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 . الفصل األول : خطة الدراسة
 مقدمة البحث : 

الشركات بشكل شهد العامل يف الثالثة عقود األخرية اهنيارات شركات كبرية جدا وتالعب من قبل إدارة 
ملحوظ وذلك نتيجة ضعف القوانني اليت كانت تدار هبا الشركات واألنشطة التجارية واليت أدت إىل 
إفالس كثري من الشركات الكربى يف العامل مثل شركة انرون وهذا ادى اىل أتثر اقتصاد دول كثرية اتبعة 

 وكان اخلاسر األكرب هم املسامهون . للوالايت املتحدة

املنطقي أن تسارع كثري من الشركات العمالقة والدول بوضع قوانني وضوابط وأنظمة للحد من وكان من 
الغش والتالعب املايل واإلداري وتعزيز الثقة يف املعلومات احملاسبية يف القوائم املالية املعلنة , وقد مسيت 

 هذه اجملموعة من الضوابط واألنظمة بـ"حوكمة الشركات" .

ورا كبريا يف حوكمة الشركات فهي عبارة عن برج للمراقبة  تعطي األمان للمستثمرين وتلعب املراجعة د
 واجلهة املسؤولة عن الشركات وهلذا السبب تعد املراجعة من الركائز يف حوكمة الشركات .

 

 

 مشكلة البحث 

على أداء  ك عبواجباهتا املهنية واألخالقية وهذا قد يناحلوكمة أمر مهم ألن بعض الشركات ال تلتزم 
ري اإلجيايب على حوكمة السوق وهذا االمر يوصلنا إىل أمهية املراجعة وال بد أن يلتزم املراجع ابملهنية للتأث

. الشركات  
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 البحث : أهداف 
 التعرف على مفهوم احلوكمة وأسباب انتشار هذا املفهوم يف الدول املتقدمة . -1
 التعرف على إجيابيات ومزااي احلوكمة . -2
 لية حوكمة الشركات .ية املراجعة الداخلية يف مدى فعابيان أمه  -3

  

 

 أمهية البحث : 

 استقرائي .

 

 

 فروض البحث : 

 توجد عالقة ذات داللة موجبة بني املراجعة الداخلية وفعالية حوكمة الشركات .

 

 

 أمهية البحث 

 الشركات .أمهية علمية من حيث بيان دور املراجعة الداخلية يف تفعيل حوكمة 
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 دراسات سابقة 

دراسة –إبراهيم إسحاق نسمان : )دور إدارات املراجعة الداخلية يف تفعيل مبادئ احلوكمة  الدراسة األوىل :
( رسالة ماجستري , ختصص حماسبة ومتويل , اجلامعة -تطبيقية على قطاع املصارف العاملة يف فلسطني

البحث اإلجابة على التساؤل الرئيسي :" دور إدارات املراجعة . حاول صاحب هذا  2009اإلسالمية بغزة , 
الداخلية يف تفعيل مبادئ احلوكمة يف املصارف العاملة يف فلسطني ", حيث حاول اإلجابة عن هذا التساؤل 
من خالل ثالثة فصول ,تناول الفصل األول اإلطار املفاهيمي حلوكمة املؤسسات يف حني عاجل الفصل الثاين 

راجعة الداخلية وعالقتها لاملااطر ودورها يف تفعيل حوكمة املصارف ,ليتناول الفصل األخري دراسة أداء امل
 ميدانية إال أهنا مشلت قطاع املصارف فقط دون غريها من القطاعات .

د.مسري كامل حممد عيسى : )العوامل احملددة جلودة وظيفة املراجعة الداخلية يف حتسني  الدراسة الثانية :
(, اجمللد 1ة حوكمة الشركات( جملة كلية التجارة للبحوث العلمية , جامعة اإلسكندرية ,العدد رقم)جود
. حيث اهتمت هذه الدراسة إببراز أهم البحوث اليت جرت يف أمريكا , اجنلرتا , اسرتاليا , 2008( ,45رقم)

هات احلديثة هلا, وخلص وبلجيكيا , خالل تسلسل زمين متحورت حول جودة املراجعة الداخلية واالجتا
الباحث إىل أن أمهية املراجعة الداخلية قد زادت خصوصا فيما خيص دعمها للمراجع اخلارجي, جملس اإلدارة, 

 جلنة املراجعة واإلدارة العليا .

هاين حممد خليل : )مدى أتثري تطبيق حوكمة الشركات على فجوة التوقعات يف مهنة  الدراسة الثالثة :
(. رسالة ماجستري, ختصص حماسبة -دراسة حتليلية آلراء املراجعني اخلارجيني واملستثمرين–فلسطني املراجعة يف 

. تدور اإلشكالية الرئيسية هلذا البحث حول : "مدى مسامهة تطبيق 2009ومتويل, اجلامعة اإلسالمية , بغزة ,
الدراسة لدراسة إطار  حوكمة الشركات يف فلسطني على تضييق فجوة التوقعات يف مهنة املراجعة" وهتدف هذه

حوكمة الشركات ومدى أتثري حتديد  وتوزيع املسؤوليات بني خمتلف اجلهات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية 
تطبيق مبادئ حوكمة الشركات حيقق قدر مالئم من الثقة على فجوة التوقعات , وتوصل الباحث إىل أن 

ادا على التقارير املالية اليت أعدت وروجعت وفقا ملبادئ والطمأنينة لدى املستثمرين ومتاذي القرارات اعتم
 حوكمة الشركات .
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 الثاين : حوكمة الشركات. الفصل

 : تعريف حوكمة الشركات 

 احلوكمة لغة :

 احلوكمة لفظية غري قياسية ,حيث اختزلت يف ثناايها عدة مفاهيم تتمثل أساسا يف :

فيقال حكمت فالان, أي منعته, ومنها حكمة الدابة وهو ما يوضع على فم الدابة ملنعها  املنع, -1
 من التهام ما ال يريد هلا راكبها أن تلتهمه .

حيث يطلق احلكم ويراد به القضاء من ذلك قوله تعاىل: )فاحكم بينهم مبا أنزل هللا(  القضاء : -2
من ذلك قول سبحانه وتعاىل: )وال أتكلوا , و أي اقضي بينهم حبكم هللا, واحلكام هم القضاة

 أموالكم بينكم لالباطل وتدلوا هبا إىل احلكام( أي إىل القضاة .
وهو وضع الشيء املناسب يف املكان املناسب, كما دل على ذلك قولة تعاىل: )آتيناه  احلكمة : -3

كثريا( وقولة   احلكمة وفصل اخلطاب(, وقوله سبحانه وتعاىل: )ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا  
 عليه الصالة والسالم: )ورجل آاته هللا احلكمة, فهو بعلمه وبقضي هبا(.

