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 نصٌحة او بموقف لنا عونا ٌكن او ٌساندنا ولمن ٌستحقه لمن واالمتنان الشكر نقدم ما عادة

  علٌه انا ما ألكون كٌنونته وسخر الحٌاة وهبنً من ٌدي بٌن اضع ماذا....  لكن سواها او

    وابً امً

 حضرتك فً هللا فرج نم وباب نافذة محٌاك ثناٌا فً امً اسمك؟ كعذوبة هللا خلق وهل امً    

 انتً امً, قلبك لدفء, لحنانك, لصبرك حائرة ظللت وللٌوم كنت والمقامات تارالشعا تذوب

 رحلتً وعرفانا شكرا حضرتك فً ألسجد القضاء سغنًٌ لم بشر بهٌئة هللا خلقة اٌثار دفق

 .  بأمً تلٌق شكر كلمة أجد لم اعتذر حاضرة القلب فً زلت   وما كعادتك بصمت

 فً مثٌلك قل اٌامً من العتمة ٌنٌر الذي والضوء لمًومع وسندي عمري رفٌق ٌا ابً    

 عبدت التً عائلتً, لألبوة خط الف ٌوضع اسمك عنوان تحت الحنان و التضحٌة و الصبر

 .  المحبة ومنً المدٌد العمر هللا من لهم والمؤازرة بالصبر طرٌقً

 ٌنتالباحث

 

 

 

 

 أ

 االهداء



 

 

 

 

 

 

 ورضاء عرشه وزنة كلماته ومداد خلقه عدد سلطانه وعظٌم وجهه لجالل ٌنبغً كما هلل الحمد

   الطاهرٌن الطٌبٌن واله االكرم الرسول على والسالم والصالة نفسه

 عالء) الدكتور الى ثناءه جل تعالى هللا بعد واالمتنان بالشكر اتقدم ان علً الواجب ٌقتضً    

 البحث هذا على فباألشرا بتفضله رحٌب واسع وخلد عرفٌ خلق من ٌحمله لما  (السالم عبد

 ٌةعلم بروح مفرداته بشأن القٌمة المالحظات وابدائه فترته طٌلة الدقٌقة العلمٌة ومتابعته

 الباري من والدعاء مارواالحت والتقدٌر الشكر كل منا فله واغنته البحث أفادت مخلصة

 .  والسداد بالتوفٌق

 الهتمامهم مٌسان جامعة/واالقتصاد االدارة كلٌة عمادة إلى ناوتقدٌرٌ شكرنا جزٌل نقدم كما   

 ساتارالد طلبة تواجه التً المشاكل حلو الصعاب تخطً فً المباركة ولجهودهم بالطلبة

 بالمعلومات واغناءه  البحث افاضة فً كبٌر بشكل ساهمت والتً لهم العون ٌد ومد االولٌة

 .  الصورة بهذه نجازهإل ادت التً الدقٌقة

 لهم كان الذٌن االعمال إدارة قسم فً االفاضل واالساتذة التدرٌسٌن جمٌع اٌضا ونشكر  

 اشكر وختاما. االولٌة ساتالدرا طلبة من كفوءة كوادر اعدادو تدرٌسً فً الكبٌر الفضل

 العون ٌد لً قدم من وكل المخلصة والجهود التعاون لروح االولٌة ساتالدرا فً اخوانً جمٌع

     البحث هذا إلنجاز والمساعدة

  الخاتمة حسن نسأله كما به ٌنتفع الذي العلم من الجهد هذا ٌجعل ان تعالى هللا اسأل

 ٌنتالباحث

 ة                                                                 

 وانتمدير انشكر



  

 

 

 ادستخؾص 

 

ان زيادة االهتامم بؿػفوم حوكؿة الرشكات واحلاجة لتطبقؼفا سواءًا يف الؼطاع العام او اخلاص 

أدائفا واحلد  ادالقة ولتحسنيزادت من أمهقتفا ورضورة تـػقذها، وذلك تػاديا لالهنقارات واألزمات 

الرشكات  الغري رشعقة. وعؾقه فان هذا البحث هيدف اىل التعريف بؿػفوم حوكؿة ادامرساتمن 

وجلان التدققق وخمتؾف األدبقات واجلواكب الـظرية هلام. مع ابراز الدور الػعال الذي يمديه التدققق 

كللقة داخؾقة تعزز تطبقق احلوكؿة يف الرشكات وعالقاته بؽل من جمؾس اإلدارة، إدارة ادخاطر 

قؼي فؽان الؼصد مـه التعرف ومشاركته الػعالة يف تؼققم كظام الرقابة الداخؾقة ، اما اجلاكب التطب

 ما إذا كان هـاك تطبقق فعيل لؾجان التدققق يف حوكؿة الرشكات .
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 قائؿة ادحتويات

 الصفحة رقم الموضوع

  

  

 أ االْذاء 

  

 ة انشكش ٔانخقذٚش 

  

 ج انًضخخهص 

  

 د قائًّ انًحخٕٚاث 

  

 انًمدية
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 ٢ انفصم االٔل: يُٓضٛت انبحذ 

  

 ٢ يشكهت انبحذ  أال:

  

 ٢ أًْٛت انبحذ راَٛاً: 

  

 ٢ اْذاف انبحذ  رانزاً:

  

 ٢ فشضٛت انبحذ  سابؼاً:

  

 1 خايضاً: حذٔد انبحذ 

  

 1 انبحذ  صادصاً: يُٓش

  

 ٥-4 انذساصاث انضابقت 

  

 3١-٦ انفصم انزاَٙ: انًبحذ األٔل:نضاٌ انخذقٛق 

  

 ٢٢-3١ انًبحذ انزاَٙ: حٕكًت انششكاث 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 د



  

                                                          
 

 فاػهٛت نضُت انخذقٛق انًبحذ انزانذ:
٢٢-13 

  

  فٙ دػى حُفٛز حٕكًت انششكاث 

  

 1٢-1٢ انفصم انزانذ:انضاَب انؼًهٙ 

 

 1١-1١ انفصم انشابغ االصخُخاصاث ٔانخٕصٛاث 

  

 4٢-4٤ انًصادس ٔانًشاصغ 

  

 4٢-41 انًالحق: اصخًاسِ االصخبٛاٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انًمدية                                                       

 

ِوتعددِنشاطهاِوإتساعِاإلقتصادٌةِالمؤسساتِحجمِكبرِبسببِالتدقٌقِلجانِوجودِإلىِالحاجةِبرزت

ِوممتلكاتِأصولِعلىِالمحافظةِأجلِومن.ِوالمسٌرٌنِالمالكِبٌنِالمصالحِوتضاربِوفروعها أقسامها

ِوإعداد.ِالمؤسساتِلتلكِالمالٌةِالقوائمِعدالةِحولِللرقابةِأداةِبإعتبارها إستثماراتهاِ,ِوزٌادةِالمساهمٌن

ِخاللِمنِإلهاِالحاجةِبرزتِكما.ِثقةِبكلِقراراتهمِبإتخاذ المالٌةِالقوائمِلمستخدمًٌِسمحِنهائًِتقرٌر

ِإنرونِشركةِغرارِعلىِ,العالم فًِاإلقتصادٌةِالمؤسساتِوأكبرِألهمِالمتتالٌةِواإلنهٌاراتِاألزمات

ِللطاقة ِلالتصاالتِكومِوورلدِوشركة. ِأندرسونِآرثرِالتدقٌقِومكتب. ِبروز أدىِالذيِاألمرِوهو.

ِخاللِمنِالمالًِآدائهاِوعلىِعلهاِالرقابةِوإحكامِالمؤسساتِعملِآلٌةِإٌجادِلغرضِالشركاتِحوكمة

ِبالشكلِواألخالقِنًدالمِبالسلوكِاإللتزامِإلىِتهدفِالتًِالرقابٌةِوالتعلٌماتِواألنظمة القوانٌنِوضع

ِالغشِحاالتِمنِتصحٌحهاِعلىِوالعملِإرتكابهاِأثناءِأوِوقوعهاِقبل األخطاءِإكتشافِعلىٌِساعدِالذي

ِالمستفٌدةِالجبةِإلىِعنماِالصادرةِالمالٌةِالقوائم فًِالثقةِزٌادةِعلىٌِساعدِوهذا.ِوالتالعبِواإلختالس

 .المالٌةِالتقارٌرِإعدادِعندِالشركات حوكمةِأدواتِتؤدٌهِالذيِبالدورِاالهتمامِزادِالصددِهذاِوفًِمنهاِ,
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 االول الفصل                                              

 السابقة والدراسات البحث منهجٌة

 

 البحث منهجٌة: االول المبحث

 البحث مشكلة: اوال

ِبالشركاتِالحوكمة إرساءِفًٌِسهمِالرقابةِآلٌاتِدعمِإطارِفًِبهاِالمنوطةِبالمهامِالتدقٌقِلجنةِقٌامِإن

 :التالًِالرئٌسًِالتساؤلِطرحٌِمكنِاإلطارِهذاِوفً.ِاالقتصادٌة

 ؟الشركاتِحوكمةِتنفٌذِدعمِفًِالتدقٌقِلجانِتساهمِكٌف

 

 البحث اهمٌة: ثانٌا

ِالشركاتِأعمالِتوجٌهِفًِالتدقٌقِلجانِتؤدٌهِالذيِالكبٌرِالدورِخاللِمنِالموضوعِهذاِأهمٌةِتكمن

ِاإلدارةِمجلسِدعمِخاللِمنِالشركاتِحوكمةِتطبٌقِلنجاحِاألساسٌةِالدعائمِأحدِباعتبارها .اإلقتصادٌة

ِالقانونٌةِمسئولٌاتهِوتنفٌذِواإلشراف التوجٌهِبأعمالِالقٌامِفً ِمنِالتقلٌلِإلىٌِؤديِالذيِوهواألمر.

