتائم تحليلها  جاباتالمستجيبين في هذا الشؤن، وقد تمَّ  تلخيل اإل آراء

 إحصائياً وفقاً لما يوضحه الجدول اآلتي.

ػ(ػ14جدولػرشمػ)
سيػػاضطراجطظػاضخارجغظدورػباضطتطضقػػحورضغػراتػاضطػابغظػواالظحراساتػاضططغارغظاضطتودطاتػاضحد

ػاضطراجطظػاضداخضغظػأداءتحدغنػجودةػ

 م
 

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الرتبة

1 
ممارسة المراجع الخارجً للشك المهنوً عنود تخطوٌط 
عملٌووووة التوووودقٌق وتنفٌووووذها ٌعووووزز جووووودة المراجعووووة 

.لٌةالداخ
3.794 0.783 

7 

2 
تكلٌووف محاسووبٌن قووانونٌٌن ذوي خبوورة ومعرفووة كافٌووة 
للقٌام بتودقٌق الحسوابات ذات المخواطر المرتفعوة ٌعوزز 

.جودة المراجعة الداخلٌة
4.286 0.847 

1 

3 
التووودقٌق الوووداخلً وبلجنوووة التووودقٌق  إدارةاالجتموووا  بووو

تعرضوواً للغووز ٌعووزز جووودة  األكثوورومناقشووة العملٌووات 
.عة الداخلٌةالمراج

4.159 0.774 

3 

4 
خطوووؤ أو تقوودٌر المخووواطر المحتملوووة عووون وجوووود غوووز 

تحرٌفووات جوهرٌووة ٌعووزز جووودة المراجعووة  إلووىٌووإدي 
 الداخلٌة.

3.722 0.796 

8 

5 
خطؤ مهم تم اكتشوافه أو عن أي غز  اإلدارةاستفسار 

 ٌعزز جودة المراجعة الداخلٌة.
3.540 1.093 

11 

6 
ات موسوووعة للرقابوووة اختبوووار ن ٌقووووم المووودقق بوووإجراءأ

الداخلٌووة موون ناحٌووة تصوومٌمها وتطبٌقهووا ٌعووزز جووودة 
 ..المراجعة الداخلٌة

3.937 0.666 

5 

7 
تقع على المدقق مسإولٌة اإلبوالغ المعنٌوٌن بالحوكموة 

ٌعوزز جوودة المراجعوة عن التحرٌف الناتج عون الغوز 
 .الداخلٌة

3.881 0.909 

6 

8 
ت الموووودقق مووووع التوثٌووووق فووووً اوراق العموووول التصوووواال

المووراجعٌن الووداخلٌٌن، لمناقشووة امووور التوودقٌق الهامووة 
 بالنسبة للرقابة.

4.111 0.832 

2 

9 
علووى الموودقق االتصووال بووالمكلفٌن بالحوكمووة لمناقشووة 
 األثر المحتمل على البٌانات المالٌة ألٌة مخاطر هامة.

3.960 0.599 
4 

11 
انٌووة توودقٌق األحووداث الالحقووة المهمووة بعوود تووؤرٌخ المٌز

بحثاً عن األمور المإثرة فً االسوتمرارٌة ٌعوزز جوودة 
 المراجعة الداخلٌة.

3.624 0.973 

9 
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 م
 

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الرتبة

  0.545 3.954 المتوسط العام



 أعل ىوه ي  ,أعاله أن المتوستات الحسابية المحتس بة لجمي ع الفق رات مرتفع ة يبين الجدول

( وب  انحراف 3.954لج  دول )( حي  ث بل  غ المتوس  ت الع  ام لفق  رات ا3الفرض  ي الب  الغ ) المتوس  تم  ن 

 أقل من الواحد الصحيح.( وهو 1.545معيار  بلغ )

تكلي ف محاس بين " نص ها( والت ي 2أن الفق رة رق م ) اإلحص ائيكما أظهرت نت ائم التحلي ل 

ق  انونيين ذو  خب  رة ومعرف  ة كافي  ة للقي  ام بت  دقي  الحس  ابات ذات المخ  اتر المرتفع  ة يع  زز ج  ودة 

 ,(1.847ب  انحراف معي  ار  )و( 4.286متوس  ت حس  ابي ) أعل  ىعل  ى ح  ازت ، المراجع  ة الداخلي  ة"

 آراءالعينة بدرجة عالي ة لم ا تض منته الفق رة , فض الً ع ن اتس ا   أفرادموافقة  إلىاألمر الذ  يشير 

نه م ن التبيع ي أن تحت ل ه ذه الفق رة المرتب ة أالباحثة  ة حول الفقرة وعدم تشتتها , وترىالعين أفراد

كونها تناولت موضوع تكليف محاسبين قانونيين ذو  خبرة ومعرفة كافية للقيام  ,األولى في الجدول

المراجع ة الداخلي ة  أداءتحسين جودة  إلىبتدقي  الحسابات ذات المخاتر المرتفعة يإد  بالضرورة 

 ال سيما وعينة الدراسة تمثلت بموظفين من ذو  االختصال والمستويات الوظيفية العليا. 

التوثي   ف ي اورا  العم ل التص االت الم دق  م ع ( والتي تنل عل ى "8قم )الفقرة روتؤتي 

" ف  ي المرتب  ة الثاني  ة بمتوس  ت  الم  راجعين ال  داخليين، لمناقش  ة ام  ور الت  دقي  الهام  ة بالنس  بة للرقاب  ة

, أف راد العين ة وبدرج ة عالي ةموافق ة  إل ى(، ما يشير 1.83انحراف معيار  )ب( و4.11حسابي بلغ )

 ( والتي ت نل عل ى "3الفقرة رقم ) تبعها,  جاباتفضالً عن اتسا  وتركز اإللفقرة, على مضمون ا

تعرضاً للغ ش يع زز ج ودة  األكثرالتدقي  الداخلي وبلجنة التدقي  ومناقشة العمليات  إدارةاالجتماع ب

،  (1.774بانحراف معيار  )( و4.159المراجعة الداخلية " في المرتبة الثالثة بمتوست حسابي بلغ )

على المدق  االتص ال ب المكلفين بالحوكم ة لمناقش ة األث ر ( والتي تنل على "9الفقرة رقم ) وجاءت

( 3.96توس ت حس ابي بل غ )المرتبة الرابع ة بم في " المحتمل على البيانات المالية ألية مخاتر هامة

ترك  ز و أف  راد العين  ة عل  ى مض  مون الفق  رةموافق  ة  إل  ىم  ا يش  ير  (،1.599ب  انحراف معي  ار  )و

 بالموافقة. جاباتاإل

خت ؤ مه م ت م أو ع ن أ  غ ش  اإلدارةاستفس ار  (ٚاٌّرؼٍمةحتـةـ"5ْاٌفمةشج)أاٌجذ٠شتاٌةزوش

وست حس ابي  على أدنىالمرتبة األخيرة وحازت جاءت في اكتشافه يعزز جودة المراجعة الداخلية" 
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العين  ة عل  ى  أف  رادة موافق   إل  ى, م  ا يش  ير  1.193وانح  راف معي  ار   3.54ف  ي الج  دول حي  ث بل  غ 

وتع زو الباحث ة ه ذا  ,العين ة تش تتت ول م تتس   أف راد آراءمضمون الفقرة وبدرج ة متوس تة, اال أن 

إلى عدم قناعة جزء من أفراد العينة بوجود عالقة بين استفسار اإلدارة عن الغش والختؤ االختالف 

لي  ة مرتبت ة بج  ودة المراجع  ة م ن قب  ل المحاس ب الق  انوني وب ين ج  ودة المراجع ة الداخلي  ة ك ون العم

الخارجية ولي  الداخلية.

 الخامسة: ةالفرضٌ اختبارنتٌجة .3-2-10 

HO:  الداخمية المراجعة أداء في تحسيف جودة لممراجعة الخارجية إحصائيةذو داللة  دورىناؾ ليس 

 .العاممة في اليمف التجاريةفي البنوؾ 

Ha:فػػي  الداخميػة المراجعػػة أداء جػودةفػي تحسػػيف  ارجيػػةلممراجعػة الخ إحصػػائيةداللػة  دور ذو ىنػاؾ

 .العاممة في اليمف التجاريةالبنوؾ 

دور المراجعة الخارجية ف ي تحس ين العينة حول  أفراد راءالحسابي العام آل المتوستبما أنَّ 

أن ه ل ي  هن اك و (،3)الفرض ي  المتوس تم ن  أعل ىوه و ( 3.95)بلغ جودة أداء المراجعة الداخلية 

ل م نق ل تجانس ها  إن راءعل ى تق ارب اآل , م ا ي دل(1.545)إذ بل غ المتوس ت معي ار  كبي ر  انحراف

األمر ال ذ  يمك ن مع ه الق ول ب رفض  متوستة,، كما أنَّ درجة الموافقة بشكل عام حول هذا المتغير

 الفرضية العدمية، وقبول الفرضية البديلة.

