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  ملخص الدراسة
  

دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمـة   بالتحليل والمناقشة الدراسة تناولت
 تها، وبيان أهميلمفهوم حوكمة المصارف صارف العاملة في فلسطين، مع عرض سريعفي الم
ومن ثم التطرق إلى دور المراجعة الداخلية وتطـور الميثـاق األخالقـي     ،ها ومبادئهاوأهداف

قـد  و ،المتعلقة بهامسئوليات اللمهام وفي ضوء اوتطور المعايير المهنية للمراجعة الداخلية 
ت مـن  باحث المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة من خالل جمـع البيانـا  استخدم ال

لهـذا  خالل استبانة أعـدت خصيصـا   جمع البيانات من مصادرها األولية والثانوية حيث تم 
فـي المصـارف    اًداخلي اًمراجع 60توزيعها على مجتمع الدراسة البالغ عدده وتم ، الغرض

فـي تحليـل   ) SPSS(وقام الباحث باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي  العاملة في فلسطين،
أن : كان أهمهـا النتائج مجموعة من فرضيات، وقد توصلت الدراسة إلى البار البيانات، واخت
أن تطـور   لميثاق األخالقي للمراجعة الداخلية على حوكمة المصـارف، و كبير لهناك تأثير 

معايير المراجعة الداخلية يساهم بشكل رئيسي في تحسين الحوكمة في المصـارف إلنجـاز   
أعمال الحوكمة يجب أن يتواجد التنظيم اإلداري والمهنـي   لضمان تنفيذ، والعديد من األهداف

المتكامل والذي يشتمل على وجود مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخليـة  
  .مراقبة االمتثالإلى جانب وظيفة ولجنة إدارة المخاطر 

مفـاهيم  ضرورة تعميـق ال : وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان من أهمها
كافة المراجعين الداخليين من  والمبادئ التي قضت بها المعايير الدولية للمراجعة الداخلية لدى

التطبيقـات  ر يتطوتحديث والعمل على متابعة و لية الالزمةيخالل عقد الدورات التدريبية التأه
النقد الفلسطينية سلطة العناية الكاملة من قبل  بذلضرورة و، معايير المراجعة الداخليةالسليمة ل

العمل علـى  و ها،الصادرة عنالتعليمات التزام المصارف بمبادئ وقواعد الحوكمة وفي مجال 
، وإصدار النشـرات والتعليمـات   كافة األطراف ذات العالقةالحوكمة لدى وثقافة نشر مفهوم 

  .بفلسطينفي المصارف العاملة  هاومبادئ ها، وااللتزام بقواعدالتي تعكس دور وأهمية الحوكمة
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Abstract 
The roles of internal audit departments in activating  the principles 

of governance in the operating banks in Palestine 
The study has discussed and analyzed the functions and roles of internal 
audit departments in activating  the principles of governance in the 
operating banks in Palestine, clarifying the concept of banking 
governance,  illustrating  the importance and objectives of governance, 
presenting the principles of governance, and, thus, addressing the role of 
the Internal Audit, and the advancement of ethical convention and 
professional standards of internal audit, with the specification of the tasks 
and responsibilities of Internal Audit department. 
The researcher has used the descriptive analytical approach in conducting 
the study by collecting data related to banking governance from books 
and journals. Furthermore, data were collected through a questionnaire 
specially prepared for the purpose of the study and distributed to 60 
internal auditors working in banks operating in Palestine as the 
community of the study, And used the Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) to analyze the data and test the hypotheses of the study. 
A set of Conclusion were obtained and the most important Conclusion 
was: the ethical convention of internal audit has an effect on banking 
governance. the development of standards of internal audit contributes 
basically to the improvement of the governance in banks in order to 
accomplish many objectives and to ensure the execution of governance 
work. And Integrated organized and professional  administration must 
exist, which includes the  Governing Council, the Audit Committee, the 
Department of Internal Audit, and the committee of risks Management, 
with the function of  the surveillance  of adherence within the bank.  
A set of recommendations were concluded by the study, the most 
important ones were: the need to deepen the concepts and principles 
presented by the international standards of internal audit for all of internal 
auditors through the holding of required training courses. Following up 
the development of internal auditing standards as being greatly concerned 
with banks governance, and holding training courses for internal auditors 
on these standards simultaneously. Palestinian Monetary Authority to 
monitor the adherence of banks operating in Palestine to the principles 
and rules of governance, and the commitment of the banks with 
instructions issued by the Monetary Authority regarding that. publicizing 
of the concept of governance to investors, internal and external auditors 
and other related groups through the holding of training courses, issuing 
of publications and instructions by the Palestinian Monetary Authority 
which show the importance of governance, and the importance of 
adhering to the rules and principles of governance in banks operating in 
Palestine. 
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  مقدمة
 والناشئة المتقدمة تالمصارف في العديد من االقتصاديا حوكمةتعاظم االهتمام بمفهوم 

التي  المالية واألزمات االقتصادية االنهيارات أعقاب في وخاصة الماضية، القليلة العقود خالل
 القـرن  مـن  التسعينات عقد في وروسيا الالتينية وأمريكيا آسيا شرق دول من عدد شهدتها

 الماليـة  االنهيـارات  تـداعيات  مـن  مؤخرا األمريكي االقتصاد ما شهده وكذلك ،العشرين

أبـو العطـا،   . (2002 عـام  خالل العالمية األمريكية الشركات أقطاب من لعدد والمحاسبية
2003(  

  
 أصـحاب  ممثلـو  بهـا  يقوم التي واألنشطة اإلجراءاتبأنها  ويمكن تعريف الحوكمة

 إجراءات بتطبيق اإلدارة قيام وضمان المخاطر على الرقابة بغرض وذلك بالتنظيم، المصالح
 إلـى  للشـركات  الفعالة الحوكمة وتؤدى ر،المخاط هذه على للتغلب الالزمة الداخلية الرقابة
، وذلـك مـن   )2008عيسى، ( الداخلية الرقابة اتإجراء وفعالية المالية التقارير دقة ضمان

األسس واإلجراءات التي تستخدم إلدارة الشركة من الداخل، سـواء مـن   خالل مجموعة من 
، وكما يـذكر الـبعض فقـد    )2006العورتاني، " (النواحي القانونية أو التمويلية أو المحاسبية

: هـي  تعاونيـة  عالقات هاتربط أساسية أطراف أربعة خالل منأصبحت ممارسة الحوكمة 
 لوظيفة ويمكنالداخلية،  المراجعة ووظيفة اإلدارة، مجلس المراجعة، لجنة الخارجي، المراجع
 أطراف مع التعاونية عالقاتها خالل من حوكمةال جودة تحسين في تسهم أن الداخلية المراجعة
عيسـى،  . (تكامـل الم دورها أداء في األطراف لهذه بدعمها األخرى، وذلك الثالث الحوكمة
2008( 

  
من هنا يمكن القول أن للمراجعة الداخلية دور هام في الحصول على قوائم مالية على 
درجة عالية من الشفافية واإلفصاح والمصداقية خدمة ألصحاب المصـالح مـن مسـاهمين    
وأصحاب السندات والبنوك والمقرضين من خـالل منظومـة مـن أداء اإلدارات واللجـان     

ميخائيل، (تي تقوم بوضع أسس األداء اإلداري والفني والمهني ألعمال المراجعة والمجالس ال
، فالمراجعة الداخلية هي الركيزة األساسية للمراقبة الداخلية، وهـي وسـيلة فعالـة    )2005

لمساعدة اإلدارة حيث يتم مراجعة العمليات والمستندات بمعرفة المراجع الداخلي أو مـوظفي  
  ).2001 أمين،(تلك اإلدارات 

وتعرف المراجعة الداخلية بأنها مجموعة من أوجه النشاط المستقلة التي تنشئها اإلدارة 
          داخل المنشأة للقيـام بمسـاعدتها علـى المجـاالت المختلفـة لتحقيـق أهـدافها اإلداريـة         
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 وقـد  المنشآت من العديد حوكمة في هام دور الداخلية لمراجعة، وبذلك فإن ل)2001أمين، (
 من التحققو المخاطر، تقدير يتضمن، وأصبح الزمن مرور مع نطاقه واتسع الدور هذا تطور

المصارف  حوكمة إطار في مباشرةً تقع وكلها االلتزام، مدى واختبارات الرقابية، اإلجراءات
 ).2008عيسى، (

  
تفرضها  بدأت التي الجديدة المتطلبات مع الداخلية وظيفة المراجعة دور أهمية زادت وقد    

،  (The Sarbanes-Oxley Act 2002)األمريكيالشركات  قانون قوانين بعض الدول ومنها
حيث ألزم اإلدارة بالتحقق من فعالية إجراءات وآليات الرقابة على اإلفصـاح فـي التقـارير    
 السنوية وربع السنوية، وألزم اإلدارة بتوثيق وتقييم والتقرير عن فعالية الرقابة الداخلية علـى 
التقارير المالية، وألزم المراجع الخارجي بتقييم وإبداء الرأي بشأن اإلجراءات التـي تتبعهـا   
اإلدارة في تقييم الرقابة الداخلية، وألزم القانون أيضاً أن تقوم لجنة المراجعة بإعداد برنـامج  

اح عن مـدى  إنذار للتقرير عن المشاكل المحاسبية المالية المحتملة، كما  ألزمها أيضاً باإلفص
االلتزام بالقواعد األخالقية، وعليه فقد أدت هذه المتطلبات الجديدة إلي توسـيع دور وظيفـة   

  )2008عيسى، . (المراجعة الداخلية في دعم المنشآت لغرض مقابلة هذه المتطلبات اإللزامية
  
بصفة خاصة في الجهاز المصرفي باعتبار حوكمة ال تفعيل وتعزيز دورتنبع أهمية هذا و

 عامـة الالمصدر األساسي لتلبية االحتياجات التمويلية لألنشطة االقتصادية  أن هذا الجهاز هو
دليل نص وفي سبيل ذلك فقد  ،وتحقيق أهدافها في الربحية والنمو والتي يتم من خاللها ضمان

، 2008الصادر عن سلطة النقد  القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين
، حيث يتوجب علـى  "المتثال والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجيا" حولأ الثالث منه في المبد

تدقيق العمليات والبيانات الماليـة للتأكـد مـن    المصارف أن تقوم بمهام التدقيق الداخلي من 
إعداد تقارير مفصلة ودوريـة عـن نتـائج    ، وصحتها ومن كفاءة وفعالية اإلجراءات المتخذة

بهـدف تعزيـز ثقـة     لى لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس إدارة المصرفالتدقيق ورفعها إ
سـلطة النقـد   (المودعين وحماية حقوقهم والحفاظ على االسـتقرار المـالي واالقتصـادي    

  ).2008الفلسطينية،
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  مشكلة الدراسة: 1-1
  : مشكلة الدراسة في السؤال التاليتتمثل  

العاملة في  المصارفمبادئ الحوكمة في  ما دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل
  فلسطين؟

  : ومنه ينبثق األسئلة الفرعية التالية
ما مدى تأثير تطبيق نظام محكم ألعمال المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة فـي  . 1

 المصارف العاملة في فلسطين؟

 المصارفدئ الحوكمة في تفعيل مبا االلتزام بالمعايير المهنية للمراجعة في ما مدى تأثير. 2
 العاملة في فلسطين؟

ما مدى تأثير استقاللية إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف . 3
 العاملة في فلسطين؟

ما مدى تطبيق نظم لتقييم وسائل وإجراءات إدارة المخاطر لدى إدارات المراجعة الداخلية . 4
  المصارف العاملة في فلسطين؟في تفعيل مبادئ الحوكمة في 

ما مدى تأثير دور لجان المراجعة على إدارات المراجعة الداخلية لتفعيل مبادئ الحوكمـة  . 5
 في المصارف العاملة في فلسطين؟

  

  متغيرات الدراسة :1-2
  

  المتغير التابع     المتغيرات المستقلة                                         
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  فرضيات الدراسة  :1-3
  :أجل تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على مشكلة البحث تم وضع الفروض التاليةمن 

بين تطبيق نظام محكم ألعمال ) 0.05(عند مستوى داللة توجد عالقة ذات داللة إحصائية . 1
  .ارف العاملة في فلسطينالمراجعة الداخلية وتفعيل مبادئ الحوكمة في المص

 بمعايير المراجعةبين االلتزام ) 0.05(عند مستوى داللة توجد عالقة ذات داللة إحصائية . 2
  .ية وتفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطينالداخل

بين استقاللية إدارات المراجعة ) 0.05(عند مستوى داللة توجد عالقة ذات داللة إحصائية . 3
  .اخلية وتفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطينالد
بين وضع نظـم وإجـراءات   ) 0.05(عند مستوى داللة توجد عالقة ذات داللة إحصائية  .4

  .إدارة المخاطر وتفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطين
دور لجنـة المراجعـة    بـين ) 0.05(عند مستوى داللة توجد عالقة ذات داللة إحصائية . 5

  .وتفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطين
بين أفراد عينة الدراسة حـول  ) 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة . 6

دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة يعزى للخصائص الشخصـية لهـذه   
  .العينة

  

  أهمية الدراسة: 1-4
إلدارات المراجعة الداخلية في تفعيل  من خالل إبراز الدور الهامأهمية البحث  تظهر

 مبادئ الحوكمة وفق أسس ومفاهيم جديدة، األمر الذي يؤدي إلي التقليل من المخـاطر التـي   
الحوكمـة  ضعف  أنأظهرت  لعالمن التجارب األخيرة في اخاصة وأ ،مصارفتتعرض لها ال

فعيـل  تالقومية بشكل خطير، وعليه فـان   تتدمير االقتصاديا إلىدي يؤ في النظم المصرفية
يعمل على تطـوير  مبادئ الحوكمة، والبدء بتطبيق قواعدها في الجهاز المصرفي الفلسطيني، 

وحركـة  والقطاع المالي على قرارات المستثمرين أداء اإلدارة المصرفية، مما ينعكس إيجابياً 
  .تنشيط االقتصاد الفلسطيني، وبالتالي سوق األوراق المالية

  

  أهداف الدراسة: 1-5

على األسس والقواعد الالزمة إلقامة نظام محكم ألعمال المراجعة الداخلية وفقـاً   التعرف. 1
 .لمتطلبات الحوكمة

 .وعالقتها بتطبيقات الحوكمةالمعايير المهنية بيان الدور الذي تقوم به . 2
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مبـادئ  في إدارات المراجعة الداخليـة فـي تفعيـل    على مدى تأثير االستقاللية الوقوف . 3
 .الحوكمة

  .التعرف على نظم وإجراءات إدارة المخاطر ودورها في تفعيل مبادئ الحوكمة. 4
  .الوقوف على دور لجان المراجعة وبيان أثرها في تفعيل مبادئ الحوكمة. 5
 

  منهجية الدراسة :1-6
استخداما  حليلي لكونه من أكثر المناهجاستخدام المنهج الوصفي التتعتمد الدراسة على 

، وذلك بهدف التوصل إلي نتائج منطقية تدعم الفرضيات في الدراسات االجتماعية واإلنسانية
 والتي تشمل األدبيات التـي تناولـت  م استخدام المصادر الثانوية تيالواردة في الدراسة، كما 

 الت في الدوريات المتخصصـة علمية ومقاورسائل موضوع وكذلك ما تم نشره من أبحاث ال
  .وكذلك القوانين والتشريعات المرتبطة بموضوع الدراسة

دراسـة، وتـم   لغرض ال ةاستبانإعداد وتصميم تم فقد وفيما يتعلق بالمصادر األولية    
توزيعها على جميع الموظفين الرئيسيين العاملين في إدارات المراجعة الداخلية في المصارف 

للتحليـل   SPSS م برنامجاتحليل االستبانة من خالل استخدوتم معالجة والعاملة في فلسطين، 
  .ضرورية لموضوع البحثالمناسبة والحصائية اإلختبارات اإلحصائي وإجراء اال
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  الدراسات السابقة: 1-7
  

  :أوال الدراسات العربية
  : بعنوان) 2008جوده، (دراسة  .1
لفلسطينية وفقاً لمبادئ منظمـة  مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف ا"

دراسة حالـة بنـك    –التعاون االقتصادي والتنمية ومبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية 
  "فلسطين

م المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة، وقد توصـلت إلـى أن بنـك    ااستخدتم وقد 
دئ يؤثر إيجابياً فلسطين يلتزم بمبادئ الحوكمة المؤسسية بدرجة مرتفعة، وأن تطبيق هذه المبا

  . على مؤشرات أداء البنك
وأوصت الدراسة بالعمل على تطوير تعليمات سلطة النقـد الفلسـطينية فـي مجـال       

الحوكمة المؤسسية من خالل اعتماد نموذج الحوكمة المقترح كإطار عمل ملـزم للمصـارف   
المخاطر تكون الفلسطينية، وكذلك أوصت باستحداث مجلس إدارة البنك للجنة مختصة بإدارة 

مهمتها تحديد وتصنيف المخاطر التشغيلية ومخاطر السوق ورسم االسـتراتيجيات الخاصـة   
  .بالتعامل مع كل المخاطر

  
  :بعنوان )2008عيسى، (دراسة . 2
  "حوكمة الشركات في مصر جودة تحسين في الداخلية المراجعة وظيفة العوامل المحددة لجودة "

 أهليـة والمتمثلة فـي   لمحددة لوظيفة المراجعة الداخليةالعوامل اتناولت مناقشة وقد 

 جـودة  زيادة إلي والتي تؤدي والتأهيل التدريبالمهنية و الخبرة مستوىو الداخليين المراجعين

  .الداخلية المراجعة وظيفة
وقد استخدم المنهج الوصفي لمناقشة هذه العوامل، وقد توصلت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها 

 جودة زيادة إلى تؤدى االستقالل درجة زيادة خالل الداخليين من المراجعين وضوعيةم زيادة أن

 خطـة  وجـود  خالل من الداخلية المراجعة وظيفة عمل أداء جودة تحسينو المراجعة، وظيفة

 لوظيفـة  العليا اإلدارة دعم الالزمة، للعناية الداخليين المراجعين بذل الداخلية، للمراجعة مالئمة

 المراجعـة  وظيفة جودة تحسين إلى يؤدى الجودة وفحص الالزمة، بالموارد الداخلية المراجعة

  .الداخلية
 الشـركات  فـي  الداخليـة  المراجعة وظيفة دور تفعيلبضرورة وأوصت الدراسة 

 هـذا  في لديهم الخبرة تتوافر خارجية أطراف بمعرفة جودتها فحص استمراريةالمصرية، و
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ي مرض بمستوى الداخلية وظيفة المراجعة أداء لضمان وذلك الخارجيين، كالمراجعين المجال
  .الجودة من
  
  :بعنوان) 2007حبوش، (دراسة . 3
العامة الفلسطينية بقواعد حوكمة الشركات دراسة تحليليـة   ةمدى التزام الشركات المساهم"

  "آلراء المراجعين الداخليين، المراجعين الخارجيين ومدراء الشركات المساهمة العامة

، وقد توصلت الدراسة إلي عدة في الدراسة م المنهج الوصفي التحليليااستخدتم حيث 
أن الشركات المساهمة العامة الفلسطينية تلتزم بالمبادئ المتعارف عليها لحوكمـة  نتائج أهمها 
نسبي فيما بينها حول هذا االلتزام بشكل عام، وأوضحت عدم وجود تفاوت  وجودالشركات مع 
عة لرقابة سلطة النقـد  الخاض المصارففي الشركات المساهمة العامة باستثناء لجان مراجعة 

الفلسطينية، ويتبين أن المصارف الفلسطينية تتفوق على غيرها من الشركات المساهمة العامة 
في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات، وأوضحت وجود عالقة ايجابية بين قيام كل من مجلـس  

المراجع الداخلي بأداء مهامه المنوطة به وبين تحسين القرارات اإلدارة والمراجع الخارجي و
  .المالية  الصادرة عن اإلدارة حسب قواعد حوكمة الشركات

وأوصت الدراسة بوجوب اإلسراع في إصدار إرشادات عن طريق الجمعيـات المهنيـة   
فة إلـى  حول تكوين لجان مراجعة في الشركات المساهمة العامة وأهمية هذه اللجان، باإلضا

التركيز على مراعاة االختيار المناسب للمراجعين الداخليين والخارجيين بحيث يكون لـديهم  
الخبرة واإللمام الكافي بأنشطة تلك الشركات وطبيعة المخاطر التي تواجهها ونظـم الرقابـة   

  .المستخدمة
  
  :بعنوان) 2006الرحيلي، (دراسة . 4
   "في السعودية تالشركا حوكمة دعائم كأحد المراجعة لجان"

وتم اسـتخدام   ،لجان المراجعة ومدى أهميتها لحوكمة الشركاتتناولت موضوع وقد 
 الناحية من الشركات حوكمة مفهوم على الضوء إلقاء إلى تدفالمنهج الوصفي التحليلي، وقد ه

 ديدالج المفهوم هذا دعائم أبرز كأحد لجان المراجعة دور ومناقشة بحث مع ،والتطبيقية النظرية

وجود  الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم ومن، السعودية العربية حالة المملكة على بالتركيز
 لجـان لتعميق مفهوم حوكمة الشركات وآليات تطبيقه عملياً، وأوضـحت أن   جادة محاوالت

 كحلقـة  تعمـل  كونها المفهوم هذا تطبيق في مهما دورا تلعب المساهمة الشركات في المراجعة

 إيجاد ضرورةوكان من أهم التوصيات  .اإلدارة ومجلس الشركة في الرقابية األجهزة بين وصل

 فـي  المراجعـة  نلجـا  لتشكيل الجديدة الضوابط تنفيذ ومتابعة لإلشراف ومحددة واضحة آلية
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 لجنـة  بين التعاون أهمية على التأكيد، مع كسابقتها األمر بها ينتهي ال حتى المساهمة الشركات

 الـذي  األمـر  الخارجي والمراجع الداخلي المراجع من وكل المساهمة الشركاتفي  المراجعة

 .الشركات هذه على الرقابة فعالية يعزز
  
  :بعنوان )2006هواري و امجدل، (دراسة . 5
الحوكمة المؤسسية في القطاع البنكي والمالي في الجزائر ودورهـا فـي إرسـاء قواعـد     "

 "الشفافية

ها يتطلب من مية ومنها الدول العربيةافي الدول النالبنوك أن خلصت الدراسة إلي وقد 
إعداد األطر القانونية والرقابية وفقا ألفضل الممارسات الدولية و تطوير تشريعاتهاالقيام ب

تكوين لجان ، والقيام بصة فيما يتعلق بإرشادات لجنة بازل ذات الصلةاالالزمة لتطبيقها خ
نة التدقيق، ولجنة التعيينات و لجنة المكافآت على أن تكون منبثقة عن مجلس اإلدارة مثل لج
تقديم تقارير مالية عن المركز ، والعمل على )غير التنفيذيين(مكونة  من األعضاء المستقلين 

، مع المالي ونتائج األعمال للمساهمين والمستثمرين على أساس نصف سنوي وتقارير سنوية
موقعها  ىعل رات هامة حديثة، وكذلك نشرهاتطو إبالغ السوق المالي عن أيضرورة 
دور البنوك المركزية بالتركيز على تشجيع البنوك بالكشف عن  ، والتأكيد علىاإللكتروني

  .مدى تطبيقها لمبادئ الحوكمة الجيدة الصادرة عن لجنة بازل
والتي ، االهتمام بإيجاد البيئة السياسية واالقتصادية المناسبة لتطبيقهاباإلضافة إلي ضرورة 

  .القانون تؤمن سيادة الشفافية وتنفيذ
  
  :بعنوان )2005الحمالوي، (دراسة . 6
 "دور المراجعة الداخلية في زيادة فعالية الحوكمة بالبنوك المصرية"

وهدفت إلى التعرف على اإلطار العام للمراجعة الداخلية للبنوك والوقوف على معايير 
  .ن القيام بهتطبيق هذا اإلطار وتحديد المسئولية ع

وقد خلصت الدراسة إلى وجوب إعداد خطة المراجعة الداخلية على أساس تقييم 
المخاطر واألمور الهامة التي تتعرض لها لجنة المراجعة، وكذلك اإلدارة العليا على أن 
يكون تقييم المخاطر عملية مستمرة ال تقتصر فقط على المخاطر الحالية بل تمتد إلى تقييم 

  .متوقعة وأن يتم هذا األمر سنويا على األقلالمخاطر ال
وقد قدمت الدراسة اقتراحاً لمدخل متكامل يعتمد على توافر مجموعة من المقومات 
بعضها يرتبط بأساليب المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر واآلخر يتعلق بمعايير األداء 

  .المهني للمراجعة الداخلية
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   :بعنوان) 2003ياسين، (دراسة . 7
  "دور األجهزة الرقابية في تفعيل اإلطار المحاسبي لحوكمة الشركات في مصر"

خالل دراسة العالقة بين األجهزة الرقابية والمهنية وآلية التفاعل فيما بينها وذلك من    
مثل العالقة التي تربط بين الهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامـة لالسـتثمار وبورصـة    

قنوات االتصال مع مراقبـي الحسـابات وإدارات الشـركات والجمعيـات     األوراق المالية و
والمؤسسات المحاسبية المهنية والجهاز المركزي للمحاسبات والبنـك المركـزي المصـري    
باإلضافة إلي محاسبين قانونيين غير مزاولين للمهنة منذ عشر سنوات للتأكد من مدى التـزام  

تفتيش على مكاتبهم، وسلطة توقيـع الجـزاءات علـى    مراقبي الحسابات بالمعايير المهنية وال
المخالفين، وقد أوصت الدراسة على ضرورة تدعيم مهنة المحاسبة والمراجعة مـن خـالل   

  .استحداث هيئة لإلشراف والرقابة على األداء المحاسبي
  
  "بعنوان) 2003الرحمن، عبد (دراسة . 8
 فـي  تطبيقها وإمكانية corporate governanceلمفهوم  والتطبيقية التحليلية الجوانب"

  "المصرية البيئة في العاملة الشركات

موضوع من خالل التعرض إلى مفهوم حوكمة الشركات ومدى إمكانية التناولت وقد 
 دور تفعيل في تتلخص الحوكمة تفعيل وسائلتطبيقه في الشركات المصرية، وخلصت إلى أن 

 معـايير  تطويرالعمل على  الداخلية، الرقابة ة،الداخلي المراجعة الخارجية، المراجعة من كل
 والشفافية باإلفصاح االهتمام التنفيذية، اإلدارة عن اإلدارة مجلس فصل والمراجعة، المحاسبة

  . المراجعة لجان دور تفعيل المالية، القوائم في
 ليةعم تفعيل إلى يؤدى أن شأنه من المصرية البيئة في المفهوم هذا تطبيق أن إلى توصلتو 

 بهـذه  األداء تحسـين  على ينعكس مما المساهمة الشركات على والمتابعة والرقابة اإلشراف
 وحمايـة  الماليـة  القـوائم  فـي  الشفافية زيادة على النظام هذا تطبيق يساعد كما .الشركات
  .بالشركة األخرى المصالح وأصحاب المساهمين
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  :ثانيا الدراسات األجنبية
  : بعنوان )Gerrit Sarens، 2007(دراسة . 1

The role of internal auditing in corporate governance qualitative and 
quantitative insights on the influence of organizational characteristics 

، وقد هدفت إلي مناقشة "راجعة الداخلية في حوكمة الشركاتدور الم"تناولت الدراسة موضوع 
في تفعيـل  التنظيمية كمدخل كمي ونوعي في إطار دور المراجعة الداخلية تأثير الخصائص 
لمسـاهمين  حقوق ا للمحافظة علىوكان من أهم نتائجها أن المستوى العام  ،حوكمة الشركات

 لداخلية والخارجية، كمـا أن قـرارات  مراجعة امكن أن يزداد من خالل القيام بتكامل مهام الي
هـذه  فـإن  بالتـالي  ، ووعلى عملهـا  المراجعة الداخليةأداء م على اإلدارة العليا لها تأثير ها

اإلدارة العليا والتي بـدورها تـوفر    قادرة على مقابلة معظم القرارات الصادرة منالمراجعة 
   .الدعم والمساندة للمراجعة الداخلية

  
  :بعنوان Union of Arab Banks, 2007)(دراسة . 2

"Survey Results - Corporate Governance Survey of the Arab Banking 
Sector" 

، لقطاع البنوك العربيـة  يةمسحدراسة  –الدراسة موضوع حوكمة الشركات تناولت 
قطـر، عمـان، اإلمـارات    (مصرف من الدول العربية التالية  67على الدراسة  وقد طبقت 

ة العليـا للمصـارف،   ، وتم توزيع استبانة على اإلدار)العربية المتحدة، اليمن، األردن، مصر
يوجد لدى المصارف إطار عام وجيد لمبادئ وقواعد حوكمة : وتوصلت الدراسة للنتائج التالية

المصارف، يوجد لدى المصارف سياسات مكتوبة وتعتبر مماثلة لمبادئ وقواعـد الحوكمـة،   
تضمن المصارف المعاملة المتساوية للمساهمين، مع حماية أصـحاب المصـالح، وتحتـاج    

مـن   ارف إلى بعض السياسات لحماية حقوق األقلية، تتمتع المصارف بمسـتوى عـالٍ  المص
  .اإلفصاح للمعلومات المالية والمادية مع شفافية القوائم المالية التي تتماشى مع المعايير الدولية

  
  :بعنوان )Ting, 2006(دراسة . 3

"When does corporate governance add value"  
الدراسة في  أجريتوقد " متى تضيف حوكمة الشركات قيمة للشركة"ضوع تناولت الدراسة مو

من خـالل   وقد تبينم، 2002وحتى  1992من عام  البيئة التايوانية خالل فترة األزمة المالية
إلـى أن   كما توصلت. شركاتوجود أثر إيجابي لنظم الحوكمة علي أداء الة الميدانيالدراسة 

تحت الظروف االقتصادية غير المواتيـة وتكـاليف الوكالـة    الحوكمة يكون أكبر  ر نظميأثت
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 بكفاءة تعمل الحوكمة مانظ آليات أن إلى باإلضافة. تعقيداً األكثر التنظيمي والهيكل المرتفعة
  .الحوكمة بأهمية قناعة لديهم راءالمد يكون عندما وفاعلية

  
  :بعنوان) Brown, Caylor, 2004(دراسة . 4

"Corporate Governance and Firm Performance" 

األداء المـالي فـي الشـركات    العالقة بين حوكمة الشـركات و "مناقشة  الدراسة تناولت
قامت بقياس العالقة بين حوكمة الشركات وأدائها وذلك بوضع مقاييس لحوكمـة  و"  األمريكية
جعـة،  المرا :هيمبدأ من مبادئ الحوكمة ممثلة في سبع مجموعات  51استناداً إلى  الشركات

المكافـآت  ، ونالتنفيذي ونالمديروالتعليم، والمحاسبون القانونيون، ومستوى مجلس اإلدارة، و
: أما مقاييس األداء فتمثلت في ثالث مجموعات هي، وتعاون الحكومة، ألعضاء مجلس اإلدارة

، األداء مقاساً بكل من العائد على حقوق الملكية وهامش الربح ونمو المبيعات، وقيمة الشركة
في الدراسة حيث تم الربط بـين  وتم إتباع المنهج الوصفي التحليلي والتوزيعات للمساهمين، 

وخلصت الدراسة إلـى أن الشـركات التـي تتمتـع      ،سبعة ومقاييس األداءالحوكمة ال مبادئ
ر لحملة األسهم، كما أن رسوم وتقوم بدفع أرباح أكببمستوى حوكمة أفضل نسبيا أكثر ربحية 

، وأن هناك  عالقـة  التي تدفع للمدققين الخارجيين اقل من األتعاب التي تدفع لهماالستشارات 
 .ذات داللة بين جودة الحوكمة وبين مؤشرات األداء المالي جميعاً

  
  :بعنوان (black et al, 2003)دراسة . 5
"Does Corporate Governance Affect Firm Value?"  