ِوتقدٌمِوالمصداقٌةِبالشفافٌةِتتسمِأعمالِبٌئةِتوافر علىِوتساعدِالشركاتِلبهاِتتعرضِالتًِالمخاطر

 .عالٌةِجودةِذاتِخدمات

 البحث اهداف: ثالثا

 :فً البحث اهداف تتمثل

 دعم فً بها المنوط الدور ظل فً خاصة الشركات حوكمة تنفٌذ دعم فً التدقٌق لجان دور وتحلٌل إبراز -1

 . الشركات حوكمة إطار فً الرقابٌة اآللٌات مختلف

 . الشركات حوكمة إطار فً التدقٌق لجان وخصائص مفهوم على الضوء إلقاء إلى البحث ٌهدف -2

 

 البحث فرضٌات: رابعا

 :التالٌةِالفرضٌاتِاختبارِسٌتمِالبحثِأهدافِوتحقٌقِالرئٌسةِاالشكالٌةِعلىِلإلجابة

 . والخارجًِالداخلًِالتدقٌقِاستقاللٌةِوتعزٌزِدعمِفًِالتدقٌقِلجانِتساهمِ-1

 بالشركةِ.ِالمخاطرِإدارةِوإجراءاتِالداخلٌةِالرقابةِنظمِتحسٌنِفًِالتدقٌقِلجانِتساهمِ-2

 

                                                                  ٢ 



 

 

 خبيسبً: حدود انجحث

 نهدراسه في يصرف انرافديٍ في يحبفظة ييسبٌ :تشًم انحدود انًكبَية انحدود انًكبَيه -3

وامتدت الفترة والبحث المٌدانً فً البحث وتحلٌل النتائج الحدود الزمنٌه:هً الفترة التً استغرقت -٢

 (١١/١/٢٢٢٢( ولغاٌة )١/١١/٢٢٢١الزمنٌه مابٌن )

 البحث : منهجسادسا  

ِواقعِووصف.ِالبحث متغٌراتِبٌنِالعالقةِوتحلٌلِلدراسةِوالتحلٌلًِالوصفًِالمنهجِعلىِالباحثِاعتمد

ِآلٌاتِتعزٌزِفًِالتدقٌقِلجانِدورِبٌنِالعالقةِلفهمِاالستنباطً المنهجِعلىِاالعتمادِتمِكماِالتدقٌقِلجان

 .الحوكمة تعزٌزِفًِذلكِوأهمٌةِالرقابة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              ٣ 



  

 

 السابقة الدراسات: الثانً المبحث

 المعلومات فً اإلفصاح مستوى على وأثرها المؤسسٌة الحاكمٌة"( 5115,  محمد) دراسة -1

 " .المحاسبٌة

 قٌاس خالل من المحاسبٌة المعلومات على اإلفصاح مستوى على الحوكمة أثر توضٌح الى سةارالد هدفت
 عن اإلفصاح وأثر المحاسبٌة المعلومات على اإلفصاح مستوى على ومبادئها المؤسسٌة الحاكمٌة أثر

 البحث فً االستبٌان استخدام تم حٌث والمؤسسة, المساهمٌن حقوق حماٌة على معالجتها وطرق األخطاء
 الخدمٌة الشركات وان الحاكمٌة مبدا تعزز الشركات فً الرقابة ان أهمها نتائج عدة الى خاللها من وتوصل

 توصلت .المساهمٌن مع التعامل فً والعدالة لدٌها المالً اإلفصاح إجراءات على المساهمٌن عباطال تقوم

 وان الشركة, فً المساهمٌن مصالح تحقٌق ٌضمن التشرٌعات بتطبٌق فعال أساس وجود ان الى كذلك
 بشغل ادارتها تقوم وال الشركات فً اإلدارة مجلس عضوٌة تحدد التً هً الموجودة الواضحة المعاٌٌر

 .تنفٌذٌة مناصب

 واإلفصاح المالٌة المعلومة جودة على الشركات حوكمة تطبٌق إثر" (5115,  اسامة) دراسة -5

 " .المحاسبً

 وكٌفٌة المحاسبً واإلفصاح المالٌة المعلومة جودة تحقٌق فً الحوكمة اسهامات بٌان الدراسة هذه حاولت
 المعلومة فً والمصداقٌة الثقة فقدان أهمها الشركات تواجهها التً المشاكل من العدٌد لحل منها االستفادة
 الخارجٌة, المراجعة الداخلٌة, المراجعة أهمها من والتً الحوكمة الٌات تطبٌق خالل من وذلك المالٌة,

. والمراجعة المحاسبة معاٌٌر وتطبٌق وتطوٌر المحاسبٌة الرقابة لتحقٌق وذلك التدقٌق ولجنة اإلدارة مجلس

 جودةو الحوكمة بٌن طٌدةو عالقة وجود الى نتائجه اسفرت بحٌث االستبٌان عتمادا تم سةالدرا هذه وإلجراء
 هٌكل توفر عدم خالل من محدود بمستوى مبادئها تطبٌق على المؤسسة تعمل التً المالٌة المعلومات

 عن الشركات افصاح زٌادة من الهدف ان الى كذلك توصلت. الحوكمة جوانب مختلف ٌضبط فعال تنظٌمً

 .الداخلٌة الرقابة نظام وفعالٌة قوة مدى اظهار هو المالٌة القوائم جمٌع فً المالٌة البٌانات

 فً الشركات لحوكمة الجٌدة الممارسة تدعٌم فً الخارجً التدقٌق دور" (5116,  عبدالناصر) دراسة -3

 " .الجزائرٌة االقتصادٌة المؤسسة

 لحوكمة الجٌدة الممارسة دعم فً الخارجً التدقٌق ٌلعبه الذي الدور واقع معرفة الى الدراسة هدفت
 التدقٌق عملٌة جودة متطلبات توفر واقع معرفة خالل من االقتصادٌة العمومٌة المؤسسة فً الشركات

 الرشٌد الحكم اطار فً الجزائر تبذلها التً الجهود ظل فً خاصة, الحوكمة الٌها تدعوا التً الخارجً

 الى وتوصلت استبانة توجٌه خالل من االستقصاء أسلوب اعتماد تم حٌث والمالً اإلداري الفساد ومحاربة
 سٌاسة ضعف وان والغش للتالعبات المجال ٌفتح الجزائرٌة المؤسسة فً للحوكمة فعال إطار وجود عدم ان

 تساهم الحسابات محافظ بها ٌقوم التً التدقٌق عملٌة وان. محٌطها على المؤسسة ٌغلق والشفافٌة اإلفصاح

 التً الرقابٌة االختبارات ان الى كذلك توصلت. الشركات لحوكمة الجٌدة الممارسة تدعٌم فً ضعٌف بشكل

 .الجوهرٌة المخاطر كتشافال كافٌة غٌر الحسابات محافظو بها ٌقوم

                                                                ٤ 



 

 المالٌة التقارٌر موثوقٌة تعزٌز فً الشركات حوكمة تطبٌق أثر "(5117,  ٌوسف عمر) دراسة -4

 "عمان سوق فً المدرجة المساهمة الصناعٌة الشركات عن الصادرة

 المساهمة للشركات التقارٌر موثوقٌة تعزٌز فً الحوكمة والٌات مبادئ تطبٌق أثر تقٌٌم الى الدراسة هدفت
 ومدى التقارٌر موثوقٌة تعزز التً الحوكمة الٌات بٌان خالل من المالً عمان سوق فً المدرجة العامة

 على باالعتماد العملً الواقع فً والٌاتها الحوكمة مبادئ بتطبٌق االلتزام على التدقٌق لجان وجود انعكاس

 منها نتائج عدة الى الدراسة فتوصلت. استبانة اعداد تم البحث اهداف ولتحقٌق المخاطر رةادإل مستقلة دائرة

 ٌضمن و الحوكمة مبادئ بتطبٌق االلتزام من ٌزٌد اإلدارة مجلس لدى ونشطة فعالة التدقٌق لجان وجود ان

 الى أٌضا صلتتو. الداخلٌة الرقابة نظام طلباتبمت االلتزام من التأكد مجال فً الداخلً التدقٌق إدارة فعالٌة

 لهذه ٌمكن الذي الهام الدور خالل من وذلك الصادرة المالٌة التقارٌر موثوقٌة تعزز المخاطر إدارة ان
 على الشركة قدرة على تنعكس التً المالٌة وغٌر المالٌة الجوهرٌة المخاطر تقٌٌم فً تلعبه ان اإلدارة

 .االستمرار
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انُظري                                                     انفصم انثبَي: انجبَت   

 المبحث األول:لجان التدقيق            

تعد لجنة التدقيق احدى المجان الفرعية التابعة لمجمس ادارة الشركات المساىمة واداة رقابية القت اىتماما مت ازيدا في 

دول متعددة واوصت المنظمات المينية والييئات المنظمة لألسواق المالية بتشكيميا في الشركات المساىمة نظرر لدورىا 

اىمية الوقوف عمى ىيكميتيا والمؤىالت التي يستمزم توافرىا في اعضائيا مع ذلك  يفرض المؤثر في جوانب متعددة, 

