
 
  
  

 البحث ممخص
عىدد  مرىز العى  ايهدف هذا البحث إلى  العرىرف ى ى   اللعا بىألس ايةألةىعز لعرزاىز لمىألن اللر 

الىى  عيريىىىم حاللىىىز النىىىرلألسا لىىن اىىىال  عىىىألن لىىىدآ العااجىىىا حىىال لرىىىأليير ا لعىىىألس لمىىىألن اللرامرىىىز  
اقىىد إرع ىىز البحىىث ى ىى  لىىيهم اللةىى  الليىىداي ا  اىل عألعهىىأل العيمعلعىىز جىى  عيريىىم حاللىىز النىىرلألس 

ريىىم لقعىىألس لىىدآ العااجىىا  ىىين الينىىألس اللريعىىز بأللدراةىىز حىىال لعا بىىألس عرزاىىز لمىىألن اللرامرىىز جىى  عي
 حاللز النرلألس 

عاصىى س الدراةىىز الىى  امىىاد ارعبىىألي لريىىا  قىىا  ذا د لىىز لرياعىىز  ىىين لعا بىىألس عرزاىىز لمىىألن 
 .اللرامرز لعحقيا الدار اللانم لزاألدة جألى عز حاللز النرلألس

 حاللز النرلألس  -لمألن اللرامرز : الكممات المفتاحية
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Abstract  

This research aims at  to identify the basic requirements for strength-

ening audit committees that lead to the activation of corporate governance by 

explaining the extent of consistency around the standards and mechanisms of 

audit committees, and their organizational processes in activating corporate 

governance .The research used the field survey method to measure the co-

mpatibility between the groups concerned with the study on the requirements 

for strengthening audit committees in activating corporate governance. 

 The study found that there is a strong moral correlation with significant 

significance between the requirements of strengthening audit committees to 

achieve the appropriate role to increase the effectiveness of corporate go0-

vernance. 

Key words: audit committees - corporate governance. 
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  مقدمة -1
لنىىا العرراىىا النىىأللم لحاللىىز النىىرلألس ىىىن  يىىز يعلرىىم جىى  يمىىألم عىىدار بلررجعىى  النىىرلألس  
اعراىىى  اللصىىىداقعز للةىىىعادل  اللر الىىىألس االعقىىىألرار اللأللعىىىز جلىىىألن لهىىىأل الةىىى ا جىىى  إحىىىداث عػيىىىراس 
ماهرا  ج   ينز ايىلألل بنلم ىألم  ا ج   ينز لهيز اللحألةبز ا اللرامرز بنلم األص  الذلك زاد 

م جىى  الةىىيااس ايايىىرة   ىىدار لمىىألن اللرامرىىز بصىىيعهأل  داو لىىن  دااس الحاللىىز  االعىى  عهىىدف ا هعلىىأل
إلىىى  لةىىىألللز لم ىىىس ايدارة  ازاىىىألدة جألى عىىىز امعيىىىز اللرامرىىىز ااةىىىعقاليعهأل ااىعبألرهىىىأل  ىىىألب  لىىى دال 

 الرقأل    ين اللرامع الداا   االاألرم  الم س ا دارة  
الرديىىىد لىىىن الليملىىىألس اللهيعىىىز  االهينىىىألس العنىىىرارعز   احمىىى  لا ىىىا  لميىىىز اللرامرىىىز   هعلىىىألم

ج  الرديد لن الدال  للأل نألرلس مهىاد الرديىد لىن البىألحرين  االهينألس الليملز لةاق اياراق اللأللعز
جىى  اليلىىر اللحألةىى   جىى  هىىذا ا هعلىىألم للىىأل لىىدار لمىىألن اللرامرىىز جىى  لمىىألل زاىىألدة لصىىداقعز القىىاانم 

 عأل ل قعألم بلهأللهىأل بليىأللة اجرأللعىز إلى  مأليىه دارهىأل جى  دىىم اةىعقالعز لىم اللأللعز  الةأليدة ايدارة الر
لىىىن اللرامىىىع الىىىداا   االاألرم  الىىىذلك ا رعقىىىألل  مىىىادة  دال يمىىىألم الرقألبىىىز الداا عىىىز الىىىأل يعبرىىى  لىىىن 
عحةىىين مىىادة ايدال اللهيىى   إذ عةىىهم امىىاد لميىىز اللرامرىىز جىى  عرزاىىز ا عصىىألل االعيةىىيا  ىىين ع ىىك 

م اللنلاس االصرابألس الع  عينى   يىيهم  بلىأل ياىدم عا عقىألس حاللىز النىرلألس ازاىألدة اياراف  اح
 جألى يعهأل 

   مشكمة البحث -2
ععلرىىىم لنىىىل ز البحىىىث جىىى  لىىىد  حألمىىىز يمىىىألم الحاللىىىز اللا ىىىا جىىى  النىىىرلألس الىىى    لعىىىألس  

العا بىىىألس الرىىىأليير  اعيمىىىعم لمىىىألن اللرامرىىىز  لػىىىرة زاىىىألدة اليألى عىىىز  اعحقيىىىا ايهىىىداف الرقأل عىىىز  
النىىىيألجعز امىىىادة العقىىىألرار اللأللعىىىز  جيىىىدار العةىىىألدل الرنعةىىى  ل بحىىىث حىىىال لألهعىىىز العرزاىىىزاس ايةألةىىىعز 
ل مألن اللرامرز العى  عىدد  الى  عيريىم حاللىز النىرلألس اللقيىدة جى  ةىاق اياراق اللصىراز  اعرع ىز 

 العةألد س اليرىعز للنل ز البحث جعلأل ي  :
 لأل لدآ العااجا حال لرأليير جألى عز لمألن اللرامرز ج  عيريم دار حاللز النرلألس   -1
 لأل لدآ العااجا حال  لعألس )لهألم( لمألن اللرامرز ج  عيريم دار حاللز النرلألس  -2
 لأل لدآ العااجا حال الرل عألس العيمعلعز ل مألن اللرامرز ج  عيريم دار حاللز النرلألس   -3

 أهمية الدراسة -3
ع عةه الدراةز  هليعهأل الر لعز لن اال دىىم الللعبىز الررةعىز بلعا بىألس عرزاىز لمىألن اللرامرىز ذاس 
ايرر ج  عيريم حاللز النرلألس  للىأل ععلرىم ايهلعىز الرل عىز جى  ا ىراز الىدار اللهىم ل مىألن اللرامرىز 
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ير لةىىىعاعألس جىىى  زاىىىألدة جألى عىىىز حاللىىىز النىىىرلألس اعا عقهىىىأل ى ىىى   رة الااقىىىع لع ىىىان لرنىىىدا  جىىى  عىىىاج
 قعألةع  عللن ا حع ألم إليهأل ىيد الحلم ى   مادة العقألرار اللأللعز الارمألس اليمألم اللحألة   

  أهداف البحث -4
جىىى   ىىىال عةىىىألد س البحىىىث ا هليعىىى  يعلرىىىم الهىىىدف الرنعةىىى  لهىىىذا البحىىىث جىىى  العرىىىرف ى ىىى    

س  اايقةىم لىن هىذا الهىدف العرزازاس ايةألةعز ل مألن اللرمرز العى  عىدد  الى  عيريىم حاللىز النىرلأل
 الرنعة  لملاىز ايهداف اليرىعز اآلععز:

  عألن   هلعز لرأليير جألى عز لمألن اللرامرز ج  عيريم دار حاللز النرلألس  -1
  عألن  هلعز  لعألس )لهألم( لمألن اللرامرز ج  عيريم دار حاللز النرلألس  -2
 حاللز النرلألس  عألن  هلعز الرل عألس العيمعلعز ل مألن اللرامرز ج  عيريم دار  -3
 فروض البحث -5

عحقعقأل يهداف البحث  احا  للنل ع   الإلمألبز ى   العةألد س الاألصز  هألا ععلرىم جىراة  
البحىىث جىى  اليىىرة الرنعةىى  الىىذ  يىىيص ى ىى   يىى  ن يامىىد ارعبىىألي لريىىا  ذا د لىىز احصىىألنعز   ىىين 

ن اايقةىىم هىىذا  حاللىىز النىىرلألسلعا بىىألس عرزاىىز لمىىألن اللرامرىىز عحقىىا الىىدار اللانىىم لزاىىألدة جألى عىىز 
 اليرة ال  اليراة اليرىعز اآلععز:

اليرة اليرى  ايال:  يامد جىراق لرياعىز ذا د لىز إحصىألنعز  ىين جنىألس الدراةىز حىال لعا بىألس  -
 جألى عز حاللز النرلألس 

اليىىرة اليرىىى  الرىىألي :  يامىىد جىىراق لرياعىىز ذا د لىىز إحصىىألنعز  ىىين جنىىألس الدراةىىز حىىال لرىىأليير  -
 عيريم لمألن اللرامرز ليألى عز حاللز النرلألس 

اليىىرة اليرىىى  الرأللىىث:  يامىىد جىىراق لرياعىىز ذا د لىىز إحصىىألنعز  ىىين جنىىألس الدراةىىز حىىال  لعىىألس  -
 لمألن اللرامرز ليألى عز حاللز النرلألس 

اليىىرة اليرىىى  الرابىىع:  يامىىد جىىراق لرياعىىز ذا د لىىز إحصىىألنعز  ىىين جنىىألس الدراةىىز حىىال عيمىىعم  -
 رامرز ليألى عز حاللز النرلألس  لمألن الل

 منهج البحث -6
 عحقعقأل  يهداف البحث اااعبألرا  لير عألع  يعم اعبأل  الليألهم الر لعز اآلععز: 
برىىرة ا اىىألر اليمىىر  ل دراةىىز اةعىىألن لىىأل عيألالىى  ايده اللحألةىى   الةىىأل ا  المنننهج اتسننتقرا  :  -  

بن ن دار لمألن اللرامرز ج  عيريم حاللز النرلألس حع  عللن الاقاف ى   العرزازاس اللا ابىز 
 لهذو ال مألن االع  ععحقا ليهأل جألى عز حاللز النرلألس 
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ألنلىز ايةعقصىألل ( العى  عللىن لىن حيث إةعادام  داة ملع ال عأليىألس ) ق منهج المسح الميدان : - ه
االهأل اةعقصألل ر   جنألس الدراةز حال لىد  العااجىا جعلىأل  ييهلىأل حىال عرزاىزاس لمىألن اللرامرىز 

 الع  عرلم ى   زاألدة جألى عز حاللز النرلألس 
 تنظيم البحث -7

 عحقعقأل يهداف البحث ااجقأل لليهم   اعحقعقأل  ليرا  ا يعم عقةعم البحث ال  اليص ين العألليين 
 اليصم ايال: ا األر اليمر  االدراةألس الةألبقز 

 اليصم الرألي : الدراةز الليدايعز 

 الفصل األول

 اتطار النظري والدراسات السابقة 

لىىن اىىال عيىىألال برىىة ليىىألهعم لمىىألن يهىىدف هىىذا اليصىىم الىى  ىىىرة ا اىىألر اليمىىر  ل بحىىث 
اللرامرز االحاللز االدراةألس الةألبقز الع  اا ىحس ع ىك الليىألهعم الىد  الراقىز  يىيهم  حيىث يىدد  
العلةىىىىك بلرىىىىأليير ا لعىىىىألس اعيمىىىىعم لمىىىىألن اللرامرىىىىز الىىىى  عىىىىاجير جرصىىىىز ل يىىىىرة لزاىىىىألدة جألى عىىىىز حاللىىىىز 

 النرلألس  اعقةم هذا اليصم ال  اليرىعألس اآلععز:

 عرض تحميم  لحوكمة الشركات وآليات تفعيمها: 1-1
مهىرس ىىدة عررايىألس لحاللىز النىرلألس جى  اليعىرة ايايىرة   : مفهوم حوكمنة الشنركات: 1-1-1

اذلك يمرا  لنلالعز هذا الليهام اارعبألا  بأللرديد لن اللمأل س لن مهز اااعاف ا عمألهألس الرقألجعز 
ا  للىىىأل دجىىىع برىىىة البىىىألحرين إلىىى  عصىىىييا لاع ىىىا االا يعىىىألس اليلراىىىز ل لهعلىىىين بىىى  لىىىن مهىىىز  اىىىرآ 