 

 احلوكمة اصطالحا :

حوكمة الشركات أبهنا: نظام أخالقي قبل أن يكون نظاما حتكمه جمموعة من التشريعات  يعرف )عيد(

والقواعد احملددة اليت حتكم وتنظم العالقة بني إدارة الشركة من انحية, واملسامهني من ومجيع األطراف 
وتفعيل مسئوليات  أصحاب املصاحل املرتبطة لالشركة من انحية أخرى, ولتأكيد املعاملة املتساوية والعادلة ,

ومساءلة جملس اإلدارة, وتطبيق ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة لالشركات عن طريق االلتزام بتطبيق معايري 
اإلفصاح والشفافية. وحتقيق حماسبة املسؤولية يف مواجهة املسامهني. واملساءلة الذاتية, ويرتبط هذا املفهوم 

ارتباطا وثيقا نظرا الحتوائه على معايري مهنية وأساليب  بكل من اإلطار الفكري للمحاسبة واملراجعة
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وأدوات ونظم يف واقعها آليات حلوكمة الشركات , األمر الذي يعزز الدور الذي تلعبه هذه اآلليات يف 
 قياس جودة أداء احلوكمة يف الشركات املسامهة.

تدار  حوكمة املؤسسات أبهنا "نظام مبقتضاه 1992عام  ( Cadburyووصف تقرير )

 املؤسسات وتراقب"

الشركات أبهنا "النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات  حوكمة تعرف مؤسسة التمويل الدولية

 والتحكم يف أعماهلا".

حوكمة الشركات أبهنا "جمموعة من العالقات فيما  تعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 ة ومحلة األسهم وغريهم من املسامهني".بني القائمني على إدارة الشركة وجملس اإلدار 

ولالتايل ميكننا أن نستالص من التعاريف السابقة أن حوكمة الشركات نظام يهتم إبجياد وتنظيم 
للقائمني على إدارة الشركة, ويتضمن العديد من العناصر واملبادئ التطبيقات واملمارسات السليمة 

واملسؤوليات بني األطراف املاتلفة املشاركة يف املنظمة واإلجراءات اليت تعمل معا على توزيع احلقوق 
,ووضع القواعد واإلجراءات املتعلقة بشؤون املنظمة مبا حيافظ على حقوق محلة األسهم ومحلة السندات 

 والعاملني لالشركة وأصحاب املصاحل وغريهم .

 

 : خصائص احلوكمة 
 أي إتباع السلوك األخالقي املناسب والصحيح . االنضباط : -1
 أي تقدمي صورة حقيقية لكل ما حيدث . الشفافية : -2
 أي ال توجد أتثريات وضغوطات غري الزمة للعمل . االستقاللية : -3
 أي إمكانية تقييم وتقدير أعمال جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية . املساءلة : -4
 مجيع األطراف ذوي املصلحة يف املنشأة . أي وجود مسؤولية أمام املسؤولية : -5
 أي جيب احرتام خمتلف اجملموعات أصحاب املصلحة يف املنشأة . العدالة : -6
 أي النظر إىل الشركة كمواطن جيد ."طارق عبدالعال" املسؤولية االجتماعية : -7
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 أمهية احلوكمة : 

هي األزمات املالية العاملية واهنيار عدد من الشركات العمالقة  من أهم األسباب اليت أدت إىل ظهور احلوكمة
ومن أمهها : شركة إنرون للطاقة الكهرلائية, شركة وورلد  يف العامل وسوف نتطرق اىل بعض من هذه احلاالت 

, األزمة املالية 1997, األزمة األسيوية1229كوم, شركة ماكسوال اإلجنليزية, بنك لارنج, أزمة الكساد 
 . 2008ملية العا

 اهنيار شركة وورلد كوم : -1

الشركة عبارة عن جمموعة مؤسسات الوورلدكوم إلدارة املعلومات وتزويد خدمات االتصاالت واالنرتنت 
وتعد أضام شركات األعمال يف التجارة األمريكية والدولية , واليت مير عربها نصف تعامالت االنرتنت 

 العاملية .

 MCIمع شركة  1998متارس هذه الشركة أعماهلا منذ أكثر من عشرة سنوات, واندجمت عام 
( مليار دوالر أمريكي, وهي أكرب عملية اندماج 40لالتصاالت بصفقة وصلت قيمتها إىل مبلغ قدره )

علومات لالتاريخ يف ذلك الوقت, وتعد وورلدكوم اثين أكرب شركة أمريكية لالتصاالت اهلاتفية وخدمات امل
 ويقع مقرها يف مدينة كلينتون بوالية مسيسيب. (,AT&Tبعد شركة )

( 4وقد اهتمت من قبل حمكمة نيويورك الفدرالية لاالحتيال بعد اعرتافها إبخفاء تكاليف بلغ قدرها )
الوالايت مليارات دوالر مما دفع الشركة إىل إشهار افالسها يف واحدة من أكرب الفضائح احملاسبية يف اتريخ 

 املتحدة األمريكية .

يعد  اهنيار شركة إنرون :                                                                          -2
م من أبرز وآخر الشركات اليت سقطت نتيجة العديد من 2001اهنيار شركة انرون هناية عام 

املهنة واألعمال, حيث سقطت الشركة  تالعوامل لعل من أبرزها عدم تطبيق أو انعدام أخالقيا
مليار دوالر األمر الذي شكل أكرب إفالس لشركة أمريكية  63.4العمالقة أبصول تقدر قيمتها بـــ
 ورمبا على مستوى العامل أمجع.
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 اهنيار بنك ابرنج : -3
أكثر من قرن من الزمان وقد اكتشفت  1995هو بنك اجنليزي كان عمره وقت اهنياره يف عام 

مة بعد حتقيق فرع البنك بسنغافورة خلسائر كبرية يف املتاجرة لالعقود املستقبلية وعدم قدرة األز 
البنك على الوفاء بقيمة الغطاء النقدي الالزم حلجم معامالته طبقا للوائح يف البورصة النقدية 

اال انه قد توقف  الدولية بسنغافورة ورغم حماولة بنك اجنلرتا ) البنك املركزي إبجنلرتا( انقاذ املوقف
بعد ان اتضح ان خسائر البنك تتجاوز رأمساله وقد حتققت اخلسائر واليت أدت إىل اهنيار البنك 