جيبون أكب  ر بدرج  ة معنوي  ة م  ن أداة وللتحق    م  ن أنَّ المتوس  ت الحس  ابي ال  ذ  أب  داه المس  ت 

 (One Sample T- Test)القي  ا ، وأنَّ ه  ذه الزي  ادة ال ترج  ع للص  دفة، فق  د ت  مَّ اس  تخدام اختب  ار

 والجدول اآلتي يظهر نتيجة االختبار:

 (15)جذٗه 

  اضخاطدظضضغرضغظػػTػاختبارظتغجظػ

T المحسوبة T الجدولية 
مستوى الداللة 

[SIG] 

نتيجة الفرضية 
 يةالعدم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.545 3.954 رفض 1.111 2.11 19.633
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وهي أكبر من  (19.633)المحسوبة بلغت  Tيتضح أنَّ قيمة  (15)الجدول رقم  إلىبالنظر 

من  أقلكانت القيمة المحسوبة  إذاقيمتها الجدولية، وبما أنَّ قاعدة القرار هي: قبول الفرضية العدمية 

فض الً ع ن أن مس توى كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية،  إذاالجدولية ورفضها  القيمة

( 1.15الداللة المحسوبة بلغت صفر, وهي أقل من مستوى المعنوية المعتمدة في الدراس ة والبالغ ة )

ن  اك ه ( ويعن ي ذل ك أنHa( ونقب ل الفرض ية البديل ة )Hoوبالت الي فإنن ا ن رفض الفرض ية العدمي ة )

الداخلي  ة ف  ي البن  وك  المراجع  ة أداء دالل  ة إحص  ائية للمراجع  ة الخارجي  ة ف  ي تحس  ين ج  ودة دورا ذا

 العاملة في اليمن.

 :السادسة ةالفرضٌ اختبارنتٌجة .3-2-11

Ho ال توجد فرو  معنوية ذات داللة إحصائية حول دور آلي ات حوكم ة البن وك ف ي تحس ين ج ودة :

 لبنوك التجارية العاملة في اليمن تعزى إلى المإهل العلمي.أداء المراجعة الداخلية في ا

Ha توجد فرو  معنوية ذات داللة إحصائية حول دور آليات حوكمة البنوك في تحسين ج ودة أداء :

 المراجعة الداخلية في البنوك التجارية العاملة في اليمن تعزى إلى المإهل العلمي.

ػ(16جدولػرشمػ)
 اغنػاأٌلحاديػضضغرضغظػاضداددظظتغجظػاختبارػتحضغلػاضتب

F المحسوبة F الجدولية [ مستوى الداللةSIG] نتيجة الفرضية العدمية 
 رفض صفر 2.11 3.784

 

 المحسوبة لمتغير المإهل العلمي بلغت Fيتضح أنَّ قيمة  (16)الجدول رقم  إلىبالنظر 
 أقلستوى الداللة صفر وهي (، فضالً عن أن م2وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة ) )3.784)

بٌن  إحصائٌةظروق معنوٌة ذات داللة وجود  إلىمن مستوى المعنوية المعتمد بالدراسة, ما يشير 

المراجعة الداخلٌة ظً البنوك  أداءالعٌنة حول دور آلٌات حوكمة البنوك ظً تحسٌن جودة  أظراد آراء

 المإهل العلمً. إلىالعاملة ظً الٌمن تعزى 

 :السابعة ةالفرضٌ اختبارة نتٌج.3-2-12

Ho ال توجد فرو  معنوية ذات داللة إحصائية حول دور آليات حوكمة البنوك في تحسين :

 العاملة في اليمن تعزى إلى التخصل العلمي. جودة أداء المراجعة الداخلية في البنوك التجارية
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Haك في تحسين : توجد فرو  معنوية ذات داللة إحصائية حول دور آليات حوكمة البنو

 العاملة في اليمن تعزى إلى التخصل العلمي. جودة أداء المراجعة الداخلية في البنوك التجارية

ػ
ػ(17جدولػرشمػ)

 ظتغجظػاختبارػتحضغلػاضتباغنػاأٌلحاديػضضغرضغظػاضدابطظ

F المحسوبة F الجدولية [ مستوى الداللةSIG] نتيجة الفرضية العدمية 
 رفض صفر 2.11 2.959

 

 بلغت التخصل العلميالمحسوبة لمتغير  Fيتضح أنَّ قيمة  (17)الجدول رقم  إلىظر بالن

 أقلوهي  ,(، فضالً عن أن مستوى الداللة صفر2وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة ) (2.959)

فرو  معنوية ذات داللة وجود  إلى,, ما يشير 1.15البالغ  من مستوى المعنوية المعتمد بالدراسة

ية بين آراء أفراد العينة حول دور آليات حوكمة البنوك في تحسين جودة أداء المراجعة إحصائ

 الداخلية في البنوك العاملة في اليمن تعزى إلى التخصل العلمي.

 :الثامنة ةالفرضٌ اختبارنتٌجة .3-2-13

Ho ال توجد فرو  معنوية ذات داللة إحصائية حول دور آليات حوكمة البنوك في تحسين :

 ودة أداء المراجعة الداخلية في البنوك التجارية العاملة في اليمن تعزى إلى المستوى الوظيفي.ج

Ha توجد فرو  معنوية ذات داللة إحصائية حول دور آليات حوكمة البنوك في تحسين :

 العاملة في اليمن تعزى إلى المستوى الوظيفي. جودة أداء المراجعة الداخلية في البنوك التجارية

ػ(18ولػرشمػ)جد
 ظتغجظػاختبارػتحضغلػاضتباغنػاأٌلحاديػضضغرضغظػاضثاطظظ

F المحسوبة F الجدولية [ مستوى الداللةSIG] نتيجة الفرضية العدمية 
 رفض 0.453 2.11 1.026

 
 بلغت المستوى الوظيفيالمحسوبة لمتغير  Fيتضح أنَّ قيمة  (18)الجدول رقم  إلىبالنظر 

 أكبروهي  1.453(، فضالً عن أن مستوى الداللة 2الجدولية البالغة ) من قيمتها أقلوهي  1.126

ظروق معنوٌة ذات وجود عدم  إلى, ما يشير )1.15البالغ) من مستوى المعنوية المعتمد بالدراسة
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 المراجعة الداخلٌة ظً البنوك أداءحول دور آلٌات حوكمة البنوك ظً تحسٌن جودة  إحصائٌةداللة 

 .المستوى الويٌفً إلىً الٌمن تعزى العاملة ظ التجارٌة

 :التاسعة ةالفرضٌ اختبارنتٌجة .3-2-14

Ho ال توجد فرو  معنوية ذات داللة إحصائية حول دور آليات حوكمة البنوك في تحسين :

 جودة أداء المراجعة الداخلية في البنوك التجارية العاملة في اليمن تعزى إلى الخبرة.

Haاللة إحصائية حول دور آليات حوكمة البنوك في تحسين : توجد فرو  معنوية ذات د

 العاملة في اليمن تعزى إلى الخبرة. جودة أداء المراجعة الداخلية في البنوك التجارية

ػ(19جدولػرشمػ)
 ظتغجظػاختبارػتحضغلػاضتباغنػاأٌلحاديػضضغرضغظػاضتادطظ

F المحسوبة F الجدولية [ مستوى الداللةSIG] ميةنتيجة الفرضية العد 
 رفض 0.000 2.11 3.084

 

 3.184 بلغت الخبرةالمحسوبة لمتغير  Fيتضح أنَّ قيمة  (19)الجدول رقم  إلىبالنظر 

من  أقلوهي  صفر,(، فضالً عن أن مستوى الداللة 2من قيمتها الجدولية البالغة ) أكبروهي 

معنوٌة ذات داللة ظروق وجود  إلى, ما يشير 1.15البالغ  مستوى المعنوية المعتمد بالدراسة

المراجعة الداخلٌة ظً البنوك العاملة  أداءحول دور آلٌات حوكمة البنوك ظً تحسٌن جودة  إحصائٌة

 الخبرة. إلىظً الٌمن تعزى 
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ػاضطبحثػاألول

ػػاالدتظتاجات

 حصائي النتائج التالية:أظيرت نتائج التحميؿ اإل

في  الداخمية المراجعة أداء ف جودةفي تحسيحوكمة ال لمجاف إحصائيةىناؾ أثر ذو داللة  .1

%, وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 82, إذ بمغت نسبة التأثير العاممة في اليمفالبنوؾ 

, حيث بينت النتيجة أف أبرز النقاط تأثيرًا 2117اٌش١خ,ِٚحّذ,, ودراسة 2014البشتاوي 

 عمى جودة المراجعة الداخمية اآلتي:

 سميـ يعزز جودة المراجعة الداخميةتطبيؽ الحوكمة بالشكؿ ال. 

  مف قبؿ لجنة الحوكمة يعزز جودة  اإلدارةترشي  رؤساء المجاف المنبثقة عف مجمس

 .المراجعة الداخمية

  كمة بالتقارير والتوصيات المتعمقة بمدى التزاـ البنؾ بدليؿ الحو  اإلدارةتزويد مجمس

 .يعزز جودة المراجعة الداخمية

 جودة مف يعزز  اإلدارةعضوية مجمس  إلىيف لالنضماـ شخاص المؤىمتحديد األ

 .المراجعة الداخمية

  يعزز جودة  اإلدارةالتزاـ البنؾ بسياسة من  المكافآت والحوافز المعتمدة مف مجمس

 المراجعة الداخمية.