العرألراا اللعر قز بحاللز النرلألس ج  نلم لحىألار  يرلىز لىم ليهىأل ى ى  مأليىه لىن الماايىه العى  
 (2212عػايهأل حاللز النرلألس اه  للأل ي    )يمم   

االىذآ يرلىز ى ى  ارعبىألي حاللىز النىرلألس بق ىألعأل  المحور األول: توجيه أداء الشركات ورقابتهنا:-
النىىىىرلألس اللعلر ىىىىز  عامعىىىى  ارقألبىىىىىز ايدال  الىىىىذلك يىىىىعم عرراىىىىا الحاللىىىىىز حةىىىىه عقراىىىىر لىىىىىألد ارآ 

(Cadbury  الصألدر ىن ةاق ليدن ل اراق اللأللعز ج )يز نالحاللز هى  يمىألم بلامبى   1992  
 ج  هذا اللمألل النرلألسنعرع ر العرراا ايةهم ااي رر نياىأل   عدار

المحنور الاننان : تحدينند األطننراف لات الصننمة بحوكمنة الشننركات وتو ننيح الواجبننات والمسننؤوليات -
: االىذآ يرلىز ى ى  اياىراف ذاس الصى ز بحاللىز والسمطات الممنوحنة لهنم وفقنام لمفناهيم محندد 

س اجقىأل  لىذلك النرلألس  اعة   ال ال ى   برة الليألهعم الع  عةعيد إليهألا إذ عرد حاللز النىرلأل
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اللحار الذآ عللن للم س ايدارة االلديران  الذلك اللرامرين ج  النىرلز لىن عحلىم لةىدالعألعهم 
 بلم ىدالز انيألجعز  الاامهز لةألن ز حل ز ايةهم ا صحأله اللص حز اياران بن ن ذلك  

: خننر  المحننور الاالننث: أهننداف حوكمننة الشننركات وأهميتهننا لحممننة األسننهم وأصننحاب المصننمحة األ-
االىىذآ يرلىىز ى ىى   هىىداف حاللىىز النىىرلألس ا هليعهىىأل للصىىدر قعلىى  لحل ىىز ايةىىهم  ىىلن الياىىألق 

 اللحداد لهأل الصدر قعل  يصحأله اللص حز اياران  لن الياألق اياةع ل حاللز 

اعةعيعم البألحرز لن اال الليألهعم اللقدلز لحاللز النرلألس  ن  لم ليهام ل حاللز   د ا ن 
ألةىىىىى  بةىىىى العألس اياىىىىىراف ذاس الراقىىىىز بأللنىىىىىرلز  ابأللعىىىىألل  هيىىىىىألك لملاىىىىى  لىىىىىن يىىىىرعب  بنىىىىلم  ة

الاصىىىألنص العىىى  يمىىىه  ن ععىىىااجر جىىى  هىىىذو الةىىى العألس حعىىى  يعحقىىىا الػىىىرة لىىىن ارال عا يىىىا هىىىذا 
 (:2228الليهام )حلألد   

اعقصد ب  إعبأل  لاع ا اياراف ج  النرلز ل ة اك ايااق  الليألةه االصحع  ج  اتن باط : -
 .  دال لهأللهم

 اععلرم هذة الاصألنص جعلأل ي  :  خصا ص حوكمة الشركات: 1-1-2

 اعري  عقدعم صارو حقعقع  ااا حز ل م لأل عحدث داام النرلز  لرم ايجصألح ىن الشفافية: - 
 هىىداجهأل اللأللعىىز االعقىىألرار الةىىياعز جىى  الاقىىس الليألةىىه  اعقىىدعم الحةىىألبألس ابقىىأل  للبىىألد  اللحألةىىبز - 

 دالعأل    الرأللز اللق الز
اعقصد  هأل اةعقالعز لم س ايدارة اال مألن العألبرز ل   بألي ألجز إلى  ىىدم امىاد     اتستقاللية:- 

  ػاي عراق ىل هم داام النرلز   
اعقصىىد  هىأل  ن علىىان ل لةىألهلين الحىا جىى  لةىألللز الحألةىىبز لىا  لىىن  ى ىألل لم ىىس المسناءلة: - 

عىىىأل   اللرامرىىىز الداا عىىىز االاألرمعىىىز   اايدارة العيييذعىىىز ىىىىن ايدارة اال مىىىألن العألبرىىىز لىىى   ايدارة الر 
 قراراعهم   بألي ألجز إل  إللأليعز عقيعم اعقدير  ىلأللهم   

 .اعري  عحلم اللةدالعز  لألم ملعع اياراف ذاآ اللص حز ج  النرلزالمسؤولية: - 
عةىىىىألاعز  ىىىىين يمىىىىه  ن ع ىىىىلن إاىىىىألر حاللىىىىز النىىىىرلألس اللرألل ىىىىز الل اعقصىىىىد  هىىىىأل  يىىىىزالعدالننننة: - 

اللةىىألهلين    يمىىه احعىىرام حقىىاق لاع ىىا اللملاىىىألس ا  صىىحأله اللصىى حز جىى  النىىرلز االرىىدل 
 ج  اللرألل ز  ييهم  

اعقصىىد  هىىأل قعىىألم النىىرلز بلةىىألهلألس عييىىد ملعىىع  اىىراف اللمعلىىع   اقىىد المسننؤولية اتجتماعيننة: - 
للمعلىىىىع اعرلىىىىم ى ىىىى  ع ىىىىان هىىىىذو اللةىىىىألهلألس امعلألىعىىىى   ا  ينعىىىىز  ا اقعصىىىىألدع   ع يىىىىم عىىىىدىعم ا

 اللحألجمز ى يهأل 
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 OECDصىدرىن ليملىز العرىألان ا قعصىألد 1999جى  ىىألم  مبادئ حوكمة الشنركات: 1-1-3
لملاىىىز لىىن القااىىىد االلبىىألد  اللا ابىىز يج ىىم الللألرةىىألس ايداراىىز االلأللعىىز جىى  النىىرلألس عحىىس 

حيىث  صىدر الةىز لبىألد   اىىدلس هىذو   Principles of Corporate Governance ىيىاان
 (  اععلرم هذو اللبألد  جعلأل ي  : OECD , 2004   ألجز ل د  ةألدس ) 2224اللبألد  ىألم 

يمىه  ن عرلىم هعلىم حاللىز النىرلألس  حيىث ة الشركات:فعال لحوكم إطار : توافر1-1-3-1
القأليان اعحىىدد  ا ىىاح عقةىىعم ى ىى  رجىىع لةىىعاآ النىىيألجعز اليىىأللة ايةىىااق  ا ن يعااجىىا لىىع  حلىىألم 

 اللةدالعألس  ين الهينألس اللاع يز اللةدالز ىن اينراف االرقألبز اايلزام  عا يا القأليان 

اعنىىلم يقىىم ل  عىىز ايةىىهم  ااععىىألر  ى ىىألل لم ىىس  : : حفننح حقننوي جميننا المسنناهمين1-1-3-2
هلين جىىى  اللنىىىألرلز جىىى  ايدارة  اللنىىىألرلز جىىى   رةىىىألح النىىىرلز  لرامرىىىز القىىىاانم اللأللعىىىز احىىىا اللةىىىأل

 .امعلألىألس الملرعز الرأللز

يمه  ن عليم إاألر  ةألليه للألرةز ة األس ايدارة  : : المعاممة المتساوية لممساهمين1-1-3-3
جىىىى  النىىىىرلألس اللرألل ىىىىز اللع ألجنىىىىز لملعىىىىع اللةىىىىألهلين  الىىىىن  يىىىىيهم صىىىىػألر اللةىىىىألهلين االلةىىىىألهلين 

ل حصىىال ى ىىى  عرىىاعة   جر ىىى  جىى  حأللىىىز ايمأليىىه  لىىم اييبػىىى   ن ععألحىىم لألجىىىز اللةىىألهلين جرصىىىأل  
ايعهىىىألك حقىىىاقهم  ا ن يىىىعم لحألةىىىبز لىىىم لىىىن قىىىألم بأليعهىىىألك هىىىذو الحقىىىاق   ا العاىىىىه  هىىىأل   ا اىىىدا  

 اللةألهلين 

   ايعهىألك اعنلم احعرام حقاقهم القأليايعز  االعرىاعة ىىن  ح  :دور أصحاب المصال: 1-1-3-4
لع ك الحقاق  الذلك  لعألس لنألرلعهم اليرأللز ج  الرقألبىز ى ى  النىرلألس  احصىالهم ى ى  اللر الىألس 

 اللا ابز   اعقصد ب صحأله اللصألل  ال ياك االرألل ين احل ز الةيداس االلاردين االرلال 

الحةىألبألس  اععيألال ايجصألح ىن اللر الألس الهأللز ادار لراقهاإلفصاح والشفافية :  :1-1-3-5
 .اايجصألح ىن ل  عز اليةبز الرمل  لن ايةهم  اايجصألح اللعر ا ب ى ألل لم س ايدارة

يمىىىىىه  ن يعىىىىىىع   ةىىىىى اه للألرةىىىىىىز حاللىىىىىز النىىىىىىرلألس  : مسنننننؤوليات مجمننننننس اإلدارة :1-1-3-6
ايةعرنىىألدعز ايةىىىعراعيمعز لعامعىىى  النىىرلألس  للىىىأل يمىىىه  ن عليىىم اللعألبرىىىز لىىىإلدارة العيييذعىىز لىىىن ق ىىىم 

  س ايدارة   ا ن ع لن لةألللز لم س ايدارة لن ق م اللةألهلينلم

 : مقومات لجان المراجعة ودورها فى  تفعيل حوكمة الشركات1-2
لرىىم إاىىألرا  لقعرحىىأل  لىىدار لمىىألن اللرامرىىز جىى  ععللىىن عيىىألال لقالىىألس  دال لمىىألن اللرامرىىز االعىى  
 عيريم حاللز النرلألس ج  ال ينز اللصرا  للأل ي  : 
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 فى تفعيل حوكمة الشركات ةإطار مقترح لدور لجان المراجع

 إىداد البألحرز اللصدر : 

 ةيعيألال لرأليير جرأللعز  دال لمألن اللرامرز للأل ي  :: معايير فعالية أداء لجان المراجعه: 1-2-1

عرىىىد األصىىىعز ايةىىىعقال لىىىن  هىىىم الاصىىىألنص الاامىىىه عااجرهىىىأل جىىى  لميىىىز سنننتقالل: : اإل1-2-1-1
اللرامر  يمرا  للىأل علر ى  لىن رليىزو هأللى  ليرأللعىز  دال الىدار الرقىأل   ل ميىز اللرامرى    الىن رىم عرع ىر 
هىىذو الاألصىىع  ليا قىىأل  ليمىىألح لميىىز اللرامرىى  جىى   دال  داارهىىأل بيرأللعىى    جهىى    للأليهىىأل  ن ع ىىان  داو 

لا عرز ع اايهأل لن إى ألل غير عيييىذيين   اعلرىم لميىز اللرامرى  اى  الىدجأل  ايال لليىع  جرألل  يمرا  
(  ا  ىىىد لىىىن عىىىااجر 2213اقىىىا  لاألليىىىألس ايييىىىراد بأللةىىى ا  لىىىن ق ىىىم ايدارو العيييذعىىى  )ى ىىىداليعألح   

ةمعبيير فعبلية أداء لجبن المراجع  

 اإلطتقالل انتاو.1

 حانعًهُ جوانخثز انتأهُم انعهًً.2

 حتذل انعُاَه انالسي.3

 دورَح اإلجتًاعاخ.4

ةآليبت لجبن المراجعه لتفعيل الحوكم  

 حانًزاجعه انذاخهُ.1

 حانزقاته انذاخهُ.2

 حانًزاجعه انخارجُ.3

 حانقىائى و انتقارَز انًانُ.4

 جيجهض اإلدارانعالقه يع .5

ةظيم لجبن المراجعتن  

 أطهىب انتعٍُُ .1

 حيذج انعضىَ.2

 عذد األعضاء غُز انتُفُذٍَُ.3

 َظة يهكُح األطهى نكم عضى.4

لجبن 

ةالمراجع  

حوكمة 

 الشركبت
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  ( , Mustafa and Meier : لملاىى  لىن النىراي يىعبىألر ى ىا لميىز اللرامرى  لةىعقا   هلهىأل
(2226 