وقـد شـملت   " لشركات على قيمة الشركةتأثير حوكمة ا"موضوع ل الدراسة تعرضت
الدراسة الشركات الكورية الجنوبية المدرجة في السوق المالي، وقد تم استخدام أسلوب المسح 
الشامل للشركات المدرجة، وذلك بهدف إيجاد مؤشر للحاكمية المؤسسية، وقد تكون المؤشـر  

حقـوق  (تمثلـة فـي   من خمسة مؤشرات فرعية تشكل في مجموعها مقياساً للحوكمـة، والم 
، وتم اختبـار أثـر   )المساهمين، ومجلس اإلدارة، ولجنة التدقيق، واإلفصاح، وتركز الملكية

التباين في ممارسات الحوكمة في الشركات الكورية المدرجة في السوق المالي الكوري علـى  
نحـدار، وقـد   باستخدام تحليل االاألداء المالي للشركات ممثالً في القيمة السوقية إلى الدفترية 

توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة بين مستوى الحوكمة فـي الشـركة والقيمـة السـوقية     
في القيمـة  % 14 نقاط في مؤشر الحوكمة قاد لزيادة قدرها 10للشركة، وأن الزيادة بمقدار 

  .السوقية لسهم الشركة
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  :التعليق على الدراسات السابقة
ات السابقة في مجال الحوكمة ولجان المراجعة من خالل العرض السابق لنتائج الدراس

أن معظم الدراسات السابقة تناولت مدى تطبيـق الحوكمـة فـي    والمراجعة الداخلية يتضح 
، حوكمة الشركات جودة تحسين في الداخلية المراجعة وظيفة لجودة المحددة والعوامل الشركات،

 وظيفـة  لجودة المحددة العواملحيث تم التطرق إلي ودور لجان المراجعة في هذا المجال، 
، وتأتي هذه الدراسة الستكمال الجوانـب  حوكمة الشركات جودة تحسين في الداخلية المراجعة

النظرية والعملية التي تعالج الدور الرئيسي في إطار تفعيل مبادئ الحوكمة بـالتطبيق علـى   
  . المصارف العاملة في فلسطين
إليهـا  لم تتطـرق  جديدة  بأنها شملت محاور غيرها من الدراساتكما أنها تتميز عن 
دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبـادئ الحوكمـة،   تناولت الدراسات السابقة، حيث 

تلـك  والتعرف على الجوانب النظرية والعملية التي تعالج الدور الرئيسي والهـام المنـوط ب  
حوكمة الرشيدة في المصـارف،  مبادئ وقواعد الاإلدارات والوقوف على الجوانب المرتبطة ب

  .وتحقيق الربط الالزم بينها وآليات تفعيل الحوكمة في المصارف في فلسطين
 
 

  



  
 

14 
 

  

  
 الفصل الثاني

   ةـي للحوكمـار المفاهيمـاإلط
  )األهمية واألهداف والمحددات والمبادئ(
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  مقدمة
  

 إلى جديدة رةنظ ينظر العالم أخذ األسيوية، المالية األزمةحدوث  ومع 1997 عام منذ
 والتشريعات، المؤسسات في قةبأنها أزمة ث زمةحيث يمكن وصف هذه األ .المصارف حوكمة

 مـوظفين  معامالت تتضمن األزمة أثناء في إلى المقدمة برزت التي العديدة المشاكل كانتو
واختفائها محاسـبياُ عـن    الديون من كبيرة مبالغ على وحصول الشركات وأصدقاء، وأقارب
 مـن  وغيرها للطاقة "انرون" شركة بإفالس التي بدأتاألخيرة  األحداث أن كما .مينالمساه

 المعتاد من كان التي الدول في حتى الشركات حوكمة بوضوح أهمية أظهر الكبيرة، الشركات
  )1، ص2008، عيسى( .الكمال من مالية قريبة أسواقاً اعتبارها
  

ال في الواليات المتحدة وغيرهـا مـن   تي عصفت بأسواق الموتعتبر األزمة المالية ال
 عـام  منـذ  تشـهدها  لم كساد فترة في بالوقوع بأسره العالم تهدد م2008 عام خاللالدول 
 علـى  سواء الرقابة والمتابعة آليات في خلل وجود لذلك الرئيسية األسباب وكانت .م1928
 أداة باعتبارها وكمةالح بأهمية نظم االعتقاد عظم مما .المال رأس أسواق أو الشركات مستوى
  ) 2، ص2009حسانين، . (األزمات تلك مثل من للحماية وجدار والمساءلة الرقابة

وبناء على ماسبق يتناول هذا الفصل بالتحليل والمناقشة اإلطار المفاهيمي للحوكمة 
مفهوم حوكمة المصارف، : من خالل مبحثين، األول) األهداف والمحددات والمبادئ(الرشيدة 

  .تها وأهدافها ومحدداتهاوأهمي
 مةكحو بشأن والتنمية االقتصادي التعاون منظمةالمبادئ التي أقرتها : ويتناول المبحث الثاني

  .المصارف
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  المبحث األول
  )األهداف والمحددات(حوكمة المصارف 

  

  مفهوم حوكمة المصارف :1- 2-1
   (Corporate Governance)الترجمة المختصرة لمصطلح  هو يعتبر مصطلح الحوكمة     

وقد اقترح استخدام المصطلح من قبل األمين العام لمجمع اللغة العربية وأصبح المصطلح 
المتداول في هذا المجال، أما الترجمة العلمية التي تم االتفاق عليها لهذا المصطلح فهي أسلوب 

  )2007يوسف، . (ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة
 

صارف هناك العديد من التعاريف والمفاهيم التي ذكرت  وحول مفهوم الحوكمة في الم
النظام الذي من خالله يتم : "في هذا المجال، حيث ينظر إليه من عدة وجهات نظر مختلفة منها

فقد عرف  )2005، خليل(أما ، (Cadbury, 1992, p16)" إدارة ومراقبة أعمال المصرف
ة من اإلجراءات القانونية واإلدارية نظام متكامل للرقابة يتضمن مجموع"الحوكمة بأنها 

والمحاسبية وغيرها، والذي يرمى إلي اتساع نظام المساءلة وتحقيق المساواة عند تحديد حقوق 
أصحاب المصالح في الوحدة االقتصادية، وتحسين أدائها وتعظيم القيمة السوقية ألسهمها 

دة العالية التي تحقق منفعة وتحقيق اإلفصاح والشفافية عن المعلومات المحاسبية ذات الجو
ويتضح من هذا التعريف االهتمام بالجزء الخاص بالمعلومات المحاسبية وأهميتها ". مستخدميها
النظام الذي من خالله يتم توجيه "فقد عرفها بأنها ) 2005، حماد(، أما عنها اإلفصاحوتحقيق 

ا والوفاء بالمعايير الالزمة أعمال المنظمة ومراقبتها على أعلى مستوى من أجل تحقيق أهدافه
مجموعة من القوانين والقواعد والمعايير " ، وعرفها أيضاً بأنها "للمسئولية والنزاهة والشفافية

مصالح من ناحية التي تحدد العالقة بين إدارة المصرف من ناحية وحملة األسهم وأصحاب ال
  .أخرى

الحوكمة ) OECD(التنمية وفي هذا السياق أيضاً عرفت منظمة التعاون االقتصادي و
حيث تقوم بتحديـد توزيـع    نظام يتم بواسطته توجيه منظمات األعمال والرقابة عليها"بأنها 

بين مختلف المشاركين في المصارف، مثل مجلس اإلدارة والمسـاهمين   تالحقول والمسؤوليا
بخصـوص   وأصحاب المصالح اآلخرين، كما أنها تبين القواعد واإلجراءات التخاذ القرارات

شئون المصرف، وهي أيضاً توفر الهيكل الذي يمكن من خالله وضـع أهـداف المصـرف    
 )www.oecd.org". (ووسائل بلوغ تلك األهداف، ورقابة األداء
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ويتضح من خالل التعاريف والمفاهيم السابقة أن الحوكمة تفرض تنسيق المصالح بين 
، وذلـك  أصحاب المصـالح األخـرى   إلضافة إليالمساهمين ومجالس اإلدارة والموظفين با

  . للوصول إلي األهداف والقيام بالرقابة على أداء العمل في المصرف
  

  األطراف المؤثرة في حوكمة المصارف :2- 2-1

أربعة أطراف رئيسية تؤثر وتتأثر في التطبيق السليم لمفهوم وقواعـد حوكمـة   يوجد 
علي وشـحاته،  : (هي كالتاليالمصارف وتحدد مدى نجاح أو فشل الحوكمة في المصارف و

  ) 20، ص2007
وهم يقومون بتقديم رأس المال عن طريق ملكيتهم لألسهم فـي المصـرف   : نوالمساهم. 1

وذلك في مقابل الحصول على أرباح مناسبة الستثماراتهم وأيضاً تعظيم قيمة المصرف علـى  
اسـبين لحمايـة   المدى الطويل، وهم من يملك الحق في اختيار أعضاء مجلـس اإلدارة المن 

  .حقوقهم
المصالح، ويقوم مجلس اإلدارة باختيار  يمثلون المساهمين وأصحاب وهم: مجلس اإلدارة. 2

المديرين التنفيذيين الذين يوكل إليهم سلطة اإلدارة اليومية ألعمال المصرف، باإلضافة للرقابة 
علـى حقـوق    على أدائهم، كما يقوم برسم السياسات العامة للمصـرف وكيفيـة المحافظـة   

 .المساهمين
للمصرف وتقديم التقارير الخاصة باألداء إلـي   وهي المسئولة عن اإلدارة الفعلية :اإلدارة. 3

مجلس اإلدارة، كما تعتبر المسئولة عن تعظيم أرباح المصرف وزيادة قيمتها باإلضافة إلـي  
 .مسئوليتها تجاه اإلفصاح والشفافية في المعلومات التي تنشر للمساهمين

وهم مجموعة من األطراف الذين تربطهم مصالح مع المصرف مثـل  : أصحاب المصالح. 4
الدائنين والموردين والعمالء والعمال والموظفين، ويجب مالحظة أن هؤالء األطراف يكـون  
لديهم مصالح قد تكون متعارضة ومختلفة في بعض األحيـان، فالـدائنون يهتمـون بمقـدرة     

  .يهتم العمال والموظفين بمقدرة المصرف على االستمرارالمصرف على السداد، في حين 
وهذه األطراف مهمة في معادلة العالقة بالمصرف أو الشركة، فهم الذين يقومون فعالً 
بأداء المهام التي تساعد الشركة على اإلنتاج وتقديم السلع والخدمات، وبدونهم ال تستطيع 

فالعمالء هم الطرف الذي . لموضوعة للشركةاإلدارة وال المساهمون تحقيق االستراتيجيات ا
الخدمة أو المنتج، وبدونه ال داع لوجود شركة، لذا يجب أن يكون مجلس اإلدارة يشتري 

مدركاً لهذه الحقائق، وأن يتأكد من حسن إدارة الشركة لخدمة العميل وإرضائه، وأن يرسخ 
  .في الشركة أهمية العميل
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شركة المواد الخام والبضائع والمواد الخام لذلك تعتمد أما الموردون فهم جميع من يبيع ال
أما فيما يتعلق . الشركة على كفاءة هؤالء الموردين في التوريد بالوقت والجودة المناسبة

بالممولين كالمصارف والمؤسسات المالية وجميع األطراف التي تمنح الشركة تسهيالت 
ف بمنتهى الحرص والدقة، فالمعلومات ائتمانية، ينبغي أن يكون التعامل مع هذه األطرا

المضللة للممولين والمصارف قد تقطع مستقبالً خطوط التمويل مما يؤثر سلباً على أعمال 
  )43، ص2008قباجة، . (الشركة وخططها المستقبلية

وبشكل عام فإنه يتضح أن هذه األطراف تتأثر بالعالقات فيما بينها في مجال تفعيل 
  .ي المصرفأطر ومبادئ الحوكمة ف

  

  أهمية حوكمة المصارف وأهدافها :3- 2-1

مساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح وذلك اهتمام الباحثين وال المصارفحوكمة ارت أث
نتيجة لحاالت الفشل واإلفالس المالي لكثير من الشركات الكبرى في الواليات المتحدة وانهيار 

  .األسواق في دول شرق آسيا
ب التي أدت لحدوث هذا الفشل المالي واإلداري تبين أن انعدام ومن خالل دراسة األسبا

أسلوب حوكمة المصارف يمكن القائمين على المصرف من الداخل سواء كانوا مجالس إدارة 
أم مدراء أم موظفين عموميين من تفضيل مصلحتهم الشخصية على حساب مصلحة 

  . المساهمين والدائنين وعامة الجمهور
والشركات التي تضعف فيها أساليب حوكمة المصارف تعتبر أكثر وعليه فإن الدول 

عرضة لنتائج وخيمة تفوق مجرد فضائح وأزمات مالية، حيث أصبح من الواضح تماماً أن 
مصير المصارف ومصير ة إدارة المصرف من خالل مفهوم الحوكمة يحدد بدرجة كبير

  )1، ص2008يسى، ع(ي هذا العصر المسمى بعصر العولمة اقتصاديات الدول، ف
  

باإلضافة إلي ذلك فإن إجراءات العولمة مثل تحرير االقتصاد والتطور في وسائل 
االتصاالت والتكامل بين األسواق المالية وأيضاً التحويالت في أشكال ملكية المصارف مع 
زيادة عدد المستثمرين زادت من الحاجة إلي قواعد حوكمة المصارف والتي يمكن من خاللها 

دة المصارف وجذب االستثمارات ودعم األداء االقتصادي وزيادة القدرة التنافسية، مساع
: ويضاف لذلك أن المساهمة بتطبيق قواعد الحوكمة يحسن من إدارة المصارف من خالل

  )28ص 2007علي وشحاته، (
  .وضع إستراتيجية المصرف •
  .تحديد أهداف المصرف وكيفية تحقيقها •
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 .على أداء عملهم بكفاءة وفاعليةتحفيز المديرين والعاملين  •
  

فقد أصبح المستثمرون يبحثون عن األسواق المالية والمصارف التي تطبق مبادئ 
الحوكمة  فأصبحت األسواق التي تطبق مبادئ الحوكمة محط أنظار وجذب للمستثمرين بسبب 

ذوا يطالبون أنهم ليسوا على استعداد لتحمل نتائج سوء اإلدارة والفساد المالي واإلداري فأخ
، حبوش(بالحوكمة قبل أن يقوموا باتخاذ قرار تمويل ودعم للشركات أو الدخول في األسواق 

2007.(  
هواري، ( هذا وقد ناقش العديد من الكتاب موضوع الحوكمة وأعتبرها البعض بأنها

  )9، ص2006
  .رقابة العمليات التشغيلية للمصارفيتم بموجبه توجيه و نظام •
 .في المصارفحسين الكفاءة االقتصادية في ت نظام رئيسي •
  

في وصفه ألهمية الحوكمة أنها اكتسبت أهمية أكبر بالنسبة ) 2007يوسف، (وقد أشار 
كما أن ضعف نوعية المعلومات تؤدى  ،للديمقراطيات الناشئة نظرا لضعف النظام القانوني

ويؤدى إتباع المبادئ . إلى منع اإلشراف والرقابة، وتعمل على انتشار الفساد وانعدام الثقة
لحوكمة إلى خلق االحتياطات الالزمة ضد الفساد وسوء اإلدارة، مع تشجيع الشفافية لالسليمة 

  .في الحياة االقتصادية، ومكافحة مقاومة المؤسسات لإلصالح
عن  في شكل اإلفصاحأهمية الحوكمة بأنها تكون ) 29، ص2007السعدني، (واعتبر 

تساعد على جذب  أنهاكما . على تخفيض تكلفة رأس المال عملي تالمعلومات المالية، والت
االستثمارات سواء األجنبية أم المحلية، وتساعد في الحد من هروب رؤوس األموال، ومكافحة 

  .هي ازدياد إتاحة التمويل تي تنشأ من تطبيق الحوكمةإحدى الفوائد الكبرى الوتعتبر . الفساد
مد على التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق تعت وبناء على ذلك فإن الحوكمة

حوكمة موضوع الوتتناول . نظام لسوق تنافسية في مجتمع ديمقراطي يقوم على أساس القانون
تحديث العالم العربي عن طريق النظر في الهياكل االقتصادية وهياكل األعمال التي تعزز 

لالستثمار األجنبي المباشر، كما  ر جذباًالقدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتجعل المنطقة أكث
  )16، ص2007يوسف، . (للمنطقة في األسواق العالمية تحقق تكامالً
الوطني وجلب  عليه فإن أهمية الحوكمة تؤدي إلي تحسين فعالية االقتصادو

إزالة عوائق االستثمارات القيام بكما أن  ،االستثمارات الخاصة وتخفيض اإلنفاق الحكومي
، ونشوء سوق سوف يخلق سوقاً تنافسية بحيث يؤدي إلي تشجيع المنشآت الوطنية األجنبية

  .تتميز بالشفافية في اإلفصاح عن المعلومات
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  )16، ص2005خليل، ( :هناك عدة أهداف تعمل الحوكمة على تحقيقها من أهمهاو

ن الكفاءة التأكيد على مبدأ الفصل بين الملكية واإلدارة والرقابة على األداء، مع تحسي. 1
  .االقتصادية للمصارف

إيجاد الهيكل الذي تتحدد من خالله أهداف المصرف، ووسائل تحقيق تلك األهداف ومتابعة . 2
  .األداء

متابعة المراجعة والتعديل للقوانين الحاكمة ألداء المصارف، بحيث تتحول مسئولية الرقابة . 3
ن ممثلة في الجمعية العمومية إلى كال الطرفين وهما مجلس إدارة المصرف والمساهمو

  .للمصرف
عدم الخلط بين المهام والمسئوليات الخاصة بالمديرين التنفيذيين، ومهام مجلس اإلدارة . 4

  .ومسئوليات أعضائه
  .تقييم أداء اإلدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة. 5
ن، واالضطالع بدور المراقبين إمكانية مشاركة المساهمين والموظفين والدائنين والمقرضي. 6

  .بالنسبة ألداء المصارف
تجنب حدوث مشاكل محاسبية ومالية، بما يعمل على تدعيم واستقرار نشاط المصارف . 7

 المحليةالعاملة باالقتصاد، وعدم حدوث انهيارات باألجهزة المصرفية أو أسواق المال 
  .القتصاديوالعالمية، والمساعدة في تحقيق التنمية واالستقرار ا

  

  مزايا حوكمة المصارف :4- 2-1

تحقق الحوكمة العديد من المزايا المرتبطة باألداء المصرفي والمحافظة على أمواله 
وموجوداته، مما يتعزز فيه االستقرار المالي ومن ثم االستقرار االقتصادي وبالتالي فإن 

  ) 2005سليمان، (: للحوكمة مزايا أهمها
بالفساد المالي واإلداري التي تواجهها المصارف ومن ثم  تخفيض المخاطر المتعلقة •

  . الدول
 .رفع مستوى األداء للمصارف ومن ثم التقدم والنمو االقتصادي والتنمية للدولة •
جذب االستثمارات األجنبية وتشجيع رأس المال المحلي على االستثمار في  •

 .المشروعات الوطنية وضمان تدفق األموال المحلية والدولية
لشفافية والدقة والوضوح والنزاهة في القوائم المالية مما يزيد من اعتماد المستثمرين ا •

 .التخاذ القرار عليها
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حماية المستثمرين بصفة عامة سواء كانوا صغار مستثمرين أو كبار مستثمرين  •
 .وسواء كانوا أقلية أم أغلبية وتعظيم عائدهم، مع مراعاة مصالح المجتمع

أمام مساهميها مع  المصارفإدارية يمكن معها محاسبة إدارة  ضمان وجود هياكل •
ضمان وجود مراقبة مستقلة على المحاسبين والمراجعين للوصول إلي قوائم مالية 

 .على أسس محاسبية صحيحة
 .وتدعيم التنافسية في أسواق المال العالمية المصرفتعظيم قيمة أسهم  •
بية، بما يعمل على تدعيم واستقرار في مشاكل مالية ومحاس المصارفتجنب انزالق  •

نشاط المصارف العاملة باالقتصاد، ودرءاً لحدوث االنهيارات باألجهزة المصرفية أو 
 .أسواق المال المحلية والعالمية

الحصول على مجلس إدارة قوي يستطيع اختيار مديرين مؤهلين قادرين على تحقيق  •
  .ح الحاكمة وبطريقة أخالقيةفي إطار القوانين واللوائ المصرفوتنفيذ أنشطة 

  
  ية؟محلال تواالقتصادياكيف يمكن للحوكمة أن تساعد الشركات والمصارف 

 تهناك عدة طرق يمكن لحوكمة الشركات أن تساعد بها الشركات والمصارف واالقتصاديا
المحلية على جذب االستثمارات، وان تدعم بها أساس األداء االقتصادي طويل األجل والقدرة 

  )4، ص2003سوليفان، : (افسيةالتن
الحوكمة تعمل على تحسين إدارة المنشأة من خالل مساعدة مديري الشركات على وضع  :أوالً

إستراتيجية سليمة للشركة، وضمان عدم القيام بعمليات االندماج واالستحواذ إال ألسباب سليمة 
تعكس األداء، وهذه  تدعو إليها حاجة المنشأة، والتأكد من أن نظم المرتبات والمكافآت

اإلجراءات هي التي تساعد الشركات على اجتذاب االستثمارات بشروط مواتية وعلى تعزيز 
  .وتحسين أدائها

إتباع معايير الشفافية في التعامل مع المستثمرين والدائنين، يؤدي إلى قيام نظام حوكمة  :ثانياً
صرفي، كما يساعد على اتخاذ قوي يساعد على منع وقوع األزمات الدورية في الجهاز الم

الخطوة التالية وإتباع إجراءات اإلفالس على ضمان وجود طرق للتعامل مع حاالت إخفاق 
وتوقف منشآت األعمال، تتسم بالعدالة مع كافة أصحاب المصالح، بما في ذلك العاملين، 

  .وأصحاب المصرف، والدائنين
صالح مساهمي األقلية عن طريق حوكمة أن الدول التي توافرت بها حماية أقوى لم :ثالثاً

  .الشركات، تمتعت بوجود أسواق مالية أكثر ضخامة، وأكثر سيولة
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أن غرس ممارسات الحوكمة يؤدي إلى تعزيز ثقة الجمهور بنزاهة عملية الخصخصة  :رابعاً
بدرجة كبيرة، كما يساعد على ضمان تحقيق الدولة ألفضل عائد على استثماراتها، ما يؤدي 

  .ه إلى زيادة العمالة والنمو االقتصاديبدور
وفي  أن طلب الشفافية في عمليات الشركات، وفي إجراءات المحاسبة والمراجعة،: خامساً

عمليات الشراء، وفي مختلف العمليات، يؤدي لمهاجمة الحوكمة في جانب العرض في 
ف موارد الشركة عمليات وعالقات الفساد، إذ أن الفساد يؤدي إلي نفور المستثمرين وتجفي

  .ومحو قدرتها التنافسية
  
  دوافع ظهور الحوكمة: 2-1-5

نعكس أهميتها في ظهرت الحاجة إلي الحوكمة بسبب عدد من األسباب والدوافع التي ت
  ) 15، ص2005خليل، ( :اآلتي
  .الفصل بين الملكية واإلدارة والرقابة على األداء •
  .تحسين الكفاءة االقتصادية •
ي تتحدد من خالله أهداف المصرف، ووسـائل تحقيقهـا، ومتابعـة    إيجاد الهيكل الذ •

  .األداء
مراجعة وتعديل القوانين الحاكمة ألداء المصارف بحيث تتحول مسؤولية الرقابة إلى  •

  .كل من مجلس إدارة المصرف والمساهمين ممثلة في الجمعية العمومية للمصرف
  .لمصارفزيادة وعي مسئولي اإلدارة وأصحاب المصلحة بحوكمة ا •
عدم الخلط بين مهام ومسؤوليات المديرين التنفيذيين ومهام مجلس اإلدارة ومسؤوليات  •

  .أعضائه
  .، وتقويم أداء اإلدارة العليااءلةتعزيز المس •
توفير الحوافز المالئمة لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة لمتابعة األهداف التي  •

  .تتفق ومصالح المصرف والمساهمين
  .يق التكامل مع البيئة القانونية، والتنظيمية، والمؤسسية للمصرفتحق •
 ، معالمساعدة على رفع درجة الثقة مع تحقيق المزيد من االستقرار لمصادر التمويل •

  .الستثمارات األجنبيةلجلب 
  .ضمان الحصول على معاملة عادلة لجميع المساهمين •
ة فـي نجـاح المصـرف    مساهمة العاملين وغيرهم من األطراف أصحاب المصلح •

 .والمساهمة في تحسين أدائه في المدى الطويل
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يتضح أن من أهم الدوافع لظهور الحوكمة هو القيام بفصل الملكية عن اإلدارة وذلـك  
يحقق مستوى عالي من الرقابة وتنظيم العمل داخل المصرف مع تعزيز مسـائلة اإلدارة  

  .ن وأصول المصرفالعليا للمصرف، وذلك للحفاظ على أموال المساهمي
  

  محددات حوكمة المصارف :6- 2-1

لكي تتمكن المصارف من االستفادة من مزايا تطبيق الحوكمة يجب أن تتوافر 
مجموعة من المحددات والضوابط التي تضمن التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة، وتشتمل هذه 

  ):خارجية وداخلية(المحددات على مجموعتين 

، وتمثل البيئة التي تعمل المناخ العام لالستثمار في الدولة إلىتشير و: المحددات الخارجية. 1
من خاللها المصارف والشركات والتي قد تختلف من مكان آلخر أو من دولة ألخرى، وهـي  

   )20، ص2006سليمان، : (عبارة عن
  .القوانين واللوائح التي تنظم العمل باألسواق المالية •
ويل الالزم للمشروعات بالشكل المناسب الذي يشجع نظام مالي جيد، يضمن توفير التم •

 .المصرف على االستمرار والمنافسة الدولية
كفاءة الهيئات واألجهزة الرقابية مثل هيئات سوق المال وذلك عـن طريـق إحكـام     •

الرقابة على الشركات والمصارف والتحقق من دقة وسالمة البيانات والمعلومات التي 
  .بات المناسبة والتطبيق الفعلي لها في حالة عدم االلتزامتقوم بنشرها، ووضع العقو

دور المؤسسات غير الحكومية مثل جمعيات المحاسبين والمراجعين، في ضمان التزام  •
  .أعضائها بالنواحي السلوكية والمهنية واألخالقية والتي تضمن عمل األسواق بكفاءة

القوانين والقواعد التي تضـمن  أن وجودها يضمن تنفيذ  إلىالمحددات هذه وترجع أهمية 
شركة، والتي تقلل من التعارض بين العائـد االجتمـاعي والعائـد    مصرف والال إدارةحسن 
  .الخاص

  : المحددات الداخلية. 2
التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيـع السـلطات داخـل    وتشير إلى القواعد واألسس     

المديرين التنفيذيين، والتي يؤدي توافرها مـن  المصرف بين الجمعية العامة ومجلس اإلدارة و
. ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل التعارض بين مصالح هـذه األطـراف الثالثـة   

  )26، ص2008أبوموسى، (
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إلى المحددات الداخلية على أنهـا تتمثـل فـي    ) 18، ص2009حسانين، (وقد أشار 
ـ  أصحاب والمديرون، اإلدارة مجلس ن،يالمساهم  اإلفصـاح  طـرق  المراجعـة،  الح،المص

  .المحاسبي
  
  ركائز حوكمة المصارف: 7- 2-1

وهي ) 45، ص2008حماد، : (تتمثل ركائز حوكمة المصارف في ثالثة ركائز أساسية     
السلوك األخالقي، الرقابة والمساءلة، وإدارة المخاطر، وتعتبر الركائز ذات أهمية شديدة لما 

تفريعات ركائز الحوكمة ) 1-1(ويتضح من خالل الشكل  لها من تدعيم لحوكمة المصارف،
حيث أن السلوك األخالقي يتم من خالل ضمان االلتزام السلوكي، ويتم تفعيل الركيزة الثانية 
والهامة للحوكمة وهي الرقابة والمساءلة من خالل عدة أطراف رقابية خارجية وداخلية، أما 

إدارة المخاطر وتتمثل في الكشف عن الخطر  هي إدارة المخاطر ونظامفالركيزة الثالثة 
  .وتوصيلها للمساهمين وأصحاب المصالح بالمصرف في الوقت المناسب

  

  
 

  ركائز حوكمة الشركات): 1-1(شكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  )45، ص2008حماد، : المصدر(

 خاطرإدارة الم الرقابة والمساءلة السلوك األخالقي

  : ضمان االلتزام السلوكي من خالل
  . الحميدة قااللتزام باألخال

االلتزام بقواعـد السـلوك المهنـي    
 الرشيد 

التوازن في تحقيق مصالح األطراف 
 .المرتبطة بالشركة

 . الشفافية عند تقييم المعلومات

ــة   ــؤولية االجتماعي ــام بالمس القي
 .والحفاظ على بيئة نظيفة

تفعيل إدارة أصحاب المصـلحة فـي إنجـاح     -
  . الشركة

أطراف رقابية عامة مثل هيئة سوق المـال،   -
مصلحة الشركات، البورصة، البنك المركزي في 

  .حالة البنوك التجارية
المساهمون، مجلـس   :أطراف رقابية مباشرة -

اإلدارة، لجنــة التــدقيق، المــدققين الــداخليين، 
  .المدققين الخارجين

الموردون، العمالء المستهلكون، : أطراف أخرى
 .المودعون، المقرضون

  وضع نظام إدارة -
  .المخاطر

اإلفصاح وتوصيل  -
المخاطر إلى المستخدمين 

 . وأصحاب المصلحة
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  المبحث الثاني

  المصارفالرشيدة في حوكمة المبادئ 

  مقدمة

فقـد حـازت علـى     لكالعمود الفقري لتطبيق الحوكمة، لذوكمة بمثابة الحمبادئ  تعد
منظمـة التعـاون   : اهتمام مختلف الهيئات والتنظيمات ذات الصلة بتطبيق الحوكمـة، مثـل  

 Organization For Economic And Cooperationاالقتصــادي والتنميــة 

Development  )OECD(تسـويات الـدولي   ، بورصة األوراق المالية بنيويورك، بنك ال
)BIS( المنظمة الدولية للجان األوراق المالية ،)IOSCO(    عالوة علـى اهتمـام البـاحثين ،

منظمـة التعـاون   قبوال واهتماما هي المبادئ الصادرة عن وكان أكثر هذه المبادئ والكتاب، 
م 2004م والتـي تـم إعـادة صـياغتها عـام      1999عـام  ) OECD(االقتصادي والتنمية 

)www.cipe.org ،22/7/2008.(  
  

المصارف  حوكمة بشأن التنمية و االقتصادي التعاون منظمة مبادئ صدور بداية منذ
 استخدامها تم وقد .المصارف حوكمة لجودة دولية قياس ، شكلت هذه المبادئ نقطة1999عام 

 المصارف و والمستثمرين، نظيميةالت اللوائح وواضعي جانب الحكومات، كبير من بحماس
 االقتصادي التعاون بمنظمة األعضاء غير في الدول أو األعضاء الدول في سواء والمساهمين

  Financial Stability Forum المالي االستقرار منتدى إتباعها على وافق وقد والتنمية،

 Standards for Soundمة السلي المالية النظم معايير من عشر اإلثنى المعايير أحد باعتبارها

Financial Systems  )www.cipe.org، 22/7/2008.(  
  

 القانوني اإلطار تحسين و تقييم في لمساعدةل بأنها المبادئهذه  من الغرضوقد حدد 
 إرشـادات  تقـدم  أيضـا  أنهـا  كما. المصارف حوكمة في يؤثر الذي والمؤسسي التنظيمي
 فـي  دور لهم ممن آخرين جانب إلى المصارفو والمستثمرين، المالية، األوراق لبورصات

، كما توفر الحوافز المناسبة لمجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة   جيدةال حوكمةال تطوير عملية
للشركة لمتابعة األهداف التي تتمشى مع مصلحة المساهمين والمصرف، وأيضاً توفر المتابعة 

سليمان، . (التي يمكن عن طريقها قيام الشركات باستثمار مواردها بصورة أكثر كفاءةالفعالة 
  )42، ص2006
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مجموعة األسس والممارسات التي تطبـق  "ومبادئ حوكمة المصارف هي عبارة عن 
صفة خاصة على المصارف المملوكة لقاعدة عريضة من المسـتثمرين وتتضـمن الحقـوق    

المصـرف مثـل مجلـس اإلدارة والمسـاهمين والـدائنين       والواجبات لكافة المتعاملين مع
والمصارف، وتظهر من خالل النظم واللوائح الداخلية المطبقة بالمصرف والتي تحكم اتخـاذ  

  ).77، ص 2007علي وشحاته، " (أي قرار قد يؤثر على المصلحة العامة للمصرف
  
  المصارف مةكحو بشأن والتنمية االقتصادي التعاون منظمة مبادئ ماهية :2-2-1

تحسـين األطـر   منظمة التعاون االقتصادي والتنمية المساعدة فـي   مبادئتستهدف 
 المصـارف  فـي  اإلدارةممارسة سلطات القانونية والمؤسسية، والتنظيمية لموضوع أساليب 

اق والمقترحـات ألسـو   اإلرشـادية ضافة إلى توفير الخطوط إلبا ،تلك الدول فيوالشركات 
عملية وضع أساليب  فيتلعب دوراً  التيوغيرها من األطراف لمستثمرين، األوراق المالية، وا

يتم تداول أسـهمها   التيعلى الشركات  المبادئهذه وتركز  ية،داراإل هاسليمة لممارسة سلطات
الشركات  فيدارة ة لتحسين أساليب ممارسة سلطات اإلداة مفيدأتعد  كما سواق المالية،األ في

 المبادئ ويمكن القول بصفة عامة بأن هذه، األسواق المالية فيأسهمها ال تتداول  لتيااألخرى 
تفعيل دورها فـي   في اإلدارةلتطوير أساليب ممارسة سلطات ياً ضرورومشتركاً  أساساًتمثل 

  )http://www.cipe-arabia.org( .إطار الحوكمة
  

رضت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إلـى عـرض مبـادئ    وفي هذا اإلطار فقد تع
  )2007الصياد، (: الحوكمة وأوردت بشأنها مايلي

 . ةمرجعي نقاط بمثابة تعد بل ة،ملزم ليست .1

 . المحيطة الظروف على تطرأ التي التغيرات ضوء يف بطبيعتها، التطور دائمة .2

 يمكن يالت ةكالمشتر ساليبألا ببعضي توص ولكنها مةكللحو سليم وحيد بنموذج يتوص ال .3

 .أي منظمة في نموذجأي  يستوعبها نأ

 التكلفـة  االعتبار في األخذ مع المبادئ هذه تطبيق حرية السوق وأطراف للحكومات تترك .4

 . والعائد

تعتبر مبادئ حوكمة المصارف نقاط مرجعية لصانعي السياسات عند إعـدادهم لألطـر    .5
تالي فإن تطبيقها بدا يشكل اهتمامـاً متزايـداً بالنسـبة    القانونية والتنظيمية للحوكمة، وبال

للقرارات االستثمارية في المصارف، والتي يمكن من خالل تطبيقها يمكنها من الحصول 
 . على تمويل من جانب أكبر عدد من المستثمرين
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 وبقـدر  المالية، أوراقها تداولي يجر والشركات التي المصارف على المبادئهذه  تركز .6
 لتحسـين  مفيدة أداة أيضا تكون قد فإنها للتطبيق، قابلة المبادئ هذه فيه تعتبر يلذا المدى