الداخمية في  المراجعة أداء في تحسيف جودة المراجعة مجافل إحصائيةىناؾ أثر ذو داللة  .2

,   Narkchai, et al, 2018, وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة مة في اليمفالعامالبنوؾ 

اضرابعصلػاضغ  

 االدتظتاجاتػواضتوصغات
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%, وأف أبرز النقاط تأثيرًا في جودة 80و بمغت نسبة التأثير  ,2117اٌش١خ,ِٚحّذ,ودراسة 

 المراجعة الداخمية:

  ميثاؽ وخطة ادارة المراجعة الداخمية يعزز جودة المراجعة  المراجعة لجنةاعتماد

 .ةالداخمي

  قياـ لجنة المراجعة بفحص تقارير المراجعة الداخمية وتتبع االجراءات التصحيحية 

  اإلدارةقياـ لجنة المراجعة بمراجعة القوائـ المالية ومناقشتيا مع. 

 تأكد المجنة مف مدى التزاـ ادارة المراجعة الداخمية بقواعد السموؾ الميني. 

  لداخمية يعزز جودة المراجعة الداخميةادارة المراجعة ا أداءقياـ المجنة بتقييـ. 

في  الداخمية المراجعة أداء في تحسيف جودة المخاطر لمجاف إحصائيةىناؾ أثر ذو داللة  .3

% وأف أبرز النقاط تأثيرًا في جودة 75, حيث بمغت نسبة التأثير العاممة في اليمفالبنوؾ 

 المراجعة الداخمية اآلتي:

  ت واستراتيجيات إدارة المخاطر قبؿ اعتمادىا مف بمراجعة سياساقياـ لجنة المخاطر

 المجمس.

 المجنة برفع تقارير دورية إلى المجمس حوؿ التطورات التي تطرأ قياـ. 

  بتقارير دورية حوؿ المخاطر ومستوى االلتزاـ  لجنة المخاطر مجمس اإلدارةتزود

 .المخاطر المعتمدة بالقوانيف واألنظمة ومراقبة التزاـ اإلدارة التنفيذية بسياسات إدارة

   قنوات التواصؿ المباشر بيف أقساـ المراجعة الداخمية ورئيس إدارة لجنة المخاطر تتي

 .وكذلؾ المراجعيف الخارجييف ومجمس اإلدارة ,المخاطر
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  التقارير مف ادارة المخاطر وادارة االلتزاـ ورفع تقارير فصمية إلى  لجنة المخاطرتتمقي

 مجمس اإلدارة .

 المراجعة أداء في تحسيف جودة اإلدارةلمسؤوليات مجمس  إحصائيةذو داللة ىناؾ أثر  .4

ودراسة  ,2015, وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة انشاطيالعاممة في اليمففي البنوؾ  الداخمية

ِٚحّذ  ,Narkchai, et alبينما تختمؼ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة  ,2117اٌش١خ,

وبينت النتائج أف أبرز النقاط تأثيرًا في جودة المراجعة  %,74بمغت نسبة التأثير   , 2018

 الداخمية:

   والرئيس التنفيذي اإلدارةالفصؿ بيف منصب رئيس مجمس. 

  اإلدارة.مستقميف في مجمس  أعضاءوجود 

  يؤدي المجمس وظائؼ أساسية تشمؿ مراجعة وتوجيو استراتيجية البنؾ، ورسـ الخطط

 اجية المخاطر، والميزانيات التقديرية السنوية.الرئيسة لألعماؿ، ووضع سياسة مو 

  مجمس اإلدارة حرية الوصوؿ لممعمومات الصحيحة وذات الصمة  أعضاءيتوفر لدى

 وفي الوقت المناسب لتمكينيـ مف القياـ بواجباتيـ ومسؤولياتيـ.

 مف نزاىة التقارير وسالمة النظـ المحاسبية والمالية اإلدارةمجمس  تأكد. 

في  الداخمية المراجعة أداء في تحسيف جودة لممراجعة الخارجية إحصائيةداللة ىناؾ أثر ذو  .5

, وتتفؽ ىذه الدراسة مع نتائج دراسة العاممة في اليمفالبنوؾ  ِٚحّذ, , و 2117اٌش١خ,

 %, وأف أبرز النقاط تأثيرًا عمى جودة المراجعة الداخمية:79بمغت نسبة التأثير
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  ة ومعرفة كافية لمقياـ بتدقيؽ الحسابات ذات تكميؼ محاسبيف قانونييف ذوي خبر

  .المخاطر المرتفعة

  ،التوثيؽ في أوراؽ العمؿ التصاالت المراجع الخارجي مع المراجعيف الداخمييف

 لمناقشة امور التدقيؽ اليامة بالنسبة لمرقابة.

  ًا تعرض األكثراالجتماع بإدارة المراجعة الداخمية وبمجنة المراجعة ومناقشة العمميات

 لمغش يعزز جودة المراجعة الداخمية.

  عمى المدقؽ االتصاؿ بالمكمفيف بالحوكمة لمناقشة األثر المحتمؿ عمى البيانات المالية

 ألي مخاطر ميم ة.

توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية حوؿ دور آليات حوكمة البنوؾ في تحسيف جودة  .6

 ليمف تعزى إلى المؤىؿ العممي.أداء المراجعة الداخمية في البنوؾ العاممة في ا

توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية حوؿ دور آليات حوكمة البنوؾ في تحسيف جودة  .7

 أداء المراجعة الداخمية في البنوؾ العاممة في اليمف تعزى إلى التخصص العممي.

ة ال توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية حوؿ دور آليات حوكمة البنوؾ في تحسيف جود .8

 أداء المراجعة الداخمية في البنوؾ العاممة في اليمف تعزى إلى المستوى الوظيفي.

توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية حوؿ دور آليات حوكمة البنوؾ في تحسيف جودة  .9

 أداء المراجعة الداخمية في البنوؾ العاممة في اليمف تعزى إلى الخبرة.
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ػاضطبحثػاضثاظي

اضتوصغات

االستنتاجات والنتائج التي توصمت الييا الباحثة مف الدراسة النظرية والميدانية , بناًء عمى 

باإلضافة إلى المالحظة الشخصية وبعض المقابالت الشخصية التي اجرتيا الباحثة مع بعض 

 :باآلتيالمختصيف في البنوؾ اليمنية توصي الدراسة 

يف مف ذوي االختصاص والخبرة مستقم أعضاءضرورة رفد مجالس إدارات البنوؾ اليمنية ب .1

 المينية ومف حممة الشيادات العميا في المجاالت التي يتطمبيا العمؿ.

مستقميف مف ذوي  أعضاءتوسيع صالحيات ومياـ المجاف المنبثقة عف مجمس اإلدارة, ورفدىا ب .2

جراءات عمميـ ، واإلفصاح عف  ذلؾ مف الكفاءة والخبرة مع توضي  تفويضيـ وتكميفيـ وتركيبتيـ، وا 

 قبؿ مجمس اإلدارة.

وتطوير  دراسة في بارًزا والمراجعة دوًرا المحاسبة الييئات والجمعيات المرتبطة بمينة تؤدي أف .3

قياس  يمكف الوظيفة ىذه مخرجات خالؿ ومف ,المحاسبية الدراسات دائرة الشركات ضمف حوكمة

 منيا األطراؼ المستفيدة كافة إلى جالنتائ ليذه الفعاؿ التوصيؿ وتحقيؽ الشركة، أعماؿ نتائج وتقرير

 مبادئ تطبيؽ متطمبات النياية يحقؽ في وىذا ,ومتوازف عادؿ وبشكؿ, الداخمية أو الخارجية سواء

 الحوكمة.

خضاعتطبيؽ معايير التدقيؽ الداخمي, التزاـ المراجعيف الداخمييف بضرورة  .4 المدققيف  وا 

العمؿ عمى تحديد نقاط القوة والضعؼ في عمميـ ، و قويـ مستمرة لعممية تلأساليب عمميـ الداخمييف و 
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مساعدتيـ في االطالع عمى أساليب التدقيؽ الحديثة المتبعة في الدوؿ تطوير خبراتيـ ومياراتيـ و 

 المتقدمة, مف خالؿ المشاركة في المؤتمرات وورش العمؿ العممية االقميمية والدولية.