    علان لن لامي  النرل   ا إحدآ النرلألس العألبر  لهأل   -
   عحصىىم ى ىى   عىىز للألجىى س لأللعىى  لىىن النىىرل   ا إحىىدآ النىىرلألس العألبرىى  لهىىأل  اىىاف الللألجىى س  -

 الع  عحصم ى يهأل لقأل م الادل  ج  لم س ايدارو  
 ر  لهأل     علان  حد  قألرة  لاما عيييذآ داام النرل   ا إحدآ النرلألس العألب -
    علان ل   عز رااب  ىألن ع  لع  آ لن  ى ألل اللم س قد عدرر ى   عقديرو اللةعقم   -
   علان لديرا  عيييذعأل  ج  إحدآ النرلألس الع  لهأل ىاقألس عمألرا  لىع النىرل   ا إحىدآ النىرلألس  -

 العألبر  لهأل   ا عري  هذا  ي  لم عة ا ل  العرأللم لع النرل  للارد  ا ىليم  

يعىىىاجر لىىىدآ ى ىىىا لميىىىز اللرامرىىىز الا ىىىرة يمىىىه  ن   :: التأهينننل العممننن  والخبنننرة العممينننة1/2/1/2 
ال ألجعز ةاال ج  ا عرز ينألي النرلز  ا ج  اللمأل س اللأللعز االلحألة عز ا عللن ايةعرألي   ىبرة 

ل عرىىرف الا ىرال جىى  اللمىأل س العىى  عحعىىألمان إليهىأل   اىقىىد لقىأللاس لىىع اللىىديران العيييىذيين بأللنىىرل  
ج  ملهاراز لصىر الررةعى  جقىد يىص دليىم قااىىد ا لرىأليير ى   ايبرألد اللاع ي  ييناز النرل   ا 

حاللىىز النىىرلألس ى ىى   ن علىىان لىىن  ىىلن  ى ىىألل لميىىز اللرامرىى  ى ىىاا  ااحىىدا  ى ىى  ايقىىم للىىن 
صىىدار لىىديهم لررجىى  ادراعىى  بىىأليلار اللأللعىى  ا اللحألةىى ع  ) الىىدليم اللصىىرآ لحاللىىز النىىرلألس   اي

 ( 2216الرأللث   

: يعا ه لن ى ا لميز اللرامرى   ىذل لىم الريألعى  جى   دال لهلىعهم : بلل العناية الالزمة1/2/1/3
دارة    اذلىىىك لىىىن اىىىال : العاامىىىد بنىىىلم دارآ جىىى  النىىىرل    االلعألبرىىى  اللةىىىعلرو لىىىإلدارو اللأللعىىى  اا 

ألرم   اايلعىىىزام بألللرىىىأليير الازلىىى  ا اللرامرىىى  الداا عىىى    االليألقنىىى  االحااراللةىىىعلرلع اللرامىىىع الاىىى
الحرص ى   ح ار ايمعلألىألس ا ن علاياا جألى يين جيهأل   ا ع أل   ذل لم ة م العرألان ا العرأللىم 

 ايهعلألم ال ألجيين  يمم الرقألب  الداا ع    ا

لقد  اذ لا ا  إمعلألىألس لميز اللرامرى  إهعلأللىأل  ل يىرا  لىن مأليىه : دورية اإلجتماعات: 1/2/1/4
الهينألس رغب  ليهم ج  الاصال إل  عاصعألس ليألةب  عحلىم ىل عىز ايمعلألىىألس بلىأل يىددآ  البألحرين ا

إلىى  عحقيىىا اليرأللعىى  اللينىىادو  جيمىىه إن عحىىرص الر ىىا ى ىى  ح ىىار ايمعلألىىىألس الداراىى   اىىىألدة 
 ع ىىىىان  رةرىىىىز إمعلألىىىىىألس اىىىىال الةىىىىي  لععااجىىىىا لىىىىع إىىىىىداد القىىىىاانم اللأللعىىىى  الداراىىىى    اعلىىىىان إىىىىىداد
ايمعلألىىىىىألس لىىىىن لهلىىىىز  لأليىىىىز ال ميىىىى  ) اع ىىىىان ل حقىىىى  ب لأليىىىىز لم ىىىىس ايدارو ( اجقىىىىأل  للهىىىىألم ال ميىىىى  
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اعازارهأل الزليى  اا ىعلألدهىأل لىن رنىعس ال ميى   ااىعم ع  يىا رنىعس الةىر لير ىس لىأل دار جى  ال ميى  لىن 
 (  2213ليألقنألس الأل إيعهس إلع  لن عاصعألس الأل  عاذ لن إمرالاس )ى داليعألح   

للأل ة ا عللن القال اي  إذا عااجرس اللرىأليير االاصىألنص الةىألبق  جى  ى ىا لميىز اللرامرى         
ايةىىىعقالع   ال يىىىأللو الر لعىىى  االا ىىىرو  القىىىدرو ى ىىى   ىىىذل الريألعىىى  الازلىىى   االحىىىرص ى ىىى  ح ىىىار  )

رألل  لعااار ايمعلألىألس الدارا  (  ج يهأل عري  عاجر لقالألس يمألح  دال لمألن اللرامر   اليا قألس ج
 هذا ايدال  للأل عةألىد ى   القعألم بأللدار اييمأل   لهذو ال مألن بأللنرل  

 اععلرم هذة اآللعألس ج  :: آليات لجنة المراجعة لتفعيل حوكمة الشركات : 1/2/2

:  حد اللةنالعألس ايةألةع  ل ميز اللرامر  ه  الع  د لىن  ن اللرامىع : المراجعة الداخمية1/2/2/1
 ق  دىلأل  لعس جق  لن ال مي  ا ل ن  ع أل  لن العيمعم للم حع  عللن  ن ييهة بلهأللى  الداا   ي

بيرأللعىىى     ىىىر ا  ن عييىىىد العياىىىعم للىىىم   ا يمىىىه  ن عمهىىىر لميىىىز اللرامرىىى  ل ملعىىىع  يهىىىأل عقىىىا ارال 
 اللرامرىى  الداا عىى    ا للىىأل لىىألن الا ىىع الػأللىىه  ن يرجىىع رنىىعس اللرامرىى  الداا عىى  عقىىألرارو إلىى  إدارة
النرل  ج ي  عقع ى   ىألعا لميز اللرامر  لةنالعز دىم إدارة اللرامرى  الداا عى  ا إةىعقالهأل ) الةىقأل 

  1995   ) 

جىى  ملهاراىى  لصىىر الررةعىى  ارد  ىىدليم قااىىىد ا لرىىأليير حاللىىز النىىرلألس الرديىىد لىىن ال ىىااب       
اللرامرىىىى  ا لىىىىذلك عحقيىىىىا العىىىى  عةىىىىألىد ى ىىىى  ايعصىىىىألل اللعبىىىىألدل  ىىىىين اللرامرىىىى  الداا عىىىى  ا لميىىىىز 

 ايةعقالع  يدارة اللرامر  الداا ع  حيث ذلر الدليم لأل ي   :

يعال  إدارة اللرامر  الداا ع  لةنال لعيرغ لذلك بأللنىرل    ا علىان لىن القعىألداس ايداراى   هىأل ا -  
يدارو يعبع لبألنرة الر ا الليعده   للأل علان ل  ايعصىألل لبألنىرة ا العنىألار لىع رنىعس لم ىس ا

 ا عح ر لم إمعلألىألس لميز اللرامر   

علىىان عريىىين ا عمديىىد ا ىىىزل لىىدير إدارة اللرامرىى  الداا عىى  ا عحديىىد لرألل عىى  اللأللعىى  بقىىرار لىىن  - 
 الر ا الليعده بنري لااليقز لميز اللرامر   

للرامرى  ى ى  عقدم لدير إدرو اللرامرى  الداا عى  عقراىرا  رةىع ةىياآ إلى  لم ىس ايدارو ا إلى  لميىز ا- 
لدآ إلعزام النىرل  ب حلىألم القىأليان ا القااىىد الليملى  لينىألاهأل ا لىذلك ىىن لىدآ إلعزالهىأل بقااىىد 

 الحالل   
( إلىى   يىى  جىى  لىىأليا  (Braiotta and Zhan,2008لقىىد  نىىألر : المراجعننة الخارجيننة: 1/2/2/2

 ىىىألد ايعحىىألد ايارةىى  ا لرهىىد ايعحىىألد ايارةىى  ع  يىىد لاقيهلىىأل حىىال لمىىألن اللرامرىىز ا  2226
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 صىىدر ىىىدة قااىىىد عىىدىم دار لمىىألن اللرامرىى  جىى  عحقيىىا إةىىعقالعز اللرامىىع الاىىألرم    ا ع ىىك 
 القااىد ععلرم ج  : 

 ى   عقاعز اللحألةب   عقام لميز اللرامر  بلراقبز اللرامر  الاألرمع  ا عرلم - 

عقىىىام لميىىىز اللرامرىىى  بلراقبىىىز إةىىىعقال اللرامىىىع الاىىىألرم  ا بنىىىلم اىىىألص عقىىىدعم اىىىدلألس إ ىىىألجع  - 
 ل نرل  لحم اللرامر   

 عقدم لميز اللرامر  عاصعألعهأل بن ن عريين اللرامع الاألرم   - 

للرامرى  ىىن ايلىار يمه ى   اللرامع الاألرم   ا نرلز اللرامر   ن عقدلأل عقألرار إل  لميىز ا-   
ايةألةع  الع  مهرس  ريألل اللرامر  ا بنلم األص  آ  را ج  الرقألب  الداا ع  ى   العقراىر 

 اللألل  لدآ النرل    

إن إحىدآ لةىنالعألس لم ىس ايدارو امىاد يمىألم رقألبى  داا ى    :  نظام الرقابة الداخمية:1-2-2-3
ز اليمىىىألم ا عقىىىدعم  آ عاصىىىعألس للم ىىىس جرىىألل االعىىى  ىهىىىد بىىى  ل مىىىألن اللرامرىىى  ل عحقىىا لىىىن ليألعىىى

ايدارو لن ن يهأل عيريم اليمألم ا عااارو بلىأل عحقىا  هىداف النىرل   ااىرآ ى ى  انىحألع   يى  لىن 
ال رارآ  ن ع ان لميز اللرامر  ى   ى م بةبرز ىيألصر رنعةع  ليمألم الرقألب  الداا ع  اليرألل 

 (  2227) ى   ا نحألع     اه 

 الرقألب  العيمعلع   - 

 اا  العااار ا العػيير ج  يمم الرقألب  الداا ع   - 

 الرقألب  ى   العقرار ا ة األس ايىعلألد الازل  ل قعألم بأللرل عألس اللاع ي   - 

 يمم الرقألب  اللحألة ع   - 

 يمم حلألعز ايصال  - 

 الرقألب  ايدارا   - 

 الرقألب  ى   العاريا   - 

القىىىىاانم اللأللعىىىى  الليىىىىعم اليهىىىىألن  ل يمىىىىألم اللحألةىىىى     عرىىىىد : القننننوا م والتقننننارير الماليننننة:1-2-2-4
جألللر الألس اللحألة ع  عةعادم ج  إعاألذ القراراس لن ق م لةعادليهأل  الىن  مىم زاىألدة ايىعلألدعى  
االنيألجع  ج  اللر الألس اللحعااو ج  القاانم اللأللعى  اللر يى   ازاىألدة رقىز اللةىعرلران ااياىراف ذاس 
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عم عحديىد الرديىد لىن اللهىألم ل ميىز اللرامرى  عمىألو القىاانم اللأللعى    الىن   رزهىأل الراق  ج  النرل   
 (  2214لأل ي   :) إةلألىيم   

 لعألبرز لدآ عقيد النرل  بقأليان اياراق اللأللع  ااييمل  االعر علألس ا القراراس الصألدرو بلامب   - 
قىىدعم العاصىىعألس بنىى يهأل لىىع العرليىىز دراةىىز العقىىألرار الداراىى  ق ىىم ىر ىىهأل ى ىى  لم ىىس ايدارو   ا ع- 