 خاصة ملكية المملوكة المنشآت مثل أسهمها، تداول يجرى ال يالت المصارف يف حوكمةال
 ).www.cipe.org ،22/7/2008( العام للقطاع المملوكة أو

 

 لزيادة والخارجي الداخلي التنظيم من مزيج على فعال بشكل الشركات حوكمة ظامن يعتمد. 7
 وأصحاب المستثمرين مصالح وحماية درجة، أقصى إلى المخاطر وتقليل الشركات أداء كفاءة

  ).www.cipe.org ،22/7/2008( المصلحة
  

ال تهدف إلى تقديم وصفات جاهزة الحوكمة أيضاً  بادئموبناء على ماسبق يمكن القول أن 
رض منهـا  والغ ،األهداف واقتراح وسائل متنوعة لتحقيقها بل إنها تسعى إلى تحديد ،للتشريع

استخدامها عندما يقومون باختبار ووضـع   يمكن لصناع السياسةهو أن تكون نقطة مرجعية 
واالجتماعيـة   االقتصـادية الظروف تعكس  التياألطر القانونية والتنظيمية لحوكمة الشركات 

 السوق فى التنافسية بقدرتها مصارفال تحتفظلمتعلقة بالشركة، لذلك ولكي اوالقانونية والثقافية 
متطلبات الحوكمة وتعمل على تشكيل إطار تنظيمـي فعـال   ب الوفاء على تعمل أن يجب فإنها

 وأصحاب المساهمين لتوقعات تجيبتس وأنيوفر مرونة كافية تسمح لألسواق العمل بفعالية، 
 العتبـار ا فـي ذ خذه المتطلبات، مع األبه الخاصةمن خالل وضع وتطوير األطر  المصالح
 (www.oecd.org) .مصرفبال الخاصة والمنافع التكلفة

  مبادئ حوكمة المصارف: 2-2-2

 المسـؤوليات قـدر   حديديجب االلتزام به لت وأسلوباً اًمنهاجتعتبر حوكمة المصارف 
 ، وذلك إلعطاءمصرفولئك الذين يتعاملون مع الأالطمأنينة لدى الغير خاصة  خلقمكان واإل

، ومن ثـم  خاطئةممارسات كل حسب دوره وأهميته في وقف أي  فرصة ألصحاب المصالح
   .بمبادئ الحوكمة والعمل على تطبيقها االلتزامالعمل على تأكيد 

التنمية موضوع الحوكمة من خالل عدة هذا وقد تناولت منظمة التعاون االقتصادي و
مبادئ عالجت في مضمونها العديد من القضايا اإلدارية والفنية المرتبطة بـأداء المصـارف،   

   )2007، والتنمية االقتصادي التعاون منظمة(: ومن أهمها
 المصارف لحوكمة فعال إلطار أساس وجود  .1 
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لحوكمة األخرى، ويتناول تشجيع يعتبر هذا المبدأ هو اإلطار العام لجميع مبادئ ا
 مع متوافقة كونت وأن وق،لسا وكفاءة شفافية علىوأثره  المصارف حوكمةوضع إطار ل

 اإلشرافية الجهات مختلف بين من خالله المسئوليات د توزيعيحديتم ت وأن ين السائدة،ناوالق
  .داخل المصرف والتنفيذية والتنظيمية

 أساساألمر يستلزم وجود  فإن ،المصارف مةلحوك فعال إطار وضع ضمان يتم كيول
 عالقاتهم إنشاء في عليه االعتمادالمتعاملين  لكافة يمكن فعال ومؤسسي وتنظيمي قانوني

 للتنظيم وترتيبات وتنظيمية، تشريعية عناصر طارهذا اإل يضم ما وعادة، الخاصة التعاقدية
 .داخل المؤسسة الذاتي

  
الالزمة لتحقيق  الفرعية واإليضاحاتض الضوابط بععلى عدد من  ويتضمن هذا المبدأ

  )www.cipe.org ،22/7/2008( :اإلطار الالزم والفعال للحوكمة المصرفية
خلق و ونزاهة األسواق، كليال االقتصادي األداء على ثيرالتأ هدفب حوكمةال إطار وضع يتم. أ

   .والفعالية بالشفافية تتميز مالية أسواق قيام وتشجيع وق،الس في للمشاركين الحوافز
ضمن  حوكمةال ممارسات في تؤثر التي والتنظيمية القانونية المتطلبات تكون أن. ب

 .للتنفيذ وقابلة شفافية وذات القانون حكم مع متوافقةو اختصاص تشريعي
والتي  واضح بشكل محدد ،في المصرف الجهات مختلف بين مسئولياتلل توزيع وجود. جـ

  .العامة المصلحة خدمةتضمن 
 للقيام والموارد والنزاهة السلطة، والتنفيذية والتنظيمية اإلشرافية الجهات لدى تكون أن .د

 الوقت في وقراراتها أحكامهاتكون  أنعلى  ،وموضوعية بطريقة متخصصة بواجباتها
  .وشفافة المناسب
  

خلية هو التحقق من الحفاظ على سير العمليات لذلك فإن من مهام إدارات المراجعة الدا
وفق القوانين السائدة في المصرف، مع مراجعة االلتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية 
للحوكمة، وتشجيع شفافية وكفاءة األداء مع ضمان االلتزام بكافة الضوابط واإلجراءات التي 

  .تنطوي عليها مبادئ حوكمة المصارف
 
 الملكية حقوق ألصحاب الرئيسية والوظائف المساهمين حقوقلى المحافظة ع .2

وذلك بوجوب توفر الحماية للمساهمين والمحافظة عليهم، وتسهيل ممارسة 
  .حقوقهم
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 يمثل الذي السهم فإن وبالتالي .ةمعين ملكية بحقوق األسهم في المستثمرون يتمتع
 الملكية أسهم أن كماو تحويله، بيعاً وشراءاً أ هتداول يتم مصارفال إحدى في ملكية حصة
 إلي اإلضافةب. استثماره بقيمة محدود التزام معمصرف، ال أرباح في االشتراك للمستثمر تخول

 عنالتي يريدها  معلوماتال على الحصول في للمساهم الحق تعطيواحد  سهم ملكية نأ
 الجمعية اعاتاجتم في المشاركةمصرف من خالل القرارات  في التأثير في والحق مصرف،ال

  .فيها توالتصوي للمساهمين العامة
 أعضاء انتخابحق  مثل حقوق أساسية تشمل المساهمين حقوقويمكن اعتبار أن 

 على تعديالت وإدخال اإلدارة، مجلس تكوين على للتأثير األخرى والوسائل اإلدارة، مجلس
 بعضباإلضافة إلى  االستثنائية، العمليات على والموافقة ،مصرفلحركة المعامالت في ا

في كل  الداخلية واللوائح المصارف قانونالتي يقرها  األخرى األساسية الموضوعات
  .مصرف

  
، 2008نبيل، (: فإن األمر يتطلب مراعاة اإليضاحات الفرعية التالية ،المبدأولتطبيق هذا 

 )6ص
  :المصرف من خالل التالي في للمساهمين األساسية الحقوق مراعاة. أ

 .األسهمملكية  تحويل أو القدرة على نقل، مع الملكية لتسجي طرق •
 .منتظم أساس وعلى المناسب الوقت في مصرفبال خاصةال المعلومات على الحصول •
 .للمساهمين العامة الجمعية في والتصويت المشاركة •
 .اإلدارة مجلس أعضاء وعزل انتخاب •
 .الحصول على حصص من األرباح •

التي  القرارات عن الكافية المعلومات على والحصول مشاركةال في الحق للمساهمين يكون .ب
  :مثل مصرفال في أساسية تغييرات أي تخص
 ةالهام المستندات من يماثلها ما أو التأسيس، عقد أو األساسي، النظام تعديلالقيام ب •

  .مصرفلل
 .إضافية أسهم بإصدار الترخيص •
 .ديةغير عاأية تعامالت مالية ، أو االستثنائية العمليات •
 العامة، الجمعية اجتماعات في والتصويت الفعالة المشاركة فرصة للمساهمين تكون أن. جـ

، والتي للمساهمين العمومية الجمعية اجتماعات تحكم التي بالقواعد علما يحاطوا وينبغي أن
  :تتضمن بعض قواعد التصويت التي يجب أن يتم التعرف عليها كالتالي
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 تاريخكل من ب يتعلق مافي المناسب الوقت في الكافية ماتبالمعلو المساهمين تزويد •
 المناسب الوقت وفى الكاملة المعلومات وكذلك العامة، الجمعية أعمال وجدول ومكان

 .االجتماع في بشأنها قرارات اتخاذمناقشتها و سيجرى التي الموضوعات عن
 األسئلة ذلك في بما اإلدارة، مجلس إلى األسئلة لتوجيه للمساهمين الفرصة إتاحة •

 الخاص األعمال جدول على بنود ووضع السنوية، الخارجية بالمراجعة المتعلقة
 .معقولة حدود في قرارات واقتراح العامة، بالجمعية

 مصارفال بحوكمة الخاصة الرئيسية القرارات في للمساهمين الفعالة المشاركة تسهيل •
 كبارهم، باإلضافة إلى مكافآتوتحديد  اإلدارة، مجلس أعضاء وانتخابات ترشيح مثل

  .مصرفالفي  التنفيذيينالمدراء 
 .غيابيا أم شخصياً سواء التصويت من المساهمون يتمكن أن •
والتي  المساهمين لبعض التي منحت الرأسمالية والترتيبات الهياكل عن اإلفصاح •

 .السيطرة من درجة علىتمكنهم من الحصول 
 حاضووالشفافية من خالل تطبيق  بالكفاءة تتميز طريقةب بالعمل المالية ألسواقل السماح .د
 العمليات وكذلك ،ملكية أسهم المصارف حيازة تحكم التي واإلجراءات القواعد عن اإلفصاحو

 مكنتي حتى ،مصرفال أصول من جوهرية حصص وبيع االندماجات، مثل االستثنائية
 شفافة بأسعار ملياتلعهذه ا تتم أن وينبغي .لهم القانوني والملجأ حقوقهم من فهم نالمستثمرو

 .لطبقاتهم وفقا المساهمين كافة حقوق تحمى عادية شروط ظل وفى
 نيالمستثمر ذلك في بما الملكية، لحقوق المساهمين كافة ممارسة تسهيل العمل على .هـ

  .نيالمؤسس
  

تخوف من قبل صغار المساهمين في ومن خالل ماسبق يمكن القول أن هناك 
إجراءات وتعامالت مجلس اإلدارة، لذلك يأتي هذا المبدأ لتوفير الحماية المصارف من 

حسب الدراسة التي قام بها اتحاد المصارف العربية في عام للمساهمين من تلك التعامالت، و
معاملة المتساوية للمساهمين، مع أن ناك مستوى جيد من الوالتي توصلت إلى أن ه 2007

السياسات بخصوص مساهمي األقلية، وهذا ما دد من تحتاج إلى ع المصارفهناك بعض 
من توفير الحماية للمساهمين وحماية أصحاب المصالح مع تسهيل ممارسة مبدأ يطرحه هذا ال

م بالمعاملة المتساوية القيا لذلك من خالل ضمانمكمل الحقوقهم، ويعتبر المبدأ التالي 
  .للمساهمين
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 اهمينللمس المتساوية المعاملةالحفاظ على .3
 تتاح، بحيث المساهمين لكافة متساويةال معاملةالتأكيد على ال ناضموذلك من خالل 

  .حقوقهم انتهاك عن فعال تعويض على لحصولمن ا لهم الفرصة

 الـذي  المـال سوف تتعزز عند شعورهم بأن رأس  المستثمرينمن المعلوم أن ثقة 
، أو من اإلدارة مجلس ، أومصرفال مديري قبلمن  االستخدام إساءة من حمايته ستتم يقدمونه

 على الخاصة مصالحهم زيادةقبل المساهمين ذوي النسب العالية، حيث قد يعمل هؤالء على 
 بها ينفذوا أن للمساهمين يمكن التي الطرق وإحدىذوي النسب الصغيرة،  المساهمين حساب
 ومجلـس  مصرفال رةإدا ضد اإلدارية و القانونية اإلجراءات اتخاذ على قدرتهم هي حقوقهم
  )www.cipe.org ،22/7/2008( .اإلدارة

  

 )25، ص2007حماد، ( :أهمها  الفرعيةيضاحات عدد من اإليتضمن هذا المبدأ 
 .متساوية معاملة في جميع المستويات المساهمين كافة معاملةالقيام ب. أ

 المعلومات على الحصوللهم  وينبغي ،الحقوق نفس مساهمينال لكافة تكون أن يجب •
 خاضعة التصويت حقوق في تغييرات أية تكون وأن .العادلة المتساوية للجميع المتعلقة
 .للتغيير نتيجة سلبا تتأثر التي األسهم من الطبقاتافة ك لموافقة

 المساهمين لمصلحة إجراؤها يتم التي االستغاللعمليات  من األقليةمساهمي  حماية •
 .فعال بشكل لإلصالح فعالة وسائلمع توفر  الحاكمة، النسب صحابأ
 الغرض لهذا مرشحين أو أصوات فرز طريق عن باألصوات اإلدالء يتم أن ينبغي •

 .األسهم ملكية ين من المستفيد مع عليها االتفاق يتم بطريقة
 .الحدود عبر التصويت عملية تعرقل التي العوائق جميع إلغاءب القيام •
 يحصلوا أن للمساهمين العامة الجمعية باجتماع الخاصة جراءاتواإل عملياتلل حاسمال •

 أو صعوبة زيادة إلى مصرفال إجراءات تؤدي أال وينبغي .متساوية معاملة على
 .مبرر بدون باألصوات اإلدالء تكلفة زيادة

إذا  ماع احصمصرف اإلفبال الرئيسيين والتنفيذيين اإلدارة مجلس أعضاء من طلبال ينبغي. ب
 مادية مصلحة أي ثالث طرف عن بالنيابة أم مباشر، غير أو مباشر، بشكل سواءديهم ل كانت
  .مباشر بطريق مصرفال يمس أو موضوع عملية أي في
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 المصارف حوكمة في المصالح أصحاب دور .4
 هاؤينش التي المصالح أصحاب بحقوق المصارف حوكمة في االعترافجب أن يتم ي
 المصـارف  بين النشط التعاون تشجيعمع القيام ب التفاقات متبادلة، نتيجة شأتن أو القانون،
 العمل، وتحقيق االستدامة وفرص الثروة، خلقزيادة االستثمارات مع  في المصالح وأصحاب

  .للمشروعات القائمة على أسس مالية سليمة
  

 رأس قتـدف  بتأمين ولذلك فإن هناك اهتمام من قبل القائمين على حوكمة المصارف
 المصارف حوكمة وتهتم ائتمان، أو ملكية حقوق شكل في سواء المصرف إلى الخارجي المال
 المال رأس في باالستثمار القيام على المنشأة في المصالح أصحاب لتشجيع طرق بإيجاد كذلك

  .المثلى االقتصادية للمستويات وفقاً هاب الخاص والمادي البشري
 من اإلسهامات يقدم الذي الفريق لعمل نتيجة هو نجاحهاو التنافسية القدرةوعليه فإن 

 وينبغـي ، والموردين والدائنين، والعاملين، المستثمرين، :تتضمن يـالتالمختلفة و واردـالم
 لبنـاء  القيمة الموارد أحد تشكل المصالح أصحاب إسهامات بأن تعترف أن مصارفال على

 التعاون تعزيز ضرورة تقتضي األجل لةطوي المصالح فإن ثم ومن. ومربحة تنافسية شركات
 بـأن  يعتـرف  أن الحوكمة إطار في ينبغيو .المختلفة المصالح أصحاب بين للثروة المنتج
 وإسهامهم المصالح أصحاب بمصلحة االعتراف طريق عن خدمتها تجري مصرفال مصالح

  )2007، مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. (الطويل األجل في مصرفال نجاح في
  

سوليفان، ( :التالية الفرعيةإليضاحات اولتطبيق هذا المبدأ فإن األمر يتطلب مراعاة بعض 
 )150ص، 2003
 .متبادلة اتفاقات الناتجة عن أو القانون هائينش يالت المصالح أصحاب حقوق احترام •
حماية القانون لحقوق أصحاب المصالح، وإتاحة الفرصة لهم في الحصول على  •

  .حالة انتهاك أي حق من حقوقهم تعويض في
لتحفيز العاملين على تحسين األداء مع وجود نظام للحوافز  آليات بوضع السماح •

 .وربط المكافآت بمستوى األداء، أو تحفيزهم من خالل تملك أسهم بالمصرف
 لهم السماح يينبغقيام أصحاب المصالح بالمشاركة في عملية الحوكمة،  عند •

  .ي والمناسبالكاف وبالقدر الصلة، ذات اتالمعلوم على بالحصول

 من يتمكنوا أن تمثيلهم، وهيئات العاملين ذلك في بما المصالح، ألصحاب ينبغي  •
 أو القانونية غير الممارسات بشأن اهتمامهم عن لإلعراب اإلدارة بمجلس االتصال

  .األخالقية غير
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 وإطار عسار،لإل وكفء فعال بإطار مصارفال حوكمة إطار لاستكما العمل على •
  .الدائنين حقوق لتنفيذ آخر فعال

يتضح من خالل ماسبق أنه يتم تناول دور أصحاب المصالح من خالل التركيز على 
احترام المصالح وفقاً للقانون أو االتفاقات، مع التعويض في مقابل انتهاك الحقوق، وتطوير 

المناسب بدون نقص أو تأخر  اآلليات المشاركة، وإمكانية الحصول على المعلومات في الوقت
  .في المعلومات

  
  والشفافية اإلفصاح. 5

 كافة عن المناسب الوقت في الصحيحو السليم باإلفصاحيتعلق هذا المبدأ 
 الملكية، وحقوق واألداء، ،المالي المركز ذلك في بما مصرفبال المتعلقة الهامة الموضوعات

  .مصارفال وحوكمة

ـ الحقيق الشفافية على يشجعي وق إفصاح نظام وجود يعتبرلذلك   المالمـح  أحـد  ةي
 على المساهمين لقدرة رئيسياً أمرا يعتبر يوالذ ، مصارف القائمةال على لإلشراف المحورية
 الضخمة األسهم أسواق ذات الدول يف التجارب وتظهر .مدروسة أسس على حقوقهم ممارسة
 وحمايـة  مصارفال سلوك على أثيرللت قوية أداة يكون أن أيضا يمكن اإلفصاح أن والنشيطة

 على والمحافظة المال رأس اجتذاب على يساعد أن القوي اإلفصاح لنظام ويمكن .المستثمرين
 الشـفافة  غيـر  والممارسات اإلفصاح ضعف فإن النقيض وعلى .المال رأس أسواق يف الثقة
 ليسـت  ةضـخم  وبتكلفة السوق نزاهة ضياع وفي ياألخالق غير السلوك يف يسهم أن يمكن

   .أيضاً مجموعه يف ولالقتصاد بل فحسب، ومساهميها مصارفلل بالنسبة
 بها موثوق منتظمة معلومات ىإل الوصولب محتملينال نووالمستثمر المساهمون ويقوم

 اتخـاذ  يمكـنهم  وبهذا اإلدارة إشراف مدى يقومواي ك عنها كافية بتفصيالت للمقارنة وقابلة
 كفايـة  عـدم  ويـؤدى  .األسـهم  وتصويت والملكية، ،رفمصال تقييم عن مدروسة قرارات

 المال، رأس تكلفة وزيادة العمل، على األسواق قدرة إعاقة إلى وضوحها عدم أو المعلومات
  )2007مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، . (الموارد تخصيص يف ضعف عنه وينشأ

  
  )44، ص2007حماد، ( :مهاأه  الفرعية تضمن هذا المبدأ عدد من اإليضاحاتيكما 

 :المعلومات التالية على في المصرف اإلفصاح يتضمن أن يجب. أ
 .مصرفال هدافوأ عملياتال ونتائج المالية النتائج •
 .التصويت وحقوق سهماأل ملكيات •
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 أعضاء عن والمعلومات ،نالرئيسيي والتنفيذيين اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة سياسة •
 في اآلخرين والمديرين االختيار، وعملية مؤهالتهم، ذلك في بما اإلدارة، مجلس

 .مصرفال
 .المتوقعة لمخاطرالعاملة في المصرف، مع توضيح ل طرافاألب المتصلة العمليات •
 .المصالح وأصحاب بالعاملين الخاصة الموضوعات •
 لحوكمة سياسة أو نظام يأ يحتويه ما خاصة، وبصفة الحوكمة، وسياسات هياكل •

 .بموجبها تنفيذها يتم التي والعمليات مصرفال
 واإلفصاح للمحاسبة المرتفعة النوعية للمستويات طبقا عنها واإلفصاح المعلومات إعداد .ب

  .واإلداري المالي
 يقدم أن يمكنه حتى مؤهلو كفءو مستقل مراجع بواسطة مستقلة خارجية بمراجعة القيامـ ج

 في مصرفال وأداء المالي المركز بصدق تمثل المالية القوائم أن والمساهمين اإلدارة لمجلس
  .الهامةالمادية و يةلالماالنواحي  كافة

 .المساهمين أمام والمحاسبة للمساءلة قابلين يكونوا أن الخارجيين المراجعين لىيجب ع .د
ينبغي توفير قنوات لنشر المعلومات لكي يتمكن المستخدم من الوصول إلى المعلومات . ـه

 .المحدد وبتكلفة عملية وعلى نحو عادل ذات العالقة في الوقت
 عن المشورة أو التحليالت تقديم يتناول فعال بمنهج مصارفال حوكمة إطار استكمال ينبغي .و

 التي بالقرارات والمتعلقة وغيرها، والتصنيف التقييم وكاالتو والسماسرة، المحللين، طريق
 ما بنزاهة اإلضرار إلى يؤدى قد المصلحة في هام تعارض أي عن بعيدا المستثمرون يتخذها

  .مشورة أو تحليليقدمونه من 
 ناإلفصاح ع: أهمهانطوي على عدة أمور وعليه يتضح أن مبدأ اإلفصاح والشفافية ي  

السياسات المتبعة، والقيام بالمراجعة الخارجية من قبل مراجع مستقل ومؤهـل مـع قابليتـه    
ام بوضع منهج فعـال إلطـار الحوكمـة فـي     للمساءلة، وتوفير المعلومات للمساهمين والقي

  .المصرف
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  اإلدارة مجلس مسئوليات. 6
 الفعالة والرقابة ،مصرفلل االستراتيجي واإلرشاد تتعلق هذه المسؤوليات بالتوجيه

 أمام مسئوليته عن اإلدارة مجلس محاسبةمع  ،مصرفال إدارة على اإلدارة لمجلس
  .والمساهمين مصرفال

  
 مصارفلتوجيه الالعامة  الخطوط اإلرشاديةيحدد  مصارفمة الإطار حوكفإن  ذلكوب
كما يجب أن يكفل المتابعة الفعالة لإلدارة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة،  اً،استراتيجيتوجيهاً 

نبيل، : (وأن تتم مساءلة مجلس اإلدارة من قبل المساهمين، هذا باإلضافة للمسؤوليات التالية
  )9، ص2008

 العناية معتحقيق أفضل مصلحة للمساهمين  على يعملوا أن اإلدارة مجلس أعضاء على .أ
  .تحقيق المعاملة المتكافئة لجميع المساهمينب المجلسأن يقوم ، والواجبة

 مصالح االعتبار يف أيضا، ويأخذ عالية أخالقية معايير يطبق أن اإلدارة مجلس على. ب
  .مصرفال في المصالح أصحاب واهتمامات

مبادئ ( :التالي تتضمن معينة، رئيسية بوظائف يقوم أن اإلدارة مجلس على غيينب. جـ
 )2007منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 

 المخاطر، وسياسة الرئيسية، العمل وخطط ،مصرفال إستراتيجية وتوجيه استعراض •
 ذ،التنفي ومراقبة األداء، أهداف ووضع السنوية، العمل وخطط التقديرية، والموازنات

 وعمليات الرئيسية، الرأسمالية المصروفات على اإلشراف مع ،مصرفال وأداء
 .االستثمار عن والتخلي االستحواذ،

  .األمر لزم إذا التغييرات وإجراء حوكمةال ممارسات فعالية على اإلشراف •
واإلشراف عليهم مع  ،مصرفبال التنفيذيين كبار ومرتبات مكافآت وتحديداختيار  •

 .المناصب تداول تخطيط على اإلشرافو األمر، لزم إذا استبدالهم
 ومصالح اإلدارة مجلس وأعضاء التنفيذيين كبار مكافآت بين التناسب مراعاة •

  .الطويل األجل في والمساهمين مصرفال
يجب أن تتم عملية ترشيح وانتخاب مجلس اإلدارة بشكل رسمي، وذلك لضمان  •

 .الشفافية في العمل المصرفي
 وأعضاء ،مصرفال إدارة مصالح قي محتمل تعارض أي وإدارة بةقارالعمل على م •

 .القرابة صلة ذات األطراف لياتآ ذلك في بما والمساهمين، ةاإلدار مجلس
 المراجعة ذلك في بما المالية قوائمها إعداد ونظم ،مصرفال حسابات نزاهة ضمان •

 نظم ودوج الخصوص وجه وعلي للرقابة، سليمة نظم وجود ضمان مع المستقلة،
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 ذات والمعايير بالقانون وااللتزام العمليات، ورقابة المالية، والرقابة المخاطر، إلدارة
  .واالتصاالت بالمصرف اإلفصاح عمليات علي اإلشراف، مع الصلة

 علي المستقل الموضوعي الحكم ممارسة علي قادرا يكون أن اإلدارة مجلسعلى  جبي .د
 )2007ئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، مباد(: مصرف وذلك من خاللال شئون
 مصرفال موظفي غير من اإلدارة مجلس أعضاء من عدد كليفتب اإلدارة مجالسقيام  •

 في تعارض وجود يحتمل التي بالمهام للقيام المستقل الحكم ممارسة علي القدرة ذوي
 المالية لتقاريروا القوائم نزاهة ضمان :الرئيسية المسئوليات تلك وأمثلة .بها المصالح

 وتحديد الرئيسية، التنفيذية والوظائف اإلدارة لمجلس أعضاء ترشيح المالية، وغير
 .اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت

 جيد، بشكل يحدد أن اإلدارة مجلس علي يجب اإلدارة، لمجلس لجان إنشاء يتم عندما •
 .عملها وإجراءات وتشكيل صالحياتهاعن  يفصح وأن

 بمسئولياتهم أنفسهم إلزام علي القدرة اإلدارة مجلس أعضاء لدي تكون أن ينبغي •
 في الصلة ذات الصحيحة المعلومات كافة لهم تتاح وذلك من خالل أن .فعالة بطريقة
 .المناسب الوقت

يتضح من عرض مبدأ مسئوليات مجلس اإلدارة أن هناك خطوط عريضة يجب العمـل        
العمل وفقاً للمعلومات الكاملـة، والمعاملـة العادلـة    مسئولياته ومن أهمها  دعليها لكي تتحد

للمساهمين مع تطبيق المعايير األخالقية والحكم الموضوعي المستقل مع تحديد الوقت المناسب 
  .إلتاحة المعلومات

  
 أهم غطت أنها حيث بالشمولية سمما سبق فإنه يمكن وصف المبادئ بأنها تتومن خالل        

 علـى  المبادئ هذه تطبيق إن القول يمكن ماك، شركة أو مصرف أي احلنج األساسية الجوانب

 مجالسأداء  على الرقابة إحكام أهمها من االيجابية النتائج من العديد ا عليه يترتب الواقع أرض

 كافة وتوفير منهم األقليةحقوق  خاصة المساهمين حقوق وحماية ،مصارفال ومديري اإلدارات

 والمـوردين،  المـوظفين،  مـن  المصالح أصحاب وإعطاء منهم، لوبالمط بالدور للقيام السبل

 مصارفال على التأكيد مع ،مصرفال حياة في دورا العالقة ذات الفئات من وغيرهم والعمالء،

 اإلفصـاح  لمعـايير  وفقا دوليا المعتمدة والمحاسبية المالية واألدوات األساليب طبيقت بضرورة

   .والشفافية
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  الفصل الثالث
وعالقتها بالمخاطر المراجعة الداخلية  أداء

  حوكمة المصارف ودورها في تفعيل
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  مقدمة 

تعتبر المراجعة الداخلية أحد ركائز ومقومات حوكمة المصارف وعليه فقـد أصـبح   
تطور ورفع كفاءة مستوى األداء المهني للمراجعة الداخلية، بمثابة دعم رئيسي مـن دعـائم   

لذلك قام معهد المراجعين الداخليين بإعادة تقييم المبادئ التي . التطبيق الكفء إلطار الحوكمة
تحكم وظيفة المراجعة الداخلية باإلضافة إلى توفر قاعدة من المعرفة والمهارات الضـرورية  
والمالزمة  للمهنة ضمن إطار المراجعة الشاملة للمعايير المهنية القائمة والمواثيق األخالقية، 

األداء المهني للمراجع الداخلي، وتعزيز مكانـة مهنـة المراجـع     بهدف رفع كفاءة وتطوير
وعليه يتناول هذا الفصل تحليالً لهذه  ،)352، ص 2005محمد، (. الداخلي في السوق التنافسي

  :الموضوعات من خالل التعرض إلى مايلي
  .أداء المراجعة الداخلية ودورها في تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف. 1
  .دارة المخاطر ودورها في تفعيل مبادئ الحوكمة فـي المصارفآليات إ. 2
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  المبحث األول
  أداء المراجعة الداخلية ودورها في تفعيل 

  مبادئ الحوكمة في المصارف
  
 الحوكمةتطور مفهوم المراجعة الداخلية في تفعيل  :3-1-1

اجعـة  إلي تطور مفهـوم المر   العلمية والمنظمات المهنيةتعرض  عدد من المجامع 
، حوكمة المصـارف الداخلية بغرض تقديم صورة جديدة للمهنة وبيان أثرها على تفعيل ودعم 

  )11، ص2005عشماوي، : (وكان أبرز مظاهر هذا التطور مايلي
اعتبار المراجعة الداخلية نشاطاً مستقالً عن اإلدارة التنفيذية للمصرف نتيجة تبعيتها إلـى  . 1

ئرة لجنة المراجعة المنبثقة عنه كما أنها تقوم بعرض تقارير مجلس اإلدارة اإلشرافي ضمن دا
 .إلى هذا المجلس وإلى المساهمين عند الضرورة

أنها نشاط موضوعي يقوم بتنفيذ أعمال المراجعة الداخلية من خالل أشخاص مهنيين ذوي . 2
  .خبرة ومهارة عالية سواء من داخل أو خارج المصرف

لية ليشتمل على الخدمات االستشارية إلي جانب خدمات التأكيد توسيع نطاق المراجعة الداخ. 3
والفحص والتقييم وفي هذا تأكيد صريح وموجه لخدمة العمالء حيث تتخطى المهام التقليديـة  

  .مما يدعم دورها في مجال تقييم المخاطر ودعم نظام الحوكمة
لي المنظمـة وتحسـين   تطور إستراتيجية المراجعة الداخلية بحيث تستهدف إضافة قيمة إ. 4

عملياتها، وبذلك فإن المفهوم الجديد يؤكد على اإلسهام الجوهري للمراجعة الداخلية في تحقيق 
 .أهداف المنظمة الكلية

التأكيد على اعتبار عناصر نظام الرقابة الداخلية هي المدخل الالزم لمسـاعدة منظمـات    .7
ولذلك أصـبح الزمـاً علـى    األعمال على توفير نظام جديد ومقبول لحوكمة المصارف 

المراجع الداخلي مباشرة مهام ومسئوليات جديدة في مجاالت عديدة تشمل إدارة المخاطر 
 .والرقابة ونظام الحوكمة

التزام المراجع الداخلي بتأدية خدمات التأكيد التي تركز على التقييم الموضوعي لألدلة من  .8
 .أجل الخروج برأي فني مستقل حول األعمال المهنية

إرساء مجموعة من المبادئ األساسية التي تعبر عن الصورة التي ينبغي أن تكون عليهـا   .9
ممارسة مهنة المراجعة الداخلية، ووضع إطار عام لتحسين أداء أنشطتها بغرض تحسين 

 .جودة المهنة وتعزيز عملياتها



  
 

40 
 

ليات الهامـة  لذلك وفي ضوء االعتبارات السابقة فإن المراجعة الداخلية هي إحدى اآل       
والالزمة لحوكمة المصارف كما أنها في الوقت ذاته عنصراً هامـاً مـن عناصـر الرقابـة     
الداخلية، وهي عبارة عن نشاط مستقل يتم داخل المصرف بهدف مساعدة اإلدارة في التحقـق  
من تنفيذ السياسات اإلدارية التي تكفل حماية لألصول وضمان دقة البيانات التـي تتضـمنها   

تر والسجالت المحاسبية، هذا وتكتسب المراجعة الداخلية مصداقيتها كمهنـة مـن ثقـة    الدفا
الجهات المستفيدة منها في جودة أداء المراجعين الداخليين الذين ينتمون لهـا، وفـي التأكيـد    
. الموضوعي الذي توفره بشأن إدارة المخاطر، والرقابة، والحوكمة في المنظمـات المختلفـة  

  )10، ص2007سامي، (
مما سبق يتضح مدى تأثر وتأثير المراجعة الداخلية فـي الحوكمـة حيـث أن مـن              

متطلبات وجود الحوكمة في المصرف، يجب وجود إدارة للمراجعة الداخلية تقـوم بمراجعـة   
  .العمليات داخل المصرف والتأكد من مدى مالءمتها لقواعد ومبادئ الحوكمة

  
  الحوكمةقي للمراجعة الداخلية في تفعيل أثر تطور الميثاق األخال: 3-1-2

  