نتيجة للمنصب الذي كان يقوم به نيكلوس ليسون حيث كان يعمل كمدير عام ويف نفس 
وقد  1992الوقت رئيس فريق املتاجرة بفرع البنك بسنغافورة والذي قد وصل إىل سنغافورة عام 

اعتقدت إدارة البنك بكفاءة نيكولس نتيجة لقيامه إببالغ اإلدارة عن األرلاح واخفائه للاسائر 
يف حساب خاص وعلى الرغم من تنبيه البورصة النقدية بسنغافورة لكرب حجم التعامالت النقدية 

مالت إىل أن إدارة البنك وقيام اإلدارة إبصدار تعليمات لنيكولس بعدم زايدة حجم التعاوإبالغ 
نيكولس استمر يف معامالته وجتاهل تعليمات إدارة البنك حيث أنه كان املسؤول عن القيام 

لاملتاجرة ويف نفس الوقت كان املسؤول عن اجراءات القيد والتسجيل مما ترتب عليه حتقيق البنك 
 مليار دوالر ومن مث اهنيار البنك. 3.1خلسائر تقدر بـــ

 أزمة الكساد : -4
ومرورا لالثالثينيات وبداية  1929الكبري أو االهنيار الكبري هي أزمة اقتصادية يف عام الكساد 

األربعينيات, تعترب أكرب وأشهر األزمات االقتصادية يف القرن العشرين. يقول املؤرخون إهنا بدأت 
ري واملسمى لالثالاثء األسود. وكان أتث 1929ر أكتوب 29مع اهنيار سوق األسهم األمريكية يف 

األزمة مدمر على كل الدول تقريبا الفقرية منها والغنية, اخنفضت التجارة ما بني النصف والثلثني, 
 اخنفض متوسط الدخل الشاصي وعائدات الضرائب, واألسعار, واألرلاح.

وكان السبب وراء هذه األزمة انتشار املمارسات غري األخالقية يف املعامالت على األوراق املالية 
راء لغرض االحتكار, واخلداع والتضليل والتالعب يف أسعار األوراق املالية, واستغالل منها الش

 ثقة العمالء.
 

 األزمة األسيوية : -5
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بعد أكثر من ثالثني سنة من النمو االقتصادي السريع, الذي أدى إىل نعت بلدان شرق اسيا 
زمات االقتصادية يف هذا لالنمور األسيوية, وجدت هذه البلدان نفسها أمام واحدة من أعنف األ

العصر . وقد نتجت هذه األزمة عن هشاشة القطاع املايل وضعف التسيري واإلدارة على مستوى 
الشركات وعلى مستوى القطاعني املايل واحلكومي مما جعل اقتصادايت البلدان املعنية سريعة 

 التأثر بتدهور أوضاع األسواق اخلارجية .
 األزمة املالية العاملية : -6

يف األسواق املالية العاملية وخاصة لالنسبة للمؤسسات  2008بدون شك فإن ما حدث يف سنة 
املالية األمريكية يعنرب حبق أزمة مالية كبرية غري مسبوقة, حيث أخذ األمر يزداد سوء مع تفشي 

 عندما أصبحت القروض العقارية ذات اجلدارة االئتمانية الضعيفة 2007أزمة الرهن العقاري يف 
املالية يف غري قابلة للتحصيل وحيث أن هذه القروض مت تسويقها إىل عدد كبري من املؤسسات 

شكل سندات ومنتجات مالية معقدة مما أدى إىل إفالس مصاريف واهنيار متواصل يف أسعار 
. وكانت هلا آاثر وخيمة على االقتصاد األمريكي 2008األسهم يف بورصة وول سرتيت يف 

 ملي.واالقتصاد العا
وقد اتضح من خالل هذه األزمة أن األسباب الرئيسية هلا هي زايدة يف التعامل يف اهلندسة املالية 
ابتكار العديد من األدوات املالية اليت ترتبط مع بعضها البعض بشكل معقد مما قد سبب العديد 

ركات لالشكل من املشاكل يف هذه الشركات وغياب الرقابة ولالتايل عدم تطيب تطبيق حوكمة الش
 املطلوب .

 

 : أهداف احلوكمة 

هتدف احلوكمة يف جمملها إىل إحكام الرقابة على أداء املديرين لالقدر الذي يضمن حتقيق مصاحل املسامهني, 
وتوفر آليات احلوكمة إطارا رقابيا على أداء املديرين متتد لتشمل عوامل قانونية وسوقية إىل جانب العوامل 

مراقبة قرارات جملس اإلدارة واملديرين اليت منها العقود وتشكيل جملس اإلدارة ونسبة ما  الداخلية اليت تضمن
 (2010ميتلكه أعضاء اجمللس واملديرون يف رأس املال)اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني
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ولالتايل حتفيف  ,ابطها إىل حتقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركةهتدف قواعد احلوكمة وضو 
احلماية للمسامهني, مع مراعاة مصاحل العمل والعمال واحلد من استغالل السلطة يف غري املصلحة العامة مبا 

يؤدي إىل تنمية االستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية املدخرات وتعظيم الرحبية وإاتحة فرص عمل جديدة, كما أن 
نون والعمل على ضمان مراجعة األداء املايل ووجود هياكل إدارية احلوكمة تؤكد على أمهية االلتزام أبحكام القا

متكن من حماسبة اإلدارة أمام املسهمني مع تكوين جلنة مراجعة من غري أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني تكون 
( واحلوكمة حتقق 2005هلا مهام واختصاصات وصالحيات عديدة, لتحقيق رقابة مستقله عن التنفيذ )الغنيمي

 :(2005دا من األهداف )سعيدعد

 حماربة الفساد بكل صورة سواء كان فسادا  إداراي  أول ماليا  أو حماسبيا . -1
 جذب االستثمارات احمللية واألجنبية واحلد من هروب رؤوس األموال. -2
 حتقيق االستقرار واملصداقية للقطاعات املالية على املستوى احمللي والدويل. -3
 يع عمليات الشركة وإجراءات احملاسبة واملراجعة املالية.تدعيم عنصر الشفافية يف مج -4
حتسني إدارة الشركة وتطويرها ومساعدة املديرين وجملس اإلدارة على بناء اسرتاتيجية سليمة  -5