ومراقبة الشركات، والبنؾ المركزي اليمني، ضرورة التنسيؽ بيف وزارة الصناعة والتجارة،  .5

، ونادي رجاؿ االعماؿ اليمنييف، اليمنييفوجمعية البنوؾ اليمنية, وجمعية المحاسبيف القانونييف 

 لحوكمة الشركات قابؿ لمتطبيؽ في جؿ إصدار دليؿ أوالخبراء مف , وجمعية المدققيف الداخمييف

( ومعايير لجنة بازؿ, OECD) مبادئ يستند إلىمنية, جميع الشركات المساىمة العامة والخاصة الي

 عفوكذلؾ دليؿ حوكمة البنوؾ الصادر المؤسسات المختصة, مبادئ التي أصدرتيا بقية الدوؿ و الو 

 . البنؾ المركزي اليمني

ضماف عمميا األعضاء غير التنفيذييف و االىتماـ بالمجاف المنبثقة عف مجمس اإلدارة مف  .6

 ىي كاآلتي : يـ عمؿ حوكمة الشركات و طموب لتدعبالشكؿ الم

 المدقؽ  اختيارماف سالمة عمؿ التدقيؽ الداخمي و لجنة التدقيؽ التي تعمؿ عمى ض

طرفيف، وزيادة التأكد كال ال استقالليةضماف الخارجي والربط بيف التدقيؽ الداخمي والخارجي و 

 .مف دقة وموضوعية التقارير المالية

  والمدير  مجمس اإلدارة أعضاء مكافآتتي تعمؿ عمى تحديد المكافآت الو  التعييناتلجنة

ة التنفيذييف وفؽ أساليب عممية ودراسات مسبقة لتأثيرات ونتائج تمؾ بقيالمفوض و 

 .التعويضات

  لجنة حوكمة الشركات التي تعمؿ عمى تقويـ مدى تطبيؽ الشركات لحوكمة الشركات

وغيرىا مف المجاف.قواعده االساسية ه و الشركات لمعمؿ بموجب مبادئو ومعايير  التزاـومدى 
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ػشائطظػاضطصادرػواضطراجع

ػأواًل:ػاضطراجعػاضطربغظ

ػأ.ػاضصتب

"، ديػػػواف المراجعـــة ومراقبـــة الحســـابات مـــن النظريـــة إلـــى التطبيـــق(,"2003بػػػوتيف, محمػػػد ،) .1

 المطبوعات الجامعية، الجزائر.

, ترجمة احمد رية والتطبيقالمراجعة بين النظ(, 1997توماس,  وليـ, وىنكي , امرسوف ) .2

 حامد حجاج, وكماؿ الديف سعيد, دار المريخ, الرياض, المممكة العربية السعودية.

الرقابة الداخمية والتدقيق في بيئة تكنولوجيا (, " 2008الحسباف, عبداهلل أحمد,) .3

 ", دار الرؤية لمنشر والتوزيع, األردف.المعمومات

، الػػػدار بنـــوك  -شـــركات -إدارات -رة المخـــاطر أفـــرادإدا(,"2007حمػػػاد ,طػػػارؽ عبػػػد العػػػاؿ ،) .4

 .لمنشر والتوزيع، اإلسكندريةالجامعية 

تطبيقـات  -حوكمة الشركات: المفاىيم، المبـادئ، التجـارب(،"2005حماد, طارؽ عبد العاؿ ,) .5

 .الدار الجامعية، اإلسكندرية الحوكمة في المصارف 

 , الدار الجامعية، اإلسكندرية.حوكمة الشركات (،"2015حماد, طارؽ عبد العاؿ ,) .6

إدارة المخــاطر: تحميــل قضــايا فــي الصــناعة (, "2003خػػاف, طػػارؽ اهلل ، و أحمػػد , حبيػػب ، ) .7

 ، البنؾ اإلسالمي لمتنمية، المعيد اإلسالمي لمبحوث والتطوير.المالية اإلسالمية 

الفمسػػطينية، دليػػؿ القواعػػد والممارسػػات الفضػػمى لحوكمػػة المصػػارؼ فػػي فمسػػطيف، وسػػمطة النقػػد  .8

2008. 
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حوكمــــة الشــــركات ودور أعضــــاء مجــــالس اإلدارة (,  "2008سػػػػميماف,  محمػػػػد مصػػػػطفى ،) .9

 ، الدار الجامعية، اإلسكندرية.والمديرين التنفيذيين 

دور حوكمـــة الشـــركات فـــي معالجـــة الفســـاد المـــالي ( "2009سػػػميماف, محمػػػد مصػػػطفى, ) .10

 الجامعية، مصر. , الطبعة الثانية, الداردراسة مقارنة   -واإلداري

", الدار المراجعة الداخمية في ظل التشغيل اإللكتروني(, "2006السواح, نادر شعباف, ) .11

 الجامعية, مصر.

ـــة ( ،"2005شػػػحاتو, السػػػيد ، وعمػػػي , عبػػػد الوىػػػاب نصػػػر,)  .12 ـــي مراجع ـــة ف دراســـات متقدم

 ، الدار الجامعية، اإلسكندرية.الحسابات وتكنولوجيا المعمومات 

", مكتبة الشباب, دراسات متقدمة في المراجعة(, "1994 محمود,)شوقي, عطاء اهلل .13

 مصر.

", مؤسسة شباب أصول المراجعة الداخمية والخارجية(, "1998الصحف, عبدالفتاح, ) .14

 الجامعة, االسكندرية, مصر.

", الطبعة عمم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعممية(, "2003عبداهلل, خالد أميف, ) .15

 ر وائؿ لمنشر, األردف.الثالثة, دا

, ترجمػػػػة محمػػػػد محمػػػػد المراجعــــة مــــدخل متكامــــل(, 2006الفػػػػيف, ارينػػػػز, وحػػػػيمس لوبػػػػؾ ) .16

 الديسطي, دار المريخ, الرياض المممكة العربية السعودية.

, الطبعة األولى, الدار المراجعة وحوكمة الشركات (,"2010لطفي, أميف السيد أحمد, ) .17

 الجامعية, االسكندرية , مصر.

, دار الراية لمنشر والتوزيع,  دليل التدقيق الداخمي (, 2013اردات, خمؼ عبداهلل, )الو  .18

 عماف, األردف.
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 ب.ػاضدورغات

دور الحاكمية المؤسسية فـي تعزيـز أداء المـدقق الـداخمي ( ""2014البشتاوي, سميماف حسيف ) .1

(, 41, المجمد )اريةمجمة دراسات العمـو اإلد"  من وجية نظر المحاسبين القانونيين األردنيين

 .361 -343(, ص ص 2العدد )

ـــي (, " 2005بكػػػري, عمػػػي حػػػاج, ) .2 ـــة االقتصـــادية ف ـــل الرقاب ـــة فـــي تفعي دور المراجعـــة الداخمي

 , جامعة األزىر, مصر.المجمة العممية لكمية التجارة , منظمات األعمال

"، اإلبداعيــةدور لجــان المراجعــة فــي الحــد مــن ممارســات المحاســبة (, "2010حمػػادة,  رشػػا ،) .3

، كميػػة االقتصػػاد، (2)العػػدد  (,26)، المجمػػدمجمػػة جامعػػة دمشػػؽ لمعمػػـو االقتصػػادية والقانونيػػة

 دمشؽ.

تطــوير أداء وظيفــة المراجعــة الداخميــة لتفعيــل متطمبــات (, " 2008الحيػػزاف, أسػػامو بػػف فيػػد, ) .4

ـــى الشـــركات المســـاىمة الســـعودية ـــة عم إلدارة مجمػػػة المحاسػػػبة وا", الحوكمـــة: دراســـة تطبيقي

 .315 -281(, 70, جامعة القاىرة, العدد)والتأميف, كمية التجارة

ــة  -لجــان المراجعــة كأحــد دعــائم الحوكمــة،" (2008)عػػوض بػػف سػػالمة الرحيمػػي,  .5 دراســة حال

، (22): االقتصػػػػاد واإلدارة، المجمػػػػدمجمػػػػة جامعػػػػة الممػػػػؾ عبػػػػد العزيػػػػز الشــــركات الســــعودية، 

 .(1العدد)

نـــة المراجعـــة ودورىـــا فـــي زيـــادة فاعميـــة عمـــل المراجعـــة ودعـــم لج(, "2007سػػامي, متػػػولي, ) .6

 (.2(, العدد)25ة, جامعة عيف شمس, المجمد)المجمة العممية لالقتصاد والتجار , استقالليا 
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أثــر تبنــي الشــركات المســاىمة (," 2012الشػػحادات, قاسػػـ عبػػداهلل, وعبػػدالجميؿ , توفيػػؽ حسػػف,) .7

ية فــي قــرارات المســتثمر المؤسســي فــي بورصــة العامــة األردنيــة لمبــادئ الحاكميــة المؤسســ

 (.1(, العدد)8, المجمد)المجمة األردنية في إدارة األعماؿ", عمان

ــة مقتــرح إطــار,"(2010) ، عيػػد حامػػد الشػػمري .8 ــة لممراجع ــا الداخمي ــى وأثرى ــة عم ــة فاعمي  حوكم

 .مجمة جامعة دمشؽ، السعودية  العربية بالمممكة الشركات

كفـاءة وفاعميـة نظـام التـدقيق الـداخمي واثـرة ", ( 2017عمي كريـ,) الشيخ, عمي ناظـ, ومحمد. .9

في تطبيق حوكمة الشركات دراسة في عينو من الشركات العراقية المدرجة فـي سـوق العـراق 