تناولت األدبيات المحاسبية تفعيل مبادئ الحوكمة وذلك بأن تطور الميثاق األخالقـي    
مما  حللمهنة يساهم في دعم أساسيات الحوكمة ويولد بيئة مناسبة تدعم دور الحوكمة كما يتض

  )353، ص2005محمد، : (ييل
في المصارف عادة ما تستخدم أطرافاً أخرى تمـارس دوراً  إن وظيفة المراجعة الداخلية . 1

هاماً في عملية الحوكمة مثل مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة والمراجع الخارجي، باإلضـافة  
إلى ذلك فإن وظيفة المراجعة الداخلية تخدم وتضيف قيمة لهؤالء الذين يخضـعون لحوكمـة   

دية، وإدارة العمليات، ونتيجـة لـذلك فـإن    اإلدارة والوحدات التنظيمية الفر: المصارف مثل
  .عن الحوكمة بالمصارف والخاضعين لها المسئولينوظيفة المراجعة الداخلية عادة ما تخدم 

إن العديد من األنشطة التي تؤديها وظيفة المراجعة الداخلية تصبح جزءاُ من هيكل الرقابة . 2
  .الخاص بالمصرف

أن تتم من داخل المصرف أو يتم االعتماد على مصدر  إن وظيفة المراجعة الداخلية يمكن. 3
وتشير التوجهات المعاصرة في هذا الصـدد  . خارجي في أدائها من خالل شركات المراجعة

إلى اتجاه معظم دول العلم نحو االعتماد على المصدر الخارجي في أداء وظيفـة المراجعـة   
 .الكفاءات والمهارات الالزمةالداخلية للتغلب على ما قد يحتمل من نقص في الخبرات و
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إن توسيع نطاق وظيفة المراجعة الداخلية لتقديم خدمات استشارية باإلضافة إلى دور تلك . 4
في تزويد اإلدارة بتقارير على كفاية أدوات الرقابة الداخلية هي من األمور التي ينظر  ةالوظيف

 .إليها البعض ببعض الشك
لي للخدمة االستشارية قد يمثل خطـراً علـى قيمـة تلـك     حيث إن تقديم المراجع الداخ      

الوظيفة، كوظيفة مستقلة تستهدف التحقق من فعالية عملية حوكمة المصارف، وذلـك قـد ال   
  .يختلف عما يثار عن المراجع الخارجي

ومما سبق يتضح أهمية وضع المبادئ الجديدة للميثاق األخالقـي لمهنـة المراجعـة      
ها الموضوعية والسرية والنزاهة والكفاءة المهنية لتجنب الصـراعات  الداخلية والتي من ضمن

  .المحتملة والحفاظ على استقاللية المراجع الداخلي وبالتالي دعم حوكمة المصارف
  
  الحوكمةأثر تطور معايير المراجعة الداخلية في تفعيل : 3-1-3

م بدأ الفكر 2003عام الجديدة في بعد صدور معايير المراجعة الداخلية الدولية 
ر الدور التقليدي للمراجعة الداخلية بحيث تصبح أنشطتها يالمحاسبي في التوجه نحو تغي

 تؤدي مهارات جديدة للمراجع الداخلي إضافةالمستجدة ذات قيمة اقتصادية وفى ذات الوقت 
وال شك في أن  ،)350، ص2005محمد، (ئه في مجالي التأكيد واالستشارات إلى تحسين أدا

لة بأعمال المراجعة المحاوالت الجادة من قبل المجامع العلمية والمنظمات المهنية المتصهذه 
والمحاور ، ويمكن التدليل على ذلك بأعمال المراجعة الداخلية الحوكمةإلى دعم  الداخلية تؤدي

  )12، ص2005عشماوي، : (والتي تتلخص في اآلتي اهاألساسية ل

تبعيته إلى مجلس اإلدارة لتنفيذية للمنظمة نتيجة أنها نشاط مستقل عن اإلدارة ال. 1
داخل دائرة لجنة المراجعة المنبثقة عنه، كما أنه يقوم بعرض تقاريره على هذا المجلس 

  .وأيضاً على المالك عند الضرورة

أنها نشاط موضوعي يقوم بتنفيذ أعمال المراجعة الداخلية من خالل أشخاص مهنيين . 2
  .إرساء قواعد الشفافيةولدعم  سواء من داخل أو خارج المنظمةذو خبرة ومهارة عالية 

االلتزام من قبل المراجعين الداخليين بتطبيق معايير المراجعة الداخلية الدولية أكثر . 3
  .من االعتبارات التنظيمية والقانونية المتبعة بالمنظمة

بجانب خدمات يشتمل على الخدمات االستشارية لتوسيع نطاق المراجعة الداخلية . 4
دائرة إدارة وتقييم  ودخوللمهام التقليدية ل يالتأكيد والفحص والتقييم، وفى هذا تخط

  .مصارفالمخاطر ودعم نظام حوكمة ال
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التزام المراجع الداخلي بتأدية خدمات التأكيد التي تركز على التقييم الموضوعي . 5
  . فني مستقل يلألدلة من أجل رأ

ادئ األساسية التي تعبر عن الصورة التي ينبغي أن تكون إرساء مجموعة من المب. 6
عليها ممارسة مهنة المراجعة الداخلية ووضع إطار عام لتحسين أداء أنشطتها في ضوء 

مطاف إلى مجموعة من األسس القادرة على قياس هذا األداء بحيث تؤدي في نهاية ال
  . تحسين وتعزيز عمليات الحوكمة بالمصرف وتفعيل مبادئها

وجود إستراتيجية للمراجعة الداخلية تستهدف إضافة قيمة للمنظمة وتحسين عملياتها . 7
  . أكثر من إضافة القيمة لإلدارة التنفيذية بالمنظمة

التأكيد على أن اعتبار عناصر نظام الرقابة الداخلية هي المدخل الالزم لمساعدة . 8
وبناء عليه فقد أصبح الزماً  ،لحوكمةمنظمات األعمال على توفير نظام جيد ومقبول ل

على المراجع الداخلي مباشرة مهام ومسئوليات جديدة في مجاالت إدارة المخاطر 
  . والرقابة ونظام الحوكمة

تطبيق دليل أخالقيات المراجعة على كل األطراف والوحدات التي تزود بخدمات . 9
   .جعة الداخلية عالمياًالمراجعة الداخلية وذلك لدعم الثقافة األخالقية لمهنة المرا

كما  لتغطي المسئولين عن نظام الحوكمة، توسيع دائرة وظيفة المراجعة الداخلية. 10
  .تغطي الخاضعين لهذا النظام

بضمان وجود أساس فعال لحوكمة  حوكمة المتصلةالالمراجعة الدولية لمبادئ . 11
وبدور  ،يع المساهمينوبالمعاملة المتكافئة لجم ،بحماية حقوق المساهمينالمصارف، و

وبالشفافية واإلفصاح المالي وبمسئوليات مجلس اإلدارة، وذلك  ،أصحاب المصالح
وتحديد نقاط  مصرفلتوفير قناعة مهنية مقبولة حول مدى توافر هذه القواعد الحاكمة لل

 .بفعل تدني عناصر كل مبدأ من هذه المبادئ مصرفالضعف في نظم وهياكل كل 
  

عايير المراجعة الداخلية في تفعيل الحوكمة والـذي أشـار إليـه    وبذلك يتضح دور م
المعيار الدولي أيضاً من خالل وضع التوصيات المناسبة لتحسين عمليات الحوكمـة إلنجـاز   

  )(IIA, 2008: األهداف التالية
  .تدعيم األخالقيات المناسبة والقيم داخل المنظمة •
  .لةتأكيد وإدارة األداء التنظيمي الفعال والمسائ •
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تفعيل توصيل المعلومات الهامة عن المخاطر والرقابـة للمسـتويات اإلداريـة     •
  .المناسبة داخل المنظمة

المساعدة في تحسين التفاعل بين مجلـس اإلدارة واإلدارة العليـا، والمـراجعين     •
  .الداخليين والخارجيين

  
ـ  عااتس، والداخلية المراجعة وظيفةومن ذلك كله يتضح الدور الهام ل  دورهـا و انطاقه

 المخـاطر  إدارة في متمثلةً للمنشأة قيمة إضافة على زترك تيلا اإلدارية المراجعة إلى التقليدي

ومراجعة مدى االلتزام بمبادئ الحوكمة من قبـل   الخطر أساس على المراجعة مدخل وتطبيق
  .المصرف

  

  الداخلية في تفعيل الحوكمة المراجعة مهام ومسئوليات إدارةتحديد : 3-1-4
لتنظيـري  االمسـتوى   أوعلى المستوى المهني  ترتبطالمحاسبة والمراجعة كانت ما ل
فال يمكن لمبـادئ  بها،  تأثراًو من أكثر المجاالت العلمية والمهنية تأثيراً باعتبارهابالحوكمة 

المحاسبة والمراجعة، كما  ةوإجراءات الحوكمة أن تطبق بفاعلية وتؤتي ثمارها بدون دعم مهن
المحاسـبة   ذات أهمية  كبيرة فـي مجـال تطـوير مهنـة     ئ وإجراءات الحوكمةمباد تعتبر

   .والمراجعة

أن المراجعة الداخلية تأتي كمحور أساسي للحوكمة لتجسد الفعالية المنشودة، وذلك في 
إطار تفعيل دور أصحاب المصالح لضمان فعالية الحوكمة، فيتعين على المنظمات من أجـل  

على درجة عالية من الشفافية واإلفصاح وتتسم بالمصداقية من قبل الحصول على قوائم مالية 
أصحاب المصالح أن تقوم بتفعيل عملية المراجعة الداخلية، ولضمان تنفيذ هذه األعمال فـي  
منظومة الحوكمة البد من وجود التنظيم اإلداري والمهني المتكامل ويشـتمل علـى مجلـس    

لمراجعة الداخلية، األمر الذي فـرض علـى اإلدارة   اإلدارة والمراجعين الخارجيين وإدارة ا
   ) www.ir.egytrans.com12 \11\2008( :مراعاة مايلي

 مجلـس  وضـعه  في يتعاون وأن الداخلية مراجعةلل محكم نظام مصرفال لدى يكون أن .1
 .الداخلية المراجعة إدارة النظام هذا تنفيذ يتولى وأن مصرف،ال مديري مع اإلدارة

 بها اإلدارية القيادات من ويكون مصرفبال متفرغ مسئول الداخلية المراجعة إدارة يتولى .2
 مجلـس  رئـيس  مع والتشاور مباشرة االتصال له يكون كما المنتدب، العضو مباشرة ويتبع
  .المراجعة لجنة اجتماعاتويقوم بحضور جميع  اإلدارة
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 من بقرار المالية معاملته وتحديد الداخلية المراجعة إدارة مدير وعزل وتجديد تعيين يكون .3
 .المراجعة لجنة موافقة شرطعلى  المنتدب، العضو

 بعملـه  القيام من تمكنه التي الالزمة الصالحيات الداخلية المراجعة لمدير تكون أن يجب. 4
  .وجه أكمل على
 لجنـة  وإلـى  اإلدارة مجلـس  إلـى  سنوي ربع ريراتق الداخلية المراجعة إدارة مدير يقدم. 5

 مدى عن وكذلك لنشاطها المنظمة والقواعد القانون بأحكام مصرفال التزام مدى عن المراجعة
  .الحوكمة بقواعد التزامها

 ومـن  مـديرها  وأسماء الداخلية المراجعة إدارة وصالحيات ومهام أهداف بتحديد يصدر. 6
 .مصرفال إدارة مجلس من بومكتو ومفصل واضح قرار يعاونوه

 في المخاطر إدارة وإجراءات ونظم وسائل لتقييم نظم وضع إلى الداخلية المراجعة تهدف .7
 .سليم نحو على بها الحوكمة قواعد ولتطبيق مصرفال
 تواجه التي للمخاطر ودراسة تصور على بناء الداخلية المراجعة وإجراءات نظم وضع يتم. 8
 ومديري الحسابات ومراقبي اإلدارة مجلس وتقارير بآراء ذلك في يستعان أن على ،مصرفال
  .دوري بشكل المخاطر تلك وتقييم متابعة تحديث يتم وأن مصرفال
  

أو فريق مـن المستشـارين أو    إدارةيتضح مما تقدم أن إدارة المراجعة الداخلية هي 
ات استشارية إلدارة أو خدم ممارسين يقدمون خدمات مستقلة وموضوعية للمراجعة الداخليةال

وتساعد خدمات المراجعة الداخلية  ها، كماالمنشأة تصمم بغرض إضافة قيمة وتحسين عمليات
أهدافها بتوفير مدخل منظم ومنطقي لتقييم وتحسين فعالية عمليـات إدارة   المنشأة في تحقيق

عـن تحقيـق   ، ومتابعة تطبيق مبادئ الحوكمة، كما إنها مسئولة المخاطر والعمليات الرقابية
  .أهداف الرقابة الداخلية التي تشمل رقابة كفاية وفاعلية العمليات وسالمة التقارير المالية

  

  استقاللية المراجع الداخلي في تفعيل مبادئ الحوكمة توفر ودعم: 3-1-5

تضمنت معايير األداء المهني للمراجعة الداخلية خمسة معايير رئيسية أولها خاص   
يجب أن يتوفر للمراجع الداخلي االستقالل عن األنشطة "ينص على أنه  باالستقاللية والذي

، ويعتبر المراجع الداخلي مستقال عندما يقوم بـأداء عملـه بحريـة    "التي يتولى مراجعتها
وموضوعية، واالستقالل يساعد المراجع الداخلي على إصدار أحكام نزيهة وغير متحيـزة  

   )193، ص2005البدري، : (ن فرعيين هماويتحقق هذا االستقالل من خالل معياري
يجب أن يكون إلدارة المراجعة الداخلية وضع داخل المنشأة للقيام : االستقالل التنظيمي. 1

  .بواجباتها والقيام بوظيفتها
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يجب على المراجع الداخلي أن يكون موضـوعياً عنـد أدائـه    : االستقالل الموضوعي. 2
إذا تم منحه الصالحيات الالزمة للمراجعة سواء كانت ألعمال المراجعة، وال يمكن ذلك إال 

  .تتعلق بالسجالت أو باألفراد أو الممتلكات
  

تنفيذ األنشطة التي يتم  االستقاللية أن تكون وظيفة التدقيق الداخلي مستقلة عن تتطلبو
ـ  تدقيقها  ممـا يعـزز    ةوكذلك يجب أن تكون مستقلة عن إجراءات الرقابة الداخليـة اليومي
يتطلب أن تكون تبعية التدقيق الداخلي لمجلـس   األمر الذي ية ونزاهة هذه الوظيفة،موضوع
وكذلك . ويكون االتصال مباشرة مع هذا المستوى لجنة التدقيق في مجلس اإلدارة، واإلدارة أ

 .الح ما بين موظفي المراجعة والمصرفتتطلب االستقاللية عدم وجود تضارب في المص
  

مخلـوف،  : (داخلي مستقالً يجب أن تتوافر فيه الشروط التاليـة ولكي يكون المراجع ال
  )82ص 2007
يتحرر مـن أيـة   ن وأ، أن يتبع اإلدارة العليابرفع المكانة التنظيمية للمراجع الداخلي  .1

  .أو من أي تأثير من اإلدارة في أي مجال يخضع للمراجعة رقابة إشرافية،
ويتضمن ذلك من اإلدارة في كل القطاعات  لمأن يحظى المراجع الداخلي بالتأييد الكا. 2

ورسـمياً ألهـداف   اخلية الذي يتضمن تحديداً واضحاً وضع دستور وظيفة المراجعة الد
ومسئولياتها والوضع التنظيمـي للمراجـع الـداخلي،     اوظيفة المراجعة الداخلية وسلطاته

  .وظيفة المراجعة الداخلية قونطا
من اختصاص المدير العـام أو   هاجعة الداخلية وعزلأن يكون تعيين رئيس إدارة المر .3

  .لجنة المراجعة
يكون قادراً على صـنع األحكـام    نأن يتمتع المراجع الداخلي باالستقالل الذهني، وأ .4

  .وإبداء الرأي دون تحيز
أن يتحرر المراجعون الداخليين من التأثيرات غير الضرورية التي يمكـن أن تـؤثر    .5

  .عملهم و األحكام أو األداء التي يتم إصدارها في تقرير المراجعةجوهرياً على نطاق 

  

كان اهتمام معهد لية في وظيفة المراجعة الداخلية، حيث أهمية االستقال بذلك تظهرو
عند قيامه بتشكيل لجنة حماية التنظيمات  المصارفبحوكمة ) IIA( الدولي التدقيق الداخلــي

بشأن التقرير المالي  1987-1997 عام) Tread way(وي تريداإلدارية المعروفة باسم لجنة 
أن أسباب الغش ترجع إلي نقص في فعالية أنظمة الرقابة  في المنظمات العامة حيث أوضحت
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، وبالتالي )2005، 8الوردات، ص(تقاللية وظيفة المراجعة الداخلية الداخلية ونقص فعالية واس
إدارة تبعيته ، من خالل الحاق الداخلي المراجعظهر التوجه الدولي نحو دعم استقالل 

 ةالجيد مصارفوجود اعتراف دولي بأن نظام حوكمة الوإشرافي مستقل، المراجعة لمجلس 
توفير مجموعة من السمات والخصائص والمهارات والقدرات العالية ألطراف  يستدعت

  .أطراف أخرى ذات صلة أي أو لمصارفعمليات المراجعة با
  

  لمراجعة في تفعيل الحوكمةدور لجنة ا: 3-1-6
ل مبادئ الحوكمة، حيث أنهـا  يعتبر موضوع لجان المراجعة من األهمية البالغة لتفعي

مرتبطة مباشرة بمجلس اإلدارة وتعمل على تقديم تقاريرها الدورية له، ويتم تشـكيل لجنـة   
بناء علـى   مصرفيصدر بالقواعد المنظمة لعملها قرار من الجمعية العامة للالمراجعة والتي 

كحد أدنـى لعمـل لجـان     بها اقتراح مجلس اإلدارة، ويتعين عند وضع هذه القواعد االلتزام
مصارف، وقد أكدت معظم الدراسات التي تناولت موضوع حوكمة المصارف المراجعة في ال

على أهمية وجود لجان المراجعة في المصارف التي تسعى إلى تطبيـق مبـادئ الحوكمـة،    
جود اللجان يعتبر أحد العوامل الرئيسـية لتقيـيم تطبيـق الحوكمـة فـي      وأشارت إلى أن و

  .المصرف
  

من خاللها التأكـد   التي يمكن في مقدمة اآللياتأهمية دور لجنة المراجعة  أتيكما وت
مجلس اإلدارة، والمراجع الداخلي، مع على أرض الواقع  من تطبيق مفهوم حوكمة المصارف

د نظام رقابة داخلية فعال يعد أحـد المسـؤوليات الرئيسـة    كما أن وجو .والمراجع الخارجي
الرقابـة   ويأتي دور لجنة المراجعة الرئيس في التحقق من كفايـة نظـام   ،مجلسالب المناطة

تفعيل النظام وتطويره بمـا يحقـق    من شأنها لهالداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أي توصيات 
 ستثمرين بكفـاءة عاليـة وتكلفـة معقولـة    والم أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين

  .)195، ص2004الرحيلي، (
 أمراً باعتبارها ،للمصرف السليمة الجيدة الممارسات من للمراجعة لجنة تعيين يعتبرو

لكي تقوم  للمراجعة لجنة تأسيس البنوك على تشترط الرقابية الجهات وبعض بل عنه، غنى ال
 لجنـة  صفات أهم من النظر وعمق االستقاللية صفتي تعتبرو .بمهامها الرقابية المنوطة بها

 أحد أخطاء تغطية في تتورط وال محاسبية أمور في االستغراق نحو تندفع ال فهي المراجعة،

   .)29، ص2003تشاركهام، ( العالقة ذات األطراف
الجوانـب الماليـة   "تحت عنوان  1992عام  في "Cadbury Report" تقريروقد أكد 
كلجنة المراجعة ولجنـة  على أهمية تعيين لجان مجالس اإلدارة  "مة للشركاتلإلجراءات الحاك
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 الحوافز والمكافآت وأن تقتصر عضوية اللجان ولجنة المراجعة خاصة على الترشيحات ولجنة
  .)196، ص2004الرحيلي، ( إلى أن هناك  أعضاء مستقلين من خارج الشركة

لجان المراجعة لزيادة فعالية نظـام  وأكدت أيضاً معظم تقارير الحوكمة على تشكيل 
وتقرير جـاردان فـي   Veinat Report)(التقارير الماليـة مثل تقرير فينـو في فرنسـا 

وتقرير بورصة  Bocsh Report)(وتقرير بوش في استراليا  (Cardan Report) بلجيكـا
  ).96، ص2007حبوش، NYSE  (Report)(نيويورك لألوراق المالية 

بق هناك العديد من األسباب التي تقوم على وجوب تفعيل لجنة المراجعة في وبناءاً عما س
  )8، ص2005سلطان، : (منها المصرف والتي

 يالتاإلشراف الفعال على عملية إعداد التقارير وبخاصة في الشركات العظمى وتحقيق . 1
ويجب أن  بكل النواحي المالية واإلدارة على معرفة كاملةحتاج إلى أعضاء مجلس إدارة ت

  .عالية في المحاسبة واإلدارة الماليةالخبرة ال ييكون هؤالء األعضاء ذو

حماية الحقوق والقضاء على المصالح الشخصية وإظهار تقارير مالية ذات كفاءة وجودة . 2
 .عالية

 . الحاجة إلى نشر التقارير المالية بصفة دورية. 3

يعود بالضرر  ان بكشف أي أخطاء أو غشمن خالل قيام اللجحماية مصالح حملة األسهم . 4
  .على حملة األسهم

وقوائم التقارير يحتاجون إلي وجود عدم التجانس بين أعضاء مجلس اإلدارة وزيادة عددهم . 5
  .تتطلب خبرة ودقة ومجهود كبيرمالية 

ويحق للجنة وبدون أي قيود اإلطالع على كافة المعلومات والبيانات والتقـارير  كما 
وعلى مجلس . وغير ذلك من األمور التي ترى أهمية اإلطالع عليها، ، والمراسالتوالسجالت

أهدافها من التي تمكنها من تحقيق  اإلدارة اتخاذ كل اإلجراءات التي تكفل للجنة القيام بمهامها
  )03/2009سلطة النقد الفلسطينية، تعليمات رقم : (خالل

وأنه لم يحذف من هذه القوائم أي بيانات أو  ،قبل اعتمادها ونشرهادراسة القوائم المالية  .1
  .معلومات أو مبالغ ذات أهمية نسبية ينتج عن حذفها أن تكون القوائم المالية مضللة

قبل اعتمادها وأي تغيير في هذه  مصرفتبناها اليالسياسات المحاسبية التي  دراسة .2
 صرفيعة أعمال المالسياسات المحاسبية لطبأخذاً في االعتبار مدى مالئمة السياسات، 

  . وأثرها على المركز المالي ونتائج أعماله
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، وفاعلية تنفيذ األنشطة الرقابية صرفالتحقق من كفاية تصميم األنشطة الرقابية في الم .3
  . بطريقة تمكن التحقق من جودة تنفيذ األنشطة الرقابية والثبات في تنفيذها

مصرف، أو األخطاء التي تقع في ال اإلشراف على عمليات التقصي ذات العالقة بالغش أو .4
  .مهمة اللجنة أي أمور أخرى تراها

التقارير والمالحظات التي يقدمها المحاسب القانوني، وتكون اللجنة حلقة الوصل  دراسة .5
بما يمكن المراجع الخارجي من القيام بعمله بمنأى  ،بين المراجع الخارجي ومجلس اإلدارة
 وتتولى اللجنة اقتراح. مصرفجلس اإلدارة وإدارة العن أي قيود أو تأثيرات من قبل م

المحاسب القانوني للسنة المالية التالية، والتحقق من أن الخدمات المهنية التي يقدمها  تعيين
والخدمات المهنية  مصرفمراجعة القوائم المالية للفي  مصرفالمحاسب القانوني لل

كما تقترح اللجنة عزل . ة محددةتنفيذاً لمتطلبات نظامي التي يقدمها كانتاألخرى 
    .المحاسب القانوني، مع بيان األسباب

التحقق من استقاللية المراجعين الداخليين، ودراسة خطة عمل المراجعة الداخلية في  .6
، ونطاق الفحص والتقارير التي تصدر عنها، وتقديم أي مقترحات من شأنها مصرفال

كون اللجنة حلقة الوصل ما بين مجلس اإلدارة وتد استقاللية المراجعين الداخليين، تأكي
  . والمراجعين الداخليين

كما تقوم اللجنة بدراسة طلبات الترشيح لوظيفة مدير المراجعة الداخلية في الشركة 
والمكافآت والبدالت والمزايا األخرى المخصصة له وترشيح الشخص األكثر مالئمة، والنظر 

ية سواء بسبب االستقالة أو العجز أو اإلعفاء، ورفع مايتم في إنهاء عمل مدير المراجعة الداخل
  .التوصل إليه من توصيات في هذا الشأن إلى مجلس اإلدارة

    .لألنظمة والقوانين السارية مصرفاتخاذ ما يلزم للتأكد من عدم مخالفة ال .7

للجنة متخصصة تساعد ابدراسات االستعانة كلما دعت الحاجة بمستشارين مستقلين للقيام . 8
  .لى تنفيذ مهامها وتحديد أتعابهمع

االلتزام بها  وجبويتعين على اللجنة إعداد دليل عمل يبين اإلجراءات التنفيذية التي يتكما 
 أنو اإلدارة مجلس أعضاءباإلضافة أن يكون أحد موظفي لجنة المراجعة من  ،لتنفيذ مهامها

بعـض   وذلك حسب ما نصت عليـه  ،المالية بالشئون والمعرفة الخبرة من درجة على يكون
   ).2003تشاركهام، (األمريكية  المتحدة الواليات الصادرة في الحديثة التشريعات

لجنة المراجعة من خالل المهام التي تقوم بها وأهميتها  دور تتضح أهميةوعليه 
الستمرار عمل المصرف والمحافظة على أصوله والمساهمة في الحد من الغش واألخطاء، 
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دور لجان المراجعة "بعنوان ) 2005سلطان، (دراسة حت ذلك دراسات عديدة منها د وضوق
التي تبين مدى أهمية ودور لجنة " دعم حوكمة المصارف ألغراض استمرار المنشأة في

أن لجنة المراجعة تلعب دور هام لمجلس اإلدارة في ضمان إجراء ، والمراجعة في المصرف
مصرف والمراجعون الداخليين والخارجيين بما يحقق ارتفاع العمليات التي تستخدمها إدارة ال

نوعية التقارير المالية والتي بدورها تساعد المصرف على الوصول إلي األهداف المحددة 
  .ومساعدة مجلس اإلدارة على تطبيق معايير حوكمة المصارف

أحد ل ب في المصارف، لجان المراجعة تعتبر أداة جيدة من أدوات الحوكمةوعليه فإن 
: تيمن خالل اآلمجال في هذا ال هادور تضحفيها والتي يحوكمة الالدعائم األساسية لنجاح 

 )24، ص2007محمود،(

تحقيق التنسيق الفعال مع المراجعين الخارجيين من خالل تحديد مجال المراجعة  •
دارة اإلومراجعة القوائم المالية قبل وبعد النشر، هذا باإلضافة إلي التحقق من استجابة 

  .الماللمالحظات وتوصيات مراقب الحسابات وهيئة سوق 

تقييم النواحي المالية وذلك من خالل مراجعة أداء إدارة الحسابات واإلدارة المالية  •
  .مصرفوتقييم السياسات المالية لل

فحص وتقييم أعمال إدارة المراجعة الداخلية وذلك للتأكد من مدي كفاية كل من برامج  •
خلية وكذلك كفاية فريق عمل المراجعة الداخلية للوفاء بالمهام المنوط المراجعة الدا

  .القيام بها

  .تعيين أو عزل المراجعين وكذلك االشتراك في تحديد أتعابهم •

التأكد من فعالية إجراءات الرقابة الداخلية ومدي االلتزام بالقواعد والمعايير  •
  .الموضوعة

في  ىتي تقوم بها لجان المراجعة تسعاالختصاصات ال نوباألضافة إلى ماسبق فإ
حقوق المساهمين وتعظيم ثرواتهم بشكل عادل، وكذلك دعم  ىالحفاظ عل ىالنهاية إل

   .صوالً إلى حوكمة رشيدة للمصارفو ندة مسئوليات أعضاء مجلس اإلدارةومسا
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  المبحث الثاني
  إدارة المخاطر ودورها في تفعيل الحوكمة

  
أو فرصة جرح أو أحداث ضرر أو خسارة، "هو الخطر ف يتعرمن الممكن القول أن 

ترك الدفاتر المحاسبية بشكل خاطئ يؤدي إلى فرضية للتعرض ، كما أن أخطاء في القرارات
لخطر غير مرغوب به في التمويل، والمخاطر عادةً وليس دائماً تكون متعلقة بثبات القيمة 

الغير متوقعة أو بشكل أعم األحداث المستقبلية التي تؤثر في حيز االئتمان وسلوك السوق 
  .(Chorafas, 2008, P5) " وغير مؤكدة الحدوث

 هو االحتماالت أن الخطر لنظرية ووفقا العام المفهوم ويمكن تعريف الخطر حسب
 الفعلي العائد اختالف احتمال بمعنى أي المتوقع، للعائد خالفا عائد حدوث فرصة عن عبارة

 لتعامل طبيعية كنتيجة المصرفي العمل مجال في وتنشأ ،متوقعا عما كان عكسية بصورة
   ).4، ص2005 ،شاهين(اآلخرين  مع المصارف

احتمالية تعرض المصرف إلي خسائر "وقد تم تعريف الخطر من سلطة النقد كالتالي 
سلطة " (غير متوقعة أو مخطط لها أو تذبذب في اإليراد المتوقع من استثمار أو نشاط معين

  .  )2008طينية، النقد الفلس
  
  مفهوم إدارة المخاطر :1- 3-2

عبارة عن منهج أو مدخل علمي للتعامل مع "يمكن تعريف إدارة المخاطر على أنها 
المخاطر البحتة عن طريق توقع الخسائر العارضة المحتملة وتصميم وتنفيذ إجراءات من 

" تي تقع إلي الحد األدنىشأنها أن تقلل إمكانية حدوث الخسارة أو األثر المالي للخسائر ال
، لذلك فإن من واجب لجنة إدارة المخاطر أن يكون أعضائها من )51، ص2007حماد، (

ضمن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبعض المستشارين الخارجيين، وتكون مهامها 
واع محددة ومكتوبة ومعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، ويترتب عليها تحديد وإدراك كافة أن

المخاطر المختلفة التي قد يتعرض لها المصرف، بما يشمل مخاطر االئتمان، ومخاطر السوق 
ومخاطر السيولة، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر الدول، ومخاطر السمعة، وأية مخاطر 

  .أخرى
أن نشاط المراجعة "الذي ينص ، و2120رقم  معيار إدارة المخاطرأوضح  وقد 

المنظمة على تحديد وتقييم المخاطر الهامة التي تتعرض لها، وأن  الداخلية يجب أن يساعد
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كما يجب أن يتم من قبل المراجعة  "يساهم في تحسين إدارة المخاطرة ونظم السيطرة عليها
  .)IIA, 2008, P10( .الداخلية تقييم لعمليات الحوكمة بالمصرف، ونظم المعلومات

  
قة بين لجنة إدارة المخاطر والمراجعة هذا وقد ذكرت أحدى الدراسات في مجال العال

أن المراجعة الداخلية تقوم من خالل المراجعة الداخلية وأهمية كل وظيفة لألخرى، حيث 
الوقائية المسبقة والتحليلية بتحديد األسباب والعوامل التي من الممكن أن تؤدي إلي حدوث 

ية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية المخاطر أو بعضها مستقبالً، باإلضافة إلى فحص وتقييم فاعل
والضوابط األخرى والعمل على تحسينها وتطويرها من أجل تدارك األسباب والعوامل التي 

يجب على المراجعة كما تؤدي لوقوع هذه المخاطر ومعالجتها بصورة سليمة قبل وقوعها، 
شطة التي تقوم بها الداخلية أن تقوم بمساعدة اإلدارة وتزويدها بالمعلومات عن مختلف األن

المؤسسة وبصورة خاصة المجاالت التي تتوقع هذه المراجعة حدوث مخاطر فيها بصورة 
بكري، ( .دورية ومتابعة هذه التقارير معهامسبقة، مع تقديم النصح والمشورة بصورة تقارير 

  )127، ص2005
  

 تهايرلندا في نشراتحاد المراجعة الداخلية بالمملكة المتحدة و إلى ذلك أيضاً روقد أشا  
 ،2003 خليل،: (، وأوضح مايليصادرة عنه حول دور المراجع الداخلي في إدارة المخاطرال

  ) 413ص
أن يتم تركيز عمل المراجع الداخلي على األخطار الهامة، التي تم تحديدها بواسطة . 1

  .اإلدارة، ومراجعة عمليات إدارة المخاطر داخل المؤسسة
  .ركة في عمليات إدارة المخاطرقديم الدعم والمشات. 2
  .المخاطر إدارةللجنة منح الثقة . 3
  .المصرف تقييم وتحسين فاعلية السيطرة على. 4
  .الخطرإدارة لتقرير عن الخطر مباشرة إلى مجلس اإلدارة، ولجنة المراجعة، ولجنة ا. 5

   :نوعين إلى المصرف تواجه التي المخاطرهذا ويمكن تقسيم 
وتعرف على أنها تلك المخاطر التي تؤثر في السياسات األساسية : راتيجيةالمخاطر اإلست. 1