 تحديد المسؤوليات المناطة بيم لمقيام بواجباتيم الى جانب عالقتيا بحوكمة الشركات واليات تنفيذىا. وىذا ما سنتناولو ىذا   

غين المعينين من خارج الشركة لزيادة فاعمية انتشرت فكرة تكوين لجنة التدقيق من اعضاء مجمس ادارة الشركة غير المتفر 

المجمس ودعم وتطوير النظم المحاسبية والرقابية ومناقشة الموضوعات والمشاكل بموضوعية, فيي  ) )لجنة مشكمة من 

رين اعضاء مجمس االدارة المستقمين بغرض زيادة مصداقية وموثوقية القوائم المالية التي تعدىا االدارة لممساىمين والمستثم

ولمساندة االدارة العميا لمقيام بمياميا بكفاءة وفاعمية ولدعم استقاللية المدقق الداخمي والخارجي فضال عن تحسين جودة 

 (٢٠٠٩مجدي محمد سامي اداء نظام الداخمية وما يستتبعو من رفع كفاءة اداء عممية التدقيق) 
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الخمل او ضعف الثقة في  احتماالتخالفات بالسمطة ومواجية لمنع وقوع م األولذلك يشير الى انيا تمثل خط الدفاع 

النتائج  واستخالصوالمتابعة عمى كافة انشطة الشركة بشكل مستقل  باألشرافالنظام الرقابي لمشركة من خال قياميا 

المدقق الداخمي والخارجي وزيادة فاعمية نظام الرقابة  استقالليةلدعم  جانب سعيياالى  اإلدارةوتقديم توصياتيا الى مجمس 

 عمى عممية اعداد التقارير. واإلشرافالداخمية 

ان المتتبع لمفيوم لجنة التدقيق يجد انو حظي باىتمام بالغ من قبل الييئات العممية والمينية الدولية المتخصصة  

 -الحالي ويعود ذلك الى اسباب وىي: ن ولغاية الوقتوالباحثين ومر بتطوير كبير منذ ظيوره قبل اكثر من نصف قر 

يتناسب مع تناول العممية الشاقة المميئة  البما  االعضاءوعدم التجانس بين مجموعة  اإلدارةضخامة مجمس -١

 بالتفاصيل ذات الصمة بتدقيق القوائم المالية لمشركة.

الى جانب التقارير  موعد تقديم التقارير المالية اذ تتطمب بعض الدول ضرورة النشر الفعمي لتقارير مالية فصمي- ٢

في ىذه الميمة  اإلدارةمجمس  كافة أعضاءذلك, وقد يكون اشراك  إلنجازالسنوية مما يستمزم المزيد من الوقت والجيد 

 .اإلدارةخصيص موارد مجمس امرا ال يتسم بالكفاءة في ت طويالتستغرق وقتا 

تجعل من غير  قد والتيومصمحة جودة التقارير المالية  االدارهالمحتممة التي قد تثار بين مصالح  الخالفاتطبيعة -٣

بأعضاء مجمس  االستعانةمن ذلك  الوبد من المديرين والتنفيذيين في اعداد التقارير االدارهتدخل اعضاء مجمس  المالئم

          المستقمين والمؤىمين لمعمل في ىذا المجال. االداره
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الفعال عمى عممية اعداد التقارير وتحديدا في الشركات العامة الكبيرة والتي تتطمب خبرة وممارسو في  االشراف-٤   

الن يعمموا  المؤىالتيتمتعون بتمك  مستقمينالمالية مما يشير الى اىمية وجود اعضاء مجمس ادارة  واإلدارةالمحاسبة 

 المجاالت بتمك 

 اعضاء ومؤىالتىيكمية لجنة التدقيق -ثانيا: 

  :األتية بالمؤىالتوعمى ان ال يقل عن ثالثة ممن يتمتعون  االدارهتتكون لجنة التدقيق من اعضاء مجمس  

غير  االدارهمبدا عالميا ويقضي بأن تضم المجنة اغمبية من اعضاء مجمس  االستقالل: يكاد يكون االستقاللية: اوال

وابعد من ذلك ترى بعض الدول ضرورة ان الداره التنفيذيين ذوي القدرة عمى ممارسة التقدير والحكم بشكل مستقل عن ا

تربطو بالشركة او ادارتيا اية روابط او مصالح لضمان المستقمين فعال ممن ال  االدارهيكونوا من اعضاء مجمس 

 واداء الشركة األداء اإلداري مالمالية وتقويعند تحميل النتائج  موضوعتيو

المالية وىياكل راس مال الشركات والتطبيق الخالق لممعايير المحاسبية  االدواتالمالية والخبرة. ان تعقد  المعرفةثانيا: 

تدفع لضرورة تمتع اعضاء لجنة التدقيق بالمعرفة والخبرة المالية والمحاسبية وقد تنشأ ىذه الخبرة من ممارسة وظائف 

اسبة او اي ممارسة اخرى المالية والمحاسبية او تكون نتيجة الحصول عمى شيادة مينية في المح المجاالتسابقة في 

 .      (٢٠٠٧صفاء رأفت المالية)ينتج عنيا المعرفة 
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انضٛذ نًخاطش  نذٚٓى انفٓىبانخبشاث انًخشاكًت نذٖ اػضاء نضُت يًٍ ٚخٕافش  االْخًاورانزا: انخبشاث انًخشاكًت: ُٚبغٙ    

 االداسّٚانؼًم ٔانؼًهٛاث ٔاػذاد انخقاسٚش انًانٛت ٔانًؼاٚٛش انًحاصبٛت ٔ انخذقٛقٛت ٔانقٕاٍَٛ ٔضٕابظ انشقابت ٔانقٛادة 

 انخذسٚب ٔانخؼهٛى انًضخًش خاللٔيٕاصهخٓى نخهك انخبشاث يٍ 

قٛق ٔانطبٛؼت انًؼقذة نهًحاصبت ٔانشؤٌٔ سابؼا: انفحص انُافٙ نهضٓانت: َظشا نهًضؤٔنٛاث انًهقاة ػهٗ ػاحق نضُت انخذ

صٕاء يٍ  االداسِيٕسد اػضاء يضهش  يُاصبا يٍ ػهٛٓا ٔيًاسصخٓا فاٌ انهضُت حضخحق قذسا  باألششافانًانٛت انخٙ ٚكهفٌٕ 

 ٚخصصّ انؼضٕ نشؤَّٔ انز٘ انٕقجانًخصصٍٛ نٓا أ يٍ حٛذ  االػضاءحٛذ ػذد 

 انتدليكيسؤونيبت نجُة -ثبنثب: 

اصاس َٕع ٔدسصت حؼقذ  ػهٗحخُٕع  ٔقذ  أخشٖػهٗ انشغى يٍ اٌ يضؤٔنٛاث انًحذدة نهضُت انخذقٛق قذ حخخهف يٍ دٔنت  

حكٌٕ كبٛشة بضبب آَا حًزم صزء يًٓا يٍ ػًهٛت  انخذقٛقاٌ انًضؤٔنٛت انًهقاة ػهٗ ػاحق اػضاء نضُت  اال انؼًالحضى 

بزقت انًضخزًش فٙ انبٛاَاث انًانٛت انخٙ ٚفصح ُْٓا ار حكهف  االحخفاظ ػهٗ انًضاػذةٔانشقابت ٔنٓا دٔس حقٛقٙ فٙ  اإلششاف

 ْٙ: يضاالث رالدػهٗ باألششاف   بشكم ػاونضُت انخذقٛق 

 اػذاد انخقاسٚش انًانٛت:- 

 (٣٠٠٣انًحاصبٍٛ)ْٕنٙ صشٚضٕس٘ انًانٛت ٔححذٚذا  االداسِحؼذ انًضؤٔنٛت اػذاد انخقاسٚش انًانٛت يٍ يضؤٔنٛت -أ
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 والرقابي المتمثل بفحص كافة االشرافيان دور لجنة التدقيق في ىذا الجانب يمثل بالدور  اال

ومصداقيتيا  موضوعتيياعمييا وقبل نشرىا لمتأكد من  االدارهمجمس  القوائم المالية السنوية او المرحمية قبل مصادقة

 وتقديميا في الوقت المناسب ومالئمتيا

الواردة في تقرير المدقق الخارجي او توصياتو المقدمة  والمالحظاتاستعرض نتائج التدقيق الداخمي والخارجي -ب

 والعمميات ونظام الرقابة الداخمية األداءلتحسين 

فحص كافة السياسات المحاسبين المعتمدة مع التركيز عمى بيان انعكاسات التغير فييا عمى القوائم المالية وتقييم -ت

مع التقديرات والتي تعد مؤثرة وجوىرية عمى القوائم المالية الى جانب التركيز عمى العمميات الجوىرية  االدارهسياسات 

 أخالقيةحل مساءلة او غير وال سيما تمك التي تعد غير روتينية او م

 ممموسة قد تنشأ بينيما  عند اعدادىا خالفاتالتشاور مع ادارة والمدقق الخارجي حول القوائم المالية وحل اية -ث

 الرقابة الداخمية و ادارة المخاطر- ٢

 بو وفي القوانين والتعميمات النافذة االلتزامتقويم فاعمية نظام الرقابة الداخمية والتأكد من درجة -أ

 والتحقق من  اإلداريةالتأكد من وجود عممية رسمية لتحديد وادارة المخاطر في كافة المستويات -ب

 (٢٠٠٥إلدارتيا)أمين السيد احمد لطفي وجود نظام مناسب 
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الرئيسة التي يمكن ان المخاطر في تنفيذ مسؤولياتيا الرقابية وتحديدا في مجال عممية ادارة  االدارهمساعدة مجمس -ت