 (.4(, العدد)7, المجمد )مجمة المثنى لمعمـو االدارية واالقتصادية,  المالية األوراق

ــ(، " 2008عيسػػى , سػػمير كامػػؿ محمػػد ,) .10 ر جــودة المراجعــة الخارجيــة عمــى عمميــات إدارة أث

 (، يوليو.2(، العدد )45)المجمد، مجمة كمية التجارة لمبحوث العالمية، األرباح 

العوامل المحددة لجودة وظيفة المراجعة الداخميـة فـي (,"2008يسى , سمير كامؿ محمػد ، )ع .11

، جامعػػة اإلسػػػكندرية، ةمجمػػة كميػػة التجػػػارة لمبحػػوث العمميػػ، تحســين جــودة حوكمـــة الشــركات 

 (، يناير.1(، العدد )45المجمد )

القيمة المضافة والتقويم المتوازن ألداء المراجعـة الداخميـة فـي (, "2006لبيب, خالد محمػد, ) .12

," مجمػػة كميػػة التجػػارة ظــل إطــار حوكمــة الشــركات: بــالتطبيق عمــى قطــاع األعمــال المصــري

 .215 -174ارس, (, م1, جامعة عيف شمس, العدد)لمبحوث العممية

 الشركات، وحوكمة الداخمي التدقيق جودة بين العالقة طبيعة" ,(2017لخضر, أوصيؼ, )  .13

مجمة العمـو   ,)العمل طبيعة( 2100 رقم المعيار ظل في الداخمية والرقابة المخاطر إدارة

 .175 -158( ص ص 17, العدد )االقتصادية والتسيير والعموـ التجارية



119 

 

,", دور المراجعة الداخمية فـي دعـم فاعميـة حوكمـة الشـركات(, " 2005ـ, )محمد, آماؿ ابراىي .14

 (, جامعة بنيا, مصر.2, العدد) مجمة الدراسات والبحوث التجارية

ـــة المراجعـــة (," 2003محمػػػد, خميػػػؿ عبػػػد المطيػػػؼ،) .15 ـــوذج مقتـــرح إلدارة وتقيـــيم أداء وظيف نم

ــالتطبيق عمــى البنــو  -الداخميــة فــي ضــوء توجياتيــا المعاصــرة ــة ب مجمػػة البحػػوث ، ك التجاري

 .(2, 1)العدداف  , (25)، المجمدالتجارية كمية التجارة جامعة الزقازيؽ

تدقيق التحكم المؤسسي في ظل معايير التـدقيق المتعـارف (,"2012(المشيداني, عمر إقبػاؿ,  .16

 (.2, العدد)مجمة أداء المؤسسات الجزائرية, عمييا 

ػج.ػاضردائلػواألطارغحػاضجاططغظ:

حوكمة الشركات وأثرىا عمى كفاءة سوق فمسطين لألوراق "(،2008موسى، اشرؼ،)بو أ .1

 .، الجامعة االسالمية، غزة ، فمسطيفغير منشورة رسالة ماجستير ، المالية

 دور المراجعة الداخمية في تحسين كفاءة االستثمارات , (2009،)  سعيد وطفة ,حساـ أبو .2

 رسالة ",المالية لألوراق فمسطين سوق في درجةالم الشركات عمى تطبيقية المالية: دراسة

 .فمسطيف ، غزة ، االسالمية الجامعة ، منشورة غير ماجستير

حوكمة الشركات وأثرىا عمى مستوى اإلفصاح في (, "2010آؿ غزوي, حسيف عبدالجميؿ,) .3

المعمومات المحاسبية دراسة اختبارية عمى الشركات المساىمة العامة في المممكة العربية 

 رسالة ماجستير غير منشورة, كمية اإلدارة واالقتصاد, االكاديمية العربية, الدنمارؾ. لسعودية ,ا

دور حوكمة الشركات في تحسين وظيفة التدقيق ( "2015انشاطي, روال عبدالمجيد.)  .4

", رسالة الداخمي: دراسة تطبيقية عمى الشركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين

 ة, الجامعة االسالمية, غزة, فمسطيف.ماجستير غير منشور 
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 شركة حالة الشركات ، دراسة حوكمة في المصالح أصحاب أىمية" (,2012, خديجة،) بمحمو .5

 تممساف, الجزائر. بمقايد بوبكرأ "، رسالة ماجستير غير منشورة, جامعةبسعيدة االسمنت

", رسالة ارية تطبيق الئحة حوكمة الشركات عمى البنوك التج(, 2010الجموي, ماجد,) .6

 ماجستير غير منشورة, المممكة العربية السعودية.

 مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في (, 2008جوده , فكري عبد الغني محمد، ) .7

المصارف الفمسطينية وفقًا لمبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ولجنة بازل لمرقابة 

، الجامعة اإلسالمية، ماجستير غير منشورة, رسالة  دراسة حالة بنك فمسطين -المصرفية

 غزة..

 -قواعد وأسس الحوكمة في مجمس إدارة شركات المساىمة"(,2010)موسى قاسـ,, طربوش .8

دراسة في قانون الشركات اليمني مع المقارنة بقانون شركات االموال المصري وقوانين 

 .ء, اليمف , صنعاء, جامعة صنعاغير منشورة, رسالة ماجستير  مجمس التعاون الخميجي

دور المراجعة الداخمية في تطبيق حوكمة المؤسسات : ،"( 2009، عمر عمي ) عبد الصمد .9

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة المدينة .  دراسة ميدانية

أثر تطبيق مبادئ الحوكمة في تحسين أداء البنوك التجارية (, "2017عبدالحؽ, سمية, ) .10

, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية العمـو ن البنوك التجارية الجزائرية: دراسة عينة م

 االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير, جامعة محمد بوضياؼ بالمسيمة, الجزائر.

دور المراجعة الداخمية في تفعيل حوكمة الشركات: (,"2015دالنور, بف داوود محمد, )عب .11

لة ماجستير غير منشورة, جامعة , رسا"دراسة عمى عينة من الشركات في والية ورقمة

 قاصدي مرباح, ورقمة, الجزائر.
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 دور المراجعة الداخمية في تفعيل نظام الرقابة الداخمية في (, 2013عثماف, ساره, ) .12

 الجزائر. ورقمة، مرباح، جامعة قاصدي", رسالة ماجستير غير منشورة, الشركات

في تطبيق حوكمة المؤسسات  دور المراجعة الداخمية، ( 2009)عبد الصمد، عمي عمر  .13

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة المدينة .  : دراسة ميدانية

أثر فاعمية الحاكمية المؤسسية عمى االداء المالي لمشركات  (,"2008قباجو, عدناف, ) .14

", أطروحة دكتوراه غير منشوره, جامعة عماف المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية

 سات العميا, األردف.العربية لمدرا

مساىمة المراجعة الداخمية في تقييم نظام المعمومات (, "2008لميف, عبادي محمد,) .15

المحاسبي لممؤسسات: دراسة حالة المديرية التجارية لممؤسسة الوطنية لمتجييزات 

 ", رسالة ماجستير غير منشوره, جامعة الجزائر, الجزائر.الصناعية

 حوكمة لمبادئ الداخمي المدقق إدراك مدى"ـ( 2011) يحي محمد ، حسيفلمزحانيا .16

رسالة ماجستير غير منشورة ، االكاديمية  ", اليمنية المساىمة شركات في وتطبيقيا الشركات

 العربية لمعمـو المالية والمصرفية، صنعاء.

أثر تطبيق معايير رقابة جودة المراجعة الخارجية عمى (, "2018الميمؿ, حمد عبداهلل,) .17

", أطروحة دكتوراه القوائم المالية لمشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق الماليةشفافية 

 غير منشوره, جامعة تونس المنار, تونس.

أىمية تطبيق الحوكمة في البنوك وأثرىا عمى بيئة األعمال مع (,"2012ميره, عثماف,) .18

 يمة, الجزائر., رسالة ماجستير غير منشوره, جامعة المساإلشارة إلى حالة الجزائر 

 مبادئ تفعيل في الخارجية المراجعة إدارات دور"،( 2009اسحاؽ ،) نسماف، ابراىيـ  .19

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة االسالمية ، غزة ، فمسطيف." الحوكمة
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رسالة ماجستير  ، الشركات حوكمة لجودة كمدخل لمراجعةا" (,2012ريمة، ) ىيدوب, ليمى .20

 الجزائر. ورقمة، مرباح، ة قاصديجامع غير منشورة،

ػد.ػاضطؤتطراتػاضطضطغظ:

 المراجعة لتفعيل الشركات حوكمة معايير تطبيق أىمية "(،2008) نجـ مصطفى البشاري، .21

 وزارة ،بالسوداف األوؿ الداخمية المراجعة مؤتمر ،"بالسودان العامة المؤسسات في الداخمية

، يناير ،العامة اإلدارة الوطني، واالقتصاد المالية  السوداف.  الخرطـو

 من التقميل في ودورىا الشركات حوكمة" (,2009،) السالـ, زايدي عبد ، بو عظـ,  كماؿ .22

 حوكمة األوؿ الدولي الممتقى ،"األزمات وقوع من والحد المالي السوق في التضميل عمميات

 .عناية ،المؤسسات في األعماؿ وأخالقيات الحوكمة

العوامل المؤثرة في جودة مراجعة الحسابات من وجية "، (ـ2010)محمد عمي , جبراف .23

, الندوة الثانية عشر لسبؿ تطوير المحاسبة في المممكة،  نظر المحاسبين القانونيين في اليمن

مينة المحاسبة في المممكة العربية السعودية وتحديات القرف الحادي والعشروف, جامعة الممؾ 

 سعود, الرياض.