والتي تتعلق بتواجده وطبيعة منتجاته وخدماته وقدرته التنافسية ونقاط ضعفه وقوته  للمصرف
ويقوم مجلس اإلدارة برسم السياسات الالزمة إلدارة هذا . والتهديدات التي تواجهه  والفرص

 .يمكن تفويض ذلك ألية جهة أخرىوال  النوع من المخاطر
والتي تضم نوعين رئيسيين من المخاطر وهي مخاطر العمليات  :المخاطر األخرى. 2

أو مخاطر السوق والمخاطر (، ومخاطر المعامالت المصرفية )مخاطر التشغيل أو(المصرفية 
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األطر  هذه المخاطر يقوم مجلس اإلدارة بتعيين لجنة من أجل وضع وإلدارة). االئتمانية
  .معها والحد منها والتحوط لها واإلجراءات الالزمة للتعامل

  
تركز بصورة متزايدة  وفي هذا السياق أيضاً فقد بينت بعض الدراسات أن المصارف

يجية، ومخاطر األعمال، والمخاطر المخاطر اإلستراتعادية، مثل المخاطر غير العلى 
ي يتم بهم بصورة كبيرة، لذلك فقد كثفت القانونية، ومخاطر السمعة، بسبب االزدياد الذ

المؤسسات المالية جهودها لتأهيلهم وتحديدهم وربما أيضاً القيام بالسيطرة على هذه المخاطر، 
جهود أكثر شمولية لتحسين حوكمة  المصارفوعلى مدى العقدين الماضيين أصبح لدى 

  .(Chorafas, 2008,P8)  و نظم مراقبة المخاطر المصارف
  

 المصارفتوفر ركيزة ومنطلقاً لحوكمة  هي وسيلة إداريةالقول أن إدارة المخاطر  عينلذلك يت
عن طريق طمأنة المساهمين واألطراف األخرى صاحبة المصلحة على أن المخـاطر التـي   

م بالتصدي لهـا  تواجه استثمارهم معروفة من جانب ممثليهم ومجلس اإلدارة، وأن اإلدارة تقو
إدارة المخاطر الحقيقية تتعلق بتغيير ثقافة المنظمـة لكـي تجعـل     إنو بشكل ممنهج ومنتظم

األفراد ينهضون بمسئولياتهم وهم يعلمون أن هذه األداة ستقوم بمساعدتهم في التغلـب علـى   
  .)342ص ، 2005حماد، (المشكالت ودفع المؤسسة لألمام 

  
  كمةدور المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر لتفعيل مبادئ الحو: 3-2-2

تعتبر إدارة المخاطر من أهم الوظائف في المصرف وذلك إلدراكها لعدد من المخاطر 
قبل أو بعد نشوئها من خالل التنبؤ بوقوعها، وفي حالة وقوعها بكيفية التعامل معها، وذلك 
يعطي ارتياح للمساهمين بسبب معرفتهم أن المخاطر التي تقابل المصرف يتم التعرف عليها 

 4/2008ها، وفي هذا المجال أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليمات رقم قبل الوقوع ب
سلطة النقد الفلسطينية، : (بشأن مهام وصالحيات لجنة إدارة المخاطر وتشمل التالي 6/2008و

2009(  
تحديد وإدراك كافة أنواع المخاطر المختلفة التي قد إدارة المخاطر  ىعليترتب . 1

ومخاطر السيولة  مل مخاطر االئتمان ومخاطر السوقالمصرف، بما يش يتعرض لها
السمعة وأية مخاطر  والمخاطر التشغيلية ومخاطر عدم االمتثال ومخاطر الدول ومخاطر

تمكنها من تحقيق  ولذا يترتب على اللجنة الحصول على جميع التقارير والبيانات التي. أخرى
 .ذلك
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ية حول المخاطر التي يواجهها أو قد على اللجنة تزويد مجلس اإلدارة بتقارير دور. 3
المصرف، كما يتوجب عليها إطالع المجلس بأية تغيرات جوهرية تطرأ على  يتعرض لها

 .تأخير وضع المصرف دون
يجب أن تقوم اللجنة بالتأكد من وجود بيئة مناسبة إلدارة المخاطر في المصرف . 4

صرف ووجود كادر مؤهل يعمل دراسة مدى مالئمة الهيكل التنظيمي للم بحيث يشمل ذلك
المخاطر األساسية التي تواجه المصرف، وفق نظام واضح إلدارة  بشكل مستقل على إدارة

 )2009سلطة النقد الفلسطينية، ( :بالحد األدنى ما يلي المخاطر، على أن يوفر هذا النظام
 .مة للمخاطر من قبل المجلس واإلدارة العلياءتوفر المراقبة المال. أ

 .ديد وقياس وضبط كافة المخاطر المرتبطة باألنشطة المصرفيةتح. ب
 .مة لتخفيض مستوى المخاطر والخسائر التي قد تنجم عنهاءإيجاد السبل المال. جـ
 .االحتفاظ برأس المال الالزم لمواجهتها. د
يقع على عاتق اللجنة مهمة وضع سياسات إدارة المخاطر في المصرف مع . 5

 )2009ة النقد الفلسطينية، سلط( :مراعاة ما يلي
أن تشمل هذه السياسات أهداف محددة، وإستراتيجيات، وإجراءات عمل واضحة . أ

شاطه وطبيعة بشكل يتناسب مع وضع وخصوصية المصرف وحجم ن إلدارة المخاطر
 .وقدرة المصرف على تحملها ومستويات قبوله لهذه المخاطر االمخاطر التي يواجهه

اسات الحدود العليا للتعرض للمخاطر التي يتوجب على اإلدارة أن تحدد هذه السي. ب
 .االلتزام بها بما يتوافق مع التعليمات السارية والمعايير المصرفية ذات الصلة التنفيذية

تنفيذها في  ىأن تكون إجراءات إدارة المخاطر واضحة ومفهومة للقائمين عل. جـ
 .خاطروالموظفين المكلفين بإدارة الم إدارة المصرف

تم إخطار مجلس إدارة ن يأوضع نظام شامل لمراقبة المخاطر بشكل دوري و. د
 .تطورات قد تطرأ على المخاطر المتضمنة ألنشطة المصرف يةالمصرف عن أ

أن يتم مراجعة السياسات واإلجراءات بشكل دوري لضمان توافقها مع . هـ
 .للمصادقة عليها والمصرفية وعرضها على مجلس اإلدارة التطورات التنظيمية

فيذية بسياسات إدارة المخاطر ومدى ة التحقق من التزام اإلدارة التنعلى اللجن. 6
  .النتائج واألهداف المرسومة نجاحها في تحقيق

المخاطر الصرفة التي تواجه ملي للتعامل مع إدارة المخاطر مدخل ع لذلك تعتبر
د واألسس التي يتم التعامل من و وضع القواعومحورها هوالمصارف األفراد والمنشآت، 

  .خاللها في حالة إمكانية تعرض أصول أو دخل المصرف لخسائر عارضة
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  الفصل الرابع
  الطريقة واإلجراءات
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  مقدمة 

  

يهدف هذا الفصل إلى عرض ومناقشة الجوانب التطبيقية لهذه الدراسة من أجل 
لية في تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف التعرف على دور إدارات المراجعة الداخ

تأثر تطبيق الحوكمة بنظام المراجعة الداخلية في المصارف الفلسطينية، بفلسطين، ومدى 
   :ولتحقيق ما يهدف إليه هذا الفصل فقد تم دراسته على النحو اآلتي

 .منهجية الدراسة •
 .مجتمع  وعينة الدراسة •
 .صدق وثبات االستبانة •
  .ئيةالمعالجات اإلحصا •

  
ا، وكذلك أداة يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة، وأفراد مجتمع الدراسة وعينتهو

 وطرق إعدادها، وصدقها وثباتها، كما يتضمن هذا الفصل وصفاًالدراسة المستخدمة 
لإلجراءات التي قام بها الباحث في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها، وأخيرا المعالجات 

  .اإلحصائية التي اعتمد الباحث عليها في تحليل الدراسة
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  منهجية الدراسة : 4-1
  

والذي يعرف بأنه لمنهج الوصفي التحليلي ا استخدامتم جل تحقيق أهداف الدراسة أمن 
حداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسة والقياس كما هي أاول تنأسلوب في البحث ي

ذلـك  و، دون تدخل الباحث في مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحللهـا 
دراسة على المصارف  -تفعيل مبادئ الحوكمة دور إدارات المراجعة الداخلية في  بيانهدف ب

الجانب الميداني  البحث فيالبيانات الالزمة من خالل  وتم الحصول على ،العاملة في فلسطين
بتوزيع استبانة تم إعدادها لهذا الغرض حيث تم تقسيمها إلى قسمين، يحتوي القسم األول  وذلك
، ويحتوي القسم الثاني علـى  ألفراد عينة الدراسةالسمات الشخصية  بعض الخصائص وعلى 

موافـق  (عطاء خمسة بدائل لكل سؤال وهـي  األسئلة الخاصة بفرضيات الدراسة، وقـد تم إ
، وتـم اختيـار هــذا النــوع مـن     )بشدةغير موافق ، غير موافقبشدة، موافق، محايد، 

ـ أفراد اإلجابات ذات النهايـات المغلقـة لتشجيـع  درة ـعينـة الدراسة على اإلجابـة، والق
انـات وتحليـل النتـائج   لوصول إلى نتائج دقيقة من خالل التحليل، وقد تـم تفريغ البيعلى ا

، وتم SPSS (Statistical Package for Social Science) باستخدام البرنامج اإلحصائي
استخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تـدعم  

  .موضوع الدراسة
المنشورات الخاصة أو مراجعة الكتب و الدوريات و استخدام البيانات الثانوية من  وقد تم

ومبـادئ الحوكمـة فـي    المراجعة الداخلية بالمتعلقة بالموضوع قيد الدراسة، والتي  تتعلق 
مع مراجعة للقوانين الصـادرة   م في إثراء الدراسة بشكل علمي،، وأية مراجع تسهالمصارف

فـي   الطرق العلمية السليمةذلك للتعرف على األسس وو عن سلطة النقد للمصارف بفلسطين،
لتي حدثت و تحدث في مجـال  كتابة الدراسات، وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات ا

  .الدراسة
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  مجتمع الدراسة : 4-2
  

العاملين في إدارات المراجعة الداخلية في من جميع الموظفين مجتمع الدراسة  تكوني
  .اًداخلي اًمراجع 60والبالغ عددهم  ،المصارف العاملة في فلسطين

لصغر حجم مجتمع الدراسة تم استخدام أسلوب الحصر الشامل لجميع أفراده، وعليه  اًونظر
وقد تم توزيع االستبانة على جميع أفراد مجتمع تكون عينة الدراسة هي كامل مجتمع الدراسة، 

استبانة، وبعد تفحص االستبانات لم يتم استبعاد أي من االستبانات  57الدراسة، وتم استرداد 
قق الشروط المطلوبة لإلجابة على االستبيان، وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة لتح نظراً

  .استبانة 57للدراسة 
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  )1(جدول رقم 

  توزيع االستبانات على المصارف العاملة في فلسطين والمستردة منها
  

  البنك  رقم
عدد االستبانات 

  الموزعة
  عدد االستبانات 

  المستردة

1.   HSBC   للشرق األوسط المحدود   -   -  
  2  2  البنك األردني الكويتي   .2

  5  5  البنك اإلسالمي العربي   .3

  3  4  البنك اإلسالمي الفلسطيني   .4

  3  3  بنك األقصى اإلسالمي   .5

  2  2  البنك األهلي األردني   .6

  2  2  البنك التجاري األردني   .7

  -   -   تجاري الفلسطينيالبنك ال   .8
  1  1  البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان   .9

  5  6  البنك العربي   .10

  -   -   البنك العربي الفلسطيني االستثمار   .11
  2  2  البنك العقاري  المصري العربي   .12

  2  2  بنك االتحاد   .13

  6  6  بنك األردن   .14

  6  6  بنك االستثمار الفلسطيني   .15

  3  3  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل   .16

  -   -   الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة بنك   .17
  4  4  بنك القاهرة عمان   .18

  3  3  بنك القدس   .19

  -   -   بنك فلسطين الدولي    .20
  8  9  م.ع.بنك فلسطين م   .21

  60  57  
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  خصائص وسمات مجتمع الدراسة
 العمر    .1

 35سنة إلى  25من "من عينة الدراسة  بلغت أعمارهم  % 35.1) 2(يبين جدول رقم 
، مما يدل على أن النسبة "سنة فأكثر 35"من عينة الدراسة بلغت أعمارهم % 64.9و " سنة 

سنة فأكثر، وذلك يتناسب مع مدى خبرة عينة  35الكبرى من العينة من العمر هي من 
  .لمتغير سنوات الخبرة ألفراد العينة 6الدراسة كما تم ذكره في جدول رقم 

  
  

  )2(جدول رقم 

  العمر  يرتوزيع عينة الدراسة حسب متغ


=  ا�2L?ار  العمر�f@ا� =:gFا�  

  0.0  0  سنة 25أقل من 

  35.1  20  سنة 35-  سنة 25من 

  64.9  37  فأكثر سنة 35من 

   100.0  57  المجموع

  
  
  

  الجنس.2

من عينة % 22.8، و "الذكور"من عينة الدراسة من فئة % 77.2) 3(يبين جدول رقم 
  .الكبرى هي لمتغير الذكور في عينة الدراسة، أي أن النسبة "اإلناث" الدراسة من فئة 

  
  

  )3(جدول رقم 
  الجنستوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

  


=  ا�2L?ار  الجنس�f@ا� =:gFا�  

  77.2  44  ذكر

  22.8  13  أنثى

   100.0  57  المجموع

  
 

                                             

                                                              
 



  
 

60 
 

  المؤهل العلمي     .3

، "بكالوريوس"مؤهلهم العلمي من عينة الدراسة % 71.9) 4(يبين جدول رقم 
 ؤهلهممن عينة الدراسة م% 8.8و ،"ماجستير"مؤهلهم العلمي من عينة الدراسة % 19.3و

لعلمي بكالوريوس أفراد العينة مؤهلهم ا من% 91.2بمعنى أن هناك ما نسبته ، "دبلوم"العلمي 
وتدل هذه النسبة الكبيرة من حاملي شهادتي البكالوريوس والماجستير على صدق فأكثر، 

  .، وتفهم العينة للدراسة ومدى أهميتهاجابات االستبانةإ
  

  )4(جدول رقم         

  العلميمؤهل توزيع عينة الدراسة حسب متغير ال


=  ا�2L?ار   ا���@i@WهO ا��f@ا� =:gFا�  

  8.8  5  دبلوم

  71.9  41  بكالوريوس

  19.3  11  ماجستير

 0.0  0  دكتوراه

   100.0  57  المجموع

  
  

 العلمي  تخصصال.4

" محاسبة"عينة  الدراسة تخصصهم العلمي من % 63.2ن أ) 5(يبين جدول رقم 
من عينة  الدراسة % 7.0و ،إدارة أعمال"من عينة  الدراسة تخصصهم العلمي % 24.6و

تخصصات "من عينة  الدراسة تخصصهم العلمي % 5.3، و"صرفيةعلوم م"تخصصهم العلمي 
، مما يدل على أن النسبة الكبرى من العينة من تخصص المحاسبة ويليها إدارة األعمال "أخرى

  .وذلك بما بتناسب مع طبيعة أعمال عينة الدراسة
  

  )5(جدول رقم         

  العلمي تخصصال توزيع عينة الدراسة حسب متغير


=  ا�2L?ار   العلمي تخصصال�f@ا� =:gFا�  

  63.2  36  محاسبة

  7.0  4  علوم مصرفية

  24.6  14  إدارة أعمال

  5.3  3  أخرى 

   100.0  57  المجموع
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  : سنوات الخبرة.5
أكثر "من عينة الدراسة بلغت سنوات الخبرة لديهم % 61.4أن  )6(يبين جدول رقم 

 10سنوات إلى  5من "ديهم لمن العينة تراوحت سنوات الخبرة % 28.1و، "سنوات 10من 
" سنوات 5اقل من "من عينة الدراسة بلغت سنوات الخبرة لديهم % 10.5أن هناك و سنوات،

سنوات مما يبين مدى  10مما يدل على أن الخبرة العملية هي في الفترة األكبر وتبلغ أكثر من 
  .الخبرة العميقة ألفراد عينة الدراسة

  
  

  )6(جدول رقم         

  سنوات الخبرة لدراسة حسب متغيرتوزيع عينة ا


=  ا�2L?ار  سنوات الخبرة�f@ا� =:gFا�  

  10.5  6  سنوات 5أقل من 

  28.1  16  سنوات 10سنوات إلي  5من 

  61.4  35  سنوات 10أكثر من 

   100.0  57  المجموع

  
  :الشهادات المهنية .6

ت مهنية، وأن راسة غير حاصلين على شهادامن عينة الد% 0.947 أن )7(جدول رقم اليبين 
عينة حاصلين على المن  %3.5و" CPA"من عينة الدراسة حاصلين على شهادة مهنية % 1.8

ويوضح ذلك أن هناك عدد قليل من العينة ممن هم حاصلين على " ACPA"شهادة مهنية 
  .أحدى الشهادات المهنية

  
  

  )7(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الشهادات المهنية


=  ا�2L?ار  المهنية الشهادات�f@ا� =:gFا�  

CPA  1  1.8 

CIA  0  0.0 

CA  0  0.0 

ACPA 2  3.5 

 94.7  54 ال يوجد
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  : رأس مال المصرف .7
 31أكثر من "من عينة المصارف بلغ رأس مالها % 71.9أن ) 8(يبين جدول رقم 

 يونمل 30 -  دوالر مليون 11"من المصارف تراوح رأس مالها % 24.6و، "دوالرمليون 
ويتضح من ذلك  "دوالرمليون  10أقل من "من المصارف بلغ رأس مالها % 3.5أن  ،"دوالر

  .مليون دوالر 31أن النسبة الكبرى لحجم رأس المال هي في فئة أكبر من 
  

  )8(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير رأس مال المصرف


=  ا�2L?ار  رأس مال المصرف�f@ا� =:gFا�  

  3.5  2            $ليون م 10اقل من 

  24.6  14  $مليون 30 -$ مليون 11

  71.9  41  $مليون  31أكثر من 

   100.0  57  المجموع

  
  

  

  أداة الدراسة: 4-3

  :تم إعداد االستبانة على النحو التالي
  .إعداد استبانة أولية من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات -1
 .متها لجمع البياناتءجل اختبار مدى مالأعرض االستبانة على المشرف من  -2
 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف -3
تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والذين قـاموا بـدورهم   ثم بعد ذلك  -4

 .بتقديم النصح واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم
 .يناسب إجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية لالستبانة وتعديل حسب ما -5
، ولقـد تـم   توزيع االستبانة على جميع إفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسـة  -6

  : كما يلي قسمينإلى  ةتقسيم االستبان
الدراسة فراد عينة ألالبيانات الشخصية أسئلة عامة تتعلق بيتكون من : القسم األول �

لمي، سنوات الخبرة، العمر، الجنس، المؤهل العلمي، التخصص الع( فقرات 7تكون من وي
 ).الشهادات المهنية، ورأس مال المصرف
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 :رئيسة هي حاورفقرة موزعة على خمسة م) 46(يتكون من  القسم الثاني �

 )6(ويتكون من ، أثر تطبيق نظام محكم ألعمال المراجعة الداخلية :المحور األول ����
 .فقرات

،  للمعايير المهنية الواجبة القيام بعملية المراجعة الداخلية وفقيناقش : المحور الثاني ����
 .فقرات )8(ويتكون من 

 .فقرة )12(ويتكون من ، المراجعة الداخلية إداراتاستقاللية يناقش : المحور الثالث ����

ويتكون  ، متابعة تطبيق وتقييم نظم وإجراءات إدارة المخاطريناقش : المحور الرابع ����
 .اتفقر )7(من 

لمراجعة في متابعة تحقيق مبادئ فاعلية دور لجنة ا يناقش: المحور الخامس ����
 .ةفقر )13(ويتكون من ، الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطين

 جدول رقمالدرجات لقياس االستبيان وذلك حسب  خماسيتم استخدام مقياس ليكرت وقد 
)9(  

  
  

  )9(جدول رقم
  مقياس اإلجابة على الفقرات

  بشدة رفضأ  أرفض  محايد  موافق  بشدة موافق  التصنيف

  1  2  3  4  5  لدرجةا
  
  
  ةصدق االستبان: 4-4

 قنين فقرات االستبانة تولذلك تم الخصائص المطلوبة ألداة الدراسة،  يعتبر الصدق والثبات من
  :للتأكد من صدق وثبات فقراتها كالتالي

 :اآلتيةالطرق من صدق فقرات االستبيان ب التأكدتم  حيث ةانصدق فقرات االستب 
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  نةتحكيم االستباصدق . 1
أعضاء مـن الهيئـة   ) 7(على مجموعة من المحكمين تألفت من  ةاناالستب عرضب قام الباحث

متخصصـين فـي المحاسـبة واإلدارة    مـن ال  كلية التجارة بالجامعة اإلسالميةالتدريسية في 
إجراء ما يلزم مـن حـذف   ، وآلراء السادة المحكمين ةستجاباال تمتوواالقتصاد، واإلحصاء 

ا في نموذج تم إعداده لهذا الغرض، وبذلك خرجـت  ترحاتهم بعد تسجيلهوتعديل في ضوء مق
  ).1(ملحق رقم  –االستبانة في صورتها النهائية 

  

  صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة .2
الذي  حوريقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع الم

معـامالت  االتساق الداخلي لالستبانة من خالل حسـاب  ب حسا قد تموليه هذه الفقرة، تنتمي إ
  .التابعة له للمحوروالدرجة الكلية من محاور االستبانة االرتباط بين كل فقرة 

  
  محكم ألعمال المراجعة الداخلية تطبيق نظام: الصدق الداخلي لفقرات المحور األول. أ

تطبيق ( األول المحورمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات ) 10(جدول يبين 
والمعدل الكلي لفقراته، والذي يبين أن معامالت ) نظام محكم ألعمال المراجعة الداخلية
قل من أحيث إن مستوى الداللة لكل فقرة  ،)0.05(االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 

 23حرية  ودرجة 0.05عند مستوى داللة الجدولية  rمة يكبر من قأالمحسوبة  rوقيمة  0.05
  .األول  صادقة لما وضعت لقياسهالمحور وبذلك تعتبر فقرات ، 0.396والتي تساوي 

  



  
 

65 
 

  
  )10(جدول رقم 

  تطبيق نظام محكم ألعمال المراجعة الداخلية: الصدق الداخلي لفقرات المحور األول 

  الفقرة  مسلسل
معامل 
  االرتباط 

مستوى 
  الداللة

1.   
دى المصرف يساهم فـي تفعيـل   وجود نظام محكم للمراجعة الداخلية ل

  . مبادئ الحوكمة
0.735 0.000 

2.   
يتعاون مجلس اإلدارة مع مديري المصرف في وضـع نظـام الرقابـة    

  .الداخلية
0.764 0.000 

 0.000 0.710  .يتولى تنفيذ نظام الرقابة الداخلية إدارة المراجعة الداخلية   .3

4.   
القيـام بتطبيـق    يوجد في نظام المراجعة الداخلية إجراءات للتأكد مـن 

  .مبادئ الحوكمة
0.624 0.001 

5.   
تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمناقشة نظام الرقابة الداخلية مع المـدقق  

  .الخارجي لمعرفة مدى دقته ومناسبته
0.787 0.000 

6.   
يتم فحص اإلجراءات من قبل المراجع الداخلي للتأكـد مـن مطابقتهـا    

للوائح ومدى مساهمتها في تفعيل للسياسات والخطط والنظم والقوانين وا
  . مبادئ الحوكمة

0.847 0.000 

  0.396تساوي  23ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

  
ة وفق القيام بعملية المراجعة الداخلي: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني. ب

  لمعايير المهنية الواجبةا
  

القيام (الثاني المحور بين كل فقرة من فقرات معامالت االرتباط  )11(جدول يوضح 
والذي يبـين   والمعدل الكلي لفقراته،) للمعايير المهنية الواجبة اًة وفقبعملية المراجعة الداخلي

حيث إن مستوى الداللـة لكـل    ،)0.05(أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
 0.05عند مسـتوى داللـة   الجدولية  rمة ين قكبر مأالمحسوبة  rوقيمة  0.05قل من أفقرة 

وبذلك تعتبر فقرات المحور الثـاني  صـادقة لمـا     ،0.396والتي تساوي  23ودرجة حرية 
  .وضعت لقياسه
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  )11(جدول رقم 

  للمعايير المهنية الواجبة اًالقيام بعملية المراجعة الداخلية وفق: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني

  الفقرة  مسلسل
معامل 
  االرتباط 

مستوى 
  الداللة

1.  
يمتلك المراجع الداخلي معرفة كافية بالمعايير المهنية الواجبـة لتفعيـل   

  .مبادئ الحوكمة
0.743 0.000 

2.  
يتلقى المراجع الداخلي تدريب وتعليم مستمر على المعايير المهنية الواجبة 

  .وكيفية تفعيل مبادئ الحوكمة
0.803 0.000 

3.  
الفني والخلفية العلمية المناسبة لدى المراجع الداخلي لتفعيل يتوافر التأهيل 

  . الحوكمة ومبادئها
0.817 0.000 

4.  
يقوم المراجع الداخلي باستمرار بزيادة كفاءة وفعالية وجودة خدماته والتي 

  .تمكنه من تفعيل مبادئ الحوكمة
0.764 0.000 

5.  
عند قيامه بـإجراءات   يلتزم المراجع الداخلي ببذل العناية المهنية الواجبة

  .التحليل الالزمة في إطار تطبيق مبادئ وعمليات الحوكمة
0.626 0.001 

6.  
يأخذ المراجع الداخلي في اعتباره المخاطر الجوهرية التي قد تؤثر على 
أهداف المصرف والتي ال تكفل إجراءات التأكيد وحدها اكتشافها حتى لو 

  .استخدمت العناية المهنية الالزمة
0.640 0.001 

7.   
يتم توفير فريق عمل متخصص ممن يتوافر فـيهم المهـارة والمعرفـة    

  .والتخصص التي  تمكنهم من أداء أعمالهم بصورة صحيحة ومرضية
0.593 0.002 

8.   
يوجد دليل مكتوب للسياسات واإلجراءات المتبعة فـي إدارة المراجعـة   

  .الداخلية كدليل لعمل للموظفين في القسم
0.537 0.006 

  0.396تساوي   23ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  r قيمة

  
  

  المراجعة الداخلية إداراتاستقاللية : الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث. جـ

معامالت االرتباط بين كل فقرة مـن فقـرات المحـور الثالـث     ) 12(جدول يوضح 
فقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط والمعدل الكلي ل) استقاللية إدارات المراجعة الداخلية(

وقيمة  0.05قل من حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة أ ،)0.05(بينة دالة عند مستوى داللة الم
r مة يكبر من قالمحسوبة أr  وبذلك تعتبر فقـرات المحـور   ، 0.396الجدولية والتي تساوي

  .الثالث صادقة لما وضعت لقياسه
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  استقاللية إدارات المراجعة الداخلية :لداخلي لفقرات المحور الثالثالصدق ا) 12(جدول رقم 

  الفقرة  مسلسل
معامل 
  االرتباط 

مستوى 
  الداللة

1.  
القيـام   مـن  تمكنه التي الكاملة الصالحيات الداخلية المراجعة يوجد لمدير

 .وجه أكمل على بعمله
0.778 0.000 

2.  
 بشكل الداخلية لمراجعةا إدارة وصالحيات ومهام أهداف وتحديد يتم إصدار

 .الشركة إدارة مجلس من ومكتوب ومفصل واضح
0.626 0.001 

3.  
 ويعتبر أحد القيادات اإلدارية متفرغ مسئول الداخلية المراجعة إدارة يتولى
  .اإلدارة مجلس رئيس والتشاور مع مباشرة االتصال له ويكون بها،

0.727 0.000 

4.  
ة  النـواحي الماليـة والمحاسـبية    يؤخذ بتوصيات المراجع الداخلي في كاف

  .والفنية ذات العالقة
0.666 0.000 

5.  
يؤخذ بتوصيات المراجع الداخلي في المجاالت االقتصادية واإلداريـة ذات  

  .العالقة
0.767 0.000 

6.   
ال يوجد تعارض بين مصالح المراجع ومصلحة المصرف في تطبيق مبادئ 

  .الحوكمة
0.432 0.031 

7.   
لي تقرير ربع سنوي إلى مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة يقدم المراجع الداخ

  .عن مدى التزام الشركة بتطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة
0.532 0.006 

8.   
يتم توفير كافة اإلمكانيات الالزمة للمراجع الداخلي لكي يقوم بعمله بالشكل 

  .المطلوب
0.721 0.000 

9.   
حيث مقدرتها للوصول  يوجد استقالل تنظيمي إلدارة المراجعة الداخلية من

إلى مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة واإلدارة العليا، ليمكنها من القيام بتفعيل 
  .مبادئ الحوكمة

0.799 0.000 

10.   
يتمكن المراجع الداخلي من الوصول إلى السجالت واألشخاص المناسـبين  

  .وغير ذلك لما يلزم ألداء واجبه دون قيود لتفعيل مبادئ الحوكمة
0.643 0.001 

 0.000 0.752  . يوجد للمراجع الداخلي استقالل عن األنشطة التي يقوم بمراجعتها   .11

12.   
يمكن للمراجع الداخلي أن يقوم باتخاذ قرارات بدون أي ضغوط أو انصياع 

  .لمن تكون القرارات ذات تأثير عليهم
0.776 0.000 

  0.396تساوي "  23"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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  نظم وإجراءات إدارة المخاطرمتابعة تطبيق وتقييم : بعالداخلي لفقرات المحور الرا الصدق.د
  

متابعة ( الرابعمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور ) 13(جدول يبين 
والمعدل الكلي لفقراته، والذي يبين أن معامالت ) تطبيق وتقييم نظم وإجراءات إدارة المخاطر

قل من أ، حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة )0.05(بينة دالة عند مستوى داللة رتباط الماال
 23ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة الجدولية  rمة يكبر من قأالمحسوبة  rوقيمة  0.05

  صادقة لما وضعت لقياسه  الرابع،   وبذلك تعتبر فقرات المحور 0.396والتي تساوي 
  

  )13(جدول رقم 
  متابعة تطبيق وتقييم نظم وإجراءات إدارة المخاطر: الرابعق الداخلي لفقرات المحور الصد

  الفقرة  مسلسل
معامل 
  االرتباط 

مستوى 
  الداللة

1.  
يقوم المراجع الداخلي بتقييم أولي للمخاطر ذات العالقة بالنشـاط محـل   

  . الفحص ويجب أن تعكس أهداف هذا التقييم
0.646 0.000 

2.  
 في إدارة المخاطر إلجراءات نظم بوضع الداخلية راجعةالم تقوم إدارة

 .سليم نحو على بها الحوكمة لتطبيق مبادئ الشركة
0.776 0.000 

3.  
 للمخـاطر  دراسة على بناء الداخلية المراجعة وإجراءات نظم وضع يتم
  .الشركة تواجه التي

0.780 0.000 

4.  
 اإلدارة مجلـس  وتقارير بآراء وضع نظم لدراسة المخاطر في يستعان

 تلـك  وتقيـيم  متابعة تحديث ويتم الشركة ومديري ومراقبي الحسابات
  .بشكل دوري المخاطر

0.766 0.000 

5.  
يلتزم مدير التخطيط الداخلي بوضع الخطط الخاصة بالمخاطر عند إدارة 

  .نشاط المراجعة الداخلية
0.769 0.000 

6.   
التقييم واإلسهام يشتمل نشاط المراجعة الداخلية تحديد طبيعة العمل بشأن 

  .في تحسين إدارة المخاطر والرقابة وعمليات الحوكمة
0.856 0.000 

7.   
على تقييم المخاطر مرة كـل سـنة    ةالداخلي مراجعةتستند خطة نشاط ال

مراقبة وتقييم فعالية نظـام   ةالداخلي مراجعةنشاط ال ، ويتولىعلى األقل
  .صرفإدارة المخاطر بالم

0.675 0.000 

  0.396تساوي   23ودرجة حرية  0.05ولية عند مستوى داللة الجد rقيمة 
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في متابعة دور لجنة المراجعة  فاعلية: الصدق الداخلي لفقرات المحور الخامس. هـ

  .مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطينتحقيق 

  
 الخـامس معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور ) 14(جدول رقم يبين ال

فاعلية دور لجنة المراجعة في متابعة تحقيق مبادئ الحوكمة في المصـارف العاملـة فـي    (
أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى  ، والذي يوضحوالمعدل الكلي لفقراته، )فلسطين
المحسوبة اكبر مـن   rوقيمة  0.05قل من ، حيث أن مستوى الداللة لكل فقرة أ)0.05(داللة 

، وبـذلك  0.396والتي تسـاوي   23ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة ولية الجد rمة قي
  .صادقة لما وضعت لقياسه الخامستعتبر فقرات المحور 
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  )14(جدول رقم 
فاعلية دور لجنة المراجعة في متابعة تحقيق مبادئ الحوكمة في :  الخامسالصدق الداخلي لفقرات المحور 

  المصارف العاملة في فلسطين
  

  الفقرة  سلمسل
معامل 
  االرتباط 

مستوى 
  الداللة

1.  
يتم اإلشراف من قبل لجنة المراجعة على عملية إعداد التقارير والقـوائم  

  .المالية وأثرها لتفعيل مبادئ الحوكمة
0.755 0.000 

 0.000 0.806  .يتم متابعة نشر القوائم المالية من قبل لجنة المراجعة  .2

 0.000 0.845  .أي أضرار قد تسئ لحملة األسهمتقوم لجنة المراجعة بالكشف عن   .3

4.  
تؤثر لجنة المراجعة في الوصول لألهداف وتفعيل مبادئ الحوكمـة فـي   

  .المصرف
0.853 0.000 

5.   
تقوم لجنة المراجعة بمتابعة فحص مدى تطبيق مبـادئ الحوكمـة فـي    

  .المصرف
0.778 0.000 

6.   
الداخلية لتفعيل مبادئ تقوم لجنة المراجعة بالتحقق من كفاية نظام الرقابة 

  .الحوكمة
0.797 0.000 

 0.000 0.708  .تقوم اللجنة بعمل التوصيات الالزمة لتفعيل مبادئ الحوكمة   .7

8.   
السياسات المحاسبية التي يتبناهـا المصـرف قبـل      تقوم اللجنة بدراسة

اعتمادها وأي تغيير في هذه السياسات، وتقديم مـا تـراه اللجنـة مـن     
  .دي إلى تفعيل مبادئ الحوكمةمقترحات بشأنها يؤ

0.539 0.005 

9.   
تقوم اللجنة باإلشراف على عمليات التقصـي ذات العالقـة بـالغش أو    
األخطاء التي تقع في المصرف وكيفية تجنب األخطاء مما يسـاهم فـي   

  .تفعيل مبادئ الحوكمة
0.526 0.007 

10.   
لخـارجي  تقوم اللجنة بدراسة التقارير والمالحظات التي يقدمها المدقق ا

  .ومدى مساهمتها في تفعيل مبادئ الحوكمة
0.796 0.000 

11.   
تقوم اللجنة بالتحقق من اسـتقاللية المـراجعين الـداخليين وتقـديم أي     

  .مقترحات من شأنها تأكيد استقالليتهم، لتفعيل مبادئ الحوكمة
0.714 0.000 

12.   
تقوم اللجنة بفحص خطة عمل المراجعة الداخلية في الشـركة، ونطـاق   

فحص والتقارير التي تصدر عنها، ومدى مالءمة اإلجـراءات لتفعيـل   ال
  .مبادئ الحوكمة

0.754 0.000 

13.   
تقوم اللجنة اتخاذ ما يلزم للتأكد من عدم مخالفة الشركة لألنظمة والقوانين 

  .متها لمبادئ الحوكمةءالسارية في الدولة ومدى مال
0.866 0.000 

  0.396تساوي   23ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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  صدق االتساق البنائي  .3
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التـي  

) 15(جـدول  يبين ، و)126، ص 1998جامعة القدس المفتوحة، (تريد األداة الوصول إليها 
لكلي لفقرات االستبانة المعدل ا معامالت االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع

ن مسـتوى  أحيـث   0.05أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة  والذي يوضح
الجدولية والتـي تسـاوي    rمة يكبر من قأالمحسوبة  rوقيمة  0.05قل من أالداللة لكل فقرة 

0.396.  
  