تؤثر عمى اعداد التقارير المالية وغير المالية لمشركة والسعي لفيم بيئة المخاطر التي يمكن ان تتعرض ليل الشركة 

 خاطريتم التعامل بيا مع تمك  الم وتحديد الكيفية التي يمكن ان

 عمميات التدقيق الداخمي والخارجي- ٣

 المطموبة في ىذا المجال المؤىالتمتابعة فاعمية التدقيق الداخمي واجراءاتو وتقييميا وتحديد -أ

 بيان اثر التغيرات اليامة في المبادئ والسياسات المحاسبية عمى نطاق عممية التدقيق-ب

التي تنشأ اثناء ممارسة عممية التدقيق مع توفير المعمومات المطموبة وفي الوقت  والخالفاتحل المشاكل والصعوبات -ت

  واإلدارةوالتنسيق بين المدقق الخارجي والداخمي  المالئم

في تقديم  حول مشاركتوضوابط  واالسياموتحديد اجوره  االدارهالتوصية بتعيين المدقق الخارجي او عزلو لمجمس -ث

 خدمات غير تدقيقية

 هاالدار استعراض القوائم المالية والموافقة عمييا بعد اتمام عممية التدقيق وقبل رفعيا لمجمس -ج

 ومعالجتيا االعتبارالمدقق الخارجي وتوصياتو والتأكد من اخذىا بنظر  مالحظاتمتابعة -ح
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التي  سيتم استخداميا  واإلجراءاتليا  االزماستعراض نطاق التدقيق التي سيمارسيا المدقق الخارجي والوقت -خ

 بيذا المجال االدارهوتقديم التوصيات الى مجمس 

 التدقيقاىداف تكوين لجان -رابعا: 

اداء ميام لجان التدقيق بتفويض من  خاللمسؤولياتو المالية: ويتم تحقيق ىذا اليدف من  االدارهمساعدة مجمس -١

 .اإلدارةمجمس 

نظام الرقابة الداخمية  الرقابة الداخمية وتنفيذه: يجب ان تقوم لجان التدقيق بالتحقق من كفايةالتأكد من سالمة نظام -٢

بما يحقق اىداف الشركة  االدارهوفاعمية تنفيذه ثم تقديم التوصيات التي من شأنيا تفعيل النظام وتطويره الى مجمس 

 األخرىوحماية مصالح المساىمين واصحاب المصالح 

متابعة المدقق الداخمي واقامة قناة اتصال مباشرة بينو  خاللالمدقق الداخمي: ويتم تحقيق ىذا اليدف من  استقاللدعم -٣

  االدارهالتي قد تنشأ بينو وبين  والخالفاتوبين لجنة التدقيق وتمقي توصياتو وتوفير الموارد االلزمة لو وحل المشاكل 

فحص التقارير المالية ودراسة  خاللالتقارير المالية لمشركة من  ضبط جودة التقارير المالية: تيدف لجان الى ضبط-٤

الغش والتصرفات غير القانونية في التقارير المالية, ومن ثم دعم الثقة في  حاالتالسياسات والطرق المحاسبية لمحد من 

 التقارير المالية وزيادة مصداقيتيا
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المدقق الخارجي: اوصت العديد من المنظمات المينية بتكوين لجان التدقيق نظرا لما تقوم بو من دور  استقاللدعم -٥

 االداره)(كون ىذه المجان قناة اتصال بينو وبين مجمس  خاللالمدقق الخارجي من  استقالللدعم 

 مدخل تكوين لجان التدقيق-خامسا: 

 لتكوين لجان التدقيق وىما: مدخالنىناك 

الشركة  عاالقتنا: يكون لمشركات في ظل ىذا المدخل حرية اختيار وتكوين لجان التدقيق لدييا وفقا االختياريالمدخل -أ

 بمدى احتياجيا لدور ىذه المجان

: تمتزم الشركات في ظل ىذا المدخل بتكوين لجان التدقيق وفقا لمتطمبات تنظيمية او قانونية ولتطبيق اإللزاميالمدخل -ب

لمشركات وينبغي ان ينطوي ىذا  استرشادياوجود نظام عمل لمجان التدقيق يكون مرجعا  األمرىذا المدخل بفاعمية يتطمب 

قيق والخصائص المطموبة توافرىا فييم والميام الواجب النظام عمى قواعد عمل توضيح كيفية تعيين اعضاء لجان التد

في حالة غياب المستفيدين  اإللزاميالمدة المالية. وعمية يرى الباحثون من ضرورة المزج بين المدخمين:  خاللقياميم بيا 

()عوض ٢٠٠٨محمد مصطفى التدقيق)بالمنافع المتوقعة لتشكيل لجان  االدارهاقناع  خاللمن  واالختياري االدارهعن 

 (٢٠٠٨سالمو الرحيمي 
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 و اقع لجان التدقيق في المصارف الخاصة- سادسا

%والتي تم دراسة  ٧٠مصرف اي بنسبة  ٣٠مصرف من اصل  ٢١المصارف العراقية الخاصة والبالغ عددىا تم اختيار  

 المعموماتعن  اإلفصاح,وتسعى ىذه الدراسة الى التعرف عمى كفاية  ٢٠٠٩التدقيق الصادرة عنيا لسنة  تقارير لجان

 االستداللعمى بعض المؤشرات التي تم  باالعتمادالواردة في تقارير المجان تم اخذ تقارير لمجان ىذه المصارف لفحصيا 

 عايير اعداد التقارير التي تم وضعيا عمييا من طبيعة عمل المجان والميام الموكمة الييا وكذلك م

 في محورين اساسين ىما:

 االخرى االفصاح عن المعمومات المتعمقة بييكل لجنة التدقيق وبعض المعمومات -١

 المجنةاالفصاح عن المعمومات المتعمقة ببعض ميام -٢

 

 تنفيذىا لجنة التدقيق بحوكمة الشركات واليات  عالقة-سابعا: 

ان المسؤوليات والميام الممقاة عمى عاتق لجنة التدقيق والميام المكمفة بيا تشير الى وجود عالقة قوية بين لجنة  

مفيوم حوكمة الشركات يركز بالدرجة  فيو انشك  فمما الالتدقيق ومفيوم حوكمة الشركات واليات تنفيذىا بصفة عامة 

 (٢٠١١نة)عماد محمد فرحان غالي السيد لجعمى الجانب الرقابي في الشركات وتعد  االساس
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ذات  واالطراف األخرىمع بعض اليات الحوكمة  عالقتياالتدقيق احد ام اليات الرقابة في الشركات وسيتم تناول 

 الصمة اذ تحدد تمك العالقة من خال ما يأتي:

 

 االدارهلجنة التدقيق بمجمس  عالقو-١

اسباب التي تدعو الى تبني تطبيق الحوكمة في الشركات تنبع من اىميتيا كأداة كفيمة لمحد من المخاطر ومن ان من  

من جية اخرى  االخرى واألطرافوالمدققين  من جيةاضرار ظاىرة توافق المصالح بين ادارة الشركة ومدراءىا التنفيذيين 

من جانب اخر  األطرافتعزيز ذلك اذ تعد مخرجا لبناء الثقة بين  يسيم فيلذا فان وجود لجنة التدقيق فاعمة يمكن ان 

لحل  االدارهفان المجنة التدقيق دورا محوريا في تفعيل حوكمة الشركات ومواجية المخاطر التي تعترييا وتسيم في مساعدة 

 والخبرة وعدم قدرة مجمس  واالستقالليةلما يتمتع اعضاءىا من الحيادية  المشاكل التي تواجييا نظرا

المنوطة بو وعدم التجانس بين  واالعمالعمى تحقيق ذلك بمعزل عن وجود لجنة التدقيق بسبب ضخامة حجمو  االداره

 الضطالعل االدارهاعضاء الذي دفعو لتشكيل لجنة فرعية متخصصة بيذا المجال تسعى الى تفعيل دور مجمس 

قيام لجنة التدقيق بالتحقق من كفاية نظام الرقابة  خاللمن  وفاعميوبمسؤولياتو وممارسة الميام المنوط القيام بيا بكفاءة 

من شأنيا تفعيل النظام وتطويره بما يحقق اغراض الشركة ويحمي  االدارهالداخمية وتنفيذه بفاعمية وتقديم توصيات لمجمس 

 تتبناىا الشركة قبل والمستثمرين بكفاءة عالية وتكمفة معقولة, الى جانب دورىا في السياسات التي مصالح المساىمين

لطبيعة اعمال  مالءمتيا االعتباراعتمادىا واي تغيير فييا وتقديم ما تراه المجنة من مقترحات بشأنيا اخذة بنظر 

 م المالية السنوية قبلالشركة واثرىا عمى نتيجة اعماليا ومركزىا المالي ودراسة القوائ
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وحل النزاعات التي قد تنشأ  االدارهبين المدقق الخارجي ومجمس  االتصالمع تعزيز  االدارهعرضيا عمى مجمس 

 بينيما والتأكد من مدى التزام الشركة بالقوانين

 

 ة لجنة التدقيق بالتدقيق الداخميالقع-٢

واليوم امتد ىذا  االدارهعمى التقارير المالية السنوية التي تعدىا  االشرافتاريخيا كانت لجنة التدقيق مسؤولة عن  

عمى انشطة التدقيق الخارجي ولغرض تحمل  واإلشرافالدور ليشمل ايضا ضمان قوة اجراءات الرقابة الداخمية 

