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 الملخص.
دراسة تمثلت مشكلة التناولت الدراسة دور الحوكمة المصرفية في الحد من عدم تماثل المعلومات المحاسبية، 
اسة إلى الدر  . هدفتةفي عدم وضوح دور الحوكمة المصرفية في زيادة وتحسين تماثل المعلومات المحاسبي

 اختبرت الدراسة الفرضياتو بيان دور الحوكمة المصرفية في الحد من عدم تماثل المعلومات المحاسبية. 
 تساعد المراجعة الداخلية لدور الحوكمة المصرفية في زيادة وتحسين تماثل المعلومات المحاسبية،اآلتية: 

في زيادة وتحسين تماثل المعلومات المحاسبية تساعد لجان تساعد المراجعة الخارجية لدور الحوكمة المصرفية 
ة من تمثل مجتمع الدراس .المراجعة لدور الحوكمة المصرفية في زيادة وتحسين تماثل المعلومات المحاسبية

( 200( مفردة، حيث بلغ حجم العينة )420العاملين بفروع بنك فيصل اإلسالمي في والية الخرطوم البالغ )
عدة نتائج  توصلت الدراسة إلىليهم استبانات، اعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي، مفردة وزعت ع
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عالي الجودة للمراجع الخارجي إطاراً للثقة بينه وبين مستخدمي المعلومات  االحترافيالسلوك المهني  ريوف منها:
بيئة  الخارجي بالتقنيات الحديثة في إلمام المراجع، المحاسبية بما يمكن من التطبيق السليم لقواعد الحوكمة

يؤدى عدم التماثل فى المعلومات إلى عدم قدرة  ،المراجعة يؤدي إلى الحد من عدم تماثل المعلومات المحاسبية
ة إدارة خاصة بالمراجعة الداخلي كما أوصت الدراسة بفصل ،المستثمرين على تقدير السعر المالئم للسهم

لمراجع ا كفاءتها اعتمادوزيادة  استقاللهاوتزويدها بسلطات وصالحيات مستمدة من القوانين واللوائح لدعم 
الخارجي إجراءات وأساليب فعالة في تنفيذ إجراءات تقدير المخاطر يساعد في التحقق من التطبيق السليم 

 للحوكمة في المصارف.

تماثل المعلومات  عدم ،لجان المراجعة المراجعة الخارجية، المعلومات المحاسبية،: تاحيةالكلمات المف
 المحاسبية، المراجعة الداخلية، الحوكمة المصرفية.

 
  

Abstract. 

The study dealt with the role of banking governance in reducing the asymmetry of 
accounting information. The problem of the study was the lack of clarity in the role 
of banking governance in increasing and improving the asymmetry of accounting 
information. The study aimed to clarify the role of banking governance in reducing 
the asymmetry of accounting information. The study tested the following 
hypotheses: The internal audit of the role of banking governance helps in 
increasing and improving the symmetry of accounting information, the external audit 
of the role of banking governance helps in increasing and improving the symmetry 
of accounting information, and the audit committees of the role of banking 
governance help in increasing and improving the symmetry of accounting 
information. The study population represented from the employees of the branches 
of Faisal Islamic Bank in the state of Khartoum, which amounted to (420) 
individuals, where the sample size was (200) individuals, and questionnaires were 
distributed to them. The external auditor has a framework of trust between him and 
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the users of accounting information in a way that enables the proper application of 
the rules of governance. The external auditor’s familiarity with modern techniques 
in the audit environment leads to reducing the asymmetry of the accounting 
information. The asymmetry in the information leads to the inability of investors to 
estimate the appropriate price for the share. The study recommended separating 
a department for internal auditing and providing it with powers and authorities 
derived from laws and regulations to support its independence and increase its 
efficiency. 
Keywords: external audit, accounting information, audit committees, 
asymmetry of accounting information, internal audit, banking governance. 

 مقدمة:
لقد تعاظم االهتمام بمفهوم الحوكمة المصرفية في العديد من االقتصاديات المتقدمة والناشئة 
خالل العقود القليلة الماضية، وخاصة في أعقاب االنهيارات االقتصادية واألزمات المالية التي 

نات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده االقتصاد شهدتها عدد من دول العالم في عقد التسعي
 األمريكي من تداعيات االنهيارات المالية والمحاسبية لعدد من أقطاب الشركات األمريكية العالمية.

قد كشفت الدراسات أن معظم أسباب تلك االنهيارات واألزمات التي تعرضت لها الشركات، تتعلق 
 بعدم تماثل المعلومات المحاسبية.

نتيجة لذلك فإن اإلدارة قد تقوم بممارسات من شأنها أن تؤثر على المعلومات المحاسبية لتحقيق 
 منافع خاصة حتى لو كانت على حساب األطراف األخرى.

تأتي هذه الدراسة كمحاولة لمعرفة دور الحوكمة المصرفية في زيادة وتحسين تماثل المعلومات 
فية تمثل أنظمة رقابية لضبط أداء المنشأة، وتهدف إلى المحاسبية باعتبار أن الحوكمة المصر 

ضمان االنضباط السلوكي والتوازن في تحقيق مصالح جميع األطراف المرتبطة بالمنشأة وسالمة 
 عملية إعداد التقارير المالية.
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 مشكلة الدراسة:
لمعلومات ا تمثلت مشكلة الدراسة في عدم وضوح دور الحوكمة المصرفية في زيادة وتحسين تماثل

 المحاسبية وعليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية:
 / هل تساعد المراجعة الداخلية في زيادة وتحسين تماثل المعلومات المحاسبية؟1

 / هل تساعد المراجعة الخارجية في زيادة وتحسين تماثل المعلومات المحاسبية؟2

 تحسين تماثل المعلومات المحاسبية؟/ هل تساعد لجان المراجعة في زيادة و 3

 
 
 

 أهمية الدراسة:
 أواًل: األهمية العلمية:

 تتمثل األهمية العلمية للدراسة في االتي:
/ تطرق هذه الدراسة مجااًل خصبًا حيث أن الكتابات في موضوع دور الحوكمة المصرفية في 1

ة لمعلومات المحاسبية وفي حاجزيادة تماثل المعلومات المحاسبية لتقليل والحد من عدم تماثل ا
 إلى مزيد في الدراسة والتحليل.

 / الخروج بتوصيات واقتراحات تسهم في خدمة الباحثين والعملية البحثية.2

 

 ثانيًا: األهمية العملية:
 لية للدراسة في االتي:متتمثل األهمية الع

ت وتحسين تماثل المعلوما/ الربط بين الجوانب العملية لدور الحوكمة المصرفية في زيادة 1
 المحاسبية.

/ إن االهتمام بدور الحوكمة المصرفية يساعد على توافر بيئة أعمال تتسم فيها المعلومات 2
 بالشفافية والموثوقية.
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 أهداف الدراسة:
 تهدف الدراسة إلى االتي:

 / التعرف على دور الحوكمة المصرفية في المصارف السودانية.1

 وأهمية وأهداف زيادة وتحسين تماثل المعلومات في المصارف السودانية. / التعرف على مفهوم2

/ اختبار أثر المراجعة الخارجية لدور الحوكمة المصرفية في زيادة وتحسين تماثل المعلومات 3
 المحاسبية.

/ اختبار أثر لجان المراجعة لدور الحوكمة المصرفية في زيادة وتحسين تماثل المعلومات 4
 المحاسبية.

/ دراسة أثر المراجعة الداخلية لدور الحوكمة المصرفية في زيادة وتحسين تماثل المعلومات 5
 المحاسبية.

 فرضيات الدراسة:
 تقوم هذه الدراسة على اختبار الفرضيات اآلتية:

تساعد المراجعة الداخلية لدور الحوكمة المصرفية في زيادة وتحسين تماثل  الفرضية األولى:
 سبية.المعلومات المحا
تساعد المراجعة الخارجية لدور الحوكمة المصرفية في زيادة وتحسين تماثل  الفرضية الثانية:

 المعلومات المحاسبية.
تساعد لجان المراجعة لدور الحوكمة المصرفية في زيادة وتحسين تماثل  الفرضية الثالثة:

 المعلومات المحاسبية.

 حدود الدراسة:
 تتمثل حدود الدراسة في االتي:

 / الحدود المكانية: فروع بنك فيصل اإلسالمي والية الخرطوم.1

 م.2021/ الحدود الزمانية: 2
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 مصادر جمع البيانات:
 تم جمع بيانات الدراسة من اآلتي:

 ة/ مصادر أولية: االستبان1

 / مصادر ثانوية: وهي الكتب والدوريات والرسائل الجامعية، والمؤتمرات والندوات العلمية2
 السابقة: تالدراسا ثانيًا:

 :(1)م(2018دراسة: بشير، )
تناولت الدراسة دور االتجاهات الحديثة للمراجعة الخارجية في دعم تطبيق الحوكمة المصرفية. 