  ) 15( جدول رقم 
  الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة محاورمن  محورمعامل االرتباط بين معدل كل 

  

  المحورمحتوى   المحور
معامل 
  االرتباط

  مستوى الداللة

 0.000 0.737  تطبيق نظام محكم ألعمال المراجعة الداخلية  األول

  الثاني
القيام بعملية المراجعة الداخلية وفق للمعايير المهنية 

  الواجبة
0.844 0.000 

 0.000 0.863  المراجعة الداخلية استقاللية إدارات  الثالث

 0.000 0.921  متابعة تطبيق وتقييم نظم وإجراءات إدارة المخاطر  الرابع

  الخامس
فاعلية دور لجنة المراجعة في متابعة تحقيـق مبـادئ   

  .الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطين
0.917 0.000 

  0.396تساوي   23ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

  

  االستبانة ثبات: 4-5
أكثر  هايقصد بثبات االستبانة أن تعطي االستبانة نفس النتائج في حالة تم إعادة توزيع

وهذا يعني أن تكون النتائج التي تعطيها االسـتبانة   من مرة تحت نفس الظروف والشروط،
مـن خـالل   الثبـات   تم التحقق مـن وقد متقاربة إذا تم تكرار توزيعها على عينة الدراسة، 

  .هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ نطريقتي
  
  : طريقة التجزئة النصفية -1

انة إلى جزأين ـالل القيام بتجزئة فقرات االستبـيتم عمل طريقة التجزئة النصفية من خ
تـم   دقل يعني ثبات االختبار وـ، وارتفاع المعامهمامتكافئين ويتم حساب معامل االرتباط بين

الفردية الرتبـة  ن متغيرين معدل األسئلة ـون لقياس العالقة بيـل ارتباط بيرسـإيجاد معام
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ـ ـم تصحيح معامـتل األسئلة الزوجية الرتبة لكل محور ودـومع دام ـالت االرتباط  باستخ
  حـراون للتصحيـان  بـل ارتباط سبيرمـمعام

 )Spearman-Brown Coefficient (يةحسب المعادلة  التال :  
 =معامل الثبات 

1

2

ر+
يبين أن هناك معامل ) 16(حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم ر

  .ثبات كبير نسبياً لفقرات االستبانة
  
  

  )16(جدول رقم 

  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 

  محتوى المحور  المحور

  التجزئة النصفية

عدد 
  الفقرات

معامل 
  باطاالرت

معامل 
االرتباط 
  المصحح

مستوى 
 المعنوية

  األول
 تطبيق نظام محكم ألعمال المراجعة

  الداخلية
6 0.7581 0.8624 0.000 

  الثاني
للمعايير  اًالقيام بعملية المراجعة الداخلية وفق

  المهنية الواجبة
8 0.8094 0.8947 0.000 

 0.000 0.8869 0.7968 12  استقاللية إدارات المراجعة الداخلية  الثالث

  الرابع
متابعة تطبيق وتقييم نظم وإجراءات إدارة 

  المخاطر
7 0.7779 0.8751 0.000 

  الخامس
فاعلية دور لجنة المراجعـة فـي متابعـة    
تحقيق مبادئ الحوكمـة فـي المصـارف    

  .العاملة في فلسطين
13 0.8466 0.9169 0.000 

 0.000 0.9469 0.8991 46  جميع الفقرات  

  0.396تساوي   23ودرجة حرية  0.05دولية عند مستوى داللة الج rقيمة 
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  :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -2

استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات 
  أن معامالت الثبات مرتفعة) 17(ويبين جدول رقم 

  
  )17(جدول رقم 

  )لفا كرونباخأيقة طر( معامل الثبات 

عدد   محتوى المحور  المحور
  الفقرات

معامل ألفا 
  كرونباخ

 0.8187 6  تطبيق نظام محكم ألعمال المراجعة الداخلية  األول

 0.8322 8  القيام بعملية المراجعة الداخلية وفق للمعايير المهنية الواجبة  الثاني

 0.9049 12  استقاللية إدارات المراجعة الداخلية  الثالث

 0.8585 7  متابعة تطبيق وتقييم نظم وإجراءات إدارة المخاطر  الرابع

  الخامس
فاعلية دور لجنة المراجعة في متابعة تحقيق مبادئ الحوكمة فـي  

  .المصارف العاملة في فلسطين
13 0.9328 

 0.9706 46  جميع الفقرات  
  
  

  :المعالجات اإلحصائية: 4-6
اإلحصائي وتـم اسـتخدام    SPSSمن خالل برنامج  قام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة

  :االختبارات اإلحصائية التالية
 .النسب المئوية والتكرارات .1
 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة .2
 .ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقراتمعامل  .3
  .معادلة سبيرمان براون للثبات .4
ات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال سمرنوف لمعرفة نوع البيان-اختبار كولومجروف .5

 )1- Sample K-S (. 
 .One sample T testلمتوسط عينة واحدة   tاختبار  .6
 .للفرق بين متوسطي عينتين مستقلتين tاختبار  .7
8. t فأكثرللفروق بين ثالث عينات مستقلة  األحادياختبار تحليل التباين. 
  .لعيناتاختبار شفيه للفروق المتعددة مثنى بين المتوسطات ل .9
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها
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  مقدمة
في هذا الجزء من الدراسة مناقشة نوع البيانات التي تم الحصول عليها من خالل أداة يتم 

الدراسة من أجل تحديد نوع االختبارات االحصائية الالزمة لتحليل فقرات االستبانة وإثبات 
الفرضيات من ومناقشة الباحث بعد ذلك لتحليل فقرات محور االستبانة الفرضيات، ثم يتعرض 

ألساليب اإلحصائية المناسبة لذلك أجل إثباتها أو نفيها وذلك عن طريق استخدام مجموعة من ا
  : من خالل محورين رئيسيين هما

 

 .اختبار التوزيع الطبيعي •
  .هافرضياتالدراسة واختبار تحليل فقرات  •
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  )(Sample K-S -1)سمرنوف  -اختبار كولمجروف(وزيع الطبيعياختبار الت :5-1
لتوزيع الطبيعي البيانات تتبع ا ما إذا كانت قياسسمرنوف  -اختبار كولمجروف يقيس

ن معظم االختبارات المعلمية تشترط ضروري في حالة اختبار الفرضيات أل أم ال وهو اختبار
أن قيمـة  نتائج االختبار حيث ) 18( التاليويوضح الجدول . أن يكون توزيع البيانات طبيعيا

.05.0(  0.05كبر من مستوى الداللة  لكل قسم ا >sig ( وهذا يدل على أن البيانات تتبع
  .ةب استخدام االختبارات المعلميووجمما يعني التوزيع الطبيعي 

  
  )18(جدول رقم 

  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي

  عنوان المحور محورال
عدد 
  الفقرات

 قيمة مستوى الداللة Zقيمة 

 0.215 1.056 6  تطبيق نظام محكم ألعمال المراجعة الداخلية  األول

  الثاني
القيام بعملية المراجعة الداخلية وفق للمعايير 

  المهنية الواجبة
8 1.078 0.195 

 0.650 0.736 12  استقاللية إدارات المراجعة الداخلية  الثالث

  الرابع
متابعة تطبيق وتقييم نظم وإجراءات إدارة 

  المخاطر
7 0.900 0.392 

  الخامس
فاعلية دور لجنة المراجعة في متابعة تحقيق 
مبادئ الحوكمة في المصارف العاملـة فـي   

  .فلسطين
13 1.007 0.262 

 0.522 0.814 46  جميع الفقرات  
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  تحليل فقرات الدراسة: 5-2
لتحليـل فقـرات   ) One Sample T test(للعينـة الواحـدة    Tبار تم استخدام اخت

 tاالستبانة، وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة  
 0.05أو مستوى الداللـة اقـل مـن    ( 2.0الجدولية والتي تساوي  tالمحسوبة اكبر من قيمة 
ون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على ، وتك%) 60والوزن النسبي اكبر من 
أو مستوى ( 2.0الجدولية والتي تساوي  tالمحسوبة أصغر من قيمة  tمحتواها إذا كانت قيمة 

، وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا %) 60والوزن النسبي اقل من  0.05الداللة اقل من 
  .0.05كان مستوى الداللة لها اكبر من 

  
  تطبيق نظام محكم ألعمال المراجعة الداخلية: تحليل فقرات المحور األول  •

  

والذي يبـين آراء  ) 19(جدول رقم الللعينة الواحدة والنتائج مبينة في  tتم استخدام اختبار 
، حيث )تطبيق نظام محكم ألعمال المراجعة الداخلية( األولالمحور الدراسة في  مجتمعأفراد 

 بلغ الـوزن النسـبي  كانت ايجابية بشكل كبير حيث  1 رقم في الفقرةمجتمع الأن آراء أفراد 
وجود نظام محكم للمراجعة بمعنى أن  0.05وهي اقل من  0.000ومستوى الداللة  87.72%

 6 رقم الفقرةيتضح من ، كما تفعيل مبادئ الحوكمةويساعد في الداخلية لدى المصرف يساهم 
 همما يدل على أن 0.05وهي اقل من  0.000ستوى الداللة وم %84.91بلغ الوزن النسبي أن 

من قبل المراجع الداخلي للتأكد من مطابقتها المعمول بها في المصارف يتم فحص اإلجراءات 
ومـدى  الصادرة عن سلطة النقـد الفلسـطينية   للسياسات والخطط والنظم والقوانين واللوائح 

بنسـبة  الـوزن النسـبي    3رقـم   الفقرة ي ، كما ظهر فمساهمتها في تفعيل مبادئ الحوكمة
إدارة المراجعـة  مما يدل علـى أن   0.05اقل من  ويعتبر 0.000ومستوى الداللة  84.56%

، وتقوم بالمساهمة في إنشاء نظام الرقابة الداخليـة  تولى تنفيذ نظام الرقابة الداخليةالداخلية ت
 .للمصرف

  
وهي اقل  0.000ومستوى الداللة  %81.75بلغ الوزن النسبي أن  2الفقرة رقم كما بينت 

مع مديري المصرف في وضـع  مجلس اإلدارة مما يدل على أن هناك تعاون بين  0.05من 
، مما سبق يتضح أن هناك تعاون في وضع نظام الرقابة الداخلية ما بين لرقابة الداخليةنظام ل

مصرف وذلك للوصـول  إدارة المراجعة الداخلية ولجنة المراجعة ومجلس اإلدارة ومديري ال
  .إلى نظام كفؤ ومميز للرقابة الداخلية
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وهي اقل  0.000ومستوى الداللة  %81.05 بلغالوزن النسبي  أن 5رقم  وقد بينت الفقرة
بمناقشة نظام الرقابة الداخليـة مـع   تقوم إدارة المراجعة الداخلية مما يدل على أن  0.05من 

  .ه وخلوه من األخطاءته ومناسبتالمدقق الخارجي لمعرفة مدى دق
  

وهـي   0.000ومستوى الداللة  %77.19الوزن النسبي  على أن 4رقم  وتبين من الفقرة
من القيـام   يوجد في نظام المراجعة الداخلية إجراءات للتأكد همما يدل على أن 0.05اقل من 

والتي  أيضاً من خالل التعليمات الصادرة عن سلطة النقدذلك بتطبيق مبادئ الحوكمة، ويتضح 
ولجنة المراجعة وإدارة المخاطر إنشاء وظيفة مراقب االمتثال وجوب على ركزت بشكل كبير 

إلى نظام حوكمة سليم داخل المصرف، األمـر الـذي يجعـل    وذلك للوصول لدى المصرف 
المراجعة الداخليـة  النتيجة العامة آلراء أفراد مجتمع الدراسة حول تطبيق نظام محكم ألعمال 

لهـا   ، والوزن النسبي4.14 تساوي المحور األولبفقرات المتوسط الحسابي لجميع تبين أن ال
 المحسـوبة تسـاوي   tوقيمة  %60من  الوزن النسبي المحايد  اكبروهي  %82.87 يساوي

 0.000ساوي ي، ومستوى الداللة 2.0 الجدولية والتي تساوي tمن قيمة  اكبروهي  17.386
يق نظام محكم ألعمال المراجعة الداخلية يـؤدي إلـى   تطب مما يعني أن 0.05وهي اقل من 

  .تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطين
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  )19(جدول رقم 
المعنوية لكل   ومستوى tوقيمة النسب المئوية للمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي 

 )ل المراجعة الداخليةتطبيق نظام محكم ألعما( األولالمحور  فقرة من فقرات
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1.  
وجود نظام محكم للمراجعة الداخلية لدى المصـرف  

  . يساهم في تفعيل مبادئ الحوكمة
4.39 0.7009 87.72 14.930 0.000 

2.  
يتعاون مجلس اإلدارة مع مديري المصـرف فـي   

  .الرقابة الداخلية وضع نظام
4.09 0.8080 81.75 10.163 0.000 

3.  
يتولى تنفيذ نظام الرقابة الداخليـة إدارة المراجعـة   

  .الداخلية
4.23 0.7075 84.56 13.104 0.000 

4.  
يوجد في نظام المراجعة الداخلية إجراءات للتأكد من 

  .القيام بتطبيق مبادئ الحوكمة
3.86 0.7892 77.19 8.224 0.000 

5.  
وم إدارة المراجعة الداخلية بمناقشة نظام الرقابـة  تق

الداخلية مع المدقق الخارجي لمعرفـة مـدى دقتـه    
  .ومناسبته

4.05 0.7658 81.05 10.377 0.000 

6.  
يتم فحص اإلجراءات من قبل المراجع الداخلي للتأكد 
من مطابقتها للسياسات والخطط والـنظم والقـوانين   

  . يل مبادئ الحوكمةواللوائح ومدى مساهمتها في تفع
4.25 0.5757 84.91 16.335 0.000 

 0.000 17.386 82.87 0.4965 4.14  المحور جميع فقرات 

  2.0تساوي  56درجة حرية و 0.05الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 
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القيام بعملية المراجعة الداخلية وفق للمعايير المهنية : تحليل فقرات المحور الثاني  •
  الواجبة

  

القيـام  ( الثانيالدراسة في المحور مجتمع آراء أفراد أن ) 20(جدول رقم يتبين من ال
ويتضح ذلك من خـالل  كانت إيجابية ) ة وفق للمعايير المهنية الواجبةبعملية المراجعة الداخلي

 0.05وهي اقل من  0.000ومستوى الداللة  %83.86بلغ الوزن النسبي  حيث 6الفقرة رقم 
 من الممكـن أن المراجع الداخلي يأخذ في اعتباره المخاطر الجوهرية التي  مما يدل على أن

 اماسـتخد تـم  كتشافها حتى لـو  ال في أهداف المصرف والتي ال تكفي إجراءات التأكيدتؤثر 
الفقرة من أيضاً يتبين و، الواجبة والمراجعة على أسس المعايير المهنية العناية المهنية الالزمة

مما يدل  0.05وهي اقل من  0.000ومستوى الداللة  %83.86 لها سبيالوزن النأن  8رقم 
يوجد دليل مكتوب للسياسات واإلجراءات المتبعة في إدارة المراجعة الداخلية كـدليل   هعلى أن
، وبالتالي فإن هذه النتيجة تعزز ما قد تم ذكره في تعليمـات رقـم   لموظفين في القسمالعمل 

نية حيث ذكرت المتطلبات اإللزامية لوظيفة المراجعة الداخلية لسلطة النقد الفلسطي) 3/2009(
في المصرف على وجوب ضمان اعتماد ميثاق للمراجعة الداخلية والذي يتضمن بالحد األدنى 

ـ  أهداف ومجال وظيفة المراجعة الداخلية، مع توضيح لصالحيات ومسؤوليات  دائرة تلـك ال
  .وعالقتها بالوظائف الرقابية األخرى

  
وهي  0.000ومستوى الداللة  %81.75بلغ الوزن النسبي أن  1الفقرة رقم  نيبتكما 

المراجع الداخلي يمتلك معرفة مما يدل على أن بمعنى أن الفقرة كانت إيجابية،  0.05اقل من 
ما سبق ذكره في الجانب ، وهذا يتفق مع كافية بالمعايير المهنية الواجبة لتفعيل مبادئ الحوكمة

راسة حول تطور مفهوم المراجعة الداخلية في تفعيل الحوكمة وذلـك بتنفيـذ   النظري من الد
اص مهنيين ذوي خبرة ومهارة عالية، ويتبـين مـن   أعمال المراجعة الداخلية من خالل أشخ

مما  0.05وهي اقل من  0.000 ومستوى الداللة %80.00بلغ الوزن النسبي أن  7الفقرة رقم 
متخصص ممن يتوافر فيهم المهارة والمعرفة والتخصص  يتم توفير فريق عمل هيدل على أن

من  1، وهذا يؤيد ما سبق ذكره في الفقرة رقم التي  تمكنهم من أداء أعمالهم بصورة صحيحة
 .توافر الخبرة والمهارة في فريق عمل المراجعة الداخلية

  
ـ  0.000ومستوى الداللة  %79.65بلغ الوزن النسبي فقد  5في الفقرة رقم أما  ي وه

المراجع الداخلي يلتزم ببذل العناية المهنية الواجبة عند قيامه مما يدل على أن  0.05اقل من 
ـ ، ويتضح مـن  بإجراءات التحليل الالزمة في إطار تطبيق مبادئ وعمليات الحوكمة رة ـالفق
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مما يدل  0.05وهي اقل من  0.000ومستوى الداللة  %76.14بلغ الوزن النسبي أن  3م ـرق
لتأهيل الفني والخلفية العلمية المناسبة تتوافر لدى المراجع الداخلي لتفعيل الحوكمـة  اعلى أن 
وهي اقـل   0.000ومستوى الداللة % 75.09بلغ الوزن النسبي ي 4في الفقرة رقم و، ومبادئها

المراجع الداخلي يقوم باستمرار بزيادة كفـاءة وفعاليـة وجـودة    مما يدل على أن  0.05من 
، ويتضح ذلك أيضاً من خالل قيام المصـارف  مكنه من تفعيل مبادئ الحوكمةخدماته والتي ت

  .بتأهيل المراجعين الداخليين بشكل مستمر بالدورات تدريبية والمواد التعليمية المساعدة
  

وهـي   0.000ومستوى الداللة % 73.33الوزن النسبي  أن 2الفقرة رقم ويتضح من 
لداخلي يتلقى تدريب وتعليم مستمر علـى المعـايير   مما يدل على أن المراجع ا 0.05اقل من 

في ذكـره فـي اإلطـار    ، وهذا ما يؤيد ما سبق اجبة وكيفية تفعيل مبادئ الحوكمةالمهنية الو
 .من التأهيل العلمي للمراجع الداخليالنظري 

 

، والوزن النسبي  3.96هذا المحور المتوسط الحسابي لجميع فقرات  بلغوبصفة عامة 
اكبر   13.270يالمحسوبة تساو tوقيمة % 60اكبر من الوزن النسبي المحايد  وهو% 79.21

 0.05 وهي اقل من 0.000داللة تساوي المستوى عند ، 2.0الجدولية والتي تساوي  tمن قيمة 
يؤدي األمر الذي للمعايير المهنية الواجبة  اًوفقيتم القيام بعملية المراجعة الداخلية  أنيعني مما 

  .بادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطينإلى تفعيل م
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  )20(جدول رقم 

  المعنوية لكل   ومستوى tوقيمة النسب المئوية للمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي 
 )لمعايير المهنية الواجبةاالقيام بعملية المراجعة الداخلية وفق (ثاني فقرات المحور ال فقرة من
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1.  
يمتلك المراجع الداخلي معرفة كافية بالمعايير المهنية 

  .الواجبة لتفعيل مبادئ الحوكمة
4.09 0.7856 81.75 10.453 0.000 

2.  
يتلقى المراجع الداخلي تدريب وتعليم مستمر علـى  

يـة تفعيـل مبـادئ    المعايير المهنية الواجبـة وكيف 
  .الحوكمة

3.67 1.0059 73.33 5.004 0.000 

3.  
يتوافر التأهيل الفني والخلفية العلمية المناسبة لـدى  

  . المراجع الداخلي لتفعيل الحوكمة ومبادئها
3.81 0.9532 76.14 6.392 0.000 

4.  
يقوم المراجع الداخلي باستمرار بزيادة كفاءة وفعالية 

مـن تفعيـل مبـادئ     وجودة خدماته والتي تمكنـه 
  .الحوكمة

3.75 0.8298 75.09 6.864 0.000 

5.  
يلتزم المراجع الداخلي ببذل العناية المهنية الواجبـة  
عند قيامه بإجراءات التحليل الالزمة في إطار تطبيق 

  .مبادئ وعمليات الحوكمة
3.98 0.7674 79.65 9.665 0.000 

6.  

يأخذ المراجع الـداخلي فـي اعتبـاره المخـاطر     
هرية التي قد تؤثر على أهداف المصرف والتي الجو

ال تكفل إجراءات التأكيد وحدها اكتشافها حتـى لـو   
  .استخدمت العناية المهنية الالزمة

4.19 0.6106 83.86 14.751 0.000 

7.   
يتم توفير فريق عمل متخصص ممن يتـوافر فـيهم   
المهارة والمعرفة والتخصص التي  تمكنهم من أداء 

  .يحة ومرضيةأعمالهم بصورة صح
4.00 0.8238 80.00 9.165 0.000 

8.   
يوجد دليل مكتوب للسياسات واإلجراءات المتبعة في 
إدارة المراجعة الداخلية كدليل لعمل للموظفين فـي  

  .القسم
4.19 0.8332 83.86 10.810 0.000 

 0.000 13.270 79.21 0.5465 3.96  المحور فقراتجميع  

  2.0تساوي  56و درجة حرية  0.05 اللةالجدولية عند مستوى د  tقيمة 
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  المراجعة الداخلية إداراتاستقاللية :  الثالثتحليل فقرات المحور  •
  

 هـا بلـغ وزن ي 11الفقرة أن آراء أفراد مجتمع الدراسة في  21يتبين من الجدول رقم 
ـ    0.05وهي اقل من  0.000ومستوى الداللة  %86.07 النسبي يوجـد   همما يـدل علـى أن

ما تـم ذكـره فـي     هذا يعزز، والداخلي استقالل عن األنشطة التي يقوم بمراجعتها للمراجع
على أنه يجب أن يكون رقم واحد اإلطار النظري بمعايير األداء المهني والذي ينص المعيار 

والتـي   6الفقرة رقم عن األنشطة التي يقوم بمراجعتها، ويتضح من  هناك استقاللية للمراجع
ـ يعني مما  0.05وهي اقل من  0.000ومستوى الداللة  %85.26 النسبي هاوزنبلغ ي ال  هأن

، وهـذا  يوجد تعارض بين مصالح المراجع ومصلحة المصرف في تطبيق مبادئ الحوكمـة 
  .يعتبر عامل إيجابي في عدم تضارب مصالح المراجع والمصرف لتفعيل مبادئ الحوكمة

  
ومستوى الداللـة   %84.56وي يسالها الوزن النسبي  أن 10الفقرة رقم يتضح من و
العمـل دون أي قيـود    منيتمكن المراجع الداخلي أن  مما يعني 0.05وهي اقل من  0.000

ما يلزم ألداء واجبه مالوصول إلى السجالت واألشخاص المناسبين وغير ذلك  وذلك من خالل
الداللـة   ومسـتوى  %83.51لها بلغ الوزن النسبي  2الفقرة رقم  أما، لتفعيل مبادئ الحوكمة

 وصـالحيات  ومهام أهداف وتحديد يتم إصدار مما يدل على أن 0.05وهي اقل من  0.000
في الفقرة ، والشركة إدارة مجلس من ومكتوب ومفصل واضح بشكل الداخلية المراجعة إدارة
ممـا يـدل    0.05وهي اقل من  0.000ومستوى الداللة  %82.46بلغ الوزن النسبي ي 9رقم 

الل تنظيمي إلدارة المراجعة الداخلية من حيث قدرتها للوصول إلى مجلس يوجد استقعلى أن 
من القيام بتفعيل مبادئ الحوكمة، وهذا يزيد من  ليمكنها ولجنة المراجعة واإلدارة العليا اإلدارة

 .االستقاللية إلدارة المراجعة الداخلية من الناحية التنظيمية وذلك للقيام بواجباتها وبوظيفتها
  

ومستوى الداللة  %81.75يساوي لها الوزن النسبي أن  1رقم  تضح من الفقرةيوهذا 
 الصـالحيات  الداخليـة  المراجعة يوجد لمدير همما يدل على أن 0.05وهي اقل من  0.000
خالل االستقاللية التي يتمتع بها، ، وذلك من وجه أكمل على القيام بعمله من تمكنه التي الكاملة

وهي اقل مـن   0.000ومستوى الداللة  %81.75الوزن النسبي أن  8 ويتبين من الفقرة  رقم
ي لكـي يقـوم بعملـه    يتم توفير كافة اإلمكانيات الالزمة للمراجع الداخله أن مما يعني 0.05

 ومستوى الداللة %80.35 بلغالوزن النسبي أن  3رقم  الفقرة، ويتضح من بالشكل المطلوب
 متفرغ مسئول الداخلية المراجعة إدارة يتولى هأنمما يدل على  0.05وهي اقل من   0.000

 مجلـس  رئـيس  والتشاور مع مباشرة االتصال له ويكون بها، القيادات اإلداريةويعتبر أحد 
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وهي  0.000ومستوى الداللة  %79.30الوزن النسبي أن  12رقم  ، ويتضح من الفقرةاإلدارة
ن يقوم باتخـاذ قـرارات بـدون أي    يمكن للمراجع الداخلي أ همما يدل على أن 0.05اقل من 

بلغ الوزن النسبي  7رقم  ، وفي الفقرةضغوط أو انصياع لمن تكون القرارات ذات تأثير عليهم
المراجع الـداخلي   مما يدل على أن 0.05وهي اقل من  0.000ومستوى الداللة   77.89%
ـ  تقرير ربع سنوي إلى مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة عن مدى ام يقديقوم بت ركة لتـزام الش

بتطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة، ويعتبر هذا أيضاً من اختصاصات مراقـب االمتثـال لـدى    
  .المصرف
  

وهـي   0.000ومستوى الداللة  %75.36 أن الوزن النسبي 4رقم  ويتبين في الفقرة
 يؤخذ بتوصيات المراجع الداخلي في كافة  النواحي الماليـة  همما يدل على أن 0.05اقل من 

ومستوى % 72.98 لها بلغ الوزن النسبيي 5رقم حاسبية والفنية ذات العالقة، وفي الفقرة والم
خذ بتوصيات المراجع الداخلي في على األأيضاً يؤكد مما  0.05وهي اقل من  0.000 الداللة

المتوسط الحسابي لجميع فقرات  بلغوبصفة عامة  .العالقةالقتصادية واإلدارية ذات المجاالت ا
 %60 وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد % 80.96، والوزن النسبي 4.05الثالث المحور 
، 2.0الجدوليـة والتـي تسـاوي     tوهي اكبر من قيمة 12.701  المحسوبة تساوي  tوقيمة 

استقاللية إدارات المراجعـة  أن  يعني مما 0.05اقل من  ووه 0.000ساوي يمستوى الداللة و
  .فلسطينبادئ الحوكمة في المصارف العاملة الداخلية تؤدي إلى تفعيل مب

  



  
 

85 
 

  )21(جدول رقم 
  ومستوى المعنوية لكل  tالنسب المئوية للمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة 

 )استقاللية إدارات المراجعة الداخلية(الثالث فقرات المحور فقرة من 
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1.  
 الكاملـة  الصالحيات الداخلية المراجعة يوجد لمدير

 0.000 9.420 81.75 0.8718 4.09 .وجه أكمل على القيام بعمله من تمكنه التي

2.  

 إدارة وصالحيات ومهام أهداف وتحديد يتم إصدار
 ومكتـوب  ومفصل واضح بشكل الداخلية المراجعة

 .الشركة إدارة مجلس من
4.18 0.7349 83.51 12.075 0.000 

3.  

ويعتبر  متفرغ مسئول الداخلية المراجعة إدارة يتولى
 االتصـال  لـه  ويكـون  بها، أحد القيادات اإلدارية

  .اإلدارة مجلس رئيس والتشاور مع مباشرة
4.02 0.9541 80.35 8.051 0.000 

4.  
يؤخذ بتوصيات المراجع الداخلي في كافة  النواحي 

 0.000 5.695 75.36 1.0089 3.77  .ة والمحاسبية والفنية ذات العالقةالمالي

5.  
يؤخذ بتوصيات المراجع الـداخلي فـي المجـاالت    

 0.000 5.350 72.98 0.9160 3.65  .االقتصادية واإلدارية ذات العالقة

6.  
ال يوجد تعارض بين مصالح المراجـع ومصـلحة   

 0.000 14.864 85.26 0.6416 4.26  .المصرف في تطبيق مبادئ الحوكمة

7.  

يقدم المراجع الداخلي تقرير ربع سنوي إلى مجلـس  
اإلدارة ولجنة المراجعة عن مدى التـزام الشـركة   

  .بتطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة
3.89 0.9762 77.89 6.920 0.000 

8.   
يتم توفير كافة اإلمكانيات الالزمة للمراجع الـداخلي  

 0.000 10.453 81.75 0.7856 4.09  .لكي يقوم بعمله بالشكل المطلوب

9.   

يوجد استقالل تنظيمي إلدارة المراجعة الداخلية من 
حيث مقدرتها للوصول إلى مجلـس اإلدارة ولجنـة   
المراجعة واإلدارة العليا، ليمكنها من القيام بتفعيـل  

  .مبادئ الحوكمة

4.12 0.8253 82.46 10.272 0.000 

10.   

ـ  جالت يتمكن المراجع الداخلي من الوصول إلى الس
واألشخاص المناسبين وغير ذلك لمـا يلـزم ألداء   

  .واجبه دون قيود لتفعيل مبادئ الحوكمة
4.23 0.9262 84.56 10.011 0.000 

11.   
يوجد للمراجع الداخلي استقالل عن األنشطة التـي  

 0.000 16.242 86.07 0.6006 4.30  . يقوم بمراجعتها

12.   