 ى   : 

 اليمر ب آ عػير ج  الةعألةألس اللحألة ع  اللعبر    -

اليمىىىىر بىىىى آ عاىىىىر  ى ىىىى  حةىىىىألبألس النىىىىرل  مىىىىرال ىل عىىىىألس العىىىىدقيا  ا يعيمىىىى  للقعرحىىىىألس لرامرىىىى   -
 الحةألبألس   

لرامرعهىىىأل لعألبرىىىز ملعىىىع الق ىىىألعأل العىىى   رألرهىىىأل لرامرىىى  الحةىىىألبألس الىىىداا يين ا الاىىىألرميين ل ىىىلألن  -
 بنلم ة عم  

إةىىىعرراة القىىىاانم اللأللعىىى  الةىىىياع  ق ىىىم ىر ىىىهأل ى ىىى  لم ىىىس ايدارو   ا اليمىىىر جىىى  لىىىدآ عىىىاجير - 
 اللر الألس الع  عحعألمهأل لةعادليهأل  

 جهم ا عقيعم ياىعز اييراداس الع  عمهر ج  قألنلز الدام   - 

الللرم الرنعة  لحل ز ايةهم  جهىا عرد لم س ايدارو ها : العالقة ما مجمس اإلدارة: 1-2-2-5
يعال  إدارة  لار النرل   يألل  ى   عياعة الملرع  الرلالع   ايمرا  ل األلز ايىبألل اللال   إل  
لم س ايدارو  ا ىدم إعألحز الاقس ال ألف يى ألل اللم س ل قعألم  ملعع اامبألعهم   ا لردم عىااجر 

ألل لم ىىس ايدارو  جىى ن اللم ىىس عقىىام  ع ىىاان برىىة اللررجىى  االدراعىى  اللأللعىى  االا ىىرو لملعىىع  ى ىى
ال مألن اليرىع  الع  عرلم ى   لةألىدع  ج  الاجألل بلةنالعألع    ا لرم   رز ع ك ال مألن ه  لميز 
اللرامر   اةذلك عرىد لميىز اللرامرىز إحىد  ال مىألن اللي رقىز ىىن لم ىس ايدارة  ااعحىدد دار لميىز 

للأللعز الةياعز اللردة لن مأليه ايدارة  اع ع  دارهأل الرنعةى  اللرامرز ج  اينراف ى   العقألرار ا
ج  العحقا لن ليألعز يمألم الرقألبز الداا عز اعيييذة بيألى عز  اعقدعم    عاصعألس للم س ايدارة لىن 
نىى يهأل عيريىىم اليمىىألم اعاىىاارة بلىىأل عحقىىا  هىىداف النىىرلز اعحلىى  حقىىاق  صىىحأله اللصىىألل  بليىىأللة 

 ىأللعز 

ج  اليهألعى  عللىن القىال  ى ن لهىألم لميىز اللرامرى  عىع اص جى  اينىراف ى ى  إدارة اللرامرى        
الداا عىىىى   ادراةىىىىز يمىىىىألم الرقألبىىىى  الداا عىىىى   االعاصىىىىع  للم ىىىىس ايدارو  عريىىىىين اللحألةىىىى ين القىىىىألياييين 

ةىياع  ق ىم ىر ىهأل اجص هم اعحديد  عرأل هم العألبرز  ىلىأللهم  الىذلك دراةىز القىاانم اللأللعى  ايالعى  اال
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ى ىى  لم ىىس ايدارو اا  ىىدال الىىر آ ا العاصىىع  جىى  نىى يهأل   ا إ ىىدال الىىر آ ى ىى  الةعألةىىألس اللحألةىى ع  
 اللعبر  ا العاصع  للم س ايدارو ج  ن يهأل  

ع ىىىلن ال عىىىأله الىىىدارآ لحاللىىىز النىىىرلألس الصىىىألدر ىىىىن الهينىىى   : تنظنننيم لجنننان المراجعنننة:1-2-3
          لهأللهىأل  لىألي   بن ن عيمعم لميز اللرامر  ا 32/1/22219اخ (  عألر 21الرألل  لإلةعرلألر رقم )

 ( 6-5  ص ص  2219) 

يماز للم س ايدارو عنليم لمي  ل لرامر  ععلعع   ةىعقالع  جى   دال ىل هىأل   ا يمىه ى ى  هىذو  -
لعحقيىا إةىعقالعز -د ياىألق لةىنالعألعهأل ا إاعصألصىألعهألال مي   ن ع ىع  ريىأللم ىلىم للعىاه عحىد

لميىىىز اللرامرىىىى    جىىىى ن إاععىىىىألر ال ميىىى  لرنعةىىىىهأل ا يىىىىعم اللااجقىىىى  ى ىىى  عنىىىىلي هأل ا لرىىىىأليير إاععىىىىألر 
إى ىىألنهأل ا  ريىىأللم ىل هىىأل ا اللقأل ىىم اللىىألدآ يى ىىألنهأل ا رنعةىىهأل   ا ع  عيهىىأل بىى دال لهأللهىىأل يىىعم 

لىىأل يمىىه عمديىىد  ا بلامىىه قىىرار لىىن لم ىىس ايدارو ى ىى   ن يىىعم إىعلىىألدو لىىن الملرعىى  الرأللىى    ل
 إىألدة عنليم ال مي  لم راث ةيااس ى   اي رر   

يعم عنليم لميز اللرامر  لىن ىىدد لىن  ى ىألل لم ىس ايدارو غيىر العيييىذيين ا اللةىعق يين للىن  -
لديهم لررج  ا دراع  بأليلار اللأللع  ا علىان هيىألك ى ىاا  ااحىدا  ى ى  ايقىم لىن  صىحأله الا ىرو 

اللحألةىىى ع  ا ياىىىألق ىلىىىم ال ميىىى    ا جىىى  ملعىىىع ايحىىىاال عقىىىام ال ميىىى  بألللا ىىىاىألس اللأللعىىى  ا 
  اععألر رنعةهأل لىن  ى ىألل ال ميى  اللةىعق ين   ا عللىن عريىين ى ىا  ا   رىر لىن اىألر  النىرل  

 ج  لميز اللراامر  بحةه الحألم   
يمىىه  ن عع ىىلن إاعصألصىىألس ال ميىى  لرامرىىز يمىىم الرلىىم ا يمىىألم الرقألبىى  الداا عىى  ا اينىىراف  -

   ىلم إدارة اللرامرى  الداا عى  للىأل يىدىم لىن إةىعقالعز لىا  لىن لراقىه الحةىألبألس ا اللرامىع ى
الىىىداا     ا عرىىىد ال ميىىى  عقراىىىرا  داراىىىأل  يىىىعم رجرىىى  إلىىى  لم ىىىس ايدارو   للىىىأل يمىىىه ايجصىىىألح ىىىىن 

 ايلار الهألل  الااردو  عقألرار ال مي  ج  الملرع  الرألل   
جقىأل  ل ريىأللم إمعلألىىألس لحىدد ا بلىأل   عقىم ىىن إمعلىأل  لىم رىاث يمه  ن عمعلع ال مي  داراأل  ا  -

  اعللن ل ميز اللرامرى  دىىاة لراقىه حةىألبألس النىرل   ا رنىعس إدارة اللرامرى  الداا عى   ا   نهر
 لن عراو لن داام  ا األر  النرل  لح ار إمعلألىألعهأل  

   دال ىل هىىأل بلىىأل جىى  يمىه  ن ع ىىع النىىرل  إللأليعىألس لألجعىى  عحىىس عصىرف ال ميىى  لعةىىألىدهأل ى ى -
 ذلك العصرا  لهأل بأليةعرألي  بأللا رال ل لأل لألن ذلك  راراأل   

عي ىىم  ن عقىىام رنىىعس لميىىز اللرامرىى  برىىرة ا قىىرالة عقراىىرو الةىىياآ جىى  إمعلىىأل  الملرعىى  الرأللىى   -
 ل لةألهلين  
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    : الدراسات السابقة1-3
لقىىىد عرر ىىىس الرديىىىد لىىىن الدراةىىىألس الةىىىألبقز الىىى  ا عرىىىز لميىىىز اللرامرىىىز اليهالهىىىأل اعيمعلهىىىأل        

( ليهىىىام لمىىىألن اللرامرىىىز ب يهىىىأل ح قىىىز 2216الرألييرهىىىأل جقىىىد  ا ىىىحس دراةىىىز )الهىىىألد  اى ىىىدالرحلن  
الاصىىم  ىىين اللرامرىىز الداا عىىز االاألرمعىىز اادارة النىىرلألس  اعرر ىىس الدراةىىز الىى  اصألنصىىهأل العىى  

مىىه  ن ععىىاجر جيهىىأل ا ةىىعقالعز  االا ىىراس اللأللعىىز االلحألةىى عز جىى   ى ىىألل لمىىألن اللرامرىىز االعزالهىىأل ي
بلهأللهأل عرلم ى    لألن العىزام اللدةةىز بألللرىأليير بصىارو صىحعحز اا ىىداد العقىألرار اللأللعىز بصىارو 

 لر رو ىن الااقع   

ز اللرامرز ى   مادة العقألرار (إل  عحديد  رر لميGebraye et al, 2018للأل هدجس دراةز )    
اللأللعز ل نرلألس اللةم ز ج   ارصز ىلألن ل اراق اللأللعز اعاصى س إلى   ن ع ىرار امعلألىىألس لميىز 

 اللرامرز ااماد امعيز اللرامرز الداا عز  يدرران إيمأل عأل  ى   مادة العقألرار اللأللعز ل نرلز  

يىز اللرامرىز ىيىد إىىداد العقىألرار  عا يىا ( لىدآ العىزام لم2216اةييس دراةز )صقر ااانىيألا     
لبىىألد  الحاللىىز  الىىد  عىى رير لبىىألد  الحاللىىز جىى  عاىىاار عقىىألرار لمىىألن اللرامرىىز  اعيريىىم دار هىىذو 
العقألرار  اعاص س الدراةز إل   ن لمألن اللرامرز علليهأل القعألم  دارهأل الرقأل   ى    لعألس الرلىم جى  

 النرلألس  

( حيىث هىدجس إلى  عا ىع  ليىا  Abo Suleiman et al, 2018ا  ىدس هىذا الىدار دراةىز )
العى   إن ةالز عنليم لمألن اللرامرز عرزز لن دىم حاللز النىرلألس  الىذلك عا ىع   هىم اللبىألد 

عقام ى يهأل  بألي ألجز إل  إةهألم لمألن اللرامرز االحاللز لرأل  ى   عرةيخ الحلم الرنيد الذآ عةر  
 س الدراةىىز إلىى  امىىاد ىاقىىز ارعبىىألي ذاس د لىىز لرياعىىز  ىىين إلىى  الاصىىال إلعىى  غألل عىىز الىىدال  اعاصىى

قأللز الحلم الرنيد لن مهز  ار      دار لمألن اللرامرز  اةين حاللز النرلألس لن مهز  اا 

 (إلى  عحديىد لىدآ العىزام لمىأللس إدارة النىرلألس الصىيألىعز Al-Sufy,2019اذه ىس دراةىز )      
اع ريرهىأل ى ى  حاللىز النىرلألس  اعاصى س الدراةىز إلى  امىاد  ع اان لمىألن اللرامرىز ا لعىألس ىل هىأل  

ىاقىى  ذاس د لىى  إحصىىألنعز حىىال امىىاد العىىزام لىىن ق ىىم لمىىأللس إدارة النىىرلألس اللدرمىىزج  ال ارصىىز 
ايرديعز ب ااب  لمألن اللرامرز اعنلي هأل ا لعألس ىل هأل  للأل  مهرس الدراةز  ع أل  امىاد عى رير لهىذا 

 لنرلألس ا لعزام ى   عرزاز حاللز ا

(  ىىين الع  يىىد ى ىى   هلعىىز  لعىىألس الحاللىىز Mohammad&Karimi,2020للىىأل رةاىىس دراةىىز )
اىلىىألل اللةىىألللز للم ىىس ا دارة  اةىىين  ىىرارة عىىااجر ا اىىألر الرىىألم الىىذ  ياىىدم  لعىىألس ىلىىم اع ىىاان 
 ىلىىألل لمىىألن اللرمرىىزا اذلىىك ل ىىلألن الىىرة   ىىين لمىىألن اىلىىألل اللرامرىىز الداا عىىز االاألرمعىىز الهىىألم 