التي تساعد في تحقيق  األساسيةالداخمي كأحد الدعائم  قالتدقيبشكل افضل فأنيا تعتمد عمى  اإلشرافيةمسؤولياتيا 

قيام التدقيق الداخمي بالتعاون مع لجنة التدقيق خصوصا عند تحديد وادارة  حوكمة افضل لمشركات مما يفرض اىمي

ركة و تقديم التقديرات المستمرة لممخاطر التي تتعرض ليا الش خاللنظام الرقابة الداخمية من  المخاطر وعند ف

التحتية  وتقوية البنى االدارهاجراءات الرقابة الداخمية لمتغمب عمى تمك مخاطر ليسيم ذلك في زيادة فاعمية وجودة 

لمشركة وتحسين فاعمية لجنة التدقيق ىذا من جانب ومن جانب اخر فان وظيفة التدقيق الداخمي تزود لجنة التدقيق 

الرقابة وتعارض المصالح وغيرىا من  الكفاء وضعفوعدم  واالخطاءية غير القانون باألعمال المالئمةبالمعمومات 

توفيرىا  خاللالمعمومات التي ترد في تقرير المدقق الداخل كما تدعم لجنة التدقيق في الوقت ذاتو التدقيق الداخمي من 

تضمن جودة التقارير انشطتيا ذات الصمة بالحوكمة ومن ثم تعزز وظيفة التدقيق الداخمي ل ألداء المالئمةالبيئة 

االستغناء)عوض , اذ ان لجنة التدقيق دور في تعيين المدقق الداخمي وترقيتو ومكافئتو او االدارهالمالية التي تعدىا 

 (سالمو الرحيمي
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ميامو, ذلك يشير الى ان جودة العالقة  ألداءوميامو والسعي لتوافر الموارد الكافية  مؤىالتوعنو والمساعدة في تحديد 

 التكاممية بين الطرفين ستنعكس ايجابيا عمى جودة حوكمة الشركات

 

 يلجنة التدقيق بالتدقيق الخارج القةع-٣

من تكون لجنة التدقيق ىو تأكيد وزيادة موثوقية ومصداقية القوائم المالية وفي سبيل تحقيق ذلك  االساسان اليدف  

التدقيق ومساعدة المدقق الخارجي عمى اداء عممية التدقيق بدون اية  استقالليةفان لجنة التدقيق تسعى نحو دعم 

 خاللفي صحة تقريره المقدم ويتم ذلك من التشكيك  يكفاءتيا وبالتالضغوط تؤثر سمبا عمى مصداقية نتائجيا او 

الخارجي الذي سيتم تعيينو او عزلو او تغييره وتقييم عممو وحل النزاعات التي  المجنة بميمة ترشيح المدقق اضطالع

االداره فيي اداة اتصال فاعمة تسيم في زيادة فرص احتمال تنفيذ  االدارهقد تنشأ بين المدقق الخارجي والداخمي او 

الميني والوقوف عمى نقاط  االداءالتي يقدميا المدقق الخارجي وما يتبعو ذلك من تحسين جودة  المالئمة راحاتلالقت

التنسيق بين اعضاء المجنة  ان أن تحقيقالضعف الجوىرية في تشغيل ىيكل الرقابة الداخمية في الوقت المناسب اذ 

تحديد مجال التدقيق ومراجعة القوائم المالية قبل وبعد النشر سواء تمك المتعمقة بالسياسات  خاللوالمدقق الخارجي من 

تمك الخاصة بالمشاكل التي تكتنف اداء عممو يمكن ان يعزز ميام التدقيق  المحاسبية المعتمدة والتغيرات المقترحة او

 (٢٠٠٦فيحاء عبد اهلل يعقوب ()٢٠٠٨ىالشركات)سمير كامل محمد عيسبشكل افضل ويدعم  اليات تنفيذ حوكمة 
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 المصالحذات  باألطرافعالقة لجنة التدقيق -٤

الشركات وبالتالي البد من البحث ي عمى الجانب الرقابي ف االولىمما الشك فيو ان مفيوم حوكمة الشركات يركز بالدرجة  

عن الية تحقق ىذا اليدف وىنا تبرز اىمية لجنة التدقيق كونيا تمثل احد اىم اليات الرقابة في الشركات وتمثل نقطة 

 االدارهاشرافيا عمى اعداد التقارير المالية واداء  خاللالمصالح المساىمين من  يولتطوير التقارير المالية وحما االرتكاز

 االداره والتخفيف من مشكمة المعمومات غير المتماثمة بي األطرافوالمدقق الداخمي والخارجي ومد خط اتصال بين تمك 

المدقق الخارجي الى جانت ان وجودىا  استقالليووتحسين  االدارهمراقبة  خاللوغمف فجوة التوقعات من  االدارهومجمس 

 االسيمير القانونية مما ينعكس عمى ارتفاع حجم التداول واسعار قد يحقق انخفاض نسبي في معدل حدوث تصرفات غ

المالية)محمد نجيب بجودة التقارير  االرتقاءذلك يؤكد ان لمجنة التدقيق باعتبارىا الية من اليات الحوكمة دور محوري في 

 (٢٠٠٦صادق حسن
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 الشركات وآلياتيا  ةالثاني: حوكمالمبحث                                     

 

ان موضوع حوكمة الشركات ورد استمرارا لمبحث المتواصل عمى تعزيز اداء الشركات اذ تعنى حوكمة الشركات اساسا  

الشركة ومجمس ادارتيا الى جانب ضمان حقوق  بوضع اليات والنظم التي من شأنيا تنظيم وضبط العالقة بين حممة اسيم

 بمجاالتموضوع حوكمة الشركات  طاالرتبابنشاطيا و ممارساتيا ونتيجة ره المتعاممة مع الشركة والمتأث االطرافكافة 

الرقابة ووضع معاير  ألحكامباعثا حقيقيا نحو تأصيل وتطبيق الحوكمة لمخروج برؤية جديدة  ذلكواطراف متعددة فان 

ذات المصالح بالشركة مما دفع العاممون  األطرافالعمل بدرجة مناسبة من الشفافية والمصداقية تحقق الثقة لكافة  لضبط

والتقارير ىذا من جانب  واالبحاثبيا واصدار العديد من الدراسات  لالىتماموالباحثون  واإلقميميةفي المنظمات الدولية 

جيودا واضحة وممموسة عمى المستوى الدولي فيما يتعمق بتفعيل مفيوم  لقواعدىا كما بذ إلساءوتشكيل منظمات مختصة 

. ولغرض القاء الضوء اآللياتوضع مبادئ التي ترتكز عمييا عممية الحوكمة وتحديد  خاللحوكمة الشركات وذلك من 

الفقرات)عباس حميد  عمى مفيوم الحوكمة الشركات واىميتيا ومبادئيا واليات تنفيذىا فقد خصص ىذا المبحث ليتناول تمك

 (التميمي
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 مفيوم حوكمة الشركات واىميتيا -اوال: 

وردت تعاريف متعددة لحوكمة الشركات وال يوجد تعريف قاطع وموحد ليذا المفيوم. اذ ينظر البعض الييا من الناحية  

التي تساعد في الحصول عمى التمويل وتضمن تعظيم قيمة اسيم الشركة واستمرارىا في  االليوعمى انيا  االقتصادية

تشير الى طبيعة العالقة التعاقدية من حيث كونيا كاممة او غير  الطويل واخرون يجدون انيا من الناحية القانونية االجل

ب ومن جانب اخر المديرين, اما الفريق اخر واصحاب المصالح من جان السيمكاممة والتي تحدد حقوق وواجبات حممة 

وتحقيق التنمية االقتصاديةاما منظمة  االجتماعيةبتركيزه عمى المسؤولية  واالجتماعية األخالقيةفينظر ليا من الناحية 

 السيم(تجد انيا مجموعة من العالقات بين ادارة الشركة ومجمس ادارتيا وحممة  OECDوالتنمية( االقتصاديالتعاون 

 األىدافيتم وضع اىداف المنظمةوادواتيا لتنفيذ تمك  خاللوالذي من  االطارمن اصحاب المصمحة توفر  اآلخرينو 

ادارة الشركات ورقابتيا  خالليرى الباحث انو مجموعة من القواعد يمكن من  ةالمطموب, وعمي االداءوتحديد مستوى 

وتحديد  اآلخرينمن اصحاب المصمحة  االطراففيما وكافة  السيمومجمس ادارتيا وحممة  االدارهوتنظيم العالقات بين 

والمحافظة  اآلخرينالحقوق والواجبات لكل طرف من اطرافيا بما يمكن من حماية حقوق مساىمييا واصحاب المصمحة 

نظيمية عمييا, ويتوقف تطبيق السميم لمفيوم الحوكمة عمى توافر مجموعة من المستمزمات الخارجية تشمل العناصر الت

 االقتصاديالشركات كالقوانين المنظمة لمسوق والنشاط  خاللفي الدولة التي تعمل من  الستثمارالمتمثمة بالمناخ العام 

والييئات الرقابية ودور المؤسسات غير الحكومية ذاتية التنظيم في تحقيق اسواق  واألجيزةوكفاءة القطاع المالي 

 (٢٠٠٦مالية)محمد نجيب صادق حسن 
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كفوءة. اضافة الى عناصر اخرى تتمثل بأصحاب المصالح والمؤسسات الخاصة والمينيين من المحاسبين ومن جانب 

التي تتضمن وضع ىياكل ادارية  واالسساخر تتطمب ضرورة توافر مجموعة من المستمزمات الداخمية المتمثمة بالقواعد 