التحكم المؤسسي وأبعاد التطور في إطار ممارسة مينة (, "2003جمعة, أحمد حممي، ) .24

تحت شعار التحكـ المؤسسي واستمرارية  -المؤتمر العممي الميني الخامس، التدقيق الداخمي 

 عماف، األردف. -المنشأة

أىمية دور معايير المراجعة وأطرافيا لضمان فعالية ( "2005حنا, ميخائيؿ أشرؼ ،) .25

ؤتمر الخامس لحوكمة الشركات وأبعادىا المحاسبية واإلدارية م، الحوكمة الشركات 

 ، جامعة اإلسكندرية، كمية التجارة،.واالقتصادية
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الدور المتوقع لممدقق الداخمي عند تقديم خدمات التأكيد في (, " 2005خميؿ, عطا اهلل, ) .26

حوؿ التدقيؽ المؤتمر العربي األوؿ ", البنوك التجارية األردنية في ظل الحاكمية المؤسسية

 , القاىرة, مصر.الداخمي في إطار الحوكمة المؤسسية

 دور المسؤولية االجتماعية في تفعيل حوكمة (, 2013زرقوف, محمد , والعمري, جميمة, ) .27

المؤتمر الثالث لمعموـ المالية والمصرفية )حاكمية الشركات والمسؤولية  المؤسسات ,

 عة اليرموؾ , إربد, األردف., جاماالجتماعية: تجربة األسواؽ الناشئة(

 عمى الرقابة نظام تفعيل في ودورىا الشركات حوكمة(,"2012طبني،) , و سمينة,  عزيزة .28

 .-04 -03 الشمؼ، ،عمي بو بف حسيبة السابع، الدولي الممتقى ،التعاوني  التأمين شركات

",  ميةالشراكة بين العمل المصرفي واالستثمار من أجل التن(, " 2005شاكر, فؤاد, ) .29

الحكـ الجيد في المصارؼ والمؤسسات العربية حسب المعايير  -المؤتمر المصرفي العربي

 .العالمية

مع  -إدارة مخاطر التمويل واالستثمار في المصارف(, "2005شاىيف, عمي عبداهلل ،) .30

لمؤتمر العالمي األوؿ حوؿ ا  ، -التعرض لواقع المؤسسات المصرفية العاممة في فمسطين

ة، غزة: الجامعة ار والتمويؿ في فمسطيف بيف آفاؽ التنمية والتحديات المعاصر االستثم

 مايو. 9-8اإلسالمية، 

 حوكمة فاعمية عمى وأثرىا الداخمية لممراجعة إطار مقترح, "(2010) الشمري، عيد حامد .31

, ةالندوة الثانية عشر لسبؿ تطوير المحاسبة في المممك، السعودية  العربية بالمممكة الشركات

مينة المحاسبة في المممكة العربية السعودية وتحديات القرف الحادي والعشروف, جامعة الممؾ 

 سعود, الرياض.
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المساىمة  الشركات حوكمة تفعيل في المراجعة لجان دور"، (2010الشمري، عيد حامد، ) .32

, مينة الندوة الثانية عشر لسبؿ تطوير المحاسبة في المممكة، السعودية  العربية بالمممكة

المحاسبة في المممكة العربية السعودية وتحديات القرف الحادي والعشروف, جامعة الممؾ سعود, 

 الرياض.

", ورقة ميكانيزمات تحفيز المسير كأجد محددات الحوكمة(, "2009العايب, عبدالرحمف, ) .33

 المية(,الممتقى العممي الدولي حوؿ )األزمة المالية الدولية والحوكمة الععمؿ مقدمة إلى 

 اكتوبر. 21 – 20جامعة سطيؼ, 

أنظمة التأمين عمى الودائع بين تشجيع (, " 2004فضيمي, عبدالحميـ, وزريؽ كماؿ,) .34

ممتقى المنظومة , "التيور المصرفي وضمان استقرار النظام المالي: الواقع والتجربة والدروس

 يسمبر.د 15 -14, جامعة شمؼ, المصرفية الجزائرية والتحوالت االقتصادية

"، إدارة المخاطر في ظل حوكمة الشركات"(2009مزياني نور الديف، زرازار العياشي،) .35

/ 19-18، جامعة عنابة، الممتقى الدولي حوؿ الحوكمة وأخالقيات األعماؿ في المؤسسات

 .147 -146، ص 11/2009

حوكمة دور المسؤولية االجتماعية في تفعيل (,"2013وبني عامر, زاىرة,) معيزي, أحالـ,  .36

المؤتمر الثالث لمعموـ المالية والمصرفية)حاكمية الشركات والمسؤولية االجتماعية المؤسسات , 

 , جامعة اليرموؾ, أربد, األردف.تجرية األسواؽ الناشئة(

 دور األجيزة الرقابية في تفعيل اإلطار المحاسبي لحوكمة (, 2003ياسيف, حاـز أحمد, ) .37

 , فبراير.المحاسبي واالفصاح لييكؿ الشركات في مصر ورشة عمؿ حوؿ اإلطار, "الشركات

ػأخرى:-عـــ
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", ترجمة مركز ارشادات ألعضاء مجمس إدارة البنوك(, "2003تشاركياـ, حونثاف, ) .1

 المشروعات الدولية الخاصة, المنتدى العالمي لحوكمة الشركات, واشنطف.
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ػ(1طضحقػرشمػ)
 االدتباظظ

 األكــــرم                                            /                عزيزي املستجيب

 وبركاته ،،، وبعد: إىلالسالم عليكن ورمحة اهلل تع
علمًا بأهنا تقوم بإجراء  لكم موفور الصحة والعافية ,وتود إحاطتكم يا متمنيةهتديكم الباحثة أطيب التحا

المراجعة  أداءدور آليات حوكمة البنوك في  تحسين جودة "بـــــــ ةاملوسوم الدراسة امليدانية لرسالة املاجستري
 " .الداخلية: دراسة ميدانية في البنوك التجارية العاملة في الجمهورية اليمنية

 ا ٌعرف عنكم من تشجيع دائم ومؤازرة لألحباث والدراسات العلمية ننشد تعاونكم من خالل استجالءومل
 موافقتكم درجة ميثل الذي اخليار ( على√شارة ) إبوضع  وذلك ,تتضمنه االستبانة من فقرات فيما آرائكم
جعة الداخلية: دراسة المرا أداءدور آليات حوكمة البنوك في  تحسين جودة الشخصية يف  قناعتكم حبسب

 حيقق ومبا, املستخدم للمقياس ووفقاً , بعد كل يف ميدانية في البنوك التجارية العاملة في الجمهورية اليمنية
 اهداف الدراسة.

 لتحقيق العلمية املساعدة وتقدمي, املعهود اهتمامكم املوضوع هذا ستولون بأنكم تامة ثقة على الباحثة
ذا االستبيان والبيانات ال ي ستدلون هبا ستكون لحل اهتمامنا ونؤكد لكم ان هذ  الدراسة. مشاركتك هب أهداف

 البيانات ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي حصراً. 

 شاكرين تعاونكم المثمر سلفاً 
 وتفضلوا بقبول خالص التقدير 

  
 الباحثة:  سوسن فؤاد الجرادي

  
 
 
 

 لعامةأوًًل: المعلومات ا
 جابة التي تراىا مناسبة( مقابل اإل√شارة ) إيرجى التكرم بوضع 
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 المإهل العلمي: -1
 د( أخرى لتفاً اذكرها ج( دكتوراه ب( ماجستير بكالوريو أ(

    
 التخصل: -2

 أخرى لتفاً اذكرهاد( اقتصاد ج( أعمال ومالية إدارة ب( محاسبةأ( 

    
 :البنكالمستو  الوظيفي في  -3

لمدير العام أ(ا
 )التنفيذ (

ب(عضو 
مجل  
 اإلدارة

ج(مدير 
 مالي

د( مدير  
تدقي  
 داخلي

هـ(رئي  قسم 
 المحاسبة

و( أخرى 
 لتفاً اذكرها

      

 :عدد سنوات الخبرة  -4
م  ن  أق  ل أ(
 سنوات 5

إل        ى أق        ل  – 5ب(
 سنوات 11من

إل  ى أق  ل – 11ج( 
 سنة 15 من 

سنة وم ا  15د(

 فو 
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المراجعة الداخلية في البنوك التجارية العاملة في  أداءآليات حوكمة البنوك في  تحسين جودة دور ثانياً: 
 الجمهورية اليمنية

  موافقتكم درجة يمثل الذي الخيار ( مقابل√يرجى التكرم بوضع إشارة ) 