 تعزيز لجان المراجعة بغرض زيادة فاعلية حوكمة الشركات               شيماء حمـمد السعيد القرموطى  أ/  

15 
 

م س ا دارة جلألن الع  يد ى    هلعز لألجز  لعألس الحاللز ليعيمز ا عرعىز لراالىم ذاس صى ز   مىألن ل
 اللرامرز الرألييرهأل ااراقز عيمعلهأل 

اعنير البألحرز ال  عيألال لرير لن الدراةألس ذلك الدار للرأليير لمألن اللرامرز اعيريم حاللىز       
يير اللرامرىىز الداا عىىز اا هعلىىألم  هىىأل  ىىلن لرىىأليير النىىرلألس جىى  مىىم الع  يىىد ى ىى  امىىاد عا يىىا لرىىأل

ذلىك  (Shewangu, 2020)لمىألن اللرامرىز لػىرة عيريىم حاللىز النىرلألس  حيىث   ىدس دراةىز  
لىىن اىىال الىىدىا  الىى  الع أللىىم  ىىين لمىىألن اللرامرىىز  اةىىين قةىىم اللرامرىىز الداا عىىز لعحقيىىا اليألى عىىز 

 اللا ابز ج  عا يا  لعألس حاللز النرلألس 

ى ى  زاىألدة ا هعلىألم بلرىأليير جألى عىز لمىألن  Al-Shaer, H. &Zaman, M)رلىزس دراةىز )ا    
اللرامرىىز    ةىىعلأل ىيىىد دىىىم العقىىألرار اللأللعىىز اعقىىألرار ا ةىىعدالز   ا ا ىلىىألل اللع ألل ىىز حعىى  ععحقىىا 
اليألى عىىىز اللا ابىىىز لاةىىىعيألدة لىىىن لمىىىألن اللرامرىىىز جىىى  دىىىىم مىىىادة العقىىىألرار   الىىىن الاا ىىى   ن ذلىىىك 

ارماهرة حىىال  هىىم لرعىىألر عللىىن ا رع ىىألز ى عىى  اهىىا لرعىىألر اةىىعقالعز لمىىألن اللرامرىىز العىى  ار ىىس يىىد
 الدراةز لريااعهأل عمألو مادة العقألرار 

اعا   البألحرز  ن برة الدراةىألس الةىألبقز عيألالىس عى رير  لعىألس لمىألن اللرمرىز اىلىدس ى ى     
( ايرلىىألس 2229س دراةىىز )ةىىألل   قعىىألس قىىدرعهأل جىى  زاىىألدة جرأللعىىز حاللىىز النىىرلألس  حيىىث  ا ىىح

جألى عز الحاللز ى ى   مىادة القىاانم اللأللعىز  ايىألدس  عرزاىز جألى عىز الحاللىز لىن اىال الىدىم ال أللىم 
ل مىىىألن اللرامرىىىز ا لعألعهىىىأل الرىىىأليير الرلىىىم جيهىىىأل  الىىىد  الىىىرة   ييهىىىأل اةىىىين اىلىىىألل اللرامرىىىز الداا عىىىز 

 االاألرمعز  ةعلأل ج  ال ينز اللصراز 

(  2225الىىألن ا هعلىىألم  ع ىىك اآللعىىألس اا اللهىىألم ل مىىألن اللرامرىىز لىىن اهىىداف دراةىىز )ةىى األن       
حيىىث عيألالىىىس دار لمىىألن اللرامرىىىز جىى  دىىىىم حاللىىىز النىىرلألس يغىىىراة اةىىعلرار اللينىىى ة  ااألل ىىىس 
 عىىىىاجير دار للم ىىىىس ا دارة  ىىىىلن  لعىىىىألس لمىىىىألن اللرامرىىىىز جىىىى   ىىىىلألن امىىىىرال الرل عىىىىألس العىىىى  يىىىىعم 

هأل ج  عحقيا العااجا  ين راث لعا بألس هى  اللرامرىز الداا عىز االلرامرىز الاألرمعىز اا دارة اةعادال
ييةهأل بلأل عحقا مادة العقألرار اجألى يعهأل ا لألن إةىعلرار اللينى ة دااىم إاىألر ىىألم هىا دىىم حاللىز 

 النرلألس  

ز جىىى   ىىىال لألةىىى ا يع ىىى  ليىىىأل  ن امىىىاد لمىىىألن اللرامرىىىز جىىى  النىىىرلألس بىىىألس ااقرىىىأل  عير ىىى  
المراف الداا عز االاألرمعز لهأل  ين لمألن اللرامرىز ع رىه دارا  لهلىأل  لايهىأل ح قىز اصىم  ىين ايدارة 
االلرامع الىداا   االاىألرم   ا ن دارهىأل اا عرىز  دادهىأل ذاس الماايىه اللعرىددة يعا ىه لىن النىرلألس 

م جى  عيريىم حاللىز ةرىز اللبألدرة  ع اايهأل  غير  ن لمألن اللرامرىز بحألمىز للقالىألس  دال جرىألل عةىه
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النرلألس بصارة عدد  إل  عحةين لةعا  ايدال الن زاألدة القدرة العيألجةىعز   اععلرىم هىذة اللقالىألس 
ج   دال لمألن اللرامرىز   لعىألس لمىألن اللرامرىز  اعيمىعم لمىألن اللرامرىز   اهىذا لىأل ةىععيألالهأل البألحرىز 

 ج  جصم الدراةز الليدايعز   

 الفصل الاان 
 نيةالدراسة الميدا

يهدف هذا اليصم ال  إاعبىألر جىراة البحىث ىل عىأل    لرىرة  رال ىييىز الدراةىز جى  لحىألار تمهيد: 
البحىىىث العىىى  يعا  هىىىأل  عرزاىىىز لمىىىألن اللرامرىىىز بػىىىرة عيريىىىم حاللىىىز النىىىرلألس  ااىىىعم عيىىىألال الدراةىىىز 

 الليدايعز لن اال لأل ي  :

لىن اللهعلىين  ىدار لمىىألن يعنىلم لمعلىع الدراةىز جى  لملاىىز : : مجتمنا وعيننة الدراسنة2-1
اللرامرز احاللز النرلألس دااىم النىرلألس اللةىألهلز  حيىث يعنىلم اللمعلىع لىن لألجىز الرىألل ين جى  
لم ىىس ا دارة المىىألن اللرامرىىز الداا عىىز لىىدآ النىىرلألس اللةىىألهلز اللقيىىدة جىى  ةىىاق ا اراق اللأللعىىز 

ر س اللىىألل بىىأل لعزام بلبىىألد   اا  ىىألدعليين اللهعلىىان بلمىىألل اللرامرىىز االعىى  عا ىىع لعر علىىألس ةىىاق 
 ا لعألس الحاللز 

اعع لن ىييز البحث ىدد لن النرلألس اللقيدة ج  ةاق ا اراق اللأللعز عم اةعهداف اللرييين 
( نىرلز لىن هىذو النىرلألس 52برل عز اللرامرز ااقىرار لبىألد  الحاللىز جيهىأل   حيىث عىم ااععىألر ىىدد )

ليىىردة لىىن  122نىىرلألس اة ىىع الرىىدد ايملىىألل  لهىىم اعىىم حةىىأله حمىىم الرييىىز لىىن ا جىىراد دااىىم لىىم ال
اللرييين بأللدراةز  عم ااععألرهم لن اال اة اه الرييز الرناانعز الابقعز لينألس الدراةز  ااعم ىرة 

 ( العألل :1جنألس الدراةز الع  يعنلم ليهأل ىييز البحث ج  المدال رقم )

 ف ات الدراسة توزيا ف ات الدراسة ف  عينة البحث ) 1(جدول 
 ف ات الدراسة

 

ي ىىين المىىدال الةىىأل ا عازاىىع ىييىىز الدراةىىز الىى  جنألعهىىأل  حيىىث عنىىلم يةىىبز  جىىراد الرييىىز لىىن 
( جىىىىرد اةيةىىىىبز 38اللىىىىرامرين الىىىىداا ين جىىىى  قةىىىىم اللرامرىىىىز الداا عىىىىز  اجىىىى  لمىىىىألن اللرامرىىىىز لرىىىىدد )

%  للىىىأل 5 37( جىىىرد  يةىىىبز 45%  اعنىىىلم جنىىىز الدراةىىىز لىىىن اى ىىىألل لم ىىىس ا دارة ىىىىدد )7 31

 النسبة المئوية التراكمية النسبة المئوية عدد أفراد العينة البيبن

Valid 

 13.3 13.3 16 يزاجعٍ دظاتاخ خارجٍُُ

 45.0 31.7 38 يزاجعٍُ داخهٍُُ

 82.5 37.5 45 اعضاء يجهض االدارج

 100.0 17.5 21 االكادًَُىٌ

  100.0 120 اإلجًانٍ
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( جىرد  اعنىلم ا  ىألدعليان جنىز لةىعق ز 16% لرىدد )3 13الاألرميين يةبز قدرهأل  عنلم اللرامريين
 %  جرد لن ىييز البحث 5 17لهلز لن جنألس الدراةز  علرم 

اةىىعادام ا ةىىع عألن لاةىىي ز  لملىىع ال عأليىىألس لىىن اجىىراد  :: بيننان وسننيمة جمننا البيانننات2-2
 الرييز  عللن ع اعص لحعااهأل جعلأل ي  :

اللر الألس الرأللز: ااع لن ا ةم اها ااععىألر  الىذلك اةىم النىرلز لحىم الدراةىز  القةم ا ال :  -
 اعنلم الةدال ىن ال عأليألس الرأللز ىن جنألس الدراةز 

        القةىىىىم الرىىىىألي : ااع ىىىىلن الةىىىىدال ىىىىىن درمىىىىز اللااجقىىىىز للحىىىىدداس قعىىىىألس جألى عىىىىز حاللىىىىز النىىىىرلألس  -
مألبىىز ىيهىىأل اجقىىأل لدرمىىز اللااجقىىز ى ىى  لقعىىألس اللعػيىىر العىىألبع( اىىىددهم ةىىس عةىىألد س جرىعىىز عىىم ا  )

 لعلرس الالألة  
القةم الرأللث: يع لن لملاىز العةألد س ىن اللعػير اللةعقم لن اال راث لحألار ععلرم جعلىأل  -

 ي  :
اللحىىار ا ال: لرىىأليير جرأللعىىز  دال لمىىألن اللرامرىىز اعنىىلم ىىىدة اةىىن ز جرىعىىز ىىىددهأل ارةرىىز  ةىىن ز  -

 اجقأل لدرمز اللااجقز ى   لقعألس لعلرس الالألة   جرىعز لألن ا مألبز ىيهأل
اللحار الرألي :  لعألس )لهألم( لمألن اللرامرز اعنلم ىدة اةن ز جرىعز ىددهم الةز  ةن ز جرىعىز  -

 لألن ا مألبز ىيهأل اجقأل لدرمز اللااجقز ى   لقعألس لعلرس الالألة  
اللحىىار الرأللىىث: عيمىىعم) ع ىىاان( لمىىألن اللرامرىىز اعنىىلم ىىىدة اةىىن ز جرىعىىز ىىىددهأل اىىىددهم الىىس  -

  ةن ز جرىعز لألن ا مألبز ىيهأل اجقأل لدرمز اللااجقز ى   لقعألس لعلرس الالألة   
عةىىعادم البألحرىىز ااعبىىألر اليىىأل لرايبىىأل  جىى   عىىألن : قينناس الابننات والصنندي فنن  الننردود: 2-3

لىىىىداا   جىىىى  امألبىىىىألس ارداد ىييىىىىز البحىىىىث  اهىىىىذا لىىىىأل يع ىىىىين لىىىىن اىىىىال لةىىىىعا  الربىىىىألس االصىىىىدق ا
 (2لارمألس ال ريأللم ا حصألن  اللا حز ج  المدال العألل  رقم )

 اختبار الابات والصدي الداخم  (2)جدول 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.695 24 