بما يسيم  االسيموالمديرين وحممة  االدارهسميمة تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السمطات داخل الشركة بين مجمس 

 االطراف توفيرىا في تقميل التعارض بين مصالح  ىذه 

 مبادئ حوكمة الشركات-ثانيا: 

 

لعالم عمى اىمية صياغة وتطوير مجموعة من المبادئ العامة ذات اجتمعت العديد من المنظمات في مختمف دول ا 

 صمة بحوكمة الشركات من اىميا:

 

 الشركاتفعال لحوكمة  االطارضمان وجود اساس - ١

مع احكام القانون وان   متوافقاوان يكون  االسواقينبغي عمى اطار حوكمة الشركات ان يشجع عمى شفافية وكفاءة  

 ةوالتنظيمية والتنفيذي اإلشرافيةيحدد بوضوح توزيع المسؤوليات بين مختمف الجيات 

 الممكيةحقوق  ألصحاب األساسيةوالميام  األسيمحقوق حممة - ٢

ويسيل ليم ممارسة حقوقيم وان يكون المساىمون عمى  االسيماطار حوكمة الشركات ان يوفر الحماية لحممة  ىعم 

دراكمعرفة كاممة بما يحدث داخل الشركة وليم القدرة الكاممة عمى فيم ومعرفة  كافي لمنواحي الخاصة بالقوائم المالية  وا 

 ذات الصمة بالحفاظ عمى حقوقيم ومصالحيم الخاصة
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 االسيم المعاممة المتوازنة لحممة - ٣

 الجانب االسيموحممة  االسيمبما في ذلك حق اقمية  االسيمان يضمن اطار حوكمة الشركات معاممة متكافئة لكافة 

لمحصول عمى تفويض فعال عن انتياك حقوقيم وعمى ان يعامل كافة  األسيموعمى ان تتاح الفرصة لكافة حممة 

 المنتمون لفئة واحدة معاممة متساوية  االسيمحممة 

 دور اصحاب المصالح في حوكمة الشركات- ٤

متبادلة وانيعمل عمى تشجيع التعاون  التفاقياتان يعترف اطار بحقوق اصحاب التي ينشئيا القانون, او تنشأ نتيجة  

 بين الشركات واصحاب المصمحة في خمق الثروة وفرص العمل واستدامة الشركات السميمة ماليا النشط

 

 والشفافية االفصاح- ٥

 

السميم والتصحيح في الوقت المناسب عن كافة الموضوعات اليامة  باإلفصاحان يضمن اطار حوكمة الشركات القيام 

وحقوق الممكية وحوكمة الشركات طبقا لمعاييرالمحاسبة واالفصاح  واالداءوالمتعمقة بالشركة بما في ذلك المركز المالي 

المالي وغير المالي, وان توفر قنوات بث المعمومات فرصة متساوية لمستخدمييا في التوقيت المناسب مع ممارسة التدقيق 

 (٢٠٠٦ومؤىل)ابراىيم السيد شحاتو المميجي كفوءالخارجي بواسطة مدقق خارجي مستقل 
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 سؤؤلية مجمس االدارة م-٦

عن مسؤوليتو امام الشركة وحممة االسيم  االدارهلمشركة ومحاسبة مجمس  االستراتيجي واالرشادينبغي ضمان التوجيو  

عمى اساس من المعمومات الكاممة وبحسن النية مع العناية الواجبة وبما يحقق  االدارهعمى ان يعمل اعضاء مجمس 

مصالح واىتمامات  فاالعتبارعالية تأخذ  أخالقيةمع التزام بتطبيق معايير  االسيممة افضل مصمحة لمشركة وحم

من اصحاب المصالح وان يقوم بوظائف رئيسية تتضمن وضع استراتيجية الشركة وسياسة المخاطر  اآلخرين

عمى فعاليات ممارسة حوكمة الشركات اختيار وتحديد مكافآت كبار التنفيذين ومراعاة التناسب بين مكافآت  واالشراف

 , ضمان الشفافية في انتخابات مجمس  االسيموبين مصالح الشركة وحممة  االدارهكبار التنفيذيين واعضاء مجمس 

 اإلفصاحعمى عمميات  واإلشرافمرقابة ضمان وكفاءة حسابات الشركة مع ضمان وجود نظم سميمة ل االداره

 واالتصال 

 

 حوكمة المؤسسات المصرفية-ثالثا: 

والمودعين  االسيمالعميا وحماية حقوق حممة  االدارهمن قبل مجمس  االداءتعنى الحوكمة بالجياز المصرفي مراقبة  

التنظيمي وسمطات الييئة الرقابية وتتمثل  االطار خاللبعالقة الفاعمين الخارجيين والتي تتحدد من  االىتمامالى  باإلضافة

ومجمس  االسيمالفاعمين الداخميين وىم حممة  االولىفي عممية الحو كمة في مجموعتين تمثل  األساسيةاىم العناصر 

 التنفيذية  واإلدارة االداره
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والمراقبون والمراجعون الداخميون اما الثانية فيم الفاعمين الخارجيين والمتمثمين بالمودعين وصندوق الودائع وشركات 

وترتكز الحوكمة عمى عناصر البد من توافرىا حتى يكتمل احكام الرقابة عمى اداء المصرف تتمخص  االنتمائيالتقييم 

يير المحاسبية الدولية والنيوض بمستوى الكفاءات البشرية وعمية يجب ان في الشفافية وتوافر المعمومات وتطبيق المعا

 تكون ادارة المصرف مقتنعة بأىمية القواعد مما يساعد عمى تنفيذىا وىذا ما يكشف عن دور كل من مجمس

ولجان المتابعة التي توفر البيانات عن اداء المصرف وادارات التفتيش التي و تعرض تقاريرىا عمى مجمس  االداره

فضال عن  المساىمة في توفير رؤوس  االداءوالمساىمين الذين يجب ان يقوموا بدورىم في الرقابة عمى  االداره

 في حالة حاجة المصرف الييا االموال

 ؤسسية لممصارفمحددات الحوكمة الم-رابعا: 

ىناك اتفاق عمى ان التطبيق الجيد لمحوكمة المصرفية من عدمو يتوقف عمى مدى توافر مجموعتين وىما المحددات  

في الدولة والذي يشمل عمى القوانين المنظمة لمسوق  الستثمارالخارجية وتشير الى عناصر تنظيمية تتضمن المناخ العام 

والييئات  األجيزة وكفاءة  جاالنتاوكفاءة القطاع المالي وتوفير التمويل لممشروعات ودرجة تنافسية سوق السمع وعناصر 

والى عناصر خاصة تتضمن اصحاب المصالح  االستثمارالرقابية والشركات العاممة في اسواق المال وشركات 

مؤسسات الخاصة والمينيين من المحاسبين والمراجعين والقانونيين وغيرىم , اما المحددات الداخمية وتشير الى قواعد وال

عبد اهلل يعقوب  ثائر صبري محمودالغبان,فيحاءالجمعية)التي تحدد طريقة اتخاذ القرار وتوزيع السمطات بين  واألسس

٢٠١١) 
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والمديرين بما يؤدي الى تخفيض التعارض بين مصالحيا كما تتمثل في مدى فاعمية التعامل بين  االدارهالعامة ومجمس 

المساىمين والجيات ذات العالقة وبالرغم من ان الحوكمة ليست اليدف النيائي لممصرف  االدارهادارة المصرف, مجمس 

 المساىمين بالمصرف امام مسؤوالالذي يجعمو  االمروانما وجودىا سيسيل من التعريف بأىدافو 

 تالشركااىداف حوكمة -خامسا: 

في الحوكمة, والتي يجب  واىميا تعد الشفافية من المفاىيم الحديثة والمتطور األىدافتيدف الحوكمة الى تحقيق عدد من 

 االنفتاحالمعنية بيا: وتعني الشفافية  واالطرافبيا: الشفافية لما ليا من اىمية عمى الشركة  االخذالواعية  االدارهعمى 

 ميمة ومنيا.شيء قابل لمتحقق والرؤية الس والتخمي عن الغموض والسرية والتضميل وجعل كل

الحوكمة ليم. كما  وأنظمةالتنفيذية عن ادائيا و ىذا حق يضمنو القانون  االدارهالمساءلة: يحق لممساىمين مساءلة -أ

 ومسؤولية المجمس المساىمين االدارهالتنفيذية امام مجمس  االدارهتضمن المساءلة مسؤولية 

التنفيذية وان يتصرف  واإلدارة االدارهالمسؤولية: تيدف انظمة الحوكمة الى رفع الشعور بالمسؤولية لدى شقي ومجمس -ب

المينية كما تقر المسؤولية بالحقوق القانونية لممساىمين  االخالقبدرجة عالية من  االدارهكل عضو من اعضاء مجمس 

 االستدامةمنيا الربح وتوفير فرص العمل وتحقيق  ور شتوتشجع التعاون بين الشركة والمساىمين في ام

 االقتصادية)المصدر السابق(
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 الجانبالمحميين : بالمساواة ىنا بين صغار المستثمرين وكبارىم كما يقصد بيا المساواة بين المستثمرين المساواة-ت

عمى حد سواء. فان مالك السيم الواحد مثال يمتمك الحقوق نفسيا التي يمتمكيا مالك المميون سيم كالتصويت 

 وغيرىم. األرباحوالحصة من توزيع  االدارهوالمشاركة في الجمعية العمومية ومساءلة مجمس 