دور االتجاهات الحديثة للمراجعة الخارجية في دعم تطبيق  وحيث تمثلت مشكلة الدراسة فيما ه
علي دور االتجاهات الحديثة للمراجعة الخارجية  التعرف. هدفت الدراسة إلى الحوكمة المصرفية

التعرف على مدي وجود اهتمام بتطبيق االتجاهات الحديثة ، و في دعم تطبيق الحوكمة المصرفية
 مفهوم واهمية واهداف االتجاهات علىالتعرف ، و للمراجعة الخارجية بمكاتب المراجعة السودانية

الك عالقة ذات هنالدراسة تم اختبار الفرضيات اآلتية: لتحقيق أهداف  الحديثة للمراجعة الخارجية.
ة هنالك عالقة ذات داللة احصائي، والحوكمة المصرفية االستشاريةداللة احصائية بين الخدمات 

هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين التخصص الصناعي ، مراجعة النظير والحوكمة المصرفية
حسين ساهمت الخدمات االستشارية في تالنتائج اآلتية: توصلت الدراسة إلى والحوكمة المصرفية. 

كفاءة وفعالية استخدام العميل للطاقات والموارد المتاحة له بالمصارف السودانية، قدمت الخدمات 
االستشارية االستشارات المالية في المسائل اإلدارية والمحاسبية التي تحتاجها المصارف 

ح والتوجيه لإلدارة المصارف دون التدخل في اتخاذ السودانية، قدمت مراجعة النظير النص
القرارات. أوصت الدراسة بضرورة أن تقدم الخدمات االستشارية االستشارات المالية في المسائل 
اإلدارية والمحاسبية التي تحتاجها المصارف السودانية، وأن تعمل الخدمات االستشارية على 

                                                           

ة النيلين، جامعالخرطوم: ، )دور االتجاهات الحديثة للمراجعة الخارجية في دعم تطبيق الحوكمة المصرفية( بشير إسماعيل عبدهللا علي، 1)

 م( .2018غير منشورة، في المحاسبة رسالة ماجستير كلية الدراسات العليا، 
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انة قات والموارد المتاحة له بالمصرف، وينبغي االستعتفعيل وتحسين كفاءة استخدام العميل للطا
 بمراجعة النظير عند تنفيذ الخطة االستراتيجية للمصرف وتحسين جودتها من اجراءات وسياسات.

 :(2) (م2016دراسة: إيهاب، )
تناولت الدراسة دور المراجع الخارجي في الحد من عدم تماثل المعلومات المحاسبية، وتمثلت 
مشكلة الدراسة في عدة تساؤالت تمثلت في هل يؤدي التزام المراجع الخارجي بمعايير المراجعة 

 رإلي الحد من عدم تماثل المعلومات المحاسبية، هل تؤدي قدرة المراجع الخارجي علي إعداد تقري
جيد عن نتيجة عملية المراجعة للحد من عدم تماثل المعلومات المحاسبية، وهدفت الدراسة إلي 
بيان الدور الذي يؤديه التزام المراجع الخارجي بمعايير المراجعة في الحد من عدم تماثل المعلومات 

اجعة المر المحاسبية، بيان دور قدرة المراجع الخارجي علي إعداد تقرير جيد عن نتيجة عملية 
 قدرة المراجع الخارجي عليوللحد من عدم تماثل المعلومات المحاسبية، توصلت الدراسة إلي أن 

القيام بالفحص الجيد للسجالت والمستندات المحاسبية وغير المحاسبية تؤدي للحد من عدم تماثل 
ي ول علإتباع المراجع الخارجي لوسيلة المصادفات كأداء للحصية، وأن المعلومات المحاسب

، ةمصادقات أو إقرارات مكتوبة من العمالء تساهم في الحد من عدم تماثل المعلومات المحاسبي
قدرة المراجع الخارجي علي مالحظة التجهيزات الخاصة بالعميل ومتابعة تنفيذ بعض المهام وأن 

احتواء ة ضرور ة، توصي الدراسة بالمحاسبية تساهم في الحد من عدم تماثل المعلومات المحاسبي
تقرير المراجع الخارجي عن معلومات كافية وشاملة عن مجريات األمور في المنشأة محل 

ضرورة قيام المراجع الخارجي بإعداد و  المراجعة للحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات المحاسبية
شاملة لتساهم في الحد من عدم تماثل المعلومات  استراتيجيةخطة مراجعة الفعالة ووضع 

يجب علي المراجع الخارجي بذل للعناية المهنية الالزمة ممارسة الشك المهني كما  اسبيةالمح
 .عند أداء مهمة المراجعة للحد من عدم تماثل المعلومات المحاسبية

                                                           
(
(  إيهاب مكي محمد عبدهللا، دور المراجع الخارجي في الحد من عدم تماثل المعلومات المحاسبية، )الخرطوم: جامعة النيلين، كلية 2

.(م1620 ،رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة، الدراسات العليا  
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 (3) :2015 أميرةدراسة 
دور اإلفصاح المحاسبي االختياري في الحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات تناولت الدراسة 

ت المعلومات لقد أصبححيث  المحاسبية بين المستثمرين حملة األسهم في هياكل الملكية المركزة 
أعمالها  عليها لممارسة التي تعتمد األساسيةبالنسبة لمنظمات األعمال المعاصرة بمثابة القاعدة 

لها تأثير  المعلومات المحاسبيةو في ظل بيئة األعمال المتغيرة والمعقدة التي تحيط بالمنظمة حاليًا 
حيث يعتمد المستثمر عند اتخاذ القرارات على المعلومات العامة ، فعال في عملية اتخاذ القرارات

التي غير المعلنة للجميع و  ومات الخاصةكما يعتمد أيضا على المعل المعلنة و المتوفرة للجميع
عدم تماثل المعلومات من الدراسة من مشكلة تنشأ مشكلة ، تكون متاحة لمجموعة من العامة

التوزيع غير المناسب للمعلومات حيث تتوافر ألحد األطراف معرفة كافية و التي تمكنهم من 
، ومات تتوافر لديها مثل هذه المعلاتخاذ القرارات بصورة أفضل من باقي األطراف األخرى التي ال

أس إلي زيادة تكلفة ر و نخفاض كفاءة األسواق المالية, اتؤدي مشكلة عدم تماثل المعلومات إلي 
نتج تخاذ المستثمرين لقرارات خاطئة تارتفاع تكاليف عقد الصفقات, كما أنها تؤدي إلي واالمال, 

 ،تخاذ القرارات بشأن التخصيص األمثل للمواردامن عدم كفاية المعلومات التي يتم على أساسها 
 قتصاد القومي أصبح من الضروري دوره في دعم االوتتمثل أهمية الدراسة في أهمية سوق المال 

تحديد العوامل التي من شأنها التقليل من حدة مشكلة عدم تماثل المعلومات لتحسين كفاءة األسواق 
بين أحد اآلليات الداخلية للحوكمة )هياكل الملكية  إلي تحديد العالقة ، هدفت الدراسةالمالية

ياري( ختالمركزة( و أحد الممارسات الناتجة عن تطبيق حوكمة الشركات )اإلفصاح المحاسبي اال
و احد المتغيرات التي تؤثر على كفاءة أسواق المال )عدم تماثل المعلومات( من خالل تصنيف 

, ا لهوية كبار المستثمرين هما ملكية المؤسسات الماليةهياكل الملكية المركزة إلي مجموعتين وفق
دراسة تأثير كل هيكل من هياكل الملكية المركزة على مشكلة عدم تماثل  ، وأيضاملكية اإلدارة

اري في ختيدراسة دور اإلفصاح المحاسبي اال ومن ثم صغار المستثمرينو المعلومات بين كبار 
                                                           

أميره بشري علي حسن، دور اإلفصاح المحاسبي االختياري في الحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات المحاسبية بين المستثمرين 3

م(.2015هياكل الملكية المركزة، )كلية التجارة، جامعة قناة السويس، رسالة ماجستير غير منشورة، وحملة األسهم في   

http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b5%d8%a7%d8%ad+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d9%8a+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af+%d9%85%d9%86+%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a9+%d8%b9%d8%af%d9%85+%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%ab%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%86+%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85+%d9%81%d9%8a+%d9%87%d9%8a%d8%a7%d9%83%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d8%a9+%3a&criteria1=0.
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b5%d8%a7%d8%ad+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d9%8a+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af+%d9%85%d9%86+%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a9+%d8%b9%d8%af%d9%85+%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%ab%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%86+%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85+%d9%81%d9%8a+%d9%87%d9%8a%d8%a7%d9%83%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d8%a9+%3a&criteria1=0.
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أهم  ختياري يعتبر أحدالمحاسبي االة إلي أن اإلفصاح ، وتوصلت الدراسالحد من هذه المشكلة 
اآلليات التي تساهم في تعزيز الشفافية ,حيث يلعب دورا فعال في دعم أسواق رأس المال من 
خالل الحد من مشكالت الوكالة  بين األطراف المختلفة ) اإلدارة العليا, كبار المستثمرين و 

 ل.تخفيض تكلفة رأس الما صغار المستثمرين ( و بالتالي يؤدي إلي
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلطار النظري للحوكمة المصرفية:
 أوال: مفهوم الحوكمة المصرفية:

ال يخرج مفهوم  الحوكمة  المصرفية في البنوك في معناه العام عن مفهوم الحوكمة  المصرفية 
حيث يذهب البعض الى اعتماد تسمية حوكمة المؤسسات للمنظمات المصرفية او حوكمة 

 (4)مؤسسات في البنوك وفيما يلي نورد اهم التعارف حول  الحوكمة المصرفية في البنوكال
بأنها مجموعة من  OECDتعرفها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تعريف الحوكمة المصرفية 

 .(5)العالقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة وحملة األسهم وغيرهم من المساهمين
                                                           