 وضمان السيطرة على أسس سليمة مبا يؤدي إىل رفع كفاءة األداء.
 .فع معدالت االستثماراملال على ر  زايدة الثقة يف االقتصاد الوطين وزايدة قدرة سوق -6
 التعامل بطريقة عادلة جلميع املسامهني واألطراف األخرى أصحاب املصاحل. ضمان -7
 تعميق ثقافة االلتزام لاملبادئ واملعايري املتفق عليها, وخلق أنظمة للرقابة الذاتية. -8
 زايدة قدرة اإلدارة على حتفيز العاملني وحتسني معدالت دوران العمالة. -9

املنافسة يف ضوء أهداف  احلوكمة السابقة أبن هناك أهدافاَ على مستوى االقتصاد  حتقيق إمكانية -10
الوطين, وأهدافا  أخرى على املستوى الداخلي للشركة وكل هذه األهداف مكملة لبعضها اآلخر, 

مبعىن إذا كان اهلدف الداخلي هو حتقيق الشفافية واإلفصاح والعدالة, فإن ذلك يؤدي إىل 
 صاد الوطين.مصداقية االقت
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 : مقومات احلوكمة 

 (2005حوكمة الشركات ال بد هلا من أربعة مقومات أساسية : )احلفناوي

اإلطار القانوين الذي حيدد حقوق كل طرف من األطراف األساسية املعنية لالشركة ومسؤولياته  -1
وجملس  , وبصفة خاصة املؤسسني, واجلمعية العمومية للمسامهني واملساهم القرد,واختصاصاته

اإلدارة وجلانه الرئيسية )جلنة املراجعة, جلنة الرتشيحات, جلنة املكافآت(, ومراجع احلسالات وكذا 
 عقولات انتهاك هذه احلقوق والتقصري يف املسؤوليات وجتاوز تلك االختصاصات.

حتديد اإلطار القانوين الذي يتضمن اهليئات الرقابية املناط هبا إجراءات احلوكمة واملنظمة لعمل  -2
الشركات مثل هيئة سوق املال, وهيئة االستثمار, ومؤسسة النقد, واهليئات غري احلكومية 
يئة املساندة للشركات دون استهداف الربح كاهليئات واجلمعيات املهنية والعملية املعنية مثل ه

سوق احملاسبني القانونيني, وكذا املؤسسات غري احلكومية اهلادفة للربح مثل شركات ومكاتب 
احملاسبة القانونية, وال يقل دور املؤسسات العلمية كاجلامعات أمهية عن دور تلك املؤسسات إذ 

 يقع على عاتقها تطوير نظم احلوكمة ونشر ثقافتها. 
ني مها : النظام األساسي للشركة, واهليكل التنظيمي هلا االطار التنظيمي يتضمن عنصرين مهم -3

موضح عليه أمساء واختصاصات رئيس جملس اإلدارة واألعضاء واللجان وكذا أمساء املديرين 
 التنفيذيني واختصاصاهتم.

االنضباط واالجتهاد, واحلرص على املصلحة العامة للشركة, وتشجيع مجيع العاملني هبا على  -4
ة بكامل اإلمكانيات يف حتسني ادائها, وذلك بنشر ثقافة احلوكمة يف الشركة املسامهة الفعال

 والعمل على تفعيلها.

 

 : نظام حوكمة املؤسسات 

يعد نظام احلوكمة من النظم املرتبطة بتطبيق سياسات احلرية االقتصادية وبتفعيل وإحكام آليات السوق, ويف 
ألي دولة من الدول وألي مؤسسة من املؤسسات,  الوقت نفسة فهي نظام يعمل على جذب االستثمارات
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فهي ترتبط بعمليات حتقيق القيمة املضافة وكذلك الرتاكم الرأمسايل مما يؤدي إىل حتقيق نتائج ملموسة, 
 وتتلاص مدخالت احلوكمة وكيفية تشغيلها وخمرجاهتا فيما يلي :

من مستلزمات, وما يتعني  حيث يتكون هذا اجلانب مما حتتاج إليه احلوكمة مدخالت النظام : -1
 توفريه هلا من متطلبات سواء كانت متطلبات قانونية, تشريعية, إدارية واقتصادية.

ويقصد هبا اجلهات املسؤولة عن تطبيق احلوكمة, وكذلك املشرفة على  نظام تشغيل احلوكمة : -2
  تنفيذهذا التطبيق, وجهات الرقابة وكل أسلوب إداري داخل املؤسسة أو خارجها مساهم يف

 احلوكمة, ويف تشجيع االلتزام هبا ويف تطوير إحكامها واالرتقاء بفاعليتها.
احلوكمة ليست هدفا  يف حد ذاهتا ولكنها أداة ووسيلة لتحقيق نتائج  خمرجات نظام احلوكمة : -3

وأهداف يسعى إليها اجلميع فهي جمموعة من املعايري والقواعد والقوانني املنظمة لألداء 
واملمارسات العلمية والتنفيذية للمؤسسات ومن مث احلفاظ على حقوق أصحاب املصاحل وحتقيق 

 اإلفصاح والشفافية.

 أداة تسمح بتحسني اجلوانب اآلتية : فاحلوكمة

 محاية حقوق املسامهني. -1
 محاية حقوق أصحاب املصاحل. -2
 حتقيق اإلفصاح والشفافية. -3
 أتكيد املعاملة املتساوية والعادلة فيما بينهم. -4
 تفعيل مسؤوليات جملس اإلدارة. -5
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 .املراجعة الداخلية:  لثالثا الفصل

 : مقدمة 

الداخلية منذ هناية القرن العشرين وبداية القرن احلايل تغريات هائلة, ورغم اعتبار الدول تواجه مهنة املراجعة 
املتقدمة وخاصة أمريكا املصدر واحملرك الرئيسي هلذه التغريات, إال أن الدول العربية جتد نفسها يف وضع حيتم 

سات" والناجتة عن الفضائح املالية عليها التالؤم معها, ومن بني هذه التغريات ما يعرف بظاهرة "حوكمة املؤس
 يف مؤسسات األعمال األمريكية.

وقد ترتب عن هذه التغريات قيام معهد املراجعني الداخليني أبمريكا بوضع إطار جديد للممارسة املهنية 
 للمراجعة الداخلية ليتمشى مع بيئة األعمال احلالية.

 

  املراجعة تعريف: 

"املراجعة هي عملية منتظمة للحصول على القرائن املرتبطة لالعناصر  ية :تعريف اجلمعية احملاسبية األمريك
الدالة على األحداث االقتصادية, وتقدميها بطريقة موضوعية بغرض التأكد من درجة مسايرة هذه املعايري 

 املوضوعية, مث توصيل نتائج ذلك لألطراف املعنية".