وكذلك  اإلفصاحوايضا شمولية  المالئمو التوقيت  اإلفصاحدقة  خاللوالشفافية ويتحقق ذلك من  اإلفصاحمبدأ -ث

 تدقيق المعمومات و توصيل قنوات توصيل المعمومات لممستخدمين

والمساىمين و  االقتصاديةضمان مسؤولية المجمس اتجاه الوحدة  خاللويتحقق من  االدارهمبدأ المسؤوليات مجمس -خ

بالقوانين و تحقيق مصالح  االلتزاملمساىمين و توفير المعمومات الكافية والموثوق بيا وايضا المعاممة المتكافئة لجميع ا

, وعمية يرى الباحثون اىمية االقتصاديةبالوحدة  األساسيةواتخاذ القرارات ومتابعة الميام والوظائف  االطرافكافة 

الظروف البيئية المحيطة عند صياغة اىداف حوكمة الشركات وتطويرىا والتوصية بتنفيذىا في  االعتبارفي  االخذ

  واقاألس

المالية والشركات المساىمة المدرجة فييا والعاممة في بمد ما, وال سيما ما يتصل بثقافة البمد المعني وما يرتبط بيا من 

 عوامل سياسية واقتصادية الى جانب التشريعات و القوانين ذات الصمة

 

 اىمية حوكمة الشركات-سادسا: 

بشكل عام وان انييار الشركات  االقتصادتنبع اىمية حوكمة الشركات من الدور الذي تمثمو الشركات في تنمية وتقوية 

السياسي,  االستقرارالتنمية وتفاقم البطالة وعدم  معدالتالمالية وبالتالي تراجع  األسواقسيكون لو وقعا مؤلما عمى 

 لمية في دولةولذلك فان معرفة اسباب انييار الشركات العا
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سيكون درسا  مستقبال االنيياراتومعرفة التشريعات التي اصدرتيا ودورىا في منع  األمريكيةالمتحدة  الوالياتمقدمة مثل 

منيا وقد اكتسبت حوكمة  واالستفادة رب اآلخرينمنو بشكل يمكنيا من اخذ تجا االستفادةميما تستطع الدول النامية 

الشركات اىمية اكبر بالنسبة لمديمقراطيات الناشئة نظرا لضعف النظام القانوني الذي ال يمكن معو اجراء العقود وحل 

 المنازعات بطريقة فعالة

 

 المبحث الثالث                                      

 مدخل مقترح  -فاعمية لجنة التدقيق في دعم حوكمة الشركات والياتيا                   

واليات تنفيذىا فانو من  بحوكمة الشركات وعالقتيابعد ان تم التعرف في المبحث السابق عن مفيوم لجنة التدقيق  

رب سابقة لبعض من تجا االستفادةفي ضوء  المحميةالتشريعي الذي يحكم تشكيميا في البيئة  االطارالضروري تحميل 

في تفعيل دورىا بدعم وتعزيز حوكمة الشركات واليات تنفيذىا وىذا  الدول بيذا الجانب وليتسنى اقتراح دليل ارشادي يسيم

 ما سيتناولو ىذا المبحث.

 التشريعي الذي يحكم لجنة التدقيق من تجارب دول متعددة لالطارمدخل مقارن -: اوال

اللطار التشريعي الذي يحكم تشكيل لجنة التدقيق في البيئة المحمية ومدى اسيامو في تفعيل قبل اجراء مراجعة تحميمية 

لتجارب دول عربية واجنبية ذات صمة بيذا الجانب  دورىا لدعم حوكمة الشركات من الضروري اجراء دراسة تحميمية مقارنو

 (٢٠٠٧اني التشريعية)بشرى نجم عبد اهلل المشيد اإلصداراتوستتركز الدراسة عمى 
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والمينية في كل من امريكا و بريطانيا وفرنسا كما سيتم اعتماد تجارب كل من مصر والسعودية واالردن باعتبارىا من 

 والتدقيق بحوكمة الشركات وتنظيم مينة المحاسبة  االىتمامالدول العربية السباقة في 

 

 اعضاءىا ومؤىالتر التشريعي الذي يحكم ىيكمية لجنة التدقيق الطاا-١

عمى ضرورة ان تشكيل لجنة التدقيق من  االردناكدت التشريعات في كل من امريكا وبريطانيا وفرنسا ومصر والسعودية  

غير التنفيذيين المستقمين ممن ال تربطيم مصمحة او عالقة من اي نوع مع الشركة ممكن ان تيدد  االدارهاعضاء مجمس 

وعمى ان ال يكون رئيس الشركة من بين اعضاءىا وان تتراوح نسبة اعضاءىا ما ال يقل عن ثالثة  لالستقالليةممارستيم 

المالية  بالمجاالتوالمعرفة  االلمام تالكاماعضاء , ومن جانب اخر اكدت التشريعات في تمك الدول عمى اىمية 

والمحاسبية وعمى ان ال يمتمك ما ال يقل عن عضو فييا لتأىيل عممي او شيادة مينية او خبرة عمل سابقة في ىذا 

الذين ال  االعضاءان يتعرف ضرورة ذات الصمة الى جانب ذلك اكد تقرير في فرنسا عمى  األخرى المجاالتالمجال او 

يزالون تحت التعيين عمى الخصائص التشغيمية والمالية  والمحاسبية المحددة في الشركات التي ينتسبون الى لجان تدقيق 

 فييا

 

 التشريعي الذي يحكم مسؤولية لجنة التدقيق  االطار-٢

التشريعي الذي يحكم مسؤولية اعضاء لجنة التدقيق والميام الممقاة عمى عاتقيم تؤكد جميعيا وعمى مستوى  االطاران  

انيا في الوقت ذاتو تشترك بصفة عامة عمى تحديد ثالثة  االتمك الدول عمى ضرورة تحديدىا في ضوء احتياجات الشركة 

 (ف)محمد حسن يوسميام اساسية عمى لجنة التدقيق القيام بيا,
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ومنيا ما يتصل بإدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخمية وتمك التي ليا صمة بعمميات التدقيق الداخمي والخارجي, اذ تؤكد 

ودراسة السياسات  االدارهعمى اىمية قيام المجنة بدراسة القوائم المالية المرحمية والسنوية قبل عرضو عمى مجمس 

المحاسبية المستخدمة الى جانب التأكد من مدى التزام الشركة بتطبيق المبادئ والمعايير المحاسبية والتشريعات النافذة مع 

تقييم المخاطر التي قد تنشأ عند اعداد التقارير المالية ىذا وتسعى المجنة ايضا الى فحص وتقييم اجراءات وخطة عمل 

 بيذا الجا االدارهعمى التقارير المرفوعة والتوصية لمجمس  الطالعو التدقيق الداخمي 

 االطار التشريعي الذي يحكم لجنة تدقيق الشركات المساىمة في البيئة المحمية-ثانيا: 

من الضروري التعرف عمى مدى اسيام التشريعات المحمية في تحديد وتكون تشكميو وميام لجنة التدقيق في الشركات 

المراجعة التحميمية لمتشريعات التي تحكم  خالل المالية ويتم ذلك من لألوراقدرجة اسيميا في سوق العراق المساىمة الم

المعدل اكدت عمى ان  ١٩٢٢لعام  ٢١.ثامنا .) من قانون الشركات رقم  ١١٧تنظيم عمل الشركات اذ نجد ان (المادة 

ادارة الشركة والتي يكون اعضاءىا من المدققين الماليين  مجمس صالحياتالمالي تقع ضمن  تشكيل لجنة الرقابة والتدقيق

سيميا. وان ال يكون اي ا(من  ١٠المستقمين من غير العاممين في الشركة او مساىمين ممن تتجاوز مساىمتيم ال(%

 مصمحة شخصية او اقتصادية , كما حددت الفقرة مسؤولية خاللمنيم مرتبطا بصمة قرابة او عن طريق الزواج او من 

عمييا الى جانب ضرورة عقد اجتماعات  االعتمادكونيا تتحمل مسؤولية ضمان دقة عمميات التدقيق المالي وامكانية 

 واالحتفاظ)المصدر السابق(مغمقة معيم 
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عمييا لمناقشتيا    المتعارف المالية ذات الصمة والتي تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية  المعامالتيسجل عن كافة 

 مع اعضاء المجن

 يأتي اننا نجد ما  االفعمى الرغم مما تضمنتو الفقرة من نصوص واحكام  

لدى البعض القميل جدا جد  ان الواقع الحقيقي يعكس خمو معظم الشركات العراقية من تشكيمة مثل تمك المجان وان و-١

بانتياء تدقيق تمك  صالحياتيامعينو وتنتيي  حالة او شكوىمنيا فان تشكيل تمك المجان يكون صوري ومؤقت لدراسة 

المواصفات السميمة لمتشكيل بسبب ان مدير الحسابات او مدير التدقيق  الى الحاالتكما انيا تفتقر حتى في تمك  الحاالت

ضو كما منصوص والحيادية التي يجب ان يتمتع بيا الع االستقالليةمما سيتنافى مع متطمبات  سيمثل احد اعضاء المجن

 ١١٧المادةبتنفيذ احكام ىذه الفقرة في  االلتزامعمية في القفرة الثامنة ذلك سيشير ضمنا الى ضعف 

الصادرة عن  اإلفصاحاألساسية لعمل وتشكيمو لجنو التدقيق كما أن متطمبات ان القانون اىمل الكثير من الجوانب -٢

لمثل تمك الجوانب الميمة والتي يمكن تمخيصيا االخرى افتقرت ىي  االخرمجمس المعايير المحاسبية والرقابية العراقي ىو 