حاكم محسن الربيعي، حمد عبد الحسين راضي، حوكمة البنوك وأثرها على األداء والمخاطر، )األردن: دار اليازوري العلمية للنشر 4

11م(، ص2011والتوزيع، الطبعة االولي،   

(5) Freeland, C. (2007) Basel committee guidance on corporate governance for banks, paper 
presented to: corporate governance and reform: Paving institute. The way to financial stability 
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المصارف المركزية دورا أساسيا في تفعيل وإرساء الحوكمة على مستوي المصارف وذلك من وتلعب 
خالل إجراءات الرقابة المصرفية ووسائل الوقاية والضبط والسيطرة الداخلية بالقدر الذي يحقق الحماية 
 الكافية ألصول المؤسسات المالية والمصرفية وحقوق المودعين، ويضمن سالمة مركزها المالي

 .1واإلداري 
تمثل   الحوكمة  المصرفية من المنظور المصرفي الطريقة التي تدار بها شؤون البنك من خالل 
الدور المنوط بمجلس اإلدارة واإلدارة العليا بما يؤثر في تحديد أهدافه مراعاة حقوق المستفيدين 

ارة المخاطر مراقبة إد وحماية حقوق المودعين، وبازدياد التعقيد في النشاط المصرفي أصبحت عملية
من قبل السلطات الرقابية غير كافية، لذا فسالمة الجهاز المصرفي تتطلب المشاركة المباشرة 

  .(6)للمساهمين وممثليهم في مجلس إدارة البنك
 
 

  ثانيا: أهمية الحوكمة المصرفية:
دية وكذلك االقتصاتخفيض المخاطر المتعلقة بالفساد المالي واإلداري التي تواجهها الوحدات / 1

الدول، ورفع مستويات األداء المالي واإلداري للوحدات االقتصادية مما يؤدي ذلك إلى دفع عجلة 
 التنمية االقتصادية والعمل بها. 

جذب االستثمارات األجنبية وتشجيع رأس المال لالستثمار في المشروعات القومية المساهمة / 2
 لقومية على مواكبة المنافسة العالمية. في زيادة قدرة الوحدات االقتصادية ا

                                                           

and development, a conference organized by the Egyptian banking institute. Cairo, May P. P. 
7- 8. 

1Jena pierrepatat: la stabilitefinanciere nouvelle urgence pour les banquescentrales'bulletin de la banquet de 
france'n84'2000'p7. 

6 لحالة عبد الرازق حبار، دور الحوكمة المصرفية في صياغة سياسات فعالة إلدارة المخاطر في القطاع المصرفي في إشارة خاصة 

 الجزائر، )الجزائر، جامعة البويرة، مداخلة في إطار المؤتمر الدولي األول حول إدارة المخاطر المالية وانعكاساتها على اقتصاديات دول

.2م(، ص 2012ديسمبر  13-12العالم،   
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زيادة درجة الشفافية والدقة في معلومات القوائم والتقارير المالية التي تنشرها الوحدات / 3
االقتصادية ألغراض االستخدامات اإلدارية المختلفة وذلك لزيادة ثقة مستخدمي المعلومات 

 دوالتقارير المالية في اتخاذ وترشيد قراراتهم االقتصادية، والمساهمة في توفير مجموعة من القواع
 التي تساهم في تحديد أهداف الوحدات االقتصادية. 

تحقيق ضمان النزاهة والحيدة واالستقامة لكافة العاملين في الشركات بدءًا من مجلس اإلدارة / 4
 . (7)والمديرين حتى أدنى العاملين فيها
 ثالثا: اهداف الحوكمة المصرفية:

 / الحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي.1
 ضمان كفاءة عمل الجهاز المصرفي./ 2
/ حماية المودعين: ويكون ذلك عن طريق تدخل السلطات الرقابية للفرض سيطرتها واتخاذ 3

 اإلجراءات المناسبة لتفادي المخاطر المحتملة 

 
 

 
  :: آليات حوكمة المصارفرابعاً 

تعد حوكمة المصارف في مجملها مجموعة من اآلليات التي تعمل بصفة أساسية على حماية 
وضمان حقوق المساهمين، وكافة األطراف ذوي المصلحة المرتبطين بأعمال الشركة من خالل 
إحكام الرقابة والسيطرة على أداء إدارة الشركة، وتخفيض حدة تعارض المصالح بين اإلدارة 

لشركة من جهة، وأصحاب المصالح من جهة أخرى، وبالتالي فإنها تهدف على والمساهمين في ا
حماية المالكين ممن التصرفات االنتهازية، وتجعل المديرين يعملون على تحقيق مصالح أصحاب 

 المصالح وعلى األخص حملة األسهم. 
                                                           

العربية والدولية مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة األعمال ( د. عبد الوهاب نصر علي، د. شحاتة السيد، 7)
. 17م( ص 2002، )اإلسكندرية: الدار الجامعية، المعاصرة  
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ألداء تحسين اإن الهدف من آليات الحوكمة هو دفع المديرين نحو تعظيم قيمة المنشأة من خالل 
 المالي للشركة.

يمكن تعريف آليات حوكمة المصارف على أنها مجموعة من الوسائل التي تم تصميمها بهدف 
ترشيد وتوجيه ورقابة سلوك اإلدارة العليا التخاذ القرارات التي تؤدي إلى تحقيق مصالح المالك، 

 .(8)بين مصالح جميع األعضاءومن ثم التخلص من حدة مشكلة الوكالة بين اإلدارة على التوازن 
بناًء على ما سبق فهناك تأثير متبادل بين آليات حوكمة الشركات ويتوقف هذا التأثير واالرتباط 
 على مدى فعالية هذه اآلليات، ويمكن تناول كل من آليات حوكمة الشركات على النحو التالي: 

 ة: آلية لجنة المراجعة كأحد األدوات الهامة لتفعيل الحوكم/ 1
إذا أدرك المراجع أن لجنة المراجعة ال تستطيع فهم المسائل الفنية سيكون أقل مياًل لإلفصاح عن 
الجوانب السليمة في كافة المسائل المتصلة بالشركة إلى لجنة المراجعة، مما يؤدي إلى ضعف 

الية ة م. لهذا طالبت البورصات األمريكية أن يكون لكل أعضاء لجنة المراجعة معرف(9)الحوكمة
Financial literacy  يستطيع قراءة وفهم التقارير المالية( وأن يكون أحد أعضاء هذه اللجنة(
 . Financial expertise (10)على األقل خبير مالي 

وينبغي على لجنة المراجعة، عند الدخول في حوار مع المراجعين الخارجيين والداخليين أن توجه 
 : (11)األسئلة حول ما يلي

 اآلثار المحاسبية للعمليات الكبيرة الجديدة. / 1
                                                           

.444- 7م( ص2011)اإلسكندرية: دار التعليم الجامعي موسوعة المراجعة المتقدمة، ( د. محمد سامي راضي ، 8)  

(9)   Dezoort, F. and S.E Salterio, "The effects of corporate governance experience and financial 

reporting and audit knowledge, on audit committee members judgment auditing: A journal of 
practice & theory. 2001, P P 31-47. 

(10)  Dr. Asharf Gamal El- Din A Rahman, A Survey pressed to the conference challenges of 

accounting: Reality and future expectations, Board Practices among Case 30 Companies in 

Egypt, 27-28 October 2008, Cairo, Egypt. . 
(11)  Report of the Blue ribbon committee on improving the effectiveness of corporate audit 

committees, whitehead Milstein committee, 1999. 
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 التغيرات في المبادئ المحاسبية االختيارية أو استمرار العمل بها. / 2
 طرق تطبيق هذه المبادئ ومدى نشاطها أو تحفظها. / 3

 استخدام االحتياطات أو أرصدة المستحقات.
، ويجب وليات الخاصة بالمجلسهي لجنة فرعية تابعة لمجلس اإلدارة تتولى القيام ببعض المسئ

أن تشكل اللجنة بقرار مكتوب بدون ضمن المحاضر الرسمية لمجلس اإلدارة ويذهب البعض إلى 
ضرورة موافقة أعضاء الجمعية العمومية للشركة )المالك(، ويجب أن يضمن القرار أسماء أعضاء 

ن داخل الشركة رار لكافة المعنيياللجنة وأهدافها ومسئولياتها، وصالحياتها، كما يجب تبليغ ذلك الق
 . (12)وخارجها

 آلية المراجعة الداخلية: / 2
أدت الفضائح المالية للعديد من الشركات العالمية في السنوات األخيرة إلى زيادة االهتمام بدور 
المراجعة الداخلية في حوكمة الشركات باعتبارها أساس لحوكمة الشركات وقد تطورت وظيفة 

خلية بمجرد القيام بمراجعة مالية، وامتدت لتشمل مراجعات جميع أوجه النشاط المراجعة الدا
بالشركة )المراجعة المالية، ومراجعة عمليات ومراجعة االلتزام(، وقد استخدمت وظيفة المراجعة 
الداخلية مراجعة النظم وإدارة المخاطر، وكذلك في تحسين عمليات حوكمة الشركات وأصبح هدف 

ة الداخلية هي إضافة قيمة للمنشأة وتحسين عمليات المنشأة بصورة تأخذ في وظيفة المراجع
اعتبارها توقعات أصحاب المصالح في المنشأة، وفي مجال حوكمة الشركات هناك بعض الجوانب 
 الخاصة التي يجب أن يتعامل معها المراجع الداخلي وتمثل تطورًا في وظيفة المراجعة الداخلية 