 من خالل هذا التعريف نستالص النقاط التالية :

 املراجعة هي عملية منتظمة وممنهجة, تقوم على تقييم موضوعي خالية من ذاتية املراجع. -1
 تكون النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل عملية املراجعة مربرة مبجموعة من األدلة والقرائن. -2
 يتم توصيل نتائج املراجعة إىل األطراف املعنية. -3

بارة عن مسعى أو طريقة منهجية مقدمة بشكل منسق من طرف "املراجعة ع تعريف منظمة العمل الفرنسي :
مهين يستعمل جمموعة من تقنيات املعلومات والتقييم, وقدير مصداقية وفعالية النظم واإلجراءات املتعلقة 

 لالتنظيم".
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 ومن هذا التعريف نستالص نقطتني أساسيتني :

 عملية املراجعة تنفذ من طرف شاص مهين. -1
تقييم مدى صدق وفعالية خمتلف األنظمة واإلجراءات اليت تنتج املعلومات, يقوم هذا التشايص ب -2

 لاستادام تقنيات وأدوات خمتلفة.

كما عرفت املراجعة كذلك على أهنا "عملية منظمة وموضوعية للحصول على أدلة إثبات وتقوميها فيما 
ق بني تلك احلقائق واملعايري يتعلق لاحلقائق حول وقائع وأحداث اقتصادية وذلك للتحقق من درجة التطاب

 (1999احملددة وإيصال النتائج إىل مستادمي املعلومات املهتمني بتلك احلقائق".)خالد

من خالل التعاريف السابقة نستالص أن املراجعة تكمن يف التأكد من تطابق العمليات واألحداث 
املوضوعية, وضرورة وجود هذه املعايري حىت االقتصادية حمل الدراسة وتقييمها من طرف املراجع مع املعايري 

يتمكن املراجع من إبداء الرأي وإصدار حكم موضوعي حول البياانت واملعلومات اليت يقوم بدراستها, 
 وتوصيل نتائج التقييم إىل األطراف املعنية.

 

 : تعريف املراجعة الداخلية 

قيمة للمؤسسة ولتحسني عملياهتا, "نشاط مستقل, موضوعي, أتكيدي ونشاط استشاري مصمم إلضافة 
وهو يساعد املؤسسة على حتقيق أهدافها إبجياد منهج منظم ودقيق لتقييم وحتسني فعالية عمليات إدارة 

 املااطر, الرقابة و حوكمة املؤسسات".

فهي تعمل من أجل إضافة قيمة للمؤسسة من خالل خفض التكاليف وفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية, 
ل على اقرتاح ما يلزم لتحسني عملياهتا ومساعدة املؤسسة على حقيق أهدافها عن طريق تقييم وحتسني والعم

 العمليات :

 إدارة املااطر . -1
 الرقابة . -2
 حوكمة املؤسسة . -3
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 : أهداف املراجعة 

على هذه  إن تتبع التطور التارخيي ألهداف املراجعة ومضمونه املهين يقودان إىل مالحظة التغري اهلائل الذي طرأ
األهداف ولالتايل املضمون, فكانت املراجعة هي جمرد وسيلة الكتشاف ما قد يوجد يف الدفاتر والسجالت 

من أخطاء وغش وتالعب وتزوير. لكن أهداف املراجعة تطورت إىل أبعد وأرقى من ذلك بتطور احلاجة 
كيزة أساسية لالنطالق يف اختاذ أي قرار املتزايدة إىل الثقة  األكثر يف املعلومة واليت سوف تكون عبارة عن ر 

لالنسبة ملستعملي القوائم املالية النهائية للمؤسسة, فتعدد أنواع املراجعة وتشعبها ما هو إىل تعبري عن التطور 
 يف أهدافها, فكل نوع من أنواع املراجعة خيدم أهداف معينة.

ة وصحة املركز املايل للمؤسسة والتأكد من حيث انتقلت املراجعة من جمرد قيام املراجع بتحديد مدى سالم
صحة ودقة البياانت احملاسبية املثبتة لالدفاتر والسجالت, واكتشاف ما قد يوجد هبا من أخطاء وأو غش 

وتزوير, وفحص ملدى فاعلية وقوة نظام الرقابة الداخلية وخروج برأي فين حمايد يبني نتاج املؤسسة من ربح أو 
 هناية الفرتة املالية, إىل أهداف جاءت وليدة التطور االقتصادي املتسارع الذي بشهده خسارة ومركزه املايل يف

العامل, ومن هذه األهداف مراقبة اخلطط ومتابعة تنفيذها وتقييم األداء ورفع مستوى الكفاءة والفاعلية يف 
الذي تعمل يف املؤسسة,  املؤسسات اخلاضعة للمراجعة, وحتقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية ألفراد اجملتمع 

وأييت هذا اهلدف نتيجة التحول الذي طرأ على أهداف املؤسسات بصورة عامة, حبيث مل يعد حتقيق أكرب قدر 
من الربح اهلدف األهم, بل شاركته يف األمهية أهداف أخرى كالعمل على رفاهية اجملتمع الذي تعمل فيه 

 املؤسسة.

واملنظمات العلمية واملهنية يف دول العامل لوضع القواعد واملعايري اليت  ولقد بذلت حماوالت عديدة من اهليئات
حتكم أتهيل مزاويل املهنة علميا وعمليا, مبا يضمن مستوى معني من األداء يقبله مستادمي القوائم املالية 

ولات اليت ومينح هلم الثقة فيما يصدره املراجعون من أحكام, والتغلب بذلك على اإلشكال القائم حول الصع
اليت تتمحور حول عدم الدراية أبمور غري حماسبية مثل اإلدارة, القانون, التسويق, حبوث –تعرتض املراجع 

 عند قيامه بقياس الكفاءة والفعالية وتقييم األداء. -العمليات, التمويل
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 : خصائص املراجعة 

مسبق متمثل يف برانمج املراجعة عملية منتظمة, أي أن اختبارات املراجع تعتمد على ختطيط  -1
 موضوع ومضبوط لعملية املراجعة.