بدون يمكن للمراجع الداخلي أن يقوم باتخاذ قرارات 
أي ضغوط أو انصياع لمن تكـون القـرارات ذات   

  .تأثير عليهم
3.96 0.9056 79.30 8.044 0.000 

 0.000 12.701 80.96 0.6230 4.05  جميع الفقرات 
  2.0تساوي  56 و درجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 
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  إجراءات إدارة المخاطرنظم ومتابعة تطبيق وتقييم :  ا�?اKX O9�4<mn?ات ا�@�4ر  •

أن آراء مجتمع الدراسة كانت إيجابية في جميع الفقـرات   22جدول رقم اليتبين من 
وهي اقـل مـن    0.000ومستوى الداللة  %82.81الوزن النسبي بلغ  3الفقرة رقم حيث في 

 للمخاطر دراسة على بناء الداخلية المراجعة وإجراءات نظم وضع يتم همما يدل على أن 0.05
ومسـتوى الداللـة    %82.11بلغ الوزن النسـبي    1الفقرة رقم ، وفي المصرف تواجه لتيا

بتقييم أولي للمخاطر ذات يقوم المراجع الداخلي مما يدل على أن  0.05وهي اقل من   0.000
 7في الفقرة رقـم  ، والعالقة بالنشاط محل الفحص ويجب أن تعكس أهداف المهمة هذا التقييم

مما يدل علـى أن     0.05وهي اقل من  0.000ومستوى الداللة  %81.40 بلغ الوزن النسبي
نشاط  ، ويتولىعلى تقييم المخاطر مرة كل سنة على األقلتستند  ةالداخلي مراجعةخطة نشاط ال

صرف، كما يتضح من الفقرة مراقبة وتقييم فعالية نظام إدارة المخاطر بالم ةالداخلي مراجعةال
مما يدل على  0.05وهي اقل من  0.000ومستوى الداللة % 80.35الوزن النسبي أن  4رقم 

 ومراقبي الحسابات اإلدارة مجلس وتقارير بآراء وضع نظم لدراسة المخاطر في يستعان  هأن
   .بشكل دوري المخاطر تلك وتقييم متابعة تحديث ويتم مصرفال ومديري

 0.000لداللـة  ومسـتوى ا  %79.65الوزن النسبي أن  6رقم  كما يتضح من الفقرة
تحديد طبيعة العمل على يشتمل نشاط المراجعة الداخلية مما يدل على أن  0.05وهي اقل من 

الفقرة   لمخاطر والرقابة وعمليات الحوكمة، ويتبين فيبشأن التقييم واإلسهام في تحسين إدارة ا
أن   نيمما يع 0.05وهي اقل من  0.000ومستوى الداللة  %79.30الوزن النسبي أن  2 رقم
لتطبيـق   المصـرف  في إدارة المخاطر إلجراءات نظم بوضعتقوم  الداخلية المراجعة إدارة
ومستوى  %79.30بلغ الوزن النسبي  5رقم  في الفقرة، وسليم نحو على بها الحوكمة مبادئ
بوضـع  يقـوم  مدير التخطيط الـداخلي  مما يدل على أن  0.05وهي اقل من  0.000الداللة 

بصفة عامة يتبين أن المتوسط ند إدارة نشاط المراجعة الداخلية، ولمخاطر عالخطط الخاصة با
وهـي  % 80.70، والوزن النسبي يسـاوي  4.04 المحور تساويهذا الحسابي لجميع فقرات 

وهي اكبر من قيمة 15.104 المحسوبة تساوي  tوقيمة % 60اكبر من  الوزن النسبي المحايد 
t  مما يـدل   0.05وهي اقل من  0.000ساوي يوى الداللة ، ومست2.0الجدولية والتي تساوي

متابعة تطبيق وتقييم نظم وإجراءات إدارة المخاطر تؤدي إلى تفعيل مبادئ الحوكمة على أن 
ه معهـد المـراجعين الـداخليين    أورد، وهذا يتفق مع مـا  في المصارف العاملة في فلسطين

)institute of internal auditors research foundation(  المراجعة الداخلية حول دور
حوكمة المصارف من خالل الرقابة على المخاطر التي يتعرض لها المصـرف   وأثرها على

زيادة ثقة المستثمرين في التقارير المالية المنشورة مما يؤدي إلى الرقابة تلك وتقييم إجراءات 
  ).11، ص2007سامي، (
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  )22(جدول رقم 
  ومستوى المعنوية لكل  tي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة النسب المئوية للمتوسط الحساب

 )تطبيق نظام محكم ألعمال المراجعة الداخلية(الرابعفقرات المحور فقرة من 
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1.  
لمخـاطر  يقوم المراجع الداخلي بتقييم أولي ل

ذات العالقة بالنشاط محل الفحص ويجب أن 
  . تعكس أهداف المهمة هذا التقييم

4.11 0.6177 82.11 13.509 0.000 4.11 

2.  
 نظـم  بوضع الداخلية المراجعة تقوم إدارة
ـ  إدارة المخاطر إلجراءات  لمصـرف ا يف

 .سليم نحو على بها الحوكمة لتطبيق مبادئ
3.96 0.8444 79.30 8.627 0.000 3.96 

3.  
 الداخلية المراجعة وإجراءات نظم وضع يتم
ـ  للمخـاطر  دراسة على بناء  تواجـه  يالت

  .لمصرفا
4.14 0.7662 82.81 11.236 0.000 4.14 

4.  

 وضع نظم لدراسـة المخـاطر   في يستعان
ومراقبـي   اإلدارة مجلـس  وتقـارير  بآراء

 تحـديث  ويتم لمصرفا ومديري الحسابات
  .ل دوريبشك المخاطر تلك وتقييم متابعة

4.02 0.8962 80.35 8.572 0.000 4.02 

5.  
يلتزم مدير التخطيط الداخلي بوضع الخطط 
الخاصة بالمخاطر عند إدارة نشاط المراجعة 

  .الداخلية
3.96 0.7551 79.30 9.648 0.000 3.96 

6.  
يشتمل نشاط المراجعة الداخلية تحديد طبيعة 
العمل بشأن التقييم واإلسهام فـي تحسـين   

  .مخاطر والرقابة وعمليات الحوكمةإدارة ال
3.98 0.6679 79.65 11.105 0.000 3.98 

7.  

علـى   ةالداخلي مراجعةتستند خطة نشاط ال
، تقييم المخاطر مرة كل سنة علـى األقـل  

ـ  مراجعةنشاط ال ويتولى مراقبـة   ةالداخلي
ــاطر   ــام إدارة المخ ــة نظ ــيم فعالي وتقي

  .صرفبالم

4.07 0.7526 81.40 10.736 0.000 4.07 

 4.04 0.000 15.104 80.70 0.5174 4.04  المحور جميع فقرات 
  2.0تساوي  56و درجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 
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دور لجنة المراجعة في متابعة تحقيق مبادئ :  ا�R	KX O9�4<o5?ات ا�@�4ر  •
  الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطين

  
كانـت إيجابيـة    4في الفقرة رقم آراء مجتمع الدراسة  أن 23يتبين من الجدول رقم 

مما يدل على  0.05وهي اقل من  0.000ومستوى الداللة  %83.51الوزن النسبي  حيث بلغ
وتفعيل مبـادئ الحوكمـة فـي     لجنة المراجعة في الوصول لألهدافهناك تأثير من قبل  أن

تم التعرض إلى أن دور لجنة حيث ) 2005السلطان، (وهذا يتطابق مع نتائج بحث المصرف، 
ومتابعة ومراقبة الخطط ومـدى تنفيـذها    المراجعة يتمثل في إعداد التقارير المالية للمصرف

حالت دون الوصول إلى األهداف المحددة  دراسة األسباب التيوالتعرف على ما تحقق منها و
الفقرة رقم ن من في المصارف كما ويتبيحوكمة الومساعدة مجلس اإلدارة على تطبيق معايير 

اللجنـة  مما يدل على أن  0.000مستوى الداللة أن و %82.11 يساويالوزن النسبي أن  10
مدى مساهمتها التعرف على بدراسة التقارير والمالحظات التي يقدمها المدقق الخارجي وتقوم 

لـة  ومستوى الدال %81.40بلغ الوزن النسبي  12الفقرة رقم ، وفي في تفعيل مبادئ الحوكمة
عمل المراجعة الداخلية  بفحص خطةتقوم اللجنة مما يدل على أن  0.05من وهي اقل  0.000

اإلجراءات لتفعيـل   مةء، ونطاق الفحص والتقارير التي تصدر عنها، ومدى مالفي المصرف
   .مبادئ الحوكمة داخل المصرف

اقل من  وهي 0.000ومستوى الداللة  %81.05الوزن النسبي أن  9الفقرة ويتبين من 
 تقوم باإلشراف على عمليات التقصي ذات العالقـة بـالغش أو  اللجنة مما يدل على أن  0.05

والمساهمة في تصحيح األخطاء فـي  األخطاء التي تقع في المصرف وكيفية تجنب األخطاء 
بلـغ الـوزن    6في الفقرة رقم وقواعد الحوكمة، ومما يساهم في تفعيل مبادئ حالة وقوعها 

لجنـة  ممـا يـدل علـى أن     0.05وهي اقل من  0.000 ومستوى الداللة% 80.70النسبي 
ومدى مساهمته فـي تفعيـل مبـادئ    بالتحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية تقوم المراجعة 
ومسـتوى الداللـة     %80.70 يسـاوي الوزن النسبي أن  11الفقرة ، كما يتضح من الحوكمة
بالتحقق من اسـتقاللية المـراجعين الـداخليين     تقومالمراجعة لجنة مما يدل على أن  0.000

تقالليتهم، وذلك من أجـل تفعيـل مبـادئ    تقديم أي مقترحات من شأنها تأكيد استعمل على و
  .الحوكمة

وهـي   0.000ومستوى الداللة  %80.00الوزن النسبي أن  1الفقرة رقم ويتبين من 
ة على عملية إعداد التقـارير  من قبل لجنة المراجعيتم اإلشراف  مما يعني أن 0.05اقل من 

 بلغ الـوزن النسـبي   5في الفقرة رقم ، ولتفعيل مبادئ الحوكمةوذلك والقوائم المالية وأثرها 
تعمـل  لجنة المراجعة  أن مما يعني 0.05هي اقل من و 0.000ومستوى الداللة %  79.65
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لغ الـوزن  ب 7في الفقرة رقم ، ومتابعة فحص مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في المصرفعلى 
تقـوم  اللجنة مما يدل على أن  0.05وهي اقل من  0.000ومستوى الداللة  %78.95 النسبي

 بلـغ الـوزن النسـبي    13ي الفقرة رقم ات الالزمة لتفعيل مبادئ الحوكمة، وفبعمل التوصي
المراجعة تقوم لجنة  مما يدل على أن 0.05وهي اقل من  0.000ومستوى الداللة  78.60%

زم للتأكد من عدم مخالفة الشركة لألنظمة والقوانين السارية في الدولـة ومـدى   اتخاذ ما يلب
  .مالئمتها لمبادئ الحوكمة

 0.000ومستوى الداللة  %78.25يساوي الوزن النسبي  أن 2 رقمالفقرة ويتبين من 
 ي الفقرةوفلجنة المراجعة تقوم بمتابعة نشر القوائم المالية، أن مما يعني  0.05وهي اقل من 

عني مما ي 0.05وهي اقل من  0.000ومستوى الداللة  %73.68بلغ الوزن النسبي    8رقم 
السياسات المحاسبية التي يتبناها المصرف قبل اعتمادها وأي تغييـر    تقوم بدراسة اللجنة  أن

مما يؤدي إلى تفعيـل مبـادئ   من مقترحات بشأنها السياسات، وتقديم ما تراه مناسباً  في هذه
وهي اقـل   0.000ومستوى الداللة  %73.33بلغ الوزن النسبي  3في الفقرة رقم و الحوكمة،

  .قد تسئ لحملة األسهممما يعني أن لجنة المراجعة تقوم بالكشف عن أي أضرار  0.05من 
 

، 3.969تسـاوي  هذا المحور وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات 
 tوقيمـة   %60بر من  الـوزن النسـبي المحايـد    اكوهي % 79.38 الوزن النسبي يساويو

، ومستوى الداللة 2.0 الجدولية والتي تساوي tوهي اكبر من قيمة  11.446 المحسوبة تساوي
لجنة المراجعة في الذي تقوم به دور فاعلية المما يدل على  0.05من  وهي اقل 0.000يساوي 

وبذلك فإن هذه النتيجة تتفـق  ، سطينمتابعة تحقيق مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فل
 واهتماماتها بموضوع الحوكمة في المصارف مـن خـالل   سلطة النقد الفلسطينية مع توجهات 

الحوكمة والمتمثلـة فـي   المتضمنة أدوات تحقيق هذا الخصوص وفي التعليمات التي أصدرتها 
  .المصرفلجنة إدارة المخاطر، ولجنة المراجعة، وإدارة المراجعة الداخلية في 
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  )23(جدول رقم 
  فقرة من ومستوى المعنوية لكل tالنسب المئوية للمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة 

 )دور لجنة المراجعة في متابعة تحقيق مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطين(الخامس فقرات المحور 
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1.  
يتم اإلشراف من قبل لجنة المراجعة على عمليـة  
إعداد التقارير والقوائم المالية وأثرها لتفعيل مبادئ 

  .الحوكمة
4.00 0.8018 80.00 9.416 0.000 

يتم متابعة نشر القوائم الماليـة مـن قبـل لجنـة       .2
 0.000 7.721 78.25 0.8920 3.91  .المراجعة

تقوم لجنة المراجعة بالكشف عن أي أضرار قـد    .3
 0.000 5.636 73.33 0.8931 3.67  .تسئ لحملة األسهم

تؤثر لجنة المراجعة في الوصول لألهداف وتفعيل   .4
 0.000 14.759 83.51 0.6013 4.18  .مبادئ الحوكمة في المصرف

تقوم لجنة المراجعة بمتابعة فحص مدى تطبيـق    .5
 0.000 9.665 79.65 0.7674 3.98  .كمة في المصرفمبادئ الحو

تقوم لجنة المراجعة بالتحقق من كفاية نظام الرقابة   .6
 0.000 9.255 80.70 0.8444 4.04  .الداخلية لتفعيل مبادئ الحوكمة

تقوم اللجنة بعمل التوصيات الالزمة لتفعيل مبادئ   .7
 0.000 7.993 78.95 0.8948 3.95  .الحوكمة

8.   

السياسات المحاسـبية التـي     نة بدراسةتقوم اللج
يتبناها المصرف قبل اعتمادها وأي تغيير في هذه 
السياسات، وتقديم ما تراه اللجنة مـن مقترحـات   

  .بشأنها يؤدي إلى تفعيل مبادئ الحوكمة

3.68 0.9289 73.68 5.561 0.000 

9.   

تقوم اللجنة باإلشراف على عمليات التقصي ذات 
طاء التي تقع في المصرف العالقة بالغش أو األخ

وكيفية تجنب األخطاء مما يساهم في تفعيل مبادئ 
  .الحوكمة

4.05 0.7421 81.05 10.709 0.000 

10.   
تقوم اللجنة بدراسة التقارير والمالحظـات التـي   
يقدمها المدقق الخارجي ومدى مساهمتها في تفعيل 

  .مبادئ الحوكمة
4.11 0.7719 82.11 10.810 0.000 

11.   
نة بالتحقق مـن اسـتقاللية المـراجعين    تقوم اللج

الداخليين وتقديم أي مقترحات من شـأنها تأكيـد   
  .استقالليتهم، لتفعيل مبادئ الحوكمة

4.04 0.8444 80.70 9.255 0.000 

12.   

تقوم اللجنة بفحص خطة عمل المراجعة الداخليـة  
في الشركة، ونطاق الفحص والتقارير التي تصدر 

ت لتفعيـل مبـادئ   عنها، ومدى مالئمة اإلجراءا
  .الحوكمة

4.07 0.8207 81.40 9.845 0.000 

13.   
تقوم اللجنة اتخاذ ما يلزم للتأكد من عدم مخالفـة  
الشركة لألنظمة والقوانين السـارية فـي الدولـة    

  .متها لمبادئ الحوكمةءومدى مال
3.93 0.9036 78.60 7.769 0.000 

 0.000 11.446 79.38 0.639 3.969  جميع الفقرات 

  2.0تساوي  56و درجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة   tة قيم
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  جميع المحاور

والذي يبين ) 24(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل بآراء أفراد عينة الدراسة في محاور الدراسة المتعلقة 

حسب الوزن النسبي  تنازلياًوذلك بترتيبها  ي المصارف العاملة في فلسطينمبادئ الحوكمة ف
، والوزن 4.02ساوي يالمتوسط الحسابي لجميع المجاالت مجتمعة  أنويتبين  محورلكل 

المحسوبة  tوقيمة % 60الوزن النسبي المحايد  وهي اكبر من% 80.41النسبي يساوي 
ساوي ي، ومستوى الداللة 2.0ية والتي تساوي الجدول tوهي اكبر من قيمة 15.431 تساوي 
في تفعيل كبير  أن إدارات المراجعة الداخلية لها دورعني مما ي 0.05من  وهي اقل 0.000

  .مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطين
  

  )24(جدول رقم 
 محاور الدراسةتحليل 
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يب
رت

الت
  

 4.14 0.000 17.386 82.87 0.4965 4.14  تطبيق نظام محكم ألعمال المراجعة الداخلية .1

2. 
القيام بعملية المراجعة الداخلية وفق للمعايير 

  المهنية الواجبة
3.96 0.5465 79.21 13.270 0.000 3.96 

 4.05 0.000 12.701 80.96 0.6230 4.05  استقاللية إدارات المراجعة الداخلية .3

4. 
متابعة تطبيق وتقييم نظم وإجراءات إدارة 

  المخاطر
4.04 0.5174 80.70 15.104 0.000 4.04 

5. 

فاعلية دور لجنة المراجعة في متابعة تحقيق 
مبادئ الحوكمة في المصارف العاملـة فـي   

  .فلسطين
3.97 0.6391 79.38 11.446 0.000 3.97 

 4.02 0.000 15.431 80.41 0.4993 4.02  الدراسة محاورجميع  
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  اختبار فرضيات الدراسة :5-3
    

  :مناقشة واختبار الفرضيات كما يليهذا الجزء من الدراسة  يتضمن
  

تطبيق نظام محكـم ألعمـال   بين  إحصائية توجد عالقة ذات داللة :الفرضية األولى •
ة في فلسطين عنـد  المراجعة الداخلية و تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف العامل

    α=05.0مستوى 
محكـم  تطبيـق نظـام   عالقة بين الختبار وجود بيرسون معامل ارتباط استخدام تم 

، وتشـير  تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطينألعمال المراجعة الداخلية و
وهـي اقـل مـن     0.000ساوي أن قيمة مستوى الداللة ت) 25(مبينة في جدول رقم الالنتائج 
الجدولية والتي تساوي  r وهي اكبر من قيمة 0.796المحسوبة تساوي  r، كما أن قيمة 0.05

قبول الفرضـية أي  وبالتالي  ،ذات داللة إحصائية ايجابية عالقةوجود  ، مما يدل على0.235
يـة و تفعيـل   بين تطبيق نظام محكم ألعمال المراجعة الداخلتوجد عالقة ذات داللة إحصائية 

  .α=05.0مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطين عند مستوى 
  
  )25(جدول رقم 

  بين تطبيق نظام محكم ألعمال المراجعة الداخليةمعامل االرتباط 
  و تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطين 

  

  اإلحصاءات  المحور
  المصارف تفعيل مبادئ الحوكمة في

  العاملة في فلسطين

  تطبيق نظام محكم ألعمال المراجعة الداخلية
 0.796  معامل االرتباط

 0.000  مستوى الداللة

 57  حجم العينة

  0.263يساوي  0.05ومستوى داللة  55عند درجة حرية المحسوبة  r  قيمة
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ة وفـق  ية المراجعة الداخليالقيام بعملتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين : ةالثانيالفرضية 
عنـد   تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسـطين للمعايير المهنية الواجبة و 

    α=05.0مستوى 
  

ذات داللة إحصـائية  عالقة لمعرفة إن كان هناك بيرسون  رتباطامعامل استخدام تم 
تفعيل مبادئ الحوكمة فـي  ايير المهنية الواجبة وم بعملية المراجعة الداخلية وفق المعبين القيا

مستوى  أن قيمة) 26(جدول رقم المبينة في الالنتائج توضح و ،المصارف العاملة في فلسطين
وهـي    0.794المحسوبة تساوي  r، كما أن قيمة 0.05وهي اقل من  0.000الداللة تساوي 
لى قبول الفرضـية أي أن هنـاك   ، مما يدل ع0.235ي تساوي الجدولية والت  rاكبر من قيمة

وفق للمعايير المهنية الواجبـة   ذات داللة إحصائية بين القيام بعملية المراجعة الداخليةعالقة 
  .α=05.0تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطين عند مستوى و
   

  )26(جدول رقم 

  عة الداخلية وفق للمعايير المهنية الواجبةالقيام بعملية المراجمعامل االرتباط بين 
  و تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطين 

  

  اإلحصاءات  المحور
 تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف

  العاملة في فلسطين

القيام بعملية المراجعة الداخلية وفق للمعايير 
  المهنية الواجبة

 0.794  معامل االرتباط

 0.000  لةمستوى الدال

 57  حجم العينة

  0.263يساوي  0.05ومستوى داللة  55 المحسوبة عند درجة حرية r قيمة
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المراجعـة   إداراتاستقاللية توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  : الثالثةالفرضية  •
عنـد مسـتوى    تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطينو  الداخلية

05.0=α    
  

بـين اسـتقاللية إدارات   العالقـة  الختبار  بيرسونمعامل ارتباط استخدام اختبار تم 
أن قيمة ) 27(رقم وتشير النتائج المبينة في الجدول المراجعة الداخلية وتفعيل مبادئ الحوكمة 

 0.910المحسوبة تساوي  r، كما أن قيمة 0.05وهي اقل من  0.000مستوى الداللة تساوي 
قبول الفرضية أي وجود ، مما يدل على 0.235الجدولية والتي تساوي   rاكبر من قيمةوهي 

داللة إحصائية بين استقاللية إدارات المراجعة الداخلية و تفعيل مبادئ الحوكمة في عالقة ذات 
   α=05.0 المصارف العاملة في فلسطين عند مستوى

   
  )27(جدول رقم 

  استقاللية إدارات المراجعة الداخليةبين معامل االرتباط 
  و تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطين 

  

  تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف   اإلحصاءات  المحور

  العاملة في فلسطين

  المراجعة الداخلية إداراتاستقاللية 

 0.910  معامل االرتباط

 0.000  مستوى الداللة

 57  حجم العينة

  0.263يساوي  0.05ومستوى داللة  55المحسوبة عند درجة حرية   r يمةق
  

تفعيل مبادئ و نظم وإجراءات إدارة المخاطرمتابعة تطبيق وتقييم  : الرابعةالفرضية  •
  .α=05.0عند مستوى  الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطين

  

تطبيق نظم إدارة المخـاطر وتفعيـل   ين استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بتم 
) 28(رقم الموضحة في جدول النتائج وتبين مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة بفلسطين، 

المحسوبة تساوي  r، كما أن قيمة 0.05وهي اقل من  0.000أن قيمة مستوى الداللة تساوي 
قبول الفرضية أي  على، مما يدل 0.235والتي تساوي  الجدولية r وهي اكبر من قيمة 0.816

ذات داللة إحصائية بين متابعة تطبيق وتقييم نظم وإجراءات إدارة المخـاطر و  توجد عالقة 
  .α=05.0تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطين عند مستوى 
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  )28(جدول رقم 

  رة المخاطرمتابعة تطبيق وتقييم نظم وإجراءات إدامعامل االرتباط بين 
  و تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطين 

  

  اإلحصاءات  المحور
تفعيل مبادئ الحوكمة في 

  المصارف
  العاملة في فلسطين

نظم وإجراءات إدارة متابعة تطبيق وتقييم 
  المخاطر

 0.816  معامل االرتباط

 0.000  مستوى الداللة

 57  حجم العينة

  0.263يساوي  0.05ومستوى داللة  55د درجة حرية المحسوبة عن r قيمة

  

دور لجنة المراجعة  فاعليةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  :الخامسةالفرضية  •
  .α=05.0عند مستوى  تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطينو

  

أهمية وفاعلية لجنة المراجعة في  بيرسون إليجاد العالقة بينمعامل ارتباط استخدام تم 
أن ) 29(في جدول رقـم   المصرف وبين تفعيل مبادئ الحوكمة في المصرف، وتبين النتائج

المحسـوبة تسـاوي    r، كما أن قيمة 0.05وهي اقل من  0.000قيمة مستوى الداللة تساوي 
الفرضـية  ، مما يدل على قبول 0.235لجدولية والتي تساوي ا r وهي اكبر من قيمة 0.886

ذات داللة إحصائية بين فاعلية دور لجنة المراجعة وتفعيل مبـادئ   والتي تعني وجود عالقة
  .α=05.0الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطين عند مستوى 

   
  )29(جدول رقم 

  فاعلية دور لجنة المراجعةمعامل االرتباط بين 
  العاملة في فلسطينو تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف  

  

  تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف   اإلحصاءات  المحور
  العاملة في فلسطين

  دور لجنة المراجعة فاعلية

 0.886  معامل االرتباط

 0.000  مستوى الداللة

 57  حجم العينة

  0.263يساوي  0.05ومستوى داللة  55المحسوبة عند درجة حرية  r قيمة
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  : سةالسادالفرضية 
إليضاح الفرق بين متوسط  tلبيان أثر السمات الشخصية لمجتمع الدراسة تم إجراء اختبار 

بـادئ الحوكمـة فـي    آراء مجتمع الدراسة وبيان أثر إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل م
استخدام أسئلة القسم األول من استبانة الدراسة والتي لمصارف بفلسطين، ويتم ذلك من خالل ا

صائص والسمات الشخصية ألفراد مجتمع الدراسة، وأثر تلك الخصائص على دور تتعلق بالخ
  :تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف كما يلي إدارات المراجعة الداخلية في

  

أفـراد عينـة    نيب α=05.0فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  دال توج •
لداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف الدراسة حول دور إدارات المراجعة ا

  .عمرالعاملة في فلسطين يعزى لل
  

للفرق بين متوسطي آراء أفراد  tاستخدام اختبار  من خاللاختبار هذه الفرضية تم 
ارف عينة الدراسة حول دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة في المص

أن قيمة ) 30(جدول رقم يتضح من النتائج المبينة في الو ،العاملة في فلسطين تعزى للعمر
 المحسوبة لكل محور tأن قيمة كما ، 0.05مستوى الداللة لكل محور من المحاور اكبر من 

مما يدل على عدم وجود فروق في  2.0الجدولية والتي تساوي  tمن المحاور اقل من قيمة 
  .للعمرإجابات المبحوثين في تلك المحاور يعزى 

  0.714-  المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي t قيمةوبصفة عامة يتبين أن 
، كما أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور 2.0الجدولية والتي تساوي   tوهي اقل من قيمة 

مما يدل على عدم وجود فروق بين إجابات المبحوثين  0.05وهي اكبر من  0.478تساوي 
الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في  حول دور إدارات المراجعة

  .للعمرفلسطين تعزى 
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  )30(جدول رقم 

دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ إجابات المبحوثين حول ب للفروق بين احس tنتائج اختبار 
  الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطين يعزى للعمر

  

  العدد  الجنس  المحور
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 tقيمة   المعياري

مستوى 
  الداللة

تطبيق نظام محكم ألعمال المراجعة 
  الداخلية

25-35 
RST  

20 4.1167 0.4779 
-0.295 0.769 

 UV WXأآ
35 RST  

37 4.1577 0.5121 

القيام بعملية المراجعة الداخلية وفق 
  للمعايير المهنية الواجبة

25-35 
RST  

20 3.9875 0.5574 
0.272 0.787 

 UV WXأآ
35 RST  

37 3.9459 0.5477 

  استقاللية إدارات المراجعة الداخلية

25-35 
RST  

20 3.9424 0.6043 
-0.941 0.351 

 UV WXأآ
35 RST  

37 4.1052 0.6336 

متابعة تطبيق وتقييم نظم وإجراءات 
  إدارة المخاطر

25-35 
RST  

20 4.0929 0.5868 
0.616 0.540 

آUV WX أ
35 RST  

37 4.0039 0.4815 

فاعلية دور لجنة المراجعة في 
متابعة تحقيق مبادئ الحوكمة في 

  المصارف العاملة في فلسطين

25-35 
RST  

20 3.8038 0.6563 
-1.448 0.153 

 UV WXأآ
35 RST  

37 4.0582 0.6203 

  جميع المحاور

25-35 
RST  

20 3.9561 0.4864 
-0.714 0.478 

V WXأآ U
35 RST  

37 4.0555 0.5093 

  2.0تساوي 0.05ومستوى داللة  56الجدولية عند درجة حرية  tقيمة 
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• pp>�< qE      =pp�qى د�Lppg5 EppFB =9P	ppVsإ =pp�qوق ذات د?ppX05.0=α ppn9v   =ppF9B اد?ppXأ

دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف ا�Eرا�= �psل  
  .املة في فلسطين يعزى للجنسالع

  

للفرق بين متوسط آراء أفراد عينة الدراسة  tاختبار تم إجراء الختبار هذه الفرضية 
حول دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في 

داللة وى قيمة مست أنتشير إلى ) 31(مبينة في جدول رقم الفلسطين تعزى للجنس والنتائج 
 نهاالمحسوبة لكل م t، وكذلك يتبين أن قيمة 0.05اكبر من  لكل محور من المحاور المحور

مما يدل على عدم وجود فروق في إجابات  2.0الجدولية والتي تساوي  tاقل من قيمة 
، باستثناء المحور المتعلق بمدى القيام بعملية للجنسالمبحوثين في تلك المحاور يعزى 

  . 0.05قاً للمعايير المهنية والذي ظهر بمستوى داللة أقل من المراجعة وف
  

وهي  1.419المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي  t قيمةوبصفة عامة يتبين أن 
، كما أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور تساوي 2.0الجدولية والتي تساوي   tاقل من قيمة

وجود فروق بين إجابات المبحوثين حول دور  مما يدل على عدم 0.05وهي اكبر من  0.162
إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطين تعزى 

  .للجنس
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  )31(جدول رقم 

دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ  إجابات المبحوثين حولحسب للفروق بين  tنتائج  اختبار 
  للجنس مصارف العاملة في فلسطين يعزىالحوكمة في ال

  

  العدد  الجنس  المحور
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 tقيمة   المعياري

مستوى 
  الداللة

تطبيق نظام محكم ألعمال المراجعة 
  الداخلية

 0.4616 4.1742 44  ذكر
 0.6092 4.0385 13  أنثى 0.391 0.864

القيام بعملية المراجعة الداخلية وفق 
  المهنية الواجبة للمعايير

 0.5037 4.0455 44  ذكر
 0.6071 3.6731 13  أنثى 0.030 2.234

  استقاللية إدارات المراجعة الداخلية
 0.5764 4.1229 44  ذكر

 0.7286 3.7949 13  أنثى 0.096 1.696

متابعة تطبيق وتقييم نظم وإجراءات 
  إدارة المخاطر

 0.5082 4.0357 44  ذكر
 0.5689 4.0330 13  ثىأن 0.987 0.017

فاعلية دور لجنة المراجعة في متابعة 
تحقيق مبادئ الحوكمة في المصارف 

  العاملة في فلسطين

 0.6165 4.0122 44  ذكر

 0.7171 3.8225 13  أنثى 0.352 0.940

  جميع المحاور
 0.4687 4.0712 44  ذكر

 0.5792 3.8495 13  أنثى 0.162 1.419
  2.0تساوي 0.05ومستوى داللة  56عند درجة حرية الجدولية  tقيمة 
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• pp>�< qE      =pp�qى د�Lppg5 EppFB =9P	ppVsإ =pp�qوق ذات د?ppX05.0=α   اد?ppXأ v9ppn =ppF9B

دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف ا�Eرا�= �psل  
  .��@iهO ا���@Wالعاملة في فلسطين يعزى 

  

ام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين إجابات المبحوثين حول دور تم استخد
إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطين تعـزى  

أن قيمة مستوى الداللة لكـل  تشير إلى ) 32(جدول رقم المبينة في ال، والنتائج للمؤهل العلمي
الجدولية  Fاقل من قيمة نها م المحسوبة لكل Fقيمة كما أن  0.05اور اكبر من محور من المح
للمؤهـل  مما يدل على عدم وجود فروق في إجابات المبحـوثين يعـزى    3.59والتي تساوي 

  .العلمي
  

  0.737المحسوبة لجميع المحاور مجتمعـة تسـاوي    Fوبصفة عامة يتبين أن قيمة 
، كما أن قيمـة مسـتوى الداللـة لجميـع      3.59تي تساويالجدولية وال Fوهي اقل من قيمة 
فـروق ذات داللـة   مما يدل  على عدم وجود  0.05وهي اكبر من  0.483المحاور تساوي  

أفراد عينة الدراسة حول دور إدارات المراجعـة  بين  α=05.0إحصائية عند مستوى داللة 
  .ارف العاملة في فلسطين يعزى للمؤهل العلميالداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة في المص
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  )32(جدول رقم 

بين إجابات المبحوثين حول دور إدارات المراجعة الداخلية  (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 
  في تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطين تعزى للمؤهل العلمي

  

 ا����ر
'&%$#"!ر ا�   ���ان ا����ر  

#(��ع 
 ا��-,+&ت

در/. 
 ا��-%.