 رجي:آلية المراجع الخا
إن تقرير المراجعة الخارجية تمثل مصدرًا هامًا في تعظيم منفعة استخدام المعلومات التي يعتمد 
عليها المستثمرين والمستخدمين اآلخرين للتقارير المالية في اتخاذ القرارات السليمة الخاصة 

                                                           

( 8دراسة تحليلية انتقادية لبيان مدى فاعلية لجان المراجعة كأداة في عملية اختيار )بد العزيز،  ( غادة عمر محمد ع12)
.30م( ص2001)رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة األزهر، المراجعة وتحقيق الجودة عملي المراجعة،   
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لمالية دون ا باالستثمار، مما يستدعي ضرورة قيام المراجع بعملية اإلفصاح الجيد عن المعلومات
محاولة إخفاء أية معلومات يمكن أن يستفيد منها فئة دون األخرى، مما يؤدي في النهاية إلى 

 تنشيط وكفاءة سوق األوراق المالية. 
 يمكن تفعيل دور المراجعة الخارجية كإحدى آليات حوكمة الشركات وذلك من خالل اآلتي: و 
قيام المراجع الخارجي بإعداد تقارير عن نتائج فحصه لهيكل الرقابة الداخلية أو التصديق / 1

على تقرير اإلدارة وعن مدى فاعلية هيكل الرقابة الداخلية بالشركة محل المراجعة، األمر الذي 
يجعل القيام بارتكاب أي غش إداري أو إجراء أي تالعب أمرًا في غاية الصعوبة على أن يقدم 

 ذا التقرير للجنة المراجعة قبل نشره لمناقشته وذلك بزيادة فاعلية هذا التقرير. ه
لكي يؤدي المراجع دوره بفاعلية يجب أن يكون مستقاًل عن إدارة الشركة وال توجد بينه وبين / 2

 أعضاء مجلس اإلدارة أي عالقة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
قد مع المراجع الخارجي على أداء خدمات أخرى بخالف المراجعة ال يجوز إلدارة الشركة التعا/ 3

إال بعد موافقة لجنة المراجعة على هذه الخدمات واألتعاب المقدرة لها وذلك بما يحافظ على 
 استقالل المراجع الخارجي وبالتالي تفعيل دوره تجاه حوكمة الشركات. 

إلدارة ه لعملية المراجعة وتقدير أتعابه بتحكم اأال يرتبط قرار استمرار المراجع الخارجي في أداء/ 4
 فيه. 

قيام المراجع الخارجي بإعداد تقارير عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات الصادرة / 5
 من الهيئة العامة لسوق المال. 

 المحور الثاني: اإلطار النظري لعدم تماثل المعلومات المحاسبية
 علومات المحاسبية:أواًل: مفهوم عدم تماثل الم

نظرًا لعدم وجود تعريف محدد لعدم تماثل المعلومات، فأن هناك عدد من االتجاهات التي تحمل 
 وجهات نظر مختلفة وقد تكون مكملة لبعضها البعض، ومنها االتي:
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بأنها "ظاهرة عدم تناسق وتكافؤ المعلومات في السوق مما يشير إلى أن بعض 13ُعرفت 
المزيد من المعرفة عن قيمة المنشأة األساسية ألن لديهم معلومات خاصة، بينما المستثمرين لديهم 

 يوجد مستثمرون آخرون لم تصل إليهم تلك المعلومات".
أيضا على أنها " حيازة اإلدارة أو األطراف الداخلية لمعلومات حول األداء االقتصادي  14كما ُعرفت

دائنين ة األطراف الخارجية لها مثل المستثمرين والالحالي والمستقبلي للشركة، بشكل أكثر من حياز 
 .  والمحللين وغيرهم من المتعاملين في السوق 

 المحور الثالث: الدراسة الميدانية
 الدراسة الميدانية إجراءات

المستخدمة في الدراسة الميدانية وتحليل  يتم في هذا الجزء توضيح اإلجراءات، الطرق وألساليب
 نتائجها.بياناتها واستخراج 

 
 
 

 
 :مجتمع الدراسة

وع بنك بفر مدراء ورؤساء االقسام والمحاسبين والمراجعين الداخليين يتكون مجتمع الدراسة من

( مصرفاً 21فيصل اإلسالمي بوالية الخرطوم، حيث بلغ عدد الفروع لبنك فيصل اإلسالمي )

 . بوالية الخرطوم

 عينة الدراسة:
                                                           

ظاهرة عدم تماثل المعلومات،  إطار مقترح لإلفصاح المحاسبي للحد منياسر أحمد السيد محمد،  13
 146م(، ص2008)القاهرة: كلية التجارة، جامعة طنطا، رسالة دكتوراه في المحاسبة غير منشورة، 

دور اإلفصاح عن تقرير تعليقات اإلدارة في تخفيض عدم تماثل المعلومات أحمد رجب عبدالملك،  -14- 14
التجارة، مجلة البحوث التجارية المعاصرة، المجلد )القاهرة: جامعة سوهاج، كلية في البورصة المصرية، 

 م(.2014الثامن والعشرون، العدد األول، 
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وحدات إحصاااااائية يجرى اختيارها من المجتمع اإلحصاااااائي  هي جزء من المجتمع لمجموعالعينة 
( 420وفق قواعد خاصااااة لكي تمثل المجتمع تمثيال صااااحيحا. ويبلغ عدد أفراد مجتمع الدراسااااة )

موظف يشاااااااااااغلون وظائف إدارية وفنية وتطبيقية وذلك حساااااااااااب ساااااااااااجالت اإلدارة العامة للموارد 
تحديد حجم العينة من المجتمع الكلي حيث الباحثة ب البشرية بفروع بنك فيصل االسالمي، قامت

( اساااااااااتبانة على جميع المساااااااااتهدفين   وتم اساااااااااترداد العدد 200(، حيث وزعت عدد )200بلغ )
( اساااتبانة أي 200كاماًل، وأصااابح العدد الكلي لالساااتبيانات التي خضاااعت للتحليل اإلحصاااائي )

 (.%100بنسبة تجاوب كلمة بلغت )
 :الثبات والصدق اإلحصائي

ات ألفا عن طريق معامل الثبلحساب صدق وثبات االستبانة قام الباحث بحساب ثبات االستبانة 
كرونباخ، ولحساب صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة قامت الباحث بحساب صدق المحك 

 عن طريق جزر معامل الثبات والجدول التالي يوضح ذلك:
 (1الجدول )
 الدراسة )االستبانة(معامل ثبات الفا كرونباخ ألداء 

 الصدق معامل الثبات عدد الفقرات المجال

 857. 734. 5 البعد األول: المراجعة الداخلية

 838. 703. 5 البعد الثاني: المراجعة الخارجية

 881. 776. 5 البعد الثالث: لجان المراجعة

 853. 727. 5 وتحسين  تماثل المعلومات المحاسبية ةالمحور الثاني: زياد

 954. 910. 24 األداء ككل

 م.2021الدراسة الميدانية،  ة من بياناتالمصدر: إعداد الباحث
 

( الذي يوضح ثبات وصدق االستبانة يتضح للباحثة إن معامالت ثبات فرضيات الدراسة عالية 1من الجدول )
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قيمة تعكس ثبات (، وهي 954.(، بصدق )910.ومرتفعة، كما نجد إن معامل ثبات االستبانة الكلي بلغ )
 وصدقا مرتفعا تمكن من إجراء عملية تحليل البيانات.

 :تحليل البيانات
فيما يلي تحليل البيانات االساسية للدراسة وهي )المؤهل العلمي، التخصص / تحليل البيانات الشخصية: 1

 الجدول التالي: بحس العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة(
 (2جدول )

 البيانات الشخصيةيوضح تحليل 
 النسبة التكرارات البيان

 فئات الخاصية الخاصية

مي
العل

هل 
لمؤ

ا
 

%59 118 بكالوريوس  

%19 38 دبلوم عالي  

%18.5 37 ماجستير  

%2.5 5 دكتوراه   

%1 2 أخري   

%100 200 المجموع  

مي
العل

ص 
ص

لتخ
ا

 

%52.5 105 محاسبة  

%6.5 13 أحصاء  

%10.5 21 إدارة أعمال  

%10 20 اقتصاد  
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%13 26 دراسات مالية ومصرفية  

%6.5 13 نظم معلومات   

%0.5 2 أخرى   

%100 200 المجموع  

في
وظي

ى ال
سم

الم
 

%7.5 15 مدير فرع  

%7 14 مراقب فرع  

%5.15 31 محاسب  

%5.4 9 مراجع داخلي  

%575. 131 موظف  

%0 - أخرى   

%100 200 المجموع  

خبرة
ت ال

سنوا
 

%5.16 33 سنوات فأقل 5  

%5.14 29 سنوات 10-6  

%5.38 77 سنة 15-11  

%517. 35 سنة 20-15  

%13 26 سنة فأكثر 21  
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%100 200 المجموع  

 م.2021الدراسة الميدانية،  ة من بياناتالمصدر: إعداد الباحث
( يحملون درجة %19، ) سالبكالوريو ( من افراد العينة هم من حملة %59( ان )2يتضح للباحثة من الجدول )