 ضرورة احلصول على قرائن وأدلة إثبات وتقدميها بطريقة موضوعية. -2
تشتمل املراجعة على إبداء رأي فين حمايد, األمر الذي يتطلب وضع جمموعة من املعايري تستادم   -3

 كأساس للتقييم وإبداء الرأي.
 االطراف املعنية. إيصال نتائج الفحص والدراسة إىل -4

 

 : فروض املراجعة 
 قابلية البياانت للفحص : -1

ينبع هذا الفرض من املعايري املستادمة لتقييم البياانت احملاسبية, واخلطوط العريضة اليت تعتمد عليها  
 إلجياد نظام لالتصال بني معدي املعلومات ومستادميها وتتمثل هذه املعايري يف :

وذلك يعين ضرورة مالئمة املعلومات الحتياجات املستادمني,  مالئمة املعلومات : -أ
 وارتباطها لاألحداث اليت تعرب عنها.

وهذا يعين أنه يف حالة قيام شاصني بفحص املعلومات نفسها فال  القابلية للفحص : -ب
بد أن يصال إىل نفس النتائج اليت جيب التوصل إليها, وتنبع أمهية هذا املعيار من 

ي املعلومات عن مصدر إعدادها وتعارض مصاحلهم مع مصاحل انفصال مستادم
 معدي تلك املعلومات.

 وهذا يعين تسجيل احلقائق بطريقة عادلة. البعد عن التحيز يف التسجيل : -ت
وهي اخلاصية اليت جيب توفرها يف املعلومات احملاسبية,  القابلية للقياس الكمي : -ث

من معلومات أولية إىل معلومات ذات فالقياس الكمي يضيق منفعة حتويل املعلومات 
قيمة إضافية ومن خالل عميلة حسابية ويقودان إىل دراسة خمتلف الطرق للحصول على 
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املعرفة والربهان, وااللتزام بتطبيقها يف جمال املراجعة وكذلك دراسة مسؤوليات املراجع يف 
 احلصول على األدلة الكافية.

 ع واإلدارة :عدم وجود تعارض حتمي بني مصلحة املرج -2

يقوم هذا الفرض على التبادل يف املنافع بني املراجع واإلدارة, حيث يقوم املراجع إبمداد اإلدارة مبعلومات 
رأيه الفين  بغري اختاذ قرارات صائبة, بينما جند اإلدارة متد املراجع مبعلومات يستطيع على أساسها أن بيدي

 حملاسبية للمؤسسة.احملايد على واقع وحقيقة متثيل املعلومات ا

 خلو القوائم املالية واية معلومات تقدم للفحص من اية أخطاء تواطئية : -3

ينص هذا الفرض على مسؤولية املراجع يف اكتشاف األخطاء غري العادية أو التواطئية, وذلك عن طريق 
حىت يكون هذا الفرض ذا الرتكيز يف هذا اجملال على درجة العناية املطلوبة من املراجع أثناء مزاولته ملهامه 

قيمة حقيقية لاإلضافة إىل عدم مسؤوليته عن اكتشاف األخطاء والتالعبات اليت مت التواطؤ فيها خاصة 
 عند تقيده مبعايري املراجعة املتفق عليها.

 وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يبعد احتمال حدوث االخطاء : -4

الداخلية يبعد احتمال حدوث اخلطأ مما جيعل من املمكن بين هذا الفرض على أساس وجود نظام للرقابة 
إعداد برانمج للمراجعة بصورة ختفض من مدى الفحص, ويعين هذا الفرض احتمال وجود نظام سليم 

للرقابة الداخلية, مما جيعل من املمكن وجود خلل للرقابة الداخلية, فاألخطاء مبكن أن حتدث رغم سالمة 
 ملتبعة.أنظمة الرقابة الداخلية ا

 التطبيق املناسب للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها : -5

يقوم هذا الفرض على أن املبادئ احملاسبية املتعارف عليها هي اليت تستادم للحكم على مدى سالمة 
ف لنتائج األعمال واملركز املايل, وهذا يعين أن املراجع يسرتشد لاملبادئ احملاسبية املتعار  متثيل القوائم املالية

 عليها كدليل للحكم على مدى عدالة القوائم املالية وتربير رأيه الفين.

 العناصر اليت كانت صحيحة يف املاضي سوف تكون كذلك يف املستقبل : -6
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وهذا يعين أنه إذا اتضح أن إدارة املؤسسة رشيدة يف تصرفاهتا وأن الرقابة الداخلية سليمة فإنه يفرتض أن 
املستقبل إال إذا وجد دليل على عكس ذلك, وإن اتضح له أن إدارة املؤسسة الوضع سيستمر كذلك يف 

متيل إىل التالعب يف احلسالات وأن الرقابة الداخلية ضعيفة, فإنه إذا وجد دليل على ذلك يتعني عليه 
 أخذه بعني االعتبار ويكون يف حرص منه يف املرات القادمة.

 مراقب احلساابت يزاول عمله كمراجع فقط : -7

يشري هذا الفرض إىل أن املراجع يقوم بعمله كمراجع للحسالات, وذلك وفقا ملا يوضحه العقد املربم مع 
املؤسسة وأن يقتصر عمله على املهمة املوكلة إليه, كما يشري هذا الفرض إىل استقاللية املراجع يف أداء 

 عمله واليت متثل له سندا يف أداء عمله.

 التزامات تتناسب مع هذا املركز :يفرض املركز املهين للمراجع  -8

بناء على هذا الفرض ميكن حتديد املفهوم املهين للعناية املطلوبة من املراجع عند مزاولته لعمله, ويكون هذا 
 الفرض مع الفروض السابقة أساسا قواي لتحديد مسؤولية املراجع جتاه عمله, وجتاه الزلائن وجتاه زمالئه.

 

 : أنواع املراجعة 
 ة املالية.املراجع 
 .مراجعة العمليات 
 .املراجعة اجلبائية 
 .املراجعة االجتماعية 
 .مراجعة اإلعالم اآليل 
 .مراجعة االسرتاتيجية 
 .مراجعة اجلودة 
 .املراجعة البيئية  
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 أثر تطور مفهوم املراجعة الداخلية يف دعم حوكمة املؤسسات . الفصل الرابع :
يف دعم حوكمة املؤسسات جند أن التعريف اجلديد للمراجعة الداخلية  ولبيان أثر تطور مفهوم املراجعة الداخلية

 هي : يقدم صورة جديدة للمهنة يف عدة اجتاهات رئيسية

وهذا بطمأنة اإلدارة العليا, اإلدارات الفرعية, جملس اإلدارة واملسامهني عند الضرورة  أتكيدية : -1
 أبن املااطر املرتبطة لاملؤسسة مفهومة ومت التعامل معها بشكل مناسب .

عن اإلدارة التنفيذية للمنظمة نتيجة تبعيته إىل جملس اإلدارة داخل دائرة جلنة املراجعة  مستقلة : -2
 املنبثقة عنه.