 الداخمية  المراجعة أداء لتحسين جودةحوكمة ال التي تقوم بيا لجان اإلجراءات -1

 الفقرات م
افق مو

 بشدة
 محاٌد موافق

غٌر 

 موافق

غٌر 

موفق 

 بشدة

إن ترشووٌح رإسوواء اللجووان المنبثقووة عوون مجلووس اإلدارة موون قبوول   .1
 .لجنة الحوكمة ٌعزز جودة المراجعة الداخلٌة






تحدٌد األشخاص المإهلٌن لالنضومام إلوى عضووٌة مجلوس اإلدارة   .2
 ٌعزز جودة المراجعة الداخلٌة






التنفٌوذي ٌعوزز جوودة  الورئٌس أداء ومراقبة شرافقٌام اللجنة باإل  .3
 .المراجعة الداخلٌة






اختٌوووار عضوووو مجلوووس اإلدارة المسوووتقل ٌعوووزز جوووودة المراجعوووة   .4
 .الداخلٌة






التوجٌه واإلشراف على إعوداد دلٌول الحوكموة فوً البنوك وتطووٌره   .5
 .ٌعزز جودة المراجعة الداخلٌة






رٌر والتوصوٌات المتعلقوة بمودى التوزام تزوٌد مجلس اإلدارة بالتقوا  .6
 .البنك بدلٌل الحوكمة ٌعزز جودة المراجعة الداخلٌة 






إن التؤكد من تطبٌق الحوكمة بالشكل السلٌم ٌعزز جودة المراجعوة   .7
 الداخلٌة.






التؤكد من التزام البنوك بسٌاسوة مونح المكافوآت والحووافز المعتمودة   .8
 المراجعة الداخلٌة.من مجلس اإلدارة ٌعزز جودة 






9.  
قٌوووام اللجنوووة بالموافقوووة علوووى التوصوووٌات المقدموووة مووون الووورئٌس 
التنفٌووووذي بتعٌووووٌن المسووووإولٌن االكفوووواء ٌعووووزز جووووودة المراجعووووة 

 الداخلٌة.







  

 الداخمية  المراجعة أداء لتحسين جودة المراجعة لجان التي تقوم بيا اإلجراءات-2
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موافق  الفقرات م
 بشدة

 ٌدمحا موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موفق 
 بشدة

مٌثوواق وخطووة إدارة المراجعووة الداخلٌووة  المراجعووة اعتموواد  لجنووة   .11
 ٌعزز جودة المراجعة الداخلٌة.

     

      الداخلً المراجع بدعم استقالل المراجعة لجنة تسهم   .11

 المووراجعٌن موع االتصوال فاعلٌوة زٌوادة فوً المراجعوة لجنوة تسوهم   .12
 استقاللهم. ودعم

     

نظووم الرقابووة الداخلٌووة وأموون  لجنووة قٌووام اللجنووة بدراسووة ومراجعووة  .13
 المعلومات ٌعزز جودة المراجعة الداخلٌة.

     

14.  
باإلشوووراف علوووى أداء انشوووطة المراجعوووة  المراجعوووة لجنوووة تقووووم

الداخلٌووووة والتؤكوووود موووون توووووفر الموووووارد الالزمووووة ألداء  األعمووووال 
  المنوطة.





إدارة المراجعوووة الداخلٌوووة ٌعوووزز جوووودة قٌوووام اللجنوووة بتقٌوووٌم أداء   .15
 .المراجعة الداخلٌة




16.  
توفر صالحٌة اللجنوة فوً الحصوول علوى أي معلوموات مون اإلدارة 
التنفٌذٌووة واسووتدعاء أي موظووف تنفٌووذي أو عضووو مجلووس إدارة 

 لحضور اجتماعاتها.





تقوم اللجنة باعتماد خطوة التودقٌق السونوٌة ومراقبوة تطبٌقهوا بموا   .17
 جودة المراجعة الداخلٌة. ٌعزز




تقوووم اللجنووة بمراجعووة القوووائم المالٌووة ومناقشووتها مووع اإلدارة ممووا   .18
 ٌعزز جودة المراجعة الداخلٌة.




تووودرس اللجنوووة تقوووارٌر المراجعووووة الداخلٌوووة وتتوووابع اإلجووووراءات   .19
 التصحٌحٌة.




واي  تقوم اللجنة باعتمواد خطوة إدارة المراجعوة الداخلٌوة السونوٌة  .21
 تغٌٌرات علٌها وموازنة تنفٌذها.




تتؤكوود اللجنووة موون موودى التووزام إدارة المراجعووة الداخلٌووة بمعوواٌٌر   .21
 المراجعة الداخلٌة.




تتؤكوود اللجنووة موون موودى التووزام إدارة المراجعووة الداخلٌووة بقواعوود   .22
 السلوك المهنً.




وعووودم  تعمووول اللجنوووة علوووى ضووومان اسوووتقاللٌة المراجعوووة الداخلٌوووة  .23
 ممارسة أي ضغوط علٌها.




  

 الداخمية المراجعة أداء لتحسين جودة المخاطر لجان التي تقوم بيا اإلجراءات-3

 

موافق  الفقرات ً
 بشدة

 محاٌد موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موفق 
 بشدة

     تقــوم المجنــة بمراجعــة سياســات واســتراتيجيات إدارة المخــاطر قبــل   .24
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موافق  الفقرات ً
 بشدة

 محاٌد موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موفق 
 بشدة

 جودة المراجعة الداخمية.اعتمادىا من المجمس بما يعزز 

تواكــب المجنــة التطــورات الســريعة والتعقيــدات المتزايــدة التــي تطــرأ   .25
      .عمى إدارة المخاطر مما يعزز جودة المراجعة الداخمية

تقوم المجنة برفع تقارير دورية إلى المجمـس حـول التطـورات التـي   .26
 تطرأ.

     

27.  
ومســتوى حــول المخــاطر المجمــس بتقــارير دوريــة المجنــة  تــزود 
التنفيذية بسياسات  اإلدارةومراقبة التزام  واألنظمةالقوانين ب االلتزام

 .إدارة المخاطر المعتمدة
   

  

ــــرات   .28 ــــك الخب ــــي إدارة المخــــاطر يمتم ــــادر ف ــــق مــــن وجــــود ك التحق
 المناسبة والكافية لمتعامل مع كافة أنواع المخاطر  والمؤىالت




ه و عــــزل مــــدير إدارة المخــــاطر، وتزويــــدالموافقــــة عمــــى تعيــــين أ  .29
 .وميام خاصة من ضمن ميامو في البنك بصالحيات




 .الداخمي واالمتثال المخاطر إدارة أعمال ومراجعة تسيم في تنفيذ  .31

دارة االلتـــزام ورفـــع   .31 ـــارير مـــن إدارة المخـــاطر وار ـــي المجنـــة التق تتمق
 .تقارير فصمية إلى مجمس اإلدارة 




 ورئـيس الداخمية المراجعة أقسام بين المباشر التواصل قنوات تتيح  .32
 اإلدارة. ومجمس الخارجيين المراجعين وكذلك المخاطر إدارة




 الداخمية المراجعة أداء لتحسين جودة اإلدارةالتي يقوم بيا مجمس  اإلجراءات -4

موافق  الفقرات م
 بشدة

 محاٌد موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موفق 
 بشدة

مجلس اإلدارة معاٌٌر أخالقٌة عالٌة، تؤخذ بعٌن االعتبار ٌطبق   .33
 دور أصحاب المصالح

     

34.  
ٌتوفر لدى أعضاء مجلس اإلدارة حرٌة الوصول للمعلومات 
الصحٌحة وذات الصلة وفً الوقت المناسب لتمكٌنهم من القٌام 

 بواجباتهم ومسإولٌاتهم

   
  

35.  
( نغٌر التنفٌذٌٌٌتم تعٌٌن عدد كاف من أعضاء مجلس اإلدارة )

قادرٌن على ممارسة الحكم الشخصً المستقل لتؤكٌد وضمان 
استقامة وأمانة اإلبالغ المالً وغٌر المالً، ومراجعة عملٌات 

 األطراف ذات العالقة
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موافق  الفقرات م
 بشدة

 محاٌد موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موفق 
 بشدة

36.  
ٌتم تكوٌن لجان مجلس اإلدارة، مع توضٌح تفوٌضهم وتكلٌفهم 
بل وتركٌبتهم، وإجراءات عملهم ، واإلفصاح عن ذلك من ق

 مجلس اإلدارة

   
  

37.  
ٌإدي المجلس وظائف أساسٌة تشمل مراجعة وتوجٌه 
إستراتٌجٌة البنك، ورسم الخطط الرئٌسٌة لألعمال، ووضع 

 سٌاسة مواجهة المخاطر، والمٌزانٌات التقدٌرٌة السنوٌة





38.  
أعضاء مجلس اإلدارة بخبرات ومإهالت جٌدة وٌعملون  ٌتصف

بما ٌعزز  المعلومات الكاملة أساسبحسن نٌة وعناٌة وعلى 
 جودة المراجعة الداخلٌة.





39.  
الرقابة الفّعالة على كفاءة ممارسة قواعد  اإلدارةمتابعة  مجلس 

جودة تحسٌن  إلىالتعدٌالت عند الحاجة ٌإدي  إجراءالحوكمة و
 المراجعة الداخلٌة.