( يحملون درجات %1( يحملون درجة الدكتوراه ،)% 2.5( يحملون درجة الماجستير ،)%18.5الدبلوم عالي ،)
( %10( متخصصون في ادارة االعمال ، )%10.5( متخصصون في المحاسبة ، )%52.5أخري، و)

( متخصصون %6.5لية والمصرفية ،)( متخصصون في الدراسات الما%13متخصصون في االقتصاد ، )
( %7.5كما ان )، ( تخصصاتهم اخرى %0.5( متخصصون في نظم المعلومات، )%6.5في األحصاء،)

( مراجعون داخليون ، %4.5( محاسبون ، )%15.5( لديهم وظيفة مراقب فرع ، )%7هم مدير فرع ، )
( خبرتهم %16.5( سنوات ، وان )5(من افراد العينة خبرتهم تفوق )%14.5( موظف، كذلك فان )75.5%)

وهذه المؤشرات تدل على ان افراد العينة لديهم تأهيل علمي في مجال المحاسبة ويحملون ( سنوات ، 5اقل من )
( سنوات مما ينعكس 5مؤهل جامعي وفوق الجامعي وان معظمهم لديهم وظائف اخرى ، كما ان خبرتهم تفوق )

 بها والتي تحقق اغراض الدراسة . على دقة وسالمة البيانات التي يدلون 
 / تحليل بيانات الدراسة:2

 نتائج االحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة
( يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية والنتيجة ودرجة االهمية وذلك من خالل اجابات عينة 3الجدول )

 الدراسة عن االسئلة المخصصة في االستبانة التي تقيس المحور االول.

 
 
 

 
 (3جدول )

 آلية المراجعة الداخلية لبعدالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية 
الوسط  العبارات رقم العبارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 النتيجة االهمية

 لذلك متفرغ مسئول الداخلية المراجعة إدارةيتولى   1
 .المنتدب للعضو مباشرة يتبع ,بالمصرف

 عالية 10 0.58 1.5400

 عالية 8 0.54 1.6768 .المعنيين واألشخاص المستندات إلي الوصول سهولة  2
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 مجلس بآراء المخاطر لدراسة نظم وضع في يستعان  3
 .المصرف ومدير الخارجي والمراجع اإلدارة

 عالية 9 0.52 1.6734

 دراسة علي بناءً  الداخلية المراجعة إجراءات وضع يتم  4
 .لمصرفا تواجه التي المخاطر

 عالية 1 0.55 1.8150

 مةألنظ المستمر بالتقويم الداخلية المراجعة إدارة تقوم  5
 بالمصرف الداخلية الرقابة

 عالية 6 0.51 1.7222

 عم الداخلية المراجعة نتائج الداخلية المراجعة إدارة تدرس  6
 .بالمصرف المراجعة لجنة أعضاء

 عالية 5 0.53 1.7450

 لجنة إلي دورية تقارير برفع الداخلية المراجعة إدارة تقوم  7
 .خطتها سير عن المراجعة

 عالية 7 0.55 1.7020

 ةالمراجع إدارة بواسطة المتبعة بالسياسات الئحة يوجد  8
 الداخليين المراجعين أداء لضبط بالمصرف الداخلية
 .المراجعة لجنة من معتمد

 عالية 4 0.54 1.7739

 ليإ سنوي  الربع تقريرها الداخلية المراجعة إدارة تقدم  9
 .الحوكمة بقواعد المصرف ماالتز  مدى عن اإلدارة مجلس

 عالية 3 0.47 1.7750

 رةواإلدا الداخلية المراجعة إدارة بين مستمر اتصال يوجد  10
 .بالمصرف التنفيذية

 عالية 2 0.48 1.7889

 المالية المخاطر بدراسة الداخلية المراجعة إدارة تعمل  11
 .بالمصرف المتوقعة

 عالية 6 0.51 1.7222

 المخاطر عن اإلفصاح عملية الداخلية المراجعة تدعم  12
 .بالمصرف المحتملة المالية

 عالية 6 0.50 1.700

 م.2021الدراسة الميدانية،  ة من بياناتالمصدر: إعداد الباحث
التجانس  ( وهذا0.55( بانحراف معياري )1.7حقق وسطا حسابيا عاما ) ( عبارة12)االول على  المحورقام 

 المراجعة إدارةيتولى ( وتنص على 1، ويالحظ ان العبارة رقم )توفر آلية المراجعة بدرجة عاليةيشير الى 
وانحراف  1.5400، وجاءت بوسط حسابي المنتدب للعضو مباشرة يتبع ،بالمصرف لذلك متفرغ مسئول الداخلية

 واألشخاص المستنداتإلى  الوصول سهولةأما العبارة " .10وكانت درجة أهميتها بالترتيب  0.58ياري مع
أما العبارة التي  .8ونتيجة االهمية النسبية  0.54بانحراف معياري  1.6768" وسطها الحسابي .المعنيين
وسطها  ،ومدير المصرف رجيالخا والمراجع اإلدارة مجلس بآراء المخاطر لدراسة نظم وضع في يستعاننصها "

 وضع يتمأما العبارة التي نصها"  .9ونتيجة االهمية النسبية  0.52بانحراف معياري  1.6734الحسابي 
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بانحراف  1.8150" وسطها الحسابي لمصرفا تواجه التي المخاطر دراسةعلى  بناءً  الداخلية المراجعة إجراءات
 الرقابة ألنظمة المستمر بالتقويم الداخلية لمراجعةا إدارة. تقوم 1ونتيجة االهمية النسب ية 0.55معياري 
" المصرفب المراجعة لجنة أعضاء مع الداخلية المراجعة نتائج الداخلية المراجعة إدارة تدرس بالمصرف الداخلية

 قومتأما العبارة التي نصها " .6ونتيجة االهمية النسبية  0.51بانحراف معياري  1.7222وسطها الحسابي 
 1.7450الحسابي  اوسطه .خطتها سير عن المراجعة لجنةإلى  دورية تقارير برفع الداخلية المراجعة إدارة

 هاتقرير  الداخلية المراجعة إدارة تقدمأما العبارة التي نصها " .5ونتيجة االهمية النسبية  0.53بانحراف معياري 
بانحراف  1.7020" وسطها الحسابي .الحوكمة بقواعد المصرف ماالتز  مدى عن اإلدارة مجلسإلى  سنوي  الربع

 المراجعة إدارة بين مستمر اتصال ديوج“أما العبارة التي نصها  .7ونتيجة االهمية النسبية  0.55معياري 
ونتيجة االهمية  0.54بانحراف معياري  1.7739" وسطها الحسابي بالمصرف التنفيذية واإلدارة الداخلية
" .رفبالمص المتوقعة المالية المخاطر بدراسة الداخلية المراجعة إدارة تعملرة التي نصها" أما العبا .4النسبية 

 متدع“أما العبارة التي نصها  .3ونتيجة االهمية النسبية  0.47بانحراف معياري  1.7750وسطها الحسابي 
 1.7889الحسابي " وسطها بالمصرف المحتملة المالية المخاطر عن اإلفصاح عملية الداخلية المراجعة

 .2ونتيجة االهمية النسبية  0.48بانحراف معياري 
ويالحظ بشكل عام أن جميع المتوسطات الحسابية التي تم التوصل اليها كانت تقع جميعها في نطاق الموافقة 

 ( للعبارات اوافق بشدة واوافق وهذا يشير الى ان استجابات عينة الدراسة ايجابية على جميع العبارات.1-2)
( يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية والنتيجة ودرجة االهمية وذلك من خالل اجابات عينة 4الجدول )

 الدراسة عن االسئلة المخصصة في االستبانة التي تقيس المحور الثاني

 
 
 
 
 
 

 
 (4جدول )

 آلية المراجعة الخارجية لبعدالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االهمية النسبة 
رقم 
 العبارة

الوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 النتيجة االهمية
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 عالية 7 0.5 1.7136 . فبالمصر  المراجعة لجنة قبل من يتم الخارجي المراجع ترشيح  1

 لمجلس ابعةالت التعيينات لجنة قبل من يتم الخارجي المراجع تعيين  2
 . العمومية الجمعية بقرار المصرف إدارة

 عالية 9 0.6 1.6162

 المكافآت لجنة قبل من الخارجي المراجع ومكافآت أتعاب تحدد  3
 العمومية الجمعية وبموافقة

 عالية 8 0.6 1.6414

 في اخليةالد الرقابة نظم عاليةي فمد بتقويم الخارجي المراجع يقوم  4
 . المصرف

 عالية 4 0.5 1.7576

 مناقشةو  الداخلية المراجعة إدارة كفاءة بتقويم الخارجي المراجع يقوم  5
 .بالمصرف المراجعة لجنة أعضاء مع نتائجها

 عالية 6 0.5 1.7136

 المالية التقارير مصداقية حول رايه الخارجي المراجع يبدئ  6
 . المتممة وإيضاحاتها للمصرف

 عالية 2 0.5 1.8150

 افيةإض أعمال بأي الخارجي المراجع يقوم الن بأ المصرف يلتزم  7
 .المراجعة لجنة بموافقة إال المصرف لصالح أخري 

 عالية 3 0.5 1.8141

 حيث نم الدولية المراجعةر معايي بتطبيق الخارجي المراجع يلتزم  8
 . المضمون 

 عالية 1 0.5 1.8250

 بيقبتط المصرف ماالتز  مدى عن تقريراً  الخارجي المراجع يقدم  9
 المصارف إلي لجنة المراجعة حوكمة قواعد