مستوى اخلدمات فوق خدمات املراجعة التأكيدية وهذا لتزويد اإلدارة العليا,  استشارية : -3
اإلدارات الفرعية, جملس اإلدارة واملسامهني عند الضرورة لالتحليالت, الدراسات واالستشارات 

. وهذا فيما خيص حوكمة  واالقرتاحات الالزمة الختاذ القرارات, وضعت لتطوير وإضافة قيمة
ؤسسة, إدارة املااطر وإجراءات الرقابة. يتم االتفاق على طبيعة ونطاق العمل مع العميل, امل

 أمثلة ذلك خدمات التسهيل, تصميم علميات التدريب واالستشارة.
إلزام املراجع الداخلي بتأدية خدمات التأكيد اليت تركز على التقييم املوضوعي لألدلة  موضوعية : -4

 ستقل.من أجل الوصول لرأي فين م

 

 : دور املراجعة الداخلية يف تطوير احلوكمة 
 وضع القيم واألهداف واإلعالن عنها. -1
 ضمان فعالية إدارة أداء املؤسسة والتأكد من املساءلة. -2
 إيصال املعلومات حول الرقابة واخلطر للجهات املعنية يف املؤسسة. -3
املؤسسات واملتمثلة يف ربط النشاطات وضمان إيصال املعلومات فيما بني أطراف حوكمة  -4

 جملس اإلدارة )جلنة املراجعة(, املراجعة الداخلية واخلارجية واإلدارة العامة.
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 : املبادئ املرتبطة مبهنة املراجعة الداخلية 
خليني تنشأ من الثقة اليت مينحوها واليت توفر استقامة املراجعني الدا االستقامة والنزاهة : -1

 األساس لالعتماد على أحكامهم.
يظهر املراجعون الداخليون أعلى درجات املوضوعية املهنية يف مجع وتقييم  املوضوعية : -2

 وإيصال املعلومات حول النشاط أو العمل حتت الفحص.
حيرتم املراجعون الداخليون قيمة وحيازة املعلومات اليت حيصلون عليها, وال  السرية : -3

 يف حالة اإللزام القانوين أو املهين يفصحون عن هذه املعلومات بدون صالحيات مناسبة, إال
 لفعل ذلك.

يطبق املراجعون الداخليون املعرفة, املهارات واخلربات املطلوبة يف تقدمي خدمات  الكفاءة : -4
 املراجعة الداخلية.

 

 : املبادئ املرتبطة ابلسلوك النموذجي املتوقع من املراجعني الداخليني 

 االستقامة والنزاهة : -1
 الداخليني القيام أبعماهلم أبمانة واجتهاد.على املراجعني  -أ

 ملتوقعة من قبل القانون واملهنة.مالحظة القوانني وعمل االفصاحات ا -ب
أن ال يكونوا طرف يف أي نشاط غري قانوين أو يقوموا أبعمال ضارة بسمعة  -ت

 املراجعة الداخلية أو املؤسسة.
 ة للمؤسسة.االحرتام واملسامهة يف الشرعية وحتقيق األهداف األخالقي -ث

 املوضوعية : -2
على املراجعني الداخليني أن ال يشاركوا يف أي نشاط أو عالقة قد تفسد أو يفرتض  -أ

أهنا تفسد تقيمهم غري املتحيز وتتضمن هذه املشاركة تلك األفعال أو العالقات اليت 
 من املمكن أن تكون ضد مصلحة املؤسسة.

 كامهم املهنية.عدم قبول أي شيء قد يفسد أو يفرتض أبن يفسد أح -ب
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أن يفصحوا عن مجيع احلقائق املادية املعروفة لديهم, واليت إن مل يتم اإلفصاح عنها  -ت
 قد تشوه أو حترف التقرير عن األنشطة حتت املراجعة.

 السرية : -3
على املراجعني الداخليني أن يكونوا معقلني يف استادام ومحاية املعلومات اليت  -أ

 مهامهم.حيصلون عليها أثناء أتدية 
أن ال يستادموا املعلومات ملكسب شاص أو أبي طريقة ممكن أن يكونوا ضد  -ب

 القانون أو ضارة لالشرعية واألهداف األخالقية للمؤسسة.
 الكفاءة : -4

على املراجعني الداخليني مباشرة خدماهتم فقط يف اجملاالت اليت ميلكون فيها  -أ
 املعرفة, املهارات واخلربات الالزمة.

تأدية خدماهتم مبا يتماشى وينسجم مع املعايري الدولية للممارسة املهنية أن يقوموا ب -ب
 للمراجعة الداخلية.

 عليهم لاالستمرار يف تطوير كفاءاهتم, وفعاليتهم وجودة خدماهتم. -ت
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 الفصل اخلام  : دراسة ميدانية .

) مت هذا االستبيان عن طريق موقع استبيان إلكرتوين وكان عدد املصوتني 
 (.مصوت 11

 .السؤال األول : جيب أن تصل تقارير جلنة املراجعة الداخلية والتوصيات إىل جلنة املراجعة كل ربع سنة
 (%0.00)موافق جداً  -1
 (%41.67)موافق  -2
 (%25.00)حمايد  -3
 (%25.00)غري موافق  -4
 (%8.33)غري موافق جداً  -5
 

  

أن يكون أغلب أعضاء جلنة املراجعة من خارج أعضاء جمل  اإلدارة يدِعم تطبيق   : السؤال الثاين
 .احلوكمة
 (%75.00)موافق جداً  -1
 (%8.33)موافق  -2
 (%16.67)حمايد  -3
 (%0.00)غري موافق  -4
 (%0.00)غري موافق جداً  -5
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 .: التزام فريق املراجعة الداخلية ابملعايري املهنية السؤال اخلام 
 (%90.00)موافق جداً  -1
 (%10.00)موافق  -2
 (%0.00)حمايد  -3
 (%0.00)غري موافق  -4
 (%0.00)غري موافق جداً  -5

 .: التشاور والتنسيق بني املراجعة الداخلية وجلان املراجعة السؤال الثالث
 (%18.20)موافق جداً  -1
 (%63.60)موافق   -2
 (%18.20)حمايد  -3
 (%0.00)غري موافق  -4
 (%0.00)غري موافق جداً  -5