41.  
 مدٌرٌنالتحدٌد المكافآت والمرتبات, واختٌار ب اإلدارةقٌام مجلس 

جودة تحسٌن  إلىعلى أدائهم ٌإدي  اإلشرافو نالتنفٌذٌٌ
 المراجعة الداخلٌة.





41.  
) لجان مراقبة ولجنة  اإلدارةعن  لجان مجلس  اإلفصاح إن

ٌعزز ، أعمالها إجراءاتالترشٌحات والمكافآت(, صالحٌاتها, و
 جودة المراجعة الداخلٌة.





رٌر وسالمة النظم المحاسبٌة من نزاهة التقا اإلدارةمجلس  تؤكد  .42
 المراجعة الداخلٌة. حسٌن أداءٌوالمالٌة 




والرئٌس التنفٌذي  اإلدارةالفصل بٌن منصب رئٌس مجلس   إن  .43
 ٌعزز جودة المراجعة الداخلٌة.




تحسٌن  إلىٌإدي  اإلدارةمستقلٌن فً مجلس  أعضاءوجود   إن  .44
 اجعة الداخلٌة.رأداء الم




 الداخمية المراجعة أداء في تحسين جودة مراجعة الخارجيةالدور  -5

موافق  الفقرات م
 بشدة

 محاٌد موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موفق 
 بشدة

ممارسووة المراجووع الخووارجً للشووك المهنووً عنوود تخطووٌط عملٌووة   .45
.التدقٌق وتنفٌذها ٌعزز جودة المراجعة الداخلٌة

     

افٌوة للقٌوام بتودقٌق تكلٌف محاسبٌن قانونٌٌن ذوي خبرة ومعرفة ك  .46
.الحسابات ذات المخاطر المرتفعة ٌعزز جودة المراجعة الداخلٌة

     

االجتمووووا  بووووإدارة التوووودقٌق الووووداخلً وبلجنووووة التوووودقٌق ومناقشووووة   .47
العملٌات االكثر تعرضاً للغز ٌعزز جودة المراجعة الداخلٌة

     

تقوودٌر المخوواطر المحتملووة عوون وجووود غووز أو خطووؤ ٌووإدي إلووى   .48
 ٌفات جوهرٌة ٌعزز جودة المراجعة الداخلٌة.تحر

     

استفسار اإلدارة عن أي غز أو خطؤ مهم تم اكتشافه ٌعزز جوودة   .49
 المراجعة الداخلٌة.




ان ٌقوووم الموودقق بووإجراء اختبووارات موسووعة للرقابووة الداخلٌووة موون   .51
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موافق  الفقرات م
 بشدة

 محاٌد موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موفق 
 بشدة

 ..ناحٌة تصمٌمها وتطبٌقها ٌعزز جودة المراجعة الداخلٌة

المووودقق مسوووإولٌة اإلبوووالغ المعنٌوووٌن بالحوكموووة عووون تقوووع علوووى   .51
 .ٌعزز جودة المراجعة الداخلٌةالتحرٌف الناتج عن الغز 




التوثٌووووق فووووً اوراق العموووول التصوووواالت الموووودقق مووووع المووووراجعٌن   .52
 الداخلٌٌن، لمناقشة امور التدقٌق الهامة بالنسبة للرقابة.




لمناقشوة األثور المحتمول على المدقق االتصال بوالمكلفٌن بالحوكموة   .53
 على البٌانات المالٌة ألٌة مخاطر هامة.




توودقٌق األحووداث الالحقووة المهمووة بعوود تووؤرٌخ المٌزانٌووة بحثوواً عوون   .54
 األمور المإثرة فً االستمرارٌة ٌعزز جودة المراجعة الداخلٌة.




 

 

تقديمك لهذه البيانات شكرا لك على إمضاء جزء من وقتك ًلستكمال ىذه اًلستبانة . مساعدتك و 
رجو استخدام المساحة المتبقية لكتابة أمحل تقديرنا وإذا كان لديك أية معلومات أخرى تود إضافتها , 

 ما تريد إضافتو .
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أو إذا كنت تود الحصول على ملخص لنتائج ىذه الدراسة ارجو كتابة عنوانك 
 الخطاببريدك اإللكتروني في المساحة المخصص في ىذا 

 
 

 
 

 أشكرك على وقتك وتعاونك وعلى إكمالك لهذه اًلستبيان
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 (2طضحقػ)

ػأدطاءػاألداتذةػاضطحصطونػضالدتباظظ
اٌشذثح جٙحاٌؼًّ

 االواد١ّ٠ح

 َ االعُ

االداس٠ح اٌؼٍَٛ و١ٍح ػ١ّذ ٔائة

 جاِؼحإب–ٌشؤْٚاٌطٍثحاٌغاتك

أعرارِغاػذ.

 ِحاعثح

  .1 د.ِحّذحّٛداٌغّحٟ

 ػ١ّذ االداس٠حٔائة اٌؼٍَٛ و١ٍح

 جاِؼحإب–ٌشؤْٚاٌجٛدج

أعرارِغاػذ

 ِحاعثح

  .2 د.عٍطاْحغٓاٌحاٌّٟ

االداس٠ح اٌؼٍَٛ و١ٍح ػ١ّذ ٔائة

 جاِؼحإب–ٌشؤْٚاٌطٍثح

أعرارِغاػذ

 ِحاعثح

  .3 د.١٘ٚةػثذاٌؼض٠ضاٌحث١شٟ

االداس٠ح اٌؼٍَٛ و١ٍح ػ١ّذ ٔائة

 جاِؼحإب–ٌٍذساعاخاٌؼ١ٍا

أعرارِغاػذ

 ثحِحاع

  .4 د.ػثذهللاِحّذٔاجٟ

اٌّا١ٌحاٌّغاػذٌشؤْٚ ٚو١ًٚصاسج

 اال٠شاداخ

أعرارِغاػذ

 ِحاعثح

  .5 د.سش١ذػثٛدأتٌٛحَٛ

ٌشؤْٚ اٌرشت١ح و١ٍح ػ١ّذ ٔائة

 جاِؼحإب-اٌجٛدج

أعرارِغاػذ

 إحصاء

  .6 د.ِحّذاٌمٛاط

اإلداس٠ح اٌؼٍَٛ و١ٍح جاِؼح-ػ١ّذ

اةسدْ-جشػ

أعرارِشاسن

حِحاعث

أ.د.فاسطعؼٛداٌماضٟ 7.  

ٚاةػّاي اٌّاي إداسج و١ٍح -ػ١ّذ

اةسدْ-جاِؼحآياٌث١د

أعرار

ِحاعثح

أ.د.ِحّذ٠اع١ٓاٌشحاحٍح 8.  

اٌؼشت١ح اٌٍغح اٌرشت١ح-لغُ -و١ٍح

جاِؼحإب

أعرارِغاػذ

ِذلكٌغٛٞ

د.فٙذدسُ٘اٌغأّٟ 9.  

جاِؼحرِاس-سئ١ظلغُاٌّحاعثح أعرارِغاػذ

ِحاعثح

د.أحّذػثذهللاإٌٛس 11.  

فشعإب–ِذ٠شوانتٕه ِاجغر١ش أ.ِف١ذاٌشاِٟ 11.  
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ABSTRACT 

The Role Of Banking Governance Mechanisms In Improving Quality 

Of Internal Auditing: Field Study In The Working Yemeni Banks  

The objective of the study was to measure the role of corporate governance mechanisms 

in improving the quality of internal audit performance. The mechanisms were: 

governance committees, audit committees, risk committees, board of directors, external 

audit as independent variables and quality of internal audit performance as a dependent 

variable. 

In order to achieve these objectives, the researcher covered the theoretical aspect of the 

study through the desk survey of books, periodicals, websites, relevant standards and 

rules. The practical aspect of the study was covered by the design of a questionnaire 

distributed to a sample of employees of commercial banks of which 87.5% were 

identified. 

For data Analysis and Hypothesis Testing, The descriptive statistical methods, (One, 

Sample T Test, and (One Way Anova Test) were used. 

 The study has found that there is a statistically significant impact (for the committees of 

governance, audit committees, risk committees, board of directors and auditing) in 

improving the quality of internal audit performance in commercial banks operating in 

Yemen. The role of banking governance mechanisms in improving the quality of internal 

audit performance in banks operating in Yemen is attributed to scientific qualification, 

scientific specialization, experience and the absence of statistical significance differences 

that are attributed to the functional level. 

The study recommended that: 

 The Corporate Governance Guide issued by the Central Bank of Yemen should be 

developed to accommodate developments from time to time as well as corporate 

governance guides for Yemeni banks. 

 The necessity of providing  the boards of directors of the Yemeni banks with 

independent members with expertise and professional experience as well as holders of 

higher degrees in the areas required by the work. 

 The expansion of the powers and functions of committees emanating from the Board 

of Directors, and to provide them with competent and experienced independent members 

with clarification of their mandate, mandate and composition, and procedures of their 

work, and the disclosure of that by the Board of Directors. 
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