 عالية  10 0.5 1.4523

 لجمعيةا في المساهمين مامأ تقريره بتالوة الخارجي المراجع يقوم 12
 المالي والموقف لبنك ا ربحية عن السنوية العمومية

 عالية 12 0.50 1.645

 م.2021الدراسة الميدانية،  ة من بياناتالمصدر: إعداد الباحث
التجانس  ( وهذا0.55( بانحراف معياري )1.7حققت وسطا حسابيا عاما ) ةعبار  12الثاني على م المحور قا

من  يتم خارجيال المراجع ترشيح"تنص على التي ، ويالحظ ان العبارة توفر آليات المراجعة الخارجية يشير الى
وكانت درجة أهميتها  0.5وانحراف معياري  1.7136"، وجاءت بوسط حسابي بالمصرف المراجعة لجنةقبل 

 لمصرفا إدارة لمجلس التابعة التعيينات لجنة قبل من يتم الخارجي المراجع تعيينأما العبارة " .7بالترتيب 
وكانت درجة أهميتها بالترتيب  0.6وانحراف معياري  1.6162" جاءت بوسط حسابي العمومية الجمعية بقرار

" جاءت ةالعمومي الجمعية وبموافقة المكافآت لجنة قبل من رجيالخا المراجع ومكافآت أتعاب تحددوالعبارة " .9
 المراجع يقوماما العبارة "  .8وكانت درجة أهميتها بالترتيب  0.6وانحراف معياري  1.6414بوسط حسابي 

وانحراف  1.7150" جاءت بوسط حسابي المصرف في الداخلية الرقابة نظم فعالية مدى بتقويم الخارجي
 المراجعة إدارة كفاءة بتقويم الخارجي المراجع يقوموالعبارة " .5درجة أهميتها بالترتيب وكانت  0.6معياري 
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وانحراف  1.7576" جاءت بوسط حسابي بالمصرف المراجعة لجنة أعضاء مع نتائجها ومناقشة الداخلية
التقارير  اقيةمصد حول رايه الخارجي المراجع يبدئوالعبارة"  .4وكانت درجة أهميتها بالترتيب  0.5معياري 

وكانت درجة  0.5وانحراف معياري  1.7136" جاءت بوسط حسابي المتممة وإيضاحاتها للمصرف ةالمالي
 صالحل أخري  إضافية أعمال بأي الخارجي المراجع مال يقو  بأن المصرف يلتزماما العبارة "  .6أهميتها بالترتيب 

وكانت درجة أهميتها  0.5وانحراف معياري  1.8150" جاءت بوسط حسابي المراجعة لجنة بموافقة إال المصرف
اءت بوسط ج "المضمون  حيث من الدولية المراجعة معايير بتطبيق الخارجي المراجع يلتزموالعبارة " .2بالترتيب 
 الخارجي المراجع يقدموالعبارة "  .3وكانت درجة أهميتها بالترتيب  0.5وانحراف معياري  1.8141حسابي 

 " جاءت بوسط حسابيالمراجعة لجنةإلى  المصارف حوكمة قواعد بتطبيق المصرفالتزام  مدى عن تقريراً 
 بتالوة الخارجي المراجع يقوم. اما العبارة " 1وكانت درجة أهميتها بالترتيب  0.5وانحراف معياري  1.8250

حسابي  جاءت بوسط" المالي والموقف البنك ربحية عن السنوية العمومية الجمعية في ينمالمساه أمام تقريره
 .10وكانت درجة أهميتها بالترتيب  0.5وانحراف معياري  1.4523

ابي " جاءت بوسط حس بالمصرف المصرفية الحوكمة قواعد تطبيقعلى  الخارجي المراجع يعملاما العبارة " 
 .11وكانت درجة أهميتها بالترتيب  0.5وانحراف معياري  1.4523

اءت " ج حدوثها يتوقع التي المالية المخاطر تقليل من المصرف ارةدإ الخارجي المراجع يمكناما العبارة " 
 12وكانت درجة أهميتها بالترتيب  0.5وانحراف معياري  1.4523بوسط حسابي 

ويالحظ بشكل عام أن جميع المتوسطات الحسابية التي تم التوصل اليها كانت تقع جميعها في نطاق الموافقة 
 بشدة واوافق وهذا يشير الى ان استجابات عينة الدراسة ايجابية على جميع العبارات.( للعبارات اوافق 1-2)

 (5جدول )
 آلية لجان المراجعة ودرجة االهمية النسبية لبعدالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

رقم 
 العبارة

الوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 النتيجة االهمية

 جهةك المصرف في للمساهمين العمومية للجمعية المراجعة لجنة تتبع  1
 استشارية

 عالية 7 0.6 1.7538

 المراجعة جنةللفيشتكي  أغلبية التنفيذيين غير اإلدارة مجلس أعضاء يمثل  2
 بالمصرف

1.7449 0.5 
 

 عالية 8

 لشئون ا في األقل علي خبير بالمصرف المراجعة لجنة تشكيل ضمن يوجد  3
 .المالية

 عالية 3 0.6 1.7727
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 الداخلي العمل نظم ضمن الداخلية الرقابة أنظمة المراجعة لجنة تراجع  4
 .بالمصرف

1.7186 0.5 
 

 عالية 10

 عالية 9 0.4 1.7600 عزله واقتراح الخارجي المراجع باختيار المراجعة لجنة تختص  5

 ابعةكمت والخارجية الداخلية المراجعة تقارير بدراسة المراجعة لجنة تقوم  6
 توصياتهما بالمصرف

 عالية 6 0.5 1.7538

 حدة علي كل والخارجي الداخلي المراجع آلراء المراجعة لجنة تستمع  7
 بالمصرف

 عالية  1 0.6 1.8291

 عالية 12 0.55 1.711 المالي األداء عن اإلدارة لمجلس دورية تقارير المراجعة لجنة ترفع 12
 م.2021الدراسة الميدانية،  ة من بياناتالمصدر: إعداد الباحث

التجانس يشير  ( وهذا0.55( بانحراف معياري )1.7حققت وسطا حسابيا عاما ) ةعبار  12الثاني على قام 
 لعموميةا للجمعية المراجعة لجنة تتبع" تنص على التي ويالحظ ان العبارة  توفر آليات لجان المراجعة،الى 

وكانت درجة  0.6وانحراف معياري  1.7538وجاءت بوسط حسابي " استشارية كجهة المصرف في للمساهمين
 المراجعة لجنة تشكيل في أغلبية التنفيذيين غير اإلدارة مجلس أعضاء ليمث“ أما العبارة .7أهميتها بالترتيب 

 أما العبارة .5وكانت درجة أهميتها بالترتيب  0.6وانحراف معياري  1.7600وجاءت بوسط حسابي  "بالمصرف
ابي وجاءت بوسط حس"  المالية الشئون  في األقلعلى  خبير بالمصرف المراجعة لجنة تشكيل منض ديوج“

 أنظمة المراجعة لجنة عتراج“ أما العبارة .8وكانت درجة أهميتها بالترتيب  0.5وانحراف معياري  1.7449
 .بالمصرف الداخلي العمل نظم ضمن الداخلية الرقابة
وانحراف  1.7434وجاءت بوسط حسابي " عزله واقتراح الخارجي المراجع باختيار المراجعة لجنة تختص
 يةالداخل المراجعة تقارير بدراسة المراجعة لجنة تقوم" أما العبارة .8وكانت درجة أهميتها بالترتيب  0.5معياري 

درجة وكانت  0.4وانحراف معياري  1.7727وجاءت بوسط حسابي "  بالمصرف توصياتهما كمتابعة والخارجية
 رفبالمص حدةعلى  كل والخارجي الداخلي المراجع آلراء المراجعة لجنة تستمع" أما العبارة .3أهميتها بالترتيب 

 ترفع" أما العبارة .10وكانت درجة أهميتها بالترتيب  0.4وانحراف معياري  1.7186وجاءت بوسط حسابي " 
 1.7600وجاءت بوسط حسابي " رفللمص اليالم األداء عن اإلدارة لمجلس دورية تقارير المراجعة لجنة

 الكفاءةذو  من أشخاص المراجعة لجنة تعين" أما العبارة .9وكانت درجة أهميتها بالترتيب  0.4وانحراف معياري 
وكانت  0.5وانحراف معياري  1.7538وجاءت بوسط حسابي " المشورة لتقديم المصرف خارج أو داخل من

 "الداخلية المراجعة إدارةاستراتيجية  اعتماد علي المراجعة لجنة تعمل" أما العبارة .6درجة أهميتها بالترتيب 
 تتولي" أما العبارة .2وكانت درجة أهميتها بالترتيب  0.5وانحراف معياري  1.8200وجاءت بوسط حسابي 
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 دارةإ اهتمامات من المراجعة لجنة تزيد" والعبارة ".بالمصرف المتوقعة المالية المخاطر إدارة المراجعة لجنة
وكانت درجة أهميتها  0.55وانحراف معياري  1.7127بوسط حسابي  توجاء“ المالية بالمخاطر المصرف
 12بالترتيب 

ويالحظ بشكل عام أن جميع المتوسطات الحسابية التي تم التوصل اليها كانت تقع جميعها في نطاق الموافقة 
 الى ان استجابات عينة الدراسة ايجابية على جميع العبارات. ( للعبارات اوافق بشدة واوافق وهذا يشير1-2)

 (6جدول )
 عدم تماثل المعلومات لبعد ودرجة األهمية النسبية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

رقم 
 العبارة

الوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 النتيجة االهمية

تحتفظ اإلدارة ببعض المعلومات المالية الخاصة التي   1
 تري عدم ضرورة اإلفصاح عنها. 