% اهىىىا يةىىىبز لق الىىىز لعرلىىىعم يعىىىألنم 5 69ي  ىىىع ي ىىين المىىىدال الةىىىأل ا  ن لرأللىىىم اليىىىأل لرايبىىىأل  
الدراةز اعرك الرقز ال  حىد لرقىال جى  امألبىألس ارداد ىييىز الدراةىز  ةىعلأل اان لرأللىم الصىدق ي  ىع 

 % اها عرألدل المذر العرةعر  للرأللم الربألس 83
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عىىىم اةىىىعادام لملاىىىىز لىىىن ا ةىىىألليه ا حصىىىألنعز  : اتسننناليب اتحصنننا ية المسنننتخدمة:2-4
  اععلرىم هىذو ا ةىألليه جعلىأل SPSS.25االع  يعم عنػي هأل لن اال ال ريأللم ا حصىألن   اللعياىز
 ي  :

 عح يم اليأل لرايبأل  اذلك لقعألس لةعا  الربألس االصدق الداا   ج  رداد ىييز البحث  -
مىىىداال العازارىىىألس الع راراىىىز ل عىىىألن لرىىىدل ع ىىىرار جنىىىألس الدراةىىىز اعىىىرعي هم  اجقىىىأل  عمألهىىىألس ىييىىىز  -

 البحث 
 عح يم ارعبألي ةي رلألن الرعه  اعبألر اليرة الرنعة  ل بحث  -
 اا ز ل عألن لد  العااجا  ين جنألس الدراةز اااعبألر اليراة اليرىعز ل بحث  –ااعبألر لراةلألل  -
       :: التحمينننل اتحصنننا   الوصنننف  لمبياننننات واختبنننار الفنننرض الر يسننن  لمبحنننث2-5

د لىز احصىألنعز   ىين لعا بىألس عرزاىز لمىألن اللرامرىز حيث ييص ى      يامد ارعبألي لريىا  ذا 
عحقىىىىا الىىىىدار اللانىىىىم لزاىىىىألدة جألى عىىىىز حاللىىىىز النىىىىرلألس ن حيىىىىث عةىىىىعادم البألحرىىىىز عح يىىىىم ا رعبىىىىألي 
ةىىي رلألن الرعىىه لقعىىألس الراقىىز ا رعبألاعىىز  ىىين لعػيىىراس الدراةىىز العىى  عنىىلم لملاىىىز اللعػيىىراس 

ن اللرامرز ا اه  لرأليير  دال جألى عز لمألن اللرامرز اللةعق ز االع  عر ر ىن لعا بألس عرزاز لمأل
ا لعىىألس اا لهىىألم لمىىألن اللرامرىىز  اعيمىىعم الرلىىم   مىىألن اللرامرىىز ل عىىألن لىىد  ا رعبىىألي لىىع اللعػيىىر 
( 3العألبع الذ  عر ر ىن حاللىز النىرلألس لىن اىال لملاىىز  لعألعهىأل  اا ىين المىدال العىألل  رقىم )

 اعمألو اعيةير الراقز ا رعبألاعز 

 تحميل اترتباط بين متغيرات الدراسة واختبار الفرض الر يس  لمبحث (3)جدول 
Correlations 

 

فبعلية 

حوكمة 

 الشركبت

معبيير فبعلية 

أداء لجبن 

 المراجعة

آليبت لجبن 

 المراجعة

تنظيم لجبن 

 المراجعة

Spearman's 

rho 

فاعهُح دىكًح 

 انشزكاخ

Correlation 

Coefficient 
1.000 .522** .718** .803** 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 

N 120 120 120 120 

يعاَُز فاعهُح 

أداء نجاٌ 

 انًزاجعح

Correlation 

Coefficient 
.522** 1.000 .506** .771** 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 

N 120 120 120 120 

آنُاخ نجاٌ 

 انًزاجعح

Correlation 

Coefficient 
.718** .506** 1.000 .613** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 

N 120 120 120 120 

تُظُى نجاٌ 

 انًزاجعح

Correlation 

Coefficient 
.803** .771** .613** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . 

N 120 120 120 120 
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 ا رعبألي ةي رلألن الرعه حيث يع ين لي  لأل ي  :ي ين المدال الةأل ا عح يم 

عامد ىاقز ارعبألاعز ذا د لز لرياعز  ين اللعػيىراس اللةىعق ز العى  علرىم لعا بىألس عرزاىز لمىألن   -1
اللرامرز اه : لرأليير  دال جألى عز لمألن اللرامرز  ا لعىألس لمىألن اللرامرىز اعيمىعم لمىألن اللرامرىز 

النىىرلألس ا حيىىث  ن العح يىم عمهىىر قعلىىز ةىىي رلألن الرعىىه    ىىر لىىن   اةىين اللعػيىىر العىىألبع حاللىىز 
%  االعى  ىيىدهأل يعقىرر 5القعلز الحالعز ىيد لةعا  لرياعز  عقعره لىن الصىير   قىم لىن لةىعا  

رجة اليىرة الرنعةى  ا حصىألن  اق ىال اليىرة ال ىديم  امىاد ارعبىألي لريىا  ذا د لىز احصىألنعز 
حقىىا الىىدار اللانىىم لزاىىألدة جألى عىىز حاللىىز النىىرلألعي  ىييىىز  ىىين لعا بىىألس عرزاىىز لمىىألن اللرامرىىز ع

 البحث 
ي ين العح يم الةأل ا  ن يةبز ا رعبألي ةي رلألن الرعه  ين لرأليير جألى عز  دال لمألن اللرامرز   -2

%( عنير ال  يةبز ارعبألي لعاةاز عرلم لن 2 52اةين عيريم حاللز النرلألس ي  ع قاع  )
زاس لمألن اللرامرز ج  زاألدة جألى عز حاللز النرلألس  هذو االهأل ى   ا ةعيألدة لن عرزا

 اليةبز 
ي ين العح يم الةأل ا  ن يةبز ا رعبألي ةي رلألن الرعه  ين  لعألس اا لهألم ىلم لمألن اللرامرز   -3

%( عنير ال  يةبز ارعبألي قاعز عرلم لن 8 71اةين عيريم حاللز النرلألس ي  ع قاع  )
س لمألن اللرامرز ج  زاألدة جألى عز حاللز النرلألس  هذو االهأل ى   ا ةعيألدة لن عرزازا

 اليةبز 
ي ين العح يم الةأل ا  ن يةبز ا رعبألي ةي رلألن الرعه  ين لرأليير جألى عز  دال لمألن اللرامرز   -4

%( عنير ال  يةبز ارعبألي قاعز عرلم لن 3 82اةين عيريم حاللز النرلألس ي  ع قاع  )
لمألن اللرامرز ج  زاألدة جألى عز حاللز النرلألس  هذو  االهأل ى   ا ةعيألدة لن عرزازاس

 اليةبز 
للأل عنير العح يم الةأل ا ال  ىاالم ا رعبألي جعلأل  ين اللعػيراس اللةعق ز اب رهأل البرة  االع  
عرلس لد  العااجا الداا    ين لرأليير لمألن اللرامرز ا لعألعهأل اىل عألعهأل العيمعلعز الع  عع   

 لن اال لأل ي  :

 ع يةبز ا رعبألي ةي رلألن الرعه  ىين لرىأليير جألى عىز لمىألن اللرامرىز  اةىين  لعىألس الهىألم ىلىم ع  -1
%  حيث عنير ال  يةبز لعاةاز عرع ر ىن حمم الع أللم  ين عيييذ لرأليير 26 5لمألن اللرامرز 

للىز جألى عز  دال لمألن اللرامرز ا لعألعهىأل بلىأل عمهىر لىدآ القىاة العرزازاىز الع ألل عىز لػىرة عيريىم حا 
 النرلألس 
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ع  ع يةبز ا رعبألي ةي رلألن الرعه  ين لرأليير جألى عىز لمىألن اللرامرىز  اةىين عيمىعم  ىلىم لمىألن  -2
%% عنىىير الىى  يةىىبز قاعىىز الىى  حىىد لىىأل عر ىىر ىىىن حمىىم الع أللىىم  ىىين عيييىىذ لرىىأليير 77اللرامرىىز 

رة عيريم حاللىز جألى عز  دال لمألن اللرامرز اعيمعلهأل علأل عمهر لد  القاة العرزازاز الع ألل عز لػ
 النرلألس   

يىىعم ااعبىىألر اليىىراة ا حصىىألنعز العىى  عقىىعس لىىد  : اتحصنناء اتسننتدتل  واختبننار الفننروض: 2/6
العااجىىىا  ىىىىين ىييىىىز البحىىىىث اجنألعهىىىأل بنىىىى ن ىيألصىىىر اللعػيىىىىر العىىىألبع اللعر ىىىىا بأللحاللىىىز  الىىىىذلك  ىىىىين 

 اى   ذلك يعم ا ع : لعا بألس عرزاز لمألن اللرامرز الع  علرم  اللعػيراس اللةعق ز ل بحث

حيىىىىىث يىىىىىيص ى ىىىىى  ن  يامىىىىىد جىىىىىراق لرياعىىىىىز اختبنننننار مننننندي صنننننحة الفنننننرض الفرعننننن  اتول:  - أ
ذاد لزاحصىىىألنعز  ىىىين جنىىىألس الدراةىىىز حىىىال لعا بىىىألس جألى عىىىز حاللىىىز النىىىرلألسن اعةىىىعادم البألحىىىث 

 (4اا ز  اعبألر صحز هذا اليرة اجقأل للأل يا ح  المدال رقم ) –عح يم لراةلألل 
 اختبار صحة الفرض الفرع  األول (4جدول )

Ranks 

 N فئبت الدراسة 
Mean 

Rank 
  

ضًاٌ وجىد أطاص 

إلطار فعال نذىكًح 

 .انشزكاخ

 64.50 16 يزاجعٍ دظاتاخ خارجٍُُ

.778 .855 

 60.95 38 يزاجعٍُ داخهٍُُ

 60.00 45 اعضاء يجهض االدارج

 57.71 21 االكادًَُىٌ

Total 120  

دًاَح دقىق  ضًاٌ

 . انًظاهًٍُ

 55.50 16 يزاجعٍ دظاتاخ خارجٍُُ

1.732 .630 

 59.51 38 يزاجعٍُ داخهٍُُ

 64.79 45 اعضاء يجهض االدارج

 56.90 21 االكادًَُىٌ

Total 120  

ضًاٌ انًعايهح 

 انًتظاوَح نهًظاهًٍُ

 59.00 16 يزاجعٍ دظاتاخ خارجٍُُ

1.098 .778 

 60.18 38 داخهٍُُيزاجعٍُ 

 62.50 45 اعضاء يجهض االدارج

 57.93 21 االكادًَُىٌ

Total 120  

ضًاٌ ادتزاو 

أصذاب دقىق 

 . انًصانخ

 51.25 16 يزاجعٍ دظاتاخ خارجٍُُ

4.234 .237 

 56.97 38 يزاجعٍُ داخهٍُُ

 65.50 45 اعضاء يجهض االدارج

 63.21 21 االكادًَُىٌ

Total 120  

ضًاٌ اإلفصاح 

 . وانشفافُح

 61.50 16 يزاجعٍ دظاتاخ خارجٍُُ
5.147 .161 

 54.39 38 يزاجعٍُ داخهٍُُ
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 60.50 45 االدارج يجهض اعضاء

 70.79 21 االكادًَُىٌ

Total 120  

ضًاٌ يظاءنح يجهض 

اإلدارج يٍ قثم 

 انًظاهًٍُ

 59.00 16 يزاجعٍ دظاتاخ خارجٍُُ

.782 .854 

 61.76 38 يزاجعٍُ داخهٍُُ

 61.17 45 اعضاء يجهض االدارج

 57.93 21 االكادًَُىٌ

Total 120  

ي ىىين المىىدال الةىىأل ا لىىد  اليىىراق اللرياعىىز  ىىين الينىىألس اللريعىىز بأللدراةىىز جعلىىأل يعر ىىا   ىىر يهم  حىىال 
عق ىم اليىرة ايحصىألن   امىاد اعيىألق الريألصر اللر ىرة ىىن لعا بىألس جألى عىز حاللىز النىرلألس حيث 