 .: تقييم املراجعة الداخلية لفعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية السؤال الرابع
 (%41.67)موافق جداً  -1
 (%41.67)موافق  -2
 (%8.33)حمايد  -3
 (%8.33)غري موافق  -4
 (%0.00)غري موافق جداً  -5
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 .: أداء مهمة املراجعة الداخلية من قبل فريق داخل الشركة السؤال السابع
 (%36.30)موافق جداً  -1
 (%45.50)موافق  -2
 (%9.10)حمايد  -3
 (%9.10)غري موافق  -4
 (%0.00)غري موافق جداً  -5

 .السؤال الثامن: تعيني املراجع الداخلي وحتديد رواتبه وعزله بتوصية جلان املراجعة
 (%90.00)موافق جداً  -1
 (%10.00)موافق  -2
 (%0.00)حمايد  -3
 (%0.00)غري موافق  -4
 (%0.00)غري موافق جداً  -5

 .: أداء مهمة املراجعة من قبل مراجع خارجي السؤال السادس
 (%9.10)موافق جداً  -1
 (%63.60)موافق  -2
 (%9.10)حمايد  -3
 (%9.10)غري موافق  -4
 (%9.10)غري موافق جداً  -5
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 .السؤال التاسع: وجود برانمج للتدريب والتعليم املستمر لفريق املراجعة الداخلية
 (%90.90)موافق جداً  -1
 (%9.10)موافق  -2
 (%0.00)حمايد  -3
 (%0.00)غري موافق  -4
 (%0.00)غري موافق جداً  -5
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 الفصل السادس : النتائج والتوصيات واخلامتة .

 : النتائج 
متثل حوكمة املؤسسات, الكيفية اليت تدار هبا املؤسسات وتراقب من طرف مجيع األطراف  -1

ولالتايل فهي تعترب مبثابة األداة اليت تضمن كفاءة إدارة املؤسسة يف  ذات العالقة لاملؤسسة,
للمااطر, وهو ما يعترب كمؤشر عن حتقيق املؤسسة ألهدافها  استغالهلا ملواردها ودراستها

 لالدرجة األوىل وأهداف األطراف ذات العالقة.
على بيئة األعمال, والذي الدور الكبري الذي لعبه إصدار املعايري الدولية للمراجعة الداخلية  -2

انعكس على اداء املراجعة الداخلية, فباإلضافة إىل الفحص والتقييم والتأكيد أصبحت تقوم 
بتقييم املااطر وتقدمي اخلدمات االستشارية مبا يضيف قيمة للمؤسسة, واليت تؤدي إىل 

 تطبيق حوكمة املؤسسات.
نت عليه يف السابق, وأصبحت وظيفة إن أدوات الرقابة داخل املؤسسة ختتلف اليوم عما كا -3

املراجعة الداخلية من الوظائف اهلامة يف املؤسسة, وهذا ملا تقدمه من مساندة جمللس اإلدارة, 
جلنة املراجعة, اإلدارة العليا واملراجع اخلارجي, وكذا دورها يف تقييم نظام الرقابة الداخلية 

 تطبيق حوكمة املؤسسات. ومراجعتها لإلدارة املااطر ومن هنا فهي تساعد يف

 

 : التوصيات 
ضرورة اإلسراع لااللتزام القانوين للمؤسسات بتطبيق مبادئ احلوكمة, والعمل على توفري  -1

 اإلطار املؤسسي والقانوين كبيئة مناسبة لذلك.
وهذا  -بصفة مستمرة–ضرورة عقد دورات تدريبية, ندوات متاصصة وكذا مؤمترات علمية  -2

املؤسسات ودور املراجعة الداخلية فيها, حيضرها كل من املهنيني فيما خيص حوكمة 
 واألكادمييني.
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إنشاء معهد متاصص لتدريب وتكوين املراجعني الداخليني مع إعطاء شهادات معرتف هبا  -3
دوليا حتت اسم "مراجع داخلي معتمد", لاإلضافة إىل حث املراجعني الداخليني لالخنراط يف 

  لتبادل واكتساب اخلربات. معهد املراجعة الداخلية
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 : املراجع 

 دور إدارات املراجعة الداخلية يف تفعيل مبادئ احلوكمة ابراهيم اسحاق نسمان
 جلان املراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات عوض سالمة الرحيلي

 دور املراجعة الداخلية يف تفعيل حوكمة الشركات حيىي سعيدي , خلضر أوصيف
العوامل احملددة جلودة املراجعة الداخلية يف حتسني  مسري كامل حممد عيسى

 جودة حوكمة الشركات
 تقييم مبادئ حوكمة الشركات يف مصر مسيحة فوزي

دور املراجعة اخلارجية واثرها على حوكمة الشركات  عيد حامد الشمري
 يف اململكة

 املراجعة كمدخل جلودة حوكمة الشركات هيدوب ليلى رمية
 دور املراجعة الداخلية يف تطبيق حوكمة املؤسسات مدعمر علي عبدالص
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 : اخلامتة 
  تطرقنا يف هذه البحث عن ستة فصول الفصل األول تكلمنا عن خطة البحث وما تتاللها من مقدمة

البحث ومشكلة البحث وأهداف البحث ومنهج البحث وفروض البحث وأمهية البحث ودراسات سابقة, 
صائص أما يف الفصل الثاين فتكلمنا عن  احلوكمة فعرفنا حوكمة الشركات )لغة/اصطالحا( وتكلمنا عن خ

فتكلمنا عن احلوكمة وأمهية احلوكمة وأهداف احلوكمة ونظام حوكمة املؤسسات أما يف الفصل الثالث 
مقدمة عن املراجعة الداخلية ومن مث تعريف املراجعة عموما و تعريف املراجعة املراجعة الداخلية يف البداية 

وض املراجعة وأنواع املراجعة ويف الداخلية خصوصا وتكلمنا عن أهداف املراجعة وخصائص املراجعة وفر 
الداخلية يف دعم حوكمة املؤسسات وتطرقنا يف هذا أثر تطور مفهوم املراجعة تكلمنا عن  الفصل الرابع

 و دور املراجعة الداخلية يف تطوير احلوكمة و اجتاهات املراجعة الداخلية مبفهومها اجلديد الفصل عن
املبادئ املرتبطة لالسلوك النموذجي املتوقع من املراجعني  و ليةاملبادئ املرتبطة مبهنة املراجعة الداخ

, ويف الفصل اخلامس تناولنا الدراسة امليدانية كانت عبارة عن استبانة عن طريق موقع استبيان الداخليني
ويف الفصل السادس النتائج والتوصيات واملراجع واخريا  مصوت يف االستبيان 11الكرتوين وقد شارك 

 اخلامتة.
 هذا وهللا اعلى وأحكم ..
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