 عالية 7 0.6 1.6564

المعلومات  التي تقدم إلي مصلحة الضرائب تختلف عن   2
 المعلومات التي تقدم إلي الجمعية العمومية بالمصرف.

 عالية 3 0.6 1.7179

قناع علي إتعمل المعلومات التي يفصح عنها المصرف   3
 الجمهور بنزاهة العملية االستثمارية.

 عالية 5 0.6 1.6907

تزيد بعض المعلومات التي يفصح عنها المصرف من   4
 عدم الكفاءة في استثمار الموارد المتاحة.

 عالية 4 0.6 1.6923

يقدم المصرف معلومات غير كافية لبعض المستثمرين    5
 مما ينتج عنة تحقيق مصلحة شخصية.

 عالية 4 0.5 1.6923

يفصح المصرف عن بعض المعلومات التي تؤدي إلى   6
عدم القدرة في التوجيه الكفء لألموال في مجال 

 االستثمار. 

 عالية 10 0.6 1.6340

المعلومات التي يفصح عنها المصرف لمناحي    7
القروض تختلف عن المعلومات التي يفصح عنها إلي 

 المستفيدين منها.

 عالية 1 0.6 1.8041

تقديم المصرف لمعلومات ناقصة يسهم في تسبب    8
 مشاكل قبل وبعد العملية االستثمارية.

 عالية 2 0.6 1.7409

بعض المعلومات التي يفصح عنها المصرف تزيد من   9
 أسباب التعثر المالي.

 عالية 9 0.6 1.6546
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التضارب في المعلومات التي يفصح عنها المصرف   10
 بين المساهمين والمديرين. تسهم في توسع الفجوة

 عالية  8 0.6 1.7254

يقدم المصرف بعض المعلومات غير الكاملة التي تزيد  11
 من العملية االحتيالية.

1.7136 0.55 
 

 عالية 11

تقديم المصرف لبعض المعلومات يعمل علي التقليل   12
 من الوصول إلي المعلومات المطلوبة.

 عالية 12 0.6 1.7254

 م.2021الدراسة الميدانية،  ة من بياناتإعداد الباحثالمصدر: 
التجانس  ( وهذا0.55( بانحراف معياري )1.7عشرة عبارات حققت وسطا حسابيا عاما )المحور الرابع على  قام

علومات " تحتفظ اإلدارة ببعض المتنص على التي ، ويالحظ ان العبارة تكامل محور عدم تماثل المعلوماتيشير 
 0.6وانحراف معياري  1.6564خاصة التي تري عدم ضرورة اإلفصاح عنها جاءت بوسط حسابي المالية ال

المعلومات التي تقدم إلى مصلحة الضرائب تختلف عن المعلومات “ أما العبارة .7وكانت درجة أهميتها بالترتيب 
وكانت درجة  0.6وانحراف معياري  1.7179جاءت بوسط حسابي " التي تقدم إلى الجمعية العمومية بالمصرف

المعلومات التي يفصح عنها المصرف على إقناع الجمهور بنزاهة العملية  لتعم“ أما العبارة .3أهميتها بالترتيب 
 أما العبارة .3وكانت درجة أهميتها بالترتيب  0.6وانحراف معياري  1.7179جاءت بوسط حسابي " االستثمارية

اءت بوسط ج" بعض المعلومات التي يفصح عنها المصرف من عدم الكفاءة في استثمار الموارد المتاحة دتزي“
المصرف معلومات  ميقد“ أما العبارة .5وكانت درجة أهميتها بالترتيب  0.6وانحراف معياري  1.6907حسابي 

وانحراف  1.6923بي جاءت بوسط حسا" غير كافية لبعض المستثمرين مما ينتج عنة تحقيق مصلحة شخصية
المصرف عن بعض المعلومات التي تؤدي  حيفص“أما العبارة  .4وكانت درجة أهميتها بالترتيب  0.6معياري 

وانحراف  1.6340جاءت بوسط حسابي " إلى عدم القدرة في التوجيه الكفء لألموال في مجال االستثمار
التي يفصح عنها المصرف لمناحي  تالمعلوما“. أما العبارة .10وكانت درجة أهميتها بالترتيب  0.6معياري 

 1.8041جاءت بوسط حسابي " القروض تختلف عن المعلومات التي يفصح عنها إلى المستفيدين منها
التأكد من عدم توزيع أرباح في ظل وجود أما العبارة "  .1وكانت درجة أهميتها بالترتيب  0.6وانحراف معياري 

 0.6وانحراف معياري  1.7409" جاءت بوسط حسابي حاسبة اإلبداعية سائر متراكمة يحد من أساليب المخ
المصرف لمعلومات ناقصة يسهم في تسبب مشاكل قبل  متقدي“ أما العبارة .2وكانت درجة أهميتها بالترتيب 

وكانت درجة أهميتها بالترتيب  0.6وانحراف معياري  1.6564جاءت بوسط حسابي " وبعد العملية االستثمارية
وسط جاءت ب" بعض المعلومات التي يفصح عنها المصرف تزيد من أسباب التعثر المالي" العبارةأما  .9

التضارب في المعلومات " .أما العبارة .8وكانت درجة أهميتها بالترتيب  0.6وانحراف معياري  1.7254حسابي 
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 1.7254ي بوسط حسابجاءت " التي يفصح عنها المصرف تسهم في توسع الفجوة بين المساهمين والمديرين
 .11وكانت درجة أهميتها بالترتيب  0.6وانحراف معياري 

سط حسابي جاءت بو " يقدم المصرف بعض المعلومات غير الكاملة التي تزيد من العملية االحتيالية" .أما العبارة
 .12 وكانت درجة أهميتها بالترتبيب 0.589وانحراف معياري  1.401

عض المعلومات يعمل على التقليل من الوصول إلى المعلومات المطلوبة" جاءت أما العبارة "تقديم المصرف لب
 12وكانت درجة أهميتها بالترتيب  0.6وانحراف معياري  1.7254بوسط حسابي 

ويالحظ بشكل عام أن جميع المتوسطات الحسابية التي تم التوصل اليها كانت تقع جميعها في نطاق الموافقة 
 بشدة واوافق وهذا يشير الى ان استجابات عينة الدراسة ايجابية على جميع العبارات.( للعبارات اوافق 1-2)

 اختبار فرضيات الدراسة
 الفروق في داللة لالمعرفة  كأيالت الدراسة والتحقق من فرضياتها سيتم استخدام اختبار مربع ؤ على تسا لإلجابة

 لدراسة،اتجاه أراء مجتمع اتبين  التيو ، الدراسة على عبارات كل فرضية مجتمعأفراد  االحصائية في إجابات
"، والدرجة  أوافق( كوزن لكل إجابة " 2بشدة", والدرجة ) أوافق( كوزن لكل إجابة "1حيث تم إعطاء الدرجة )

 أوافق"ال ( كوزن لكل إجابة 5الدرجة )و ", أوافق( لكل إجابة " ال 4( كوزن لكل إجابة "محايد", والدرجة )3)
 بشدة". 

 األولىعرض ومناقشة نتائج الفرضية  
تساعد المراجعة الداخلية لدور الحوكمة المصرفية في زيادة وتحسين تماثل المعلومات )وتنص على: 

 (المحاسبية
هدف وضع هذه الفرضية هو بيان وجود الفروق المعنوية لدور المراجعة الداخلية في تحسين تماثل المعلومات 

لداللة الفروق  كأياستخدام مربع ة في ظل الحوكمة المصرفية، وللتحقق من صحة هذه الفرضية ينبغي الحسابي
ارات لجميع عبيلخص نتائج االختبار  دولاا، الجالفرضية األولىعلى كل عبارة من عبارات  اإلجاباتبين 

 الفرضية األولى.
 (7جدول )

 اختبار مربع كأي لجميع عبارات الفرضية االولى
 
 عبارات الفرضية االولى

 تفسير النتيجة  القيمة االحتمالية درجة الحرية قيمة كأي
3.823 17 0,000 

 
 معنوية
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 م.2021الدراسة الميدانية،  ة من بياناتالمصدر: إعداد الباحث
( 0.000(، وبقيمة احتمالية قدرها )3.823)ُيالحظ أن قيمة مربع كأي لجميع عبارات الفرضية األولى بلغ 

مما يدل على أن هنالك فروق دالة إحصائيًا ( %5)داللة مستوى وعند  0,05وهي أقل من مستوى المعنوية 
نحو الفروق في دور المراجعة الداخلية لتحسين تماثل المعلومات في ظل الحوكمة، وهو ما يثبت صحة فرضية 

تساعد المراجعة الداخلية لدور الحوكمة المصرفية في زيادة وتحسين تماثل )الدراسة األولى التي تنص على: 
 (.المعلومات المحاسبية

 :الثانيةعرض ومناقشة نتائج الفرضية 
تساعد المراجعة الخارجية لدور الحوكمة المصرفية في زيادة وتحسين تماثل المعلومات )وتنص على: 

 (المحاسبية
ود الفروق المعنوية لدور المراجعة الخارجية في تحسين تماثل المعلومات هدف وضع هذه الفرضية هو بيان وج