(  قىىم لىىن القعلىىز المدالعىىز ىيىىد لةىىعا  Kruskal-Wallis H ىىين جنىىألس الدراةىىز إذا لأليىىس قعلىىز )
 ( اارجة هذا اليرة ج  حأللز ا اعاف  ين جنألس الدراةز 25 2لريا     ر لن لةعا  )

( قىىم لىىن Kruskal-Wallis Hالىىن اىىال ليىىألمرة المىىدال الةىىأل ا يع ىى   ن لألجىىز قىىعم  ) 
( االعىىى  ىيىىىدهأل ير ىىىس اليىىىرة القألنىىىم  25 2القىىىعم المدالعىىىز ىيىىىد لةىىىعا  لرياعىىىز    ىىىر لىىىن لةىىىعا  )

 اماد اعيألق  ين جنألس الدراةز حىال لعا بىألس عحقيىا جألى عىز حاللىز النىرلألس  ا ن    ىر اللعا بىألس 
النىرلألس ىيىد لةىعا  عااجقأل  ين اللبحارين عمهر ج   لعز  لألن اماد  ةىألس ياىألر جرىألل لحاللىز 

%  ي عى   ىلألن لةىألللز لم ىس ايدارة لىن ق ىم اللةىألهلين ىيىد ييىس اللةىعا   درمىز 5 85لريا  
 اقم ق عا  

 حيىىث يىىيص ى ىى  ن  يامىىد جىىراق لرياعىىز ذاد لىىزاختبننار منندي صننحة الفننرض الفرعنن  الاننان :  - ب
لز النىرلألس  اعةىعادم احصألنعز  ين جنألس الدراةز حال لرأليير عيريم لمألن اللرامرز ليألى عز حال

 (6اا ز  اعبألر صحز هذا اليرة اجقأل للأل يا ح  المدال رقم ) –البألحث عح يم لراةلألل 
 اختبار صحة الفرض الفرع  الاان  (6جدول )

Ranks 
   N Mean Rank ف ات الدراسة 

َؤدي االطتقالل انتاو 

نعضووووووووووووى نجُووووووووووووح 

انًزاجعووح ىنووً سَووادج 

فعانُووووووووووح دىكًووووووووووح 

 .انشزكاخ

 61.00 16 دظاتاخ خارجٍُُيزاجعٍ 

3.192 .363 

 54.00 38 يزاجعٍُ داخهٍُُ

 62.30 45 اعضاء يجهض االدارج

 68.02 21 االكادًَُىٌ

Total 120  

َؤدي انتأهُم انعهًٍ 

وانخثوووووووزج انعًهُوووووووح 

نعضووووووووووووى نجُووووووووووووح 

 65.63 16 يزاجعٍ دظاتاخ خارجٍُُ
3.427 330 

 57.14 38 يزاجعٍُ داخهٍُُ
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انًزاجعووح ىنووً سَووادج 

فعانُووووووووووح دىكًووووووووووح 

 . انشزكاخ

 58.30 45 اعضاء يجهض االدارج

 67.38 21 االكادًَُىٌ

Total 120  

َوووووؤد اثوووووذل انعُاَوووووح 

انًهُُووووووووح انالسيووووووووح 

نعضووووووووووووى نجُووووووووووووح 

انًزاجعووح ىنووً سَووادج 

فعانُووووووووووح دىكًووووووووووح 

 . انشزكاخ

 64.50 16 يزاجعٍ دظاتاخ خارجٍُُ

778 855 

 60.95 38 يزاجعٍُ داخهٍُُ

 60.00 45 اعضاء يجهض االدارج

 57.71 21 االكادًَُىٌ

Total 120  

َووووووووؤدي انذضووووووووىر 

انذورٌ نالجتًاعاخ 

نعضووووووووووووى نجُووووووووووووح 

انًزاجعووح ىنووً سَووادج 

فعانُووووووووووح دىكًووووووووووح 

 . انشزكاخ

 55.50 16 يزاجعٍ دظاتاخ خارجٍُُ

1.732 .630 

 59.51 38 يزاجعٍُ داخهٍُُ

 64.79 45 اعضاء يجهض االدارج

 56.90 21 االكادًَُىٌ

Total 120  

ي ىىين المىىدال الةىىأل ا لىىد  اليىىراق اللرياعىىز  ىىين الينىىألس اللريعىىز بأللدراةىىز جعلىىأل يعر ىىا   ىىر يهم  
حال الريألصر اللر رة ىن لرأليير عيريم لمألن اللرامرز  حيث عق م اليرة ايحصألن   امىاد اعيىألق 

(  قىىم لىىن القعلىىز المدالعىىز ىيىىد لةىىعا  Kruskal-Wallis H)  ىىين جنىىألس الدراةىىز إذا لأليىىس قعلىىز
 ( اارجة هذا اليرة ج  حأللز ا اعاف  ين جنألس الدراةز 25 2لريا     ر لن لةعا  )

( قىم لىن القىعم Kruskal-Wallis Hالن اال ليألمرة المدال الةأل ا يع    ن لألجز قعم  ) 
( االعىى  ىيىىدهأل ير ىىس اليىىرة القألنىىم  امىىاد  25 2المدالعىىز ىيىىد لةىىعا  لرياعىىز    ىىر لىىن لةىىعا  )

اعيىىىألق  ىىىين جنىىىألس الدراةىىىز حىىىال لرىىىأليير عيريىىىم لمىىىألن اللرامرىىىز ليألى عىىىز حاللىىىز النىىىرلألس  ا ن    ىىىر 
اللرىىأليير العىى  حصىى س ى ىى  اعيىىألق هىىا اللرعىىألر اللعر ىىا   ىىذل الريألعىىز اللهيعىىز الازلىىز لر ىىا لميىىز 

 %  ي عى  لرعىألر5 85رلألس  الةىعا  اللرياعىز اللرامرىز حيىث يىدد  إلى  زاىألدة جرأللعىز حاللىز النى
الح ىىارالدار  لامعلألىىىألس لر ىىا لميىىز اللرامرىىز يىىدد  إلىى  زاىىألدة جرأللعىىز حاللىىز النىىرلألس ىيىىد .

 % لن امألبألس جنألس الدراةز63لةعا  لرياعز قدرو

حيىث يىيص ى ى  ن   يامىد جىراق لرياعىز ذاد لىز اختبار مدي صنحة الفنرض الفرعن  الاالنث:  - ت
 ين جنألس الدراةز حال  لعألس لمألن اللرامرز ليألى عز حاللز النرلألس  اعةعادم البألحث احصألنعز 

 (7اا ز  اعبألر صحز هذا اليرة اجقأل للأل يا ح  المدال رقم ) –عح يم لراةلألل 
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 (7جدول )
 اختبار صحة الفرض الفرع  الاالث

Ranks 

   N Mean Rank فئبت الدراسة 

ىشزاف ويتاتعح نجُح انًزاجعح 

عهً أعًال انًزاجعح انذاخهُح فً 

فعانُح     انشزكح َؤدي نشَادج 

 . دىكًح انشزكاخ

يزاجعٍ دظاتاخ 

 خارجٍُُ
16 58.00 

2.219 .528 
 60.76 38 يزاجعٍُ داخهٍُُ

 62.83 45 اعضاء يجهض االدارج

 56.93 21 االكادًَُىٌ

Total 120  

ىشزاف ويتاتعح نجُح انًزاجعح 

    انزقاتح انذاخهُح فٍ     عهً َظاو 

    فعانُح      انشزكح َؤدي نشَادج 

 . دىكًح انشزكاخ

يزاجعٍ دظاتاخ 

 خارجٍُُ
16 51.25 

4.234 .237 
 56.97 38 يزاجعٍُ داخهٍُُ

 65.50 45 اعضاء يجهض االدارج

 63.21 21 االكادًَُىٌ

Total 120  

ىشزاف ويتاتعح نجُح انًزاجعح 

عهً أعًال انًزاجعح انخارجُح فٍ 

فعانُح     انشزكح َؤدي نشَادج 

 . دىكًح انشزكاخ

يزاجعٍ دظاتاخ 

 خارجٍُُ
16 61.50 

5.147 .161 
 54.39 38 يزاجعٍُ داخهٍُُ

 60.50 45 اعضاء يجهض االدارج

 70.79 21 االكادًَُىٌ

Total 120  

ىشزاف ويتاتعح نجُح انًزاجعح 

    عهً انقىائى وانتقارَز انًانُح فٍ 

فعانُح     انشزكح َؤدي نشَادج 

 . دىكًح انشزكاخ

يزاجعٍ دظاتاخ 

 خارجٍُُ
16 59.00 

.782 .854 
 61.76 38 يزاجعٍُ داخهٍُُ

 61.17 45 اعضاء يجهض االدارج

 57.93 21 االكادًَُىٌ

Total 120  

انعالقح تٍُ نجُح انًزاجعح ويجهض 

اإلدارج فٍ انشزكح َؤدي نشَادج 

 فعانُح دىكًح انشزكاخ

يزاجعٍ دظاتاخ 

 خارجٍُُ
38 61.76 

. 3.192 .363 
 61.17 45 يزاجعٍُ داخهٍُُ

 57.93 21 اعضاء يجهض االدارج

  120 االكادًَُىٌ

Total   

اللرياعىىز  ىىين الينىىألس اللريعىىز بأللدراةىىز جعلىىأل يعر ىىا   ىىر يهم  ي ىىين المىىدال الةىىأل ا لىىد  اليىىراق 
حال الريألصر اللر رة ىن  لعألس)لهألم( لمألن اللرامرز  حيىث عق ىم اليىرة ايحصىألن   امىاد اعيىألق 

(  قىىم لىىن القعلىىز المدالعىىز ىيىىد لةىىعا  Kruskal-Wallis H ىىين جنىىألس الدراةىىز إذا لأليىىس قعلىىز )
 اارجة هذا اليرة ج  حأللز ا اعاف  ين جنألس الدراةز ( 25 2لريا     ر لن لةعا  )

( قم لىن القىعم Kruskal-Wallis Hالن اال ليألمرة المدال الةأل ا يع    ن لألجز قعم  ) 
( االعىى  ىيىىدهأل ير ىىس اليىىرة القألنىىم  امىىاد  25 2المدالعىىز ىيىىد لةىىعا  لرياعىىز    ىىر لىىن لةىىعا  )

امرىىز ليألى عىىز حاللىىز النىىرلألس  ا ن    ىىر ع ىىك اآللعىىألس اعيىىألق  ىىين جنىىألس الدراةىىز حاآللعىىألس لمىىألن اللر 
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العى  حصى س ى ىى  اعيىألق لىىأل يعر ىا إنىراف العألبرىىز لميىز اللرامرىىز ى ى  القىاانم االعقىىألرار اللأللعىز جىى  
%  ي عىىى    لعىىىز 4 85النىىىرلز  حيىىىث يىىىدد  إلىىى  زاىىىألدة جرأللعىىىز حاللىىىز النىىىرلألس  الةىىىعا  اللرياعىىىز 

    ىلىألل اللرامرىز الداا عىز جى  النىرلز يىدد  إلى  زاىألدة جرأللعىز اينراف االلعألبرز ل ميز اللرامرز ى
 % لن امألبألس جنألس الدراةز 8 52حاللز النرلألس ىيد لةعا  لرياعز قدرو 

حيىىىىىث يىىىىىيص ى ىىىىى  ن   يامىىىىىد جىىىىىراق لرياعىىىىىز اختبنننننار مننننندي صنننننحة الفنننننرض الفرعننننن  الرابنننننا: - أ
عىز حاللىز النىرلألس  اعةىعادم ذاد لزاحصألنعز  ين جنألس الدراةز حال عيمعم لمألن اللرامرز ليألى 

 (8اا ز  اعبألر صحز هذا اليرة اجقأل للأل يا ح  المدال رقم ) –البألحث عح يم لراةلألل 

 اختبار صحة الفرض الفرع  الرابا (8جدول )
Ranks 

   N Mean Rank فئبت الدراسة 

َؤثز تعٍُُ عضى نجُح 

انًزاجعح يٍ قثم انجًعُح 

انعًىيُح فٍ انشزكح عهً 

 فعانُح دىكًح انشزكاخسَادج 

. 