 12� #
 ا��-,+&ت

.�34  
" F " 

#8 �ى 
 ا�!�9.

cd efghi]م aV`_ ^[\]ل   األول
Rfjkاmnا RopاW\nا  

 0.1111 2 0.2222 بين المجموعات
0.442 

 
0.645 

 
 0.2515 54 13.5799 داخل المجموعات

  56 13.8021 المجموع

R اmnاRfjk اfrn]م Rfj\oq اW\nاop  الثاني
Rgpاsnا RfSt\nا Wfu[o\jn evو 

 0.3827 2 0.7654 بين المجموعات
1.295 

 
0.282 

 
 0.2955 54 15.9583 داخل المجموعات

  56 16.7237 المجموع

اRfnyrzT إدارات اW\nاRop   الثالث
Rfjkاmnا 

 0.2547 2 0.5095 بين المجموعات
0.648 

 
0.527 

 
 0.3931 54 21.2261 داخل المجموعات

  56 21.7356 المجموع

 الرابع
 _cd _ffriو efghi Roq[zV
W{[|\nاءات إدارة اWpوإ 

 0.0125 2 0.0251 بين المجموعات
0.045 

 
0.956 

 
 0.2771 54 14.9660 داخل المجموعات

  56 14.9910 المجموع

 الخامس

 �v RopاW\nا RS�n دور Rfj][v
ئ اsanآ\gV efrai Roq[zV �v R]د

Ufh�jv �v RjV[onرف ا[�\nا 

 0.3885 2 0.7769 بين المجموعات
0.949 

 
0.393 

 
 0.4092 54 22.0971 داخل المجموعات

  56 22.8741 المجموع
  

 <@m9 ا�@4	ور

 0.1855 2 0.3711 بين المجموعات
0.737 

 
0.483 

 
 0.2517 54 13.5925 داخل المجموعات

  56 13.9635 المجموع

  3.59تساوي  0.05ومستوى داللة  54، 2الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 

  
  
  

أفـراد عينـة    نيب α=05.0فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  دال توج •
الدراسة حول دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف 

  .طين يعزى للتخصص العلميالعاملة في فلس
  

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين إجابات المبحوثين حول 
دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسـطين  

مة مسـتوى  أن قيتشير إلى ) 33(جدول رقم المبينة في ال، والنتائج تخصص العلميتعزى لل
اقل مـن   نهاالمحسوبة لكل م Fقيمة كما أن  0.05الداللة لكل محور من المحاور اكبر من 

مما يدل على عدم وجود فروق في إجابات المبحـوثين   3.37الجدولية والتي تساوي  Fقيمة 
  .يعزى للتخصص العلمي
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  0.894المحسوبة لجميع المحاور مجتمعـة تسـاوي    Fوبصفة عامة يتبين أن قيمة 
، كما أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور 3.37الجدولية والتي تساوي Fوهي اقل من قيمة 

مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  0.05وهي اكبر من  0.450تساوي  
فـي   أفراد عينة الدراسة حول دور إدارات المراجعة الداخليـة ن يب α=05.0مستوى داللة 

  .تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطين يعزى للتخصص العلمي
  

  )33(جدول رقم 

بين إجابات المبحوثين حول دور إدارات المراجعة الداخلية  (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

  يفي تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطين تعزى للتخصص العلم
  

 ا����ر
 #"!ر ا� '&%$  ���ان ا����ر

#(��ع 
 ا��-,+&ت

در/. 
 ا��-%.

 12� #
 ا��-,+&ت

.�34  
" F " 

#8 �ى 
 ا�!�9.

cd efghi]م aV`_ ^[\]ل   األول
Rfjkاmnا RopاW\nا  

 0.2590 3 0.7771 بين المجموعات
1.054 

 
0.376 

 
 0.2458 53 13.0250 داخل المجموعات

  56 13.8021 المجموع

اfrn]م Rfj\oq اW\nاRop اmnاRfjk   الثاني
Rgpاsnا RfSt\nا Wfu[o\jn evو 

 0.5571 3 1.6714 بين المجموعات
1.962 

 
0.131 

 
 0.2840 53 15.0523 داخل المجموعات

  56 16.7237 المجموع

اRfnyrzT إدارات اW\nاRop   الثالث
Rfjkاmnا 

 0.2719 3 0.8157 بين المجموعات
0.689 

 
0.563 

 
 0.3947 53 20.9199 داخل المجموعات

  56 21.7356 المجموع

 الرابع
 _cd _ffriو efghi Roq[zV
W{[|\nاءات إدارة اWpوإ 

 0.1987 3 0.5961 بين المجموعات
0.732 

 
0.538 

 
 0.2716 53 14.3950 داخل المجموعات

  56 14.9910 المجموع

الخامس
S�n دور Rfj][v �v RopاW\nا R

 �v R\آsanدئ ا[gV efrai Roq[zV
Ufh�jv �v RjV[onرف ا[�\nا 

 0.2426 3 0.7277 بين المجموعات
0.581 

 
0.630 

 
 0.4179 53 22.1464 داخل المجموعات

  56 22.8741 المجموع
  

 <@m9 ا�@4	ور
 0.2243 3 0.6729 بين المجموعات

0.894 
 

0.450 
 

 0.2508 53 13.2906 داخل المجموعات
  56 13.9635 المجموع

  3.37تساوي  0.05ومستوى داللة  53، 3الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 
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أفـراد عينـة   بين  α=05.0فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  دال توج •
لحوكمة في المصارف الدراسة حول دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ ا

  .سنوات الخبرةلالعاملة في فلسطين يعزى 

  
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين إجابات المبحوثين حول 
دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسـطين  

وجود فـروق ذات  تشير إلى و) 34(جدول رقم الي مبينة فالتعزى لسنوات الخبرة، والنتائج 
استقاللية إدارات المراجعة "العينة لمحوري  أفراد آراءفي  0.05عند مستوى  إحصائيةداللة 

الداخلية، و فاعلية دور لجنة المراجعة في متابعة تحقيق مبادئ الحوكمـة فـي المصـارف    
 3.714، 3.470المحسـوبة   Fحيث بلغت قيمـة   يعزى لسنوات الخبرة "العاملة في فلسطين

فـي  ، ويبين اختبار شـفيه  3.59الجدولية والتي تساوي  Fوهي اكبر من قيمة  واليعلى الت
 " سـنوات  10أكثـر مـن   "و " سنوات 10-5"أن الفروق بين فئتي الخبرة ) 35(جدول رقم 
   ."سنوات 10أكثر من "لصالح الفئة 

  
كمـا أن    0.05اكبر من  األخرى ورالمحاباقي أن قيمة مستوى الداللة ل كذلك يتبين

مما يدل على عـدم   3.59الجدولية التي تساوي  Fاقل من قيمة منها المحسوبة لكل  Fقيمة 
  .لسنوات الخبرةوجود فروق في إجابات المبحوثين يعزى 

  
وهي  3.050المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي  Fوبصفة عامة يتبين أن قيمة 

، كما أن قيمة مستوى الداللـة لجميـع المحـاور    3.59 التي تساوي ةالجدولي Fاقل من قيمة 
مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  0.05وهي اكبر من  0.056تساوي 

أفراد عينة الدراسة حول دور إدارات المراجعة الداخليـة فـي   ن يب α=05.0مستوى داللة 
  .لسنوات الخبرةمصارف العاملة في فلسطين يعزى تفعيل مبادئ الحوكمة في ال
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  )34(جدول رقم 
بين إجابات المبحوثين حول دور إدارات المراجعة  (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

  الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطين تعزى لسنوات الخبرة
  

!ر ا� '&%$#"  ���ان ا����ر ا����ر  
#(��ع 
 ا��-,+&ت

در/. 
 ا��-%.

 12� #
 ا��-,+&ت

.�34  
" F" 

#8 �ى 
 ا�!�9.

cd efghi]م aV`_ ^[\]ل   األول
Rfjkاmnا RopاW\nا  

 0.3572 2 0.7145 بين المجموعات
1.474 

 
0.238 

 
 0.2424 54 13.0877 داخل المجموعات

  56 13.8021 المجموع

\WاRop اmnاRfjk اfrn]م Rfj\oq اn  الثاني
Rgpاsnا RfSt\nا Wfu[o\jn evو 

 0.4234 2 0.8468 بين المجموعات
1.440 

 
0.246 

 
 0.2940 54 15.8769 داخل المجموعات

  56 16.7237 المجموع

اRfnyrzT إدارات اW\nاRop   الثالث
Rfjkاmnا 

 1.2376 2 2.4752 بين المجموعات
3.470 

 
0.038 

 
 0.3567 54 19.2604 داخل المجموعات

  56 21.7356 المجموع

 الرابع
 _cd _ffriو efghi Roq[zV
W{[|\nاءات إدارة اWpوإ 

 0.1127 2 0.2254 بين المجموعات
0.412 

 
0.664 

 
 0.2734 54 14.7657 داخل المجموعات

  56 14.9910 المجموع

الخامس
 �v RopاW\nا RS�n دور Rfj][v

efrai Roq[zV  �v R\آsanدئ ا[gV
Ufh�jv �v RjV[onرف ا[�\nا 

 1.3831 2 2.7661 بين المجموعات
3.714 

 
0.031 

 
 0.3724 54 20.1079 داخل المجموعات

  56 22.8741 المجموع
  

 <@m9 ا�@4	ور
 0.7087 2 1.4174 بين المجموعات

3.050 
 

0.056 
 

 0.2323 54 12.5461 داخل المجموعات
وعالمجم  13.9635 56  

  3.59تساوي  0.05ومستوى داللة  54، 2الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 
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 1xول رE>)35(  

  {}9| ��}?وق ا�@E�Lدة v9n ا�@��L;	ت >�zى �@�F� ?9yLات ا�R:?ة اLD:	ر
  

  ا�@�4ر
 v9n ا�}?ق
  ا�@��L;	ت

 v5 Ox5ا 
  ��Fات

5-10 
  ��Fات

 v5 ?~10أآ 
  ��Fات

  �@?ا<�= ا�Eا9�D=ا�9�JKL= إدارات ا

 v5 Ox5ا 
  ��Fات

 0.119 -0.336 

 *�F�  -0.119  -0.455ات 5-10

 v5 ?~10أآ 
  ��Fات

0.336 0.455*  

 9K4< =�n	L5 WX =�>ا�@?ا =FT� 9= دور�B	X
 WX =�5	رف ا��	V@ا� WX =@دئ ا��4آ	5:

v9;g�X  

 v5 Ox5ا 
  ��Fات

 -0.146 -0.551* 

 *�F�  0.146  -0.405ات 5-10

 v5 ?~10 أآ
  ��Fات

0.551* 0.405*  
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  الفصل السادس
  النتائج والتوصيات 
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  أوالً النتائج 
  

  :التالية النتائج إلى التوصل تم للدراسة والعملية النظرية التحليالت خالل من

الحوكمة في المصارف فـي  عناصر تطبيق أحد مكونات أن المراجعة الداخلية تعتبر أهم . 1
  .فلسطين

مما يشير يثاق األخالقي لمهنة المراجعة الداخلية في دعم وتفعيل مبادئ الحوكمة، يؤثر الم. 2
إلى أهمية دراسة وتطوير المعايير واألسس التي يقوم عليها هذا الميثاق بصـورة مسـتمرة   

  .تدعيماً لقواعد ومبادئ الحوكمة في هذا الخصوص
الحوكمة تطبيق رئيسي في تحسين ر معايير المراجعة الداخلية يساهم بشكل يتطومتابعة أن . 3

في المصارف إلنجاز العديد من األهداف مثل المساعدة في تحسين التواصل بـين أعضـاء   
مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للمصرف وإدارة المراجعة الداخلية والمـراجعين الخـارجيين   

  .رفاالمص فيالحوكمة أفضل لقواعد ل إلى تطبيق وللمصرف للوص
بتفعيل دور أصـحاب  جعة الداخلية الفعالية المنشودة من تطبيق الحوكمة وذلك تجسد المرا. 4

  .ضماناً الستمرارية الحوكمة وتطبيقاتها داخل المصارفالمصرف  المصالح في
الذي يشـتمل علـى   التنظيم اإلداري والمهني المتكامل توافر تنفيذ أعمال الحوكمة  يتطلب. 5

مخـاطر مـع   داخلية ولجنة إدارة الوإدارة مراجعة فاعل ولجنة مراجعة إدارة وجود مجلس 
  .داخل المصرفوظيفة مراقبة االمتثال 

أن لجنة المراجعة تؤثر بشكل رئيسي في ضمان إجراء العمليات التـي تسـتخدمها إدارة    .6
نوعيـة  والمصرف وإدارة المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية مما يحقق زيادة كفاءة 

ة وتطبيـق مبـادئ   خططتساعد المصرف للوصول إلى األهداف المالتقارير المالية التي 
  .في المصارفبشكل فعال وقواعد الحوكمة 

ركائز الحوكمة في المصارف من خالل القيام بطمأنـة  أهم أن إدارة المخاطر تعتبر من  .7
المرتبطة باالستثمارات يتم السيطرة عليها المساهمين واألطراف ذات العالقة بأن المخاطر 

 .وأن اإلدارة تقوم بالتصدي لها بشكل مهني ومنظمتها قبل حدوثها ومتابع
للمراجع الداخلي يتعلق بإدارة المخاطر وذلك مـن خـالل قيامـه    وهام هناك دور جديد  .8

والتي من الممكن أن تؤثر علـى  منها خارجية الو الداخلية المخاطر تلك بفحص ومراقبة 
 .أعمال المصرف

9. مبـادئ وقواعـد الحوكمـة     بل بعض العاملين حولن قم عدم وجود معرفة وإلمام كاف
 .في المصارف العاملة في فلسطينوأسس تطبيقاتها الرشيدة 
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نظام المراجعة الداخلية في المصرف أسس وقواعد سليمة لبين تطبيق  ارتباط قويوجود   .10
من حيث تولي إدارة المراجعة الداخلية تنفيذه ومناقشته مع المراجع الخارجي لبيان دقـة  
 هذا النظام، والقيام بفحص اإلجراءات للتأكد من مـدى مطابقتهـا للسياسـات والخطـط    

 .داخل المصارف العاملة في فلسطين وتفعيل مبادئ الحوكمةالموضوعة،  والقوانين
 عملية المراجعة الداخلية وفق المعايير المهنية الواجبةأداء بين القيام بيوجد ارتباط قوي   .11

ي ببذل العناية المهنية مع توافر الخبرة والتأهيل الفني لدى المراجع والتزام المراجع الداخل
 .ة في المصارف العاملة في فلسطينوتفعيل مبادئ الحوكم الداخلي

دعيم أركانها استقاللية إدارات المراجعة الداخلية وتالحفاظ على توجد عالقة إيجابية بين   .12
جعة الداخلية واألخذ بتوصياته في كافة ووجود الصالحيات الكاملة لمدير المراومتطلباتها 

بالشـكل  الداخلي المجاالت، مع العمل على توفير جميع اإلمكانيات الالزمة لعمل المراجع 
 .مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطينوتفعيل المطلوب، 

كفـؤ إلدارة المخـاطر لعكـس األهـداف     م انظإقامة وتطبيق توجد عالقة إيجابية بين   .13
تبطة بدراسة كافة المخاطر المحيطة بالمصرف وإجراء التقييم المستمر لهـا بشـكل   المر

 .دوري
تؤدي واجباتها ومهامها الموكولة لها مـن  مراجعة د عالقة إيجابية بين وجود لجنة توج  .14

حيث متابعة التحقق من كفاية نظم الرقابة الداخلية ومدى فاعليتها، ومتابعـة السياسـات   
 .على األداء المالي والمحاسبي وتطبيقاته السليمة داخل المصرف المحاسبية واإلشراف
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  ثانياً التوصيات
  :النتائج السابقة، فإن الباحث يوصي بما يليمن خالل التحليل و 

دورها لما لها من أثر إيجابي االهتمام بوظيفة المراجعة الداخلية وتفعيل العمل على زيادة  .1
  .لرقابة على مختلف جوانب األداء المصرفيفي دعم تطبيقات الحوكمة وإحكام ا

 ضرورة تعميق المفاهيم والمبادئ التي قضت بها المعايير الدولية للمراجعة الداخلية لدى .2

  .لية الالزمةيكافة المراجعين الداخليين من خالل عقد الدورات التدريبية التأه
مع ، بحوكمة المصارفقتها ومدى عالالعمل على متابعة تطور معايير المراجعة الداخلية  .3

  .إجراء دورات تدريبية للمراجعين الداخليين على هذه المعاييرالقيام ب
بـأداء  لمراجعة الداخلية لكي تتمكن من القيام ااستقاللية تدعيم أركان ومقومات العمل على  .4

  .تفعيل مبادئ الحوكمة داخل المصرفلضمان تطبيق وعلى أكمل وجه مهامها 
لجان المراجعة في المصارف للقيام بمهامها المطلوبة منها بشكل رئيسي والعمل تفعيل دور . 5

  .على زيادة كفاءة التقارير المقدمة للوصول إلى أهداف المصرف
المنـوط  إدارة المخاطر ألهمية الـدور   الدور الذي يجب أن تقوم به تركيز االهتمام على. 6

  .مة داخل المصارفتفعيل مبادئ الحوكبأدائها في 
رف في ختـام  اعدها المصتي تضرورة تضمين التقرير النهائي للبيانات والقوائم المالية ال. 7

  .تقريراً عن مدى االلتزام بمبادئ وقواعد الحوكمة في المصارفالمحاسبية  الفترة
قيام سلطة النقد الفلسطينية بمتابعة مدى التزام المصارف العاملة في فلسـطين  التأكيد على . 8

واعد الحوكمة ومدى التزام المصارف بالتعليمات الصادرة عن سلطة النقد والخاصة بمبادئ وق
  .بهذا الموضوع

كافة األطراف ذات العالقة بالمصرف بشـكل  الحوكمة لدى وثقافة نشر مفهوم العمل على . 9
أوسع من خالل إصدار النشرات والتعليمات المنظمة ألسس وقواعد التطبيق السـليم وآليـات   

والمتابعة والكشف عن المخالفات ومواطن الضعف أو القصور في مراحـل العمليـات   التنفيذ 
  .واألداء داخل المصرف

ضرورة التدريب المستمر ووضع البرامج الالزمة من قبل الجمعيات المهنية التخصصية . 10
لتأهيل المراجعين الداخليين للقيام بأدوارهم في ظل اإلطار الجديد لممارسة المهنة لدعم 

 .لحوكمة في المصارفا
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  المراجعالمراجع
  

  أوالً الكتب العربيةأوالً الكتب العربية
  

، ترجمـة سـمير   حوكمة الشركات في القرن الواحد والعشرونجون سوليفان وآخرون،  .1
 .2003كرم، إصدار مركز المشروعات الدولية الخاصة، واشنطن، 

ـ  الجزار، محمد محمد،  .2 ، ةالمراقبة الداخلية أسلوب تحقيق الرقابة الوقائية وتنميـة الكفاي
  .1987الناشر مكتبة عين شمس، القاهرة، مصر، 

، بدون ناشـر،  مراجعة الحسابات وفقا لمعايير المراجعة الدوليةجربوع، يوسف محمود،  .3
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 .2002اإلسكندرية، 
الـدار  : اإلسـكندرية  ،حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداريسليمان، محمد،  .7
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 .2008الجامعي للنشر، مصر، 
مراجعة الحسابات وحوكمـة الشـركات فـي بيئـة      علي، عبد الوهاب وشحاته، شحاته، .9

 .2007، اإلسكندرية الدار الجامعية، األعمال العربية والدولية المعاصرة
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  والدراساتوالدراساتثانيا الدوريات ثانيا الدوريات 
 

 التجربـة  علـى  الضـوء  إلقاء التقدم مع سبيل الشركات حوكمةأبو العطا ، نرمين،  .1

  .2003، مركز المشروعات الدولية الخاصة، المصرية
نموذج مقترح لتفعيل قواعد حوكمة الشركات فـي إطـار   إبراهيم، محمد عبد الفتاح،  .2

إلي المؤتمر العربي األول حول  ةمقدم يةبحثورقة  ،المعايير الدولية للمراجعة الداخلية
  .2005التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات، جمهورية مصر العربية، 

البدري، مسعود عبد الحفيظ، المعايير التي تحكم أداء المراجعة الداخلية في الشركات  .3
، 23-22، مجلـد  مجلة دراسات في االقتصـاد والتجـارة  الصناعية بمدينة بنغازي، 
 .2005جامعة قاريونس، ليبيا، 

ـ إالمراجعة ومراقبة الحسابات مـن النظريـة   بوتين، محمد،  .4 ، ديـوان  التطبيـق  ىل
 .المطبوعات الجامعية، بدون تاريخ

بكري، علي حاج، دور المراجعة الداخلية في تفعيل الرقابة االقتصادية في منظمات   .5
 .2005، مصر، معة األزهرالمجلة العلمية لكلية التجارة بنين جااألعمال، 

الحوكمـة المؤسسـية فـي    هواري، معراج عبد القادر و امجدل، أحمد عبد الحفيظ،  .6
، بحث غير منشور، جامعة القطاع البنكي و المالي و دورها في إرساء قواعد الشفافية

، نســــــخة اليكترونيــــــة  2006األغــــــواط، الجزائــــــر، 
http://www.infotechaccountants.com  

بحث مقدم إلي ، التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركاتخلف عبد اهللا، الوردات،  .7
المؤتمر العربي األول حول التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات، جمهورية 
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  استبانة  الدراسة) 1(ملحق رقم 

        ممممــــن الرحين الرحين الرحين الرحيــــبسم اهللا الرحمبسم اهللا الرحمبسم اهللا الرحمبسم اهللا الرحم

    
    غزةغزة  ––جامعة اإلسالميةجامعة اإلسالميةالال

  

    ااــعمادة الدراسات العليعمادة الدراسات العلي

    ارةارةــــــججــة التة التــليليــكك

    قسم المحاسبة والتمويلقسم المحاسبة والتمويل
  
  

  استبيان لبيان دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمةاستبيان لبيان دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة

  دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطيندراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين
        

  
  ...ت الكريمة األخ الكريم، األخ

  ..... وبعدالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته            
  

دور إدارات المراجعة الداخليـة فـي تفعيـل مبـادئ     يهدف هذا االستبيان إلي التعرف على 
وذلك كبحث أكاديمي تكميلـي   ،دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين –الحوكمة 

إن كافة المعلومات التي سـيتم الحصـول   كما ، بة والتمويللنيل درجة الماجستير في المحاس
  . فقط عليها سوف تكون سرية ولن تستخدم إال لغرض البحث العلمي

دور إدارات المراجعـة  ويساعد في بيـان   ،إن تعاونكم معنا يعزز البحث العلمي في فلسطين
من سيادتكم التكرم لذلك أرجو  ،الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة على المصارف في فلسطين

باإلجابة على أسئلة االستبيان بدقة مع العلم بأن صحة نتائج االستبيان تعتمد بدرجة كبيرة على 
  .صحة إجابتك

  
  مع الشكر                                                                       

  الباحث                                                                       
  إبراهيم اسحق نسمان                                                                       
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  في المربع المناسب لإلجابة ) x(الرجاء وضع عالمة 
  

  :أوالً األسئلة العامة

   35-25من                  25العمر                             أقل من  .1

  فأكثر                35من                                              
 

 الجنس                              ذكر                        أنثى .2

المؤهل العلمي                       دبلوم                     بكالوريوس                                     .3
  ماجستير                   دكتوراه                                                                

  
                                                                                    علوم مصرفيةالعلمي                    محاسبة                    تخصصال .4

  ......إدارة أعمال               أخرى حددها                                               
  

                10إلي  5سنوات                     من  5أقل من               سنوات الخبرة .5
  سنوات 10أكثر من                             

  
    CPA                  CIA      لشهادات المهنيةا.  6

CA                                             ACPA  
  ....أخرى حددها               اليوجد

 
 

 $مليون 30 -$ مليون 11            $مليون  10قل من أرأس مال المصرف       .7

  $مليون  31أكثر من      
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تفعيل مبادئ محكم ألعمال المراجعة الداخلية يؤدي إلى  نظامتطبيق : الفرضية األولى
   .الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطين

  

  األسئلة  
  موافق

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

1.   
وجود نظام محكم للمراجعة الداخلية لدى المصرف 

  . يساهم في تفعيل مبادئ الحوكمة
         

2.   
مع مديري المصـرف فـي    يتعاون مجلس اإلدارة

  .وضع نظام الرقابة الداخلية
          

3.   
يتولى تنفيذ نظام الرقابة الداخلية إدارة المراجعـة  

  .الداخلية
          

4.   
يوجد في نظام المراجعة الداخلية إجراءات للتأكـد  

  .من القيام بتطبيق مبادئ الحوكمة
          

5.   
تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمناقشة نظام الرقابة 

لداخلية مع المدقق الخارجي لمعرفة مـدى دقتـه   ا
  .ومناسبته

          

6.   

يتم فحص اإلجراءات من قبل المراجـع الـداخلي   
للتأكد من مطابقتها للسياسـات والخطـط والـنظم    
والقوانين واللوائح ومدى مسـاهمتها فـي تفعيـل    

  . مبادئ الحوكمة

          

  

وفق للمعايير المهنية الواجبة يؤدي إلـى   ةالقيام بعملية المراجعة الداخلي: الفرضية الثانية 
  .تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطين

 

  األسئلة  
  موافق

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

1.   
يمتلك المراجع الداخلي معرفـة كافيـة بالمعـايير    

  .المهنية الواجبة لتفعيل مبادئ الحوكمة
          

2.   
خلي تدريب وتعليم مستمر علـى  يتلقى المراجع الدا

المعايير المهنية الواجبة وكيفيـة تفعيـل مبـادئ    
  .الحوكمة
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3.   
يتوافر التأهيل الفني والخلفية العلمية المناسبة لدى 

  . المراجع الداخلي لتفعيل الحوكمة ومبادئها
          

4.   
يقوم المراجع الداخلي باسـتمرار بزيـادة كفـاءة    

تمكنـه مـن تفعيـل     وفعالية وجودة خدماته والتي
  .مبادئ الحوكمة

          

5.   
يلتزم المراجع الداخلي ببذل العناية المهنية الواجبة 
عند قيامه بإجراءات التحليل الالزمة فـي إطـار   

  .تطبيق مبادئ وعمليات الحوكمة

          

6.   

يأخذ المراجع الـداخلي فـي اعتبـاره المخـاطر     
الجوهرية التي قد تؤثر على أهـداف المصـرف   

تكفل إجراءات التأكيد وحـدها اكتشـافها   والتي ال 
  .حتى لو استخدمت العناية المهنية الالزمة

          

7.   
يتم توفير فريق عمل متخصص ممن يتوافر فـيهم  
المهارة والمعرفة والتخصص التي  تمكنهم من أداء 

  .أعمالهم بصورة صحيحة ومرضية

          

8.   
يوجد دليل مكتوب للسياسات واإلجراءات المتبعـة  

ة المراجعة الداخلية كدليل لعمل للمـوظفين  في إدار
  .في القسم

          

  

تفعيل مبادئ الحوكمـة فـي   تؤدي إلى استقاللية إدارات المراجعة الداخلية : الفرضية الثالثة
  .المصارف العاملة في فلسطين

 

  األسئلة  
  موافق

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

1.   
 الكاملة الصالحيات الداخلية المراجعة يوجد لمدير

 .وجه أكمل على القيام بعمله من تمكنه التي
          

2.   
 إدارة وصالحيات ومهام أهداف وتحديد يتم إصدار
 ومكتوب ومفصل واضح بشكل الداخلية المراجعة

 .الشركة إدارة مجلس من

          

3.   

 متفـرغ  مسـئول  الداخلية المراجعة إدارة يتولى
 لـه  ويكـون  بهـا،  ويعتبر أحد القيادات اإلدارية

 مجلـس  رئـيس  والتشاور مـع  مباشرة االتصال
  .اإلدارة

          



  
 

123 
 

4.   
يؤخذ بتوصيات المراجع الداخلي في كافة  النواحي 

  .المالية والمحاسبية والفنية ذات العالقة
          

5.   
يؤخذ بتوصيات المراجع الداخلي فـي المجـاالت   

  .االقتصادية واإلدارية ذات العالقة
          

6.   
مصالح المراجع ومصـلحة  ال يوجد تعارض بين 

  .المصرف في تطبيق مبادئ الحوكمة
          

7.   
يقدم المراجع الداخلي تقرير ربع سنوي إلى مجلس 
اإلدارة ولجنة المراجعة عن مدى التزام الشـركة  

  .بتطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة

          

8.   
يتم توفير كافة اإلمكانيات الالزمة للمراجع الداخلي 

  .المطلوبلكي يقوم بعمله بالشكل 
          

9.   

يوجد استقالل تنظيمي إلدارة المراجعة الداخلية من 
حيث مقدرتها للوصول إلى مجلس اإلدارة ولجنـة  
المراجعة واإلدارة العليا، ليمكنها من القيام بتفعيـل  

  .مبادئ الحوكمة

          

10.   
يتمكن المراجع الداخلي من الوصول إلى السجالت 

لـزم ألداء  واألشخاص المناسبين وغير ذلك لمـا ي 
  .واجبه دون قيود لتفعيل مبادئ الحوكمة

          

11.   
يوجد للمراجع الداخلي استقالل عن األنشطة التـي  

  . يقوم بمراجعتها
          

12.   
يمكن للمراجع الداخلي أن يقوم باتخـاذ قـرارات   
بدون أي ضغوط أو انصياع لمن تكون القـرارات  

  .ذات تأثير عليهم

          

  
تفعيل مبادئ تؤدي إلى نظم وإجراءات إدارة المخاطر طبيق وتقييم متابعة ت: الفرضية الرابعة

  .الحوكمة في المصارف العاملة في فلسطين
  

  األسئلة  
  موافق

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

1.   
يقوم المراجع الداخلي بتقييم أولي للمخـاطر ذات  
العالقة بالنشاط محل الفحص ويجـب أن تعكـس   

  . ذا التقييمأهداف المهمة ه
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2.   
 إلجراءات نظم بوضع الداخلية المراجعة تقوم إدارة

 الحوكمة لتطبيق مبادئ الشركة في إدارة المخاطر
 .سليم نحو على بها

          

3.   
 بنـاء  الداخلية المراجعة وإجراءات نظم وضع يتم

  .الشركة التي تواجه للمخاطر دراسة على
          

4.   

 بـآراء  روضع نظم لدراسة المخـاط  في يستعان
 ومديري ومراقبي الحسابات اإلدارة مجلس وتقارير
 المخـاطر  تلك وتقييم متابعة تحديث ويتم الشركة

  .بشكل دوري

          

5.   
يلتزم مدير التخطـيط الـداخلي بوضـع الخطـط     
الخاصة بالمخاطر عنـد إدارة نشـاط المراجعـة    

  .الداخلية

          

6.   
 يشتمل نشاط المراجعة الداخلية تحديد طبيعة العمل
بشأن التقييم واإلسهام في تحسين إدارة المخـاطر  

  .والرقابة وعمليات الحوكمة

          

7.   

علـى تقيـيم    ةالداخلي مراجعةتستند خطة نشاط ال
نشـاط   ، ويتولىالمخاطر مرة كل سنة على األقل

مراقبة وتقييم فعالية نظـام إدارة   ةالداخلي مراجعةال
  .صرفالمخاطر بالم

          

  

مبـادئ الحوكمـة فـي    في متابعة تحقيـق  دور لجنة المراجعة  اعليةف: الفرضية الخامسة
   .المصارف العاملة في فلسطين

  

  األسئلة  
  موافق

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

1.   
يتم اإلشراف من قبل لجنة المراجعة على عمليـة  
إعداد التقارير والقوائم المالية وأثرها لتفعيل مبادئ 

  .الحوكمة

          

2.   
يتم متابعة نشر القوائم الماليـة مـن قبـل لجنـة     

  .المراجعة
          

3.   
تقوم لجنة المراجعة بالكشف عن أي أضرار قـد  

  .حملة األسهمب ضرت
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4.   
تؤثر لجنة المراجعة في الوصول لألهداف وتفعيل 

  .مبادئ الحوكمة في المصرف
          

5.   
تقوم لجنة المراجعة بمتابعة فحص مـدى تطبيـق   

  .في المصرف مبادئ الحوكمة
          

6.   
تقوم لجنة المراجعة بالتحقق من كفاية نظام الرقابة 

  .الداخلية لتفعيل مبادئ الحوكمة
          

7.   
تقوم اللجنة بعمل التوصيات الالزمة لتفعيل مبادئ 

  .الحوكمة
          

8.   

السياسات المحاسـبية التـي     تقوم اللجنة بدراسة
ه يتبناها المصرف قبل اعتمادها وأي تغيير في هذ

السياسات، وتقديم ما تراه اللجنة مـن مقترحـات   
  .بشأنها يؤدي إلى تفعيل مبادئ الحوكمة

          

9.   

تقوم اللجنة باإلشراف على عمليات التقصـي ذات  
العالقة بالغش أو األخطاء التي تقع في المصـرف  
وكيفية تجنب األخطاء مما يساهم في تفعيل مبادئ 

  .الحوكمة

          

10.   
التقارير والمالحظـات التـي   تقوم اللجنة بدراسة 

يقدمها المدقق الخارجي ومدى مساهمتها في تفعيل 
  .مبادئ الحوكمة

          

11.   
تقوم اللجنة بالتحقق مـن اسـتقاللية المـراجعين    
الداخليين وتقديم أي مقترحات مـن شـأنها تأكيـد    

  .استقالليتهم، لتفعيل مبادئ الحوكمة

          

12.   

داخليـة  تقوم اللجنة بفحص خطة عمل المراجعة ال
في الشركة، ونطاق الفحص والتقارير التي تصدر 
عنها، ومدى مالئمة اإلجـراءات لتفعيـل مبـادئ    

  .الحوكمة

          

13.   
تقوم اللجنة اتخاذ ما يلزم للتأكد من عـدم مخالفـة   
الشركة لألنظمة والقوانين السارية في الدولة ومدى 

  .متها لمبادئ الحوكمةءمال
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  )2(ملحق رقم 
  

  بأسماء المحكمين  قائمة
  
  

  

  التخصص  االسم  رقم
  محاسبة  د سالم حلس.ا  .1
  محاسبة  د يوسف جربوع.ا  .2
  إدارة أعمال  د يوسف عاشور.ا  .3
  محاسبة  حمدي زعرب. د  .4
  محاسبة  ماهر ضرغام. د  .5
  وعلوم سياسية اقتصاد  عالء الرفاتي. د  .6
  إحصاء  نافذ بركات. د  .7

 

  