لداللة الفروق  كأياستخدام مربع الحسابية في ظل الحوكمة المصرفية، وللتحقق من صحة هذه الفرضية ينبغي 
 الفرضية الثانيةعلى كل عبارة من عبارات  اإلجاباتبين 

 انيةاختبار مربع كأي لجميع عبارات الفرضية الث
 
 عبارات الفرضية الثانية

 تفسير النتيجة  القيمة االحتمالية درجة الحرية قيمة كأي
2,833 16 0,000 

 
 معنوية

 م.2021الدراسة الميدانية،  ة من بياناتالمصدر: إعداد الباحث
( 0.000(، وبقيمة احتمالية قدرها )2,833)ُيالحظ أن قيمة مربع كأي لجميع عبارات الفرضية الثانية بلغ  

مما يدل على أن هنالك فروق دالة إحصائيًا ( %5)داللة مستوى وعند  0,05وهي أقل من مستوى المعنوية 
نحو الفروق في دور المراجعة الخارجية لتحسين تماثل المعلومات في ظل الحوكمة، وهو ما يثبت صحة 

تساعد المراجعة الخارجية لدور الحوكمة المصرفية في زيادة )فرضية الدراسة األولى التي تنص على: 
 (.وتحسين تماثل المعلومات المحاسبية

 :الثالثةعرض ومناقشة نتائج الفرضية 
 (تساعد لجان المراجعة لدور الحوكمة المصرفية في زيادة وتحسين تماثل المعلومات المحاسبية)وتنص على: 

هدف وضع هذه الفرضية هو بيان وجود الفروق المعنوية لدور لجان المراجعة في تحسين تماثل المعلومات 
لداللة الفروق  كأياستخدام مربع الحسابية في ظل الحوكمة المصرفية، وللتحقق من صحة هذه الفرضية ينبغي 
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بارات لجميع عتائج االختبار ن الجدول يلخص، الفرضية الثالثةعلى كل عبارة من عبارات  اإلجاباتبين 
 الفرضية الثالثة.

 اختبار مربع كأي لجميع عبارات الفرضية الثالثة
 
 عبارات الفرضية الثالثة

 تفسير النتيجة  القيمة االحتمالية درجة الحرية قيمة كأي
1,739 16 0,000 

 
 معنوية

 م.2021الدراسة الميدانية،  ة من بياناتالمصدر: إعداد الباحث
( 0.000(، وبقيمة احتمالية قدرها )1,739)ُيالحظ أن قيمة مربع كأي لجميع عبارات الفرضية الثالثة بلغ  

مما يدل على أن هنالك فروق دالة إحصائيًا ( %5)داللة مستوى وعند  0,05وهي أقل من مستوى المعنوية 
ضية وكمة، وهو ما يثبت صحة فر نحو الفروق في دور لجان المراجعة في تحسين تماثل المعلومات في ظل الح

تساعد لجان المراجعة لدور الحوكمة المصرفية في زيادة وتحسين تماثل )الدراسة األولى التي تنص على: 
 (.المعلومات المحاسبية

 النتائج التوصيات:

 :النتائجأواًل: 
 :النتائج اآلتيةإلى  الدراسة تمن خالل الدراسة الميدانية توصل 

 تؤدي إلى تحسين بيئة العمل الداخلية للوحدات االقتصادية. مصرفيةالداخلية لحكومة الأن اآلليات / 1

 التقرير عنها.و المصرفية توافر الخبرة والقدرة الكافية تساعد المراجع الخارجي على تقويم عمليات الحوكمة / 2

معلومات بينه وبين مستخدمي العالي الجودة للمراجع الخارجي إطارًا للثقة  االحترافييوفر السلوك المهني / 3
 .المصرفية المحاسبية بما يمكن من التطبيق السليم لقواعد الحوكمة

إلمام المراجع الخارجي بالتقنيات الحديثة في بيئة المراجعة يؤدي إلى الحد من عدم تماثل المعلومات / 4
 المحاسبية.

 المعلومات إلى عدم قدرة المستثمرين على تقدير السعر المالئم للسهم. فييؤدى عدم التماثل / 5
إلى  يؤدي مصرفيةحوكمة الالبمعايير الممارسة المهنية للمراجعة عند فحص ومراجعة معامالت  االلتزام/ 6

 زيادة فاعلية تماثل المعلومات المحاسبية.

يذ إجراءات تقدير المخاطر يساعد في التحقق من اعتماد المراجع الخارجي إجراءات وأساليب فعالة في تنف/ 7
 التطبيق السليم للحوكمة في المصارف.
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فصل إدارة خاصة بالمراجعة الداخلية وتزويدها بسلطات وصالحيات مستمدة من القوانين واللوائح يدعم / 8
 استقاللها ويزيد من كفاءتها.

ء دورها الرقابي بشكل فعال وبالتالي التقليل من عدم زيادة استقالل المراجعة الداخلية تمكن اإلدارة من أدا/ 9
 تماثل المعلومات.

توافر مستوى فهم مالئم ألعضاء لجنة المراجعة بالمبادئ المحاسبية يقلل من عدم تماثل المعلومات / 10
 المحاسبية.

 التوصياتثانيًا: 
 باآلتي: ةوصي الباحثتمن خالل النتائج 

 طريق تماثل المعلومات المحاسبية.تحقيق اإلفصاح والشفافية عن / 1

 تطبيق معايير المحاسبة الدولية للحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات./ 2

 تأكد لجان المراجعة من استقاللية المراجع الداخلي للتقليل من عدم تماثل المعلومات المحاسبية./ 3

ثل ية العمل الذي يقوم به وبالتالي تماتطبيق معايير المراجعة الداخلية لتقويم كفاءة عمل المراجع ونوع/ 4
 المعلومات المحاسبية.

فصل إدارة خاصة بالمراجعة الداخلية وتزويدها بسلطات وصالحيات مستمدة من القوانين واللوائح لدعم / 5
 وزيادة كفاءتها. استقاللها

قق من ر يساعد في التحاعتماد المراجع الخارجي إجراءات وأساليب فعالة في تنفيذ إجراءات تقدير المخاط/ 6
 التطبيق السليم للحوكمة في المصارف.

 لتكون دلياًل يتم االسترشاد به في األداء المالي. الحوكمة،ضرورة إلزام المصارف بقواعد وأدبيات / 7

مة مبادئ ومحددات الحوك علىضرورة البحث عن السبل الكفيلة للحد من األزمات المالية وذلك باالعتماد / 8
 .المصرفية

الجة مع علىوالعمل  بالمصارف،ضرورة تنفيذ قواعد ومعايير الحوكمة المصرفية بشأن األداء المالي / 9
 األخطاء التي تم اكتشافها.

 : باللغة العربية المراجع 
، دور اإلفصاح عن تقرير تعليقات اإلدارة في تخفيض عدم تماثل المعلومات في كأحمد رجب عبد المل/ 1

)القاهرة: جامعة سوهاج، كلية التجارة، مجلة البحوث التجارية المعاصرة، المجلد الثامن البورصة المصرية، 
 م(.2014والعشرون، العدد األول، 
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، دور المراجع الخارجي في الحد من عدم تماثل المعلومات المحاسبية ،/ إ يهاب مكي محمد عبد هللا2
 (.م2016 ماجستير في المحاسبة غير منشورة، الدراسات العليا، رسالةكلية  النيلين،جامعة )الخرطوم: 

أميره بشري علي حسن، دور اإلفصاح المحاسبي االختياري في الحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات / 3
سالة المركزة، )كلية التجارة، جامعة قناة السويس، ر  المحاسبية بين المستثمرين وحملة األسهم في هياكل الملكية

 م(.2015ماجستير غير منشورة، 
/ حاكم محسن الربيعي، حمد عبد الحسين راضي، حوكمة البنوك وأثرها على األداء والمخاطر، )األردن: دار 4

 م(.2011اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة االولي، 

/ عبد الوهاب نصر علي، د. شحاتة السيد، مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة األعمال العربية 5
 . ) م2002والدولية المعاصرة، )اإلسكندرية: الدار الجامعية، 

/ عبد الرازق حبار، دور الحوكمة المصرفية في صياغة سياسات فعالة إلدارة المخاطر في القطاع المصرفي 6
في إشارة خاصة لحالة الجزائر، )الجزائر، جامعة البويرة، مداخلة في إطار المؤتمر الدولي األول حول إدارة 

 م(.2012ديسمبر  13-12مخاطر المالية وانعكاساتها على اقتصاديات دول العالم، ال

/ غادة عمر محمد عبد العزيز، دراسة تحليلية انتقادية لبيان مدى فاعلية لجان المراجعة كأداة في عملية 7
 ارة، جامعة( المراجعة وتحقيق الجودة عملي المراجعة، )رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التج8اختيار )
 م(.2001األزهر، 

 م(.2011/ محمد سامي راضي، موسوعة المراجعة المتقدمة، )اإلسكندرية: دار التعليم الجامعي 8
/ ياسر أحمد السيد محمد، إطار مقترح لإلفصاح المحاسبي للحد من ظاهرة عدم تماثل المعلومات، )القاهرة: 9

 م(.2008المحاسبة غير منشورة، كلية التجارة، جامعة طنطا، رسالة دكتوراه في 
 : باللغة االنجليزية المراجع
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