يزاجعٍ دظاتاخ 

 خارجٍُُ
16 65.63 

3.427 .330 
 57.14 38 يزاجعٍُ داخهٍُُ

 58.30 45 اعضاء يجهض االدارج

 67.38 21 االكادًَُىٌ

Total 120  

َؤثز عذد األعضاء انتُفُذٍَُ 

فٍ نجُح انًزاجعح عهً سَادج 

 . فعانُح دىكًح انشزكاخ

دظاتاخ يزاجعٍ 

 خارجٍُُ
16 64.50 

.778 .855 
 60.95 38 يزاجعٍُ داخهٍُُ

 60.00 45 اعضاء يجهض االدارج

 57.71 21 االكادًَُىٌ

Total 120  

تؤثز طىل يذج عضىَح نجُح 

انًزاجعح عهً سَادج فعانُح 

 . دىكًح انشزكاخ

يزاجعٍ دظاتاخ 

 خارجٍُُ
16 55.50 

1.732 .630 
 59.51 38 داخهٍُُيزاجعٍُ 

 64.79 45 اعضاء يجهض االدارج

 56.90 21 االكادًَُىٌ

Total 120  

تؤثز عذو يهكُح األطهى 

نعضى نجُح انًزاجعح فٍ 

انشزكح ىَجاتُاً عهً فعانُح 

 . دىكًح انشزكاخ

يزاجعٍ دظاتاخ 

 خارجٍُُ
16 58.00 

2.219 .528 
 60.76 38 يزاجعٍُ داخهٍُُ

 62.83 45 اعضاء يجهض االدارج

 56.93 21 االكادًَُىٌ

Total 120  

َؤثز عذد االجتًاعاخ انتٍ 

َعقذها أعضاء نجاٌ 

انًزاجعح عهً سَادج فعانُح 

 دىكًح انشزكاخ

يزاجعٍ دظاتاخ 

 خارجٍُُ
16 51.25 

4.234 .237 
 56.97 38 يزاجعٍُ داخهٍُُ

 65.50 45 اعضاء يجهض االدارج

 63.21 21 االكادًَُىٌ

Total 120  
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ي ين المدال الةأل ا لد  اليراق اللرياعز  ين الينألس اللريعز بأللدراةز جعلأل يعر ا   ر يهم  
ل الريألصر اللر رة ىن عيمعم لمألن اللرامرز  حيث عق م اليرة ايحصألن   اماد اعيألق  ين حا 
(  قم لن القعلز المدالعز ىيد لةعا  لريا  Kruskal-Wallis Hالدراةز إذا لأليس قعلز ) جنألس

 ( اارجة هذا اليرة ج  حأللز ا اعاف  ين جنألس الدراةز 25 2   ر لن لةعا  )

( قم لن القعم Kruskal-Wallis Hالن اال ليألمرة المدال الةأل ا يع    ن لألجز قعم  ) 
 س اليرة القألنم  اماد ( االع  ىيدهأل ير 25 2المدالعز ىيد لةعا  لرياعز    ر لن لةعا  )

اعيألق  ين جنألس الدراةز حالعيمعم لمألن اللرامرز ليألى عز حاللز النرلألس  ا ن    ر ع ك الرل عألس 
العيمعلعز الع  حص س ى   اعيألق لأل يعر ا يدرر ىدد ايى ألل العيييذيين ج  لميز اللرامرز  حيث 

%  ي ع   اال لدة ى اعز لميز 5 85يدد  إل  زاألدة جرأللعز حاللز النرلألس  الةعا  اللرياعز 
% لن امألبألس جنألس 63يدد  إل  زاألدة جرأللعز حاللز النرلألس ىيد لةعا  لرياعز قدرو.اللرامرز 
 الدراةز 

 النتا ج وتوصيات البحث
 ععلرم يعألنم البحث جعلأل ي  : :: نتا ج البحثأوت

يعقرر ق ال اليرة القألنم  اماد ارعبألي لريا  ذا د لز احصألنعز  ين لعا بألس  عرزاز لمألن   -1
 .اللرامرز  الع  عحقا الدار اللانم لزاألدة جألى عز حاللز النرلألس

اليرة القألنم  اماد اعيألق  ين جنألس الدراةز حال لعا بألس عحقيا جألى عز حاللز  ير س -2
عااجقأل  ين اللبحارين عمهر ج   لعز   لألن اماد  ةألس النرلألس  ا ن    ر اللعا بألس 

ياألر جرألل لحاللز النرلألس  ي ع   لألن لةألللز لم س ايدارة لن ق م اللةألهلين ىيد 
 ييس اللةعا  لن اللرياعز عقرابأل  

ير س اليرة القألنم  اماد اعيألق  ين جنألس الدراةز حال لرأليير عيريم لمألن اللرامرز ليألى عز   -3
نرلألس  ا ن    ر اللرأليير الع  حص س ى   اعيألق ها اللرعألر اللعر ا   ذل الريألعز حاللز ال

اللهيعز الازلز لر ا لميز اللرامرز  حيث يدد  إل  زاألدة جرأللعز حاللز النرلألس  ي ع  
الح ارالدار  لامعلألىألس لر ا لميز اللرامرز يدد  إل  زاألدة جرأللعز حاللز . لرعألر

 ز  قم النرلألس  درمز لرياع
ير س اليرة القألنم  اماد اعيألق  ين جنألس الدراةز حال  لعألس لمألن اللرامرز ليألى عز حاللز  -4

النرلألس  ا ن    ر ع ك اآللعألس الع  حص س ى   اعيألق لأل يعر ا إنراف العألبرز لميز 
اللرامرز ى   القاانم االعقألرار اللأللعز ج  النرلز  حيث يدد  إل  زاألدة جرأللعز حاللز 
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لألس  ي ع   لعز اينراف االلعألبرز ل ميز اللرامرز ى    ىلألل اللرامرز الداا عز ج  النرلز النر 
 عدد  إل  زاألدة جرأللعز حاللز النرلألس ىيد لةعا  لرياعز  قم 

ير س اليرة القألنم  اماد اعيألق  ين جنألس الدراةز حال عيمعم لمألن اللرامرز ليألى عز حاللز   -5
 عألس العيمعلعز الع  حص س ى   اعيألق لأل يعر ا يدررىدد النرلألس  ا ن    ر ع ك الرل

ايى ألل العيييذيين ج  لميز اللرامرز  حيث يدد  إل  زاألدة جرأللعز حاللز النرلألس  ي ع   
 عدد  إل  زاألدة جرأللعز حاللز النرلألس بلةعا  لرياعز  قم  .اال لدة ى اعز لميز اللرامرز

 بأل ع :ياص  البألحث  اانيام: توصيات البحث:
اصدار دليم اةعرنألد  لعيمعم لمألن اللرامرز اةعألن لرألييرهأل ا لعألعهأل يعم العزام لألجز النرلألس   -1

 اللقيدة ج  ةاق ا اراق اللأللعز ب  
الرلم ى   دىم ا لعزام ال أللم  دليم حاللز النرلألس اللصر  اعاقعع ىقابز ى   النرلألس   -2

 ز النرلألس اللاألليز اغير الل عزلز  عا يا لبألد  حالل
 ن يع لن عقرار لراقه الحةألبألس الذ  عقدم ل ملرعز الرأللز ةياعأل    جقرة ىن لد  إلعزام   -3

 النرلز بلأل يص ى عز دليم حاللز النرلألس  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تعزيز لجان المراجعة بغرض زيادة فاعلية حوكمة الشركات               شيماء حمـمد السعيد القرموطى  أ/  

27 
 

 المراجا 
 مراجا بالمغة العربيةالأوُت: 

 اللرامىىىع     إةىىىعقال اعقراىىىر دىىىىم جىىى  اللرامرىىى  لمىىىألن لةىىىألهلز لىىىدآ   دمحم ياةىىىا ةىىىألل  إةىىىلألىيم 
 المأللرى    غنز  قطناع فنى العاممنه التندقي  وشنركات مكاتنب عمى تطبيقيه دراسه – الاىألرم 
 .2214   ج ةاين   االعلاام اللحألةب  قةم   العمألرو ل عز   غزو   ايةالع 

   84 رقىم قىرار   الرأللىث ايصىدار   اللأللعى  ل رقألب  الرألل  الهين    النرلألس لحاللز اللصرآ  الدليم
 26/7/2216  عألراخ

الةىىيد  حلىىد الةىىيد  إاىىألر يمىىرآ لقعىىرح لقعىىألس ا عاىىاار جرأللعىىز لمىىألن اللرامرىى  جىى  نىىرلألس  الةىىقأل 
  الرىدد الرىألي       ل عز العمألرو   مأللرز اياأل مجمة التجار  و التمويلاللةألهل  الةرادع    

1995   

اصىألنص لمىألن اللرامرىز ادارهىأل جى   ى دهللا إةلألىيم  ا ى دالرحلن  ى دالرحلن ى دهللا   الهألد  
  الرىىدد الرأللىىث   ل عىىز العمىىألرة  مأللرىىز مجمننة التجارةالعمميننة   زاىىألدة لاراقعىىز العقىىألرار اللأللعىىز

  2216اليي ين   الةادان 

–نىىرلألس قاىىأل  ىىىألم ااىىألص الصىىألرف )الليىىألهعم  - حوكمننة الشننركاتحلىىألد  اىىألرق ى ىىد الرىىألل   
  الىىىدار المأللرعىىىز ل ابألىىىىز االينىىىر االعازاىىىع  ايةىىىليدراز   اللعا بىىىألس(–العمىىىألره –اللبىىىألد  
2228  

مجمنة ةألل   لمد   ن  دار لمألن اللرامرىز جى  حاللىز النىرلألس ا ررهىأل ى ى  مىادة القىاانم اللأللعىزن 
  ل عىىز العمىىألرة   مأللرىىز ا ةىىليدراز  الرىىدد الرىىألي   اللم ىىد رقىىم كميننة التجننارة لمبحننوث العمميننة

  2229(  ياليا   46)

ة األن  ىاعز صىاح ن دار لمىألن اللرامرىز جى  دىىم حاللىز النىرلألس يغىراة اةىعلرار اللينى ة ن 
العدقيا الداا   ج  ااىألر حاللىز النىرلألس  الليملىز الررةعىز ل عيلعىز  -المؤتمر العرب  األول

  2225ا داراز اا رال ا ةعرلألر اللصر   النألرقز   

 فن  تطنوير تقنارير لجنان المراجعنةهعم يمىم الىدين ن صىقر   حلىد ى ى  غىألز   ااانىيألا  يىايس إ ىرا 
ن  مأللرىز الليصىارة   ل عىىز الحوكمننة منا دراسنة تطبيقينه فن  البننوق العراقينة مبنادئ  نوء

 العمألرة  بحث لينار ى   ا يعريس 
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  دراةى   عالقنة خصنا ص لجنان المراجعنه بجنودة التقنارير المالينهى د اليعألح   ةريد عاجيا  حلد   
  2213إاعبألرا    مأللرز الزقألزاا   ل عز العمألرو   

   اللرامرىىى  الاألرمعىىى  الحديرىىى  اجقىىىأل  للرىىىأليير اللرامرىىى  الررةعىىى  االدالعىىى  اى ىىىد الاهىىىأله يصىىىر   ى ىىى 
ايلرالعىى   اللرامرىى  ا حالللىىز النىىرلألس ا لةىىدلعألس لراقىىه الحةىىألبألس جىى  لاامهىىز ايزلىى  

   2229   معيهالدار الجا   اللأللع  الرألللع 

 الهىال دار   العربينة مصنر بجمهورينة الشركات حوكمة معايير و قواعد ، اللصر   اللديران لرلز
  يايع   

 المننننننال  الفسنننننناد مواجهننننننة فنننننن  الشننننننركات حوكمننننننة أهميننننننة  ناللنىىىىىهدان ى ىىىىىىدهللا بنىىىىىىرآ    يمىىىىىم
 اليزاهىىىىىىىىىىىىىز ل ينىىىىىىىىىىىىىز الرةىىىىىىىىىىىىىل  اللاقىىىىىىىىىىىىىع  ىىىىىىىىىىىىىلن لينىىىىىىىىىىىىىار  بحىىىىىىىىىىىىىث2212 نوالمحاسنننننننننننننب 

 http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=470الرراقعز 
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