 :بالتي

كما لم تحدد  ةالمالية والمحاسبي المجاالتالمطموبة وخبراتيم وال سيما في  ومؤىالتيملم تحدد عدد اعضاء المجنة -أ

 رئيس المجنة ومؤىالتمواصفات 

متابعة فاعمية اداء المجنة وتقويمو وتقويم اداء كل عضو فييا لمعرفة اوجو  خاللوعمل يمكن من  لبرنامج االفتقار-ب

 الخمل لمعالجتيا
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ان تحديد ميام ومسؤولية المجنة كانت ضيقة وغير شاممة بسبب تأكيدىا فقط عمى ضمان دقة عمميات التدقيق -ت

عمى اعداد  كاألشراف األخرىذلك او الميام  عمييا دون ان تحدد االليو المتبعة لتحقيق االعتمادالمالي وامكانية 

انظمة الرقابة الداخمية وال سيما ادارة المخاطر والرقابة المالية و التشغيمية مع  مالئمة التقارير المالية ودراسة مدى

 طرافباألبعالقة المجنة  االىتماموالمعايير ذات الصمة ومتابعة اداء المدققين الداخميين وغيرىا, مع ضعف  المنظمة

 والمدقق الخارجي بشكل تفصيمي االدارهكمجمس  األخرى

وطبيعة التقارير المطموبة من  االجتماعات وسجالتلم تشر الى اجتماعات المجنة وجدول اعماليا ومحاضر -ث

مياميا كما لم تحدد امر   ألداءبالخبراء  االستعانةجانب اخر لم تحدد سمطاتيا وحقيا في اجراء التحقيقات او 

 عميةاإلدارة التكميف الواجب تنظيمو ومصادقة مجمس 
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 الفصل الثالث الجانب العممي                                          

 أواًل: وصف عينة البحث
( فححردًا ١٧الذكححور )( توزيحع أفححراد العينحة عمحى وفحق الجححنس إذ بمحغ عحدد ١الجحدول)يوضحح 
%(  ٤٣.٣٣( وبنسححححبة )١٣)( مححححن العححححدد الكمححححي لعينححححة البحححححث مقابححححل %٥٦.٦٦أي بنسححححبة )

لإلنححاث, ويالحححظ مححن نتححائج إجابححات العينححة أن نسححبة الححذكور كانححت أعمححى مححن نسححبة اإلنححاث ممححا 
يؤشححر عححدم مشححاركة المححرأة إال بنسححبة تعححد ضححئيمة فححي إشححغال الوظححائف فححي المنظمححة المبحوثححة 

  لمبحث.صفيا مجتمعًا بو 
( فرادًا من أجمحالي عحدد أفحراد العينحة, إذ ١٢( أن المؤىل العممي )ماجستير( وتضم )١الجدول )
%( مححن عينححة البحححث وىححي اعمححى نسححبة مححن بححين المححؤىالت العمميححة االخححرى, , وان  ٤٠تمثححل )

 %( ٣٦.٦٦( التي شكمت نسبة ) ٥الى٣الفئة االعمى في عدد سنوات الخدمة ىي ) من 
 

 (3انجدول )

النسبة  التكرار الفئة المتغير
 %المئوية 

 الجنس
 

 ٪6٦.٦٦ 71 ذكور
 ٪31.11 71 إناث

 %733 13 المجموع

 العمر

1٤ 31 41.11% 
13-4٥ ٤ 3٦.٦٦% 
43-٢ ٥٤ 31.11% 
 %3٦.٦٦ ٥ فبكثر٥3

 %733 13 المجموع

 المؤىل العممي
 %7٦.٦٦ 6 دكتوراه
 %33 73 ماجستير
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 ()انجيبَبت انديًوغرافيةانتوزيع انتكراري وانُست انًئوية نألفراد انًجحوثيٍ حست 

 
 االحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة

عرض ىذا المحور نتائج الدراسة التطبيقية وتحميميا وتفسيرىا, وذلحك محن خحالل اسحتعراض ي
آراء المبحححوثين التححي كشححفت عنيححا اسححتجاباتيم عمححى جميححع فقححرات أداة الدراسححة, وقححد قامححت الباحثححة 

واالنحححححراف الحسححححابي  الوسححححطك)الوصححححفية  اإلحصححححائيةالتحمححححيالت بيححححدف تحقيححححق ذلححححك باسححححتخدام 
(. اذ تم وصف وتشحخيص اجابحات المبححوثين البحالغ SPSS V.24)برنامج  استخداموب( المعياري
( شخص بشأن االىتمام بإبعاد ومتغيحرات الدراسحة, واالنسحجام محع فقراتيحا, محن خحالل ٣٠عددىم )

لمفقرات, اضافة الى مدى تقحبميم تجحاه  استخدام الوسط الحسابي لتحديد انسجام اجابات المبحوثين
تحححوفر متغيحححرات وابعحححاد الدراسحححة. كمحححا تحححم اسحححتخدام االنححححراف المعيحححاري الحححذي يقحححيس محححدى تشحححتت 

 %73 1 بكالوريوس
 %7٦.٦٦ 6 دبموم عالي
 %7٦.٦٦ 6 اخرى تذكر
 %733 13 المجموع

عدد سنوات 
الخدمة في 

 المنصب الحالي

 %7٦.٦٦ 6 فاقل 3
1-6  77 1٦.٦٦% 
٨-٦  1 31.11% 
فاكثر٨  1 31.11% 

 %733 13 المجموع

عدد سنوات 
 اإلجمالي الخدمة

 %٦3 7٨ فاقل 73
77-6  1 73% 
7٦-3 3  1 31.11     %% 
فاكثر37  3 ٦.٦٦% 

 %733 13 المجموع
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(, اذ ان انخفححاض قيمححة االنحححراف ٣البيانححات )اجابححات المبحححوثين( عححن الوسححط الحسححابي البححالغ )
 :وكما يميعكس بالعكس. المعياري يدل عمى ان البيانات قريبة من الوسط الحسابي وال

التحميل والتشخيص لممتغير المستتقل والتتابع ودور لجتان التتدقيق فتي دعتم تنفيتذ حوكمتة . 3
 الشركات(.

فقرة  تخص المتغيرين المسقل دور لجان التدقيق والمتغير التابع   ٣٠يتضمن ىذا التخميل
المعياري( لفقرات  حوكمة الشركات وكانت االحصاءات الوصفية )الوسط الحسابي واالنحراف

 (٢المتغير المستقل كما تظير في الجدول)
 

 (3ولجدول ا
ودور لجان التدقيق في دعم تنفيذ حوكمة  المستقل  والتابعممتغير اإلحصاء الوصفي ل

 الشركات(

 االَحراف انًعيبري انوسط انحسبثي انفمرات

X1 2.4000 0.72397 

X2 2.2333 0.77385 

X3 2.0667 0.73968 

X4 2.3000 0.79438 

X5 2.3667 0.80872 

X6 1.9667 0.80872 

X7 2.1333 0.93710 

X8 2.1667 0.83391 

X9 2.1000 0.92289 

X10 2.2000 0.71438 

X11 2.0333 0.49013 
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X12 2.1333 0.81931 

X13 2.2333 0.89763 

X14 2.1667 0.69893 

X15 2.2000 0.71438 

x16 2.4000 0.67466 

X17 2.3333 0.88409 

X18 2.3333 0.75810 

X19 2.2333 0.67891 

X20 2.8000 0.40684 

X21 1.9333 0.90719 

X22 2.1667 0.83391 

X23 1.8333 0.79148 

X24 2.5333 0.68145 

X25 1.9667 0.87428 

X26 2.1667 0.88992 

X27 2.2667 0.78492 

X28 2.1667 0.87428 

X29 ٣.٤٣٣٣ 0.77385 

X30 2.1000 0.88474 

 0.31666 2.1800 نجُة انتدليك

 0.24154 2.2444 حوكًة انشركبت 

 .(SPSS)الجدول من إعداد الباحثتان باالعتماد عمى نتائج الحاسبة االلكترونية 
يتضحححح محححن نتحححائج االحصحححاء الوصحححفي لمفقحححرات المتغيحححرين المسحححتقل والتحححابع  دور لجحححان 
التححدقيق فححي دعححم تنفيححذ حوكمححة الشححركات ان ىنححاك تناسححقًا وانسححجامًا فححي اجابححات المبحححوثين, 

(, واالنحرافحححححات ٢.٨٠ –١.٨٣ويتبحححححين ذلحححححك محححححن االوسحححححاط الحسحححححابية التحححححي تراوححححححت بحححححين )
( ٢.٢٤٤٤(. ويدل الوسط الحسابي العام  البالغ )٠.٩٣٧– ٠.٤٠٦المعيارية تراوحت بين )

عمى وجود تقبل ايجابي واىمية كبيرة محن المبححوثين تجحاه دور لجحان التحدقيق فحي دعحم تنفيحذ 
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(, ٢حوكمححة الشححركات, الن قيمححة الوسححط الحسححابي اعمححى مححن الوسححط الفرضححي الححذي قيمتححو )
( عمححى عححدم تشححتت اجابححات ٠.٢٤١٥٤ويححدل صححغر قيمححة االنحححراف المعيححاري العححام البححالغ )

المبحححححوثين عححححن الوسححححط الحسححححابي, ووجححححود توافححححق وانسححححجام بححححين االسححححتجابات وفيححححم وادراك 
 لمفقرات.
 

 اختبار فرضية البحث:
دور لجان ) التابعوالمتغير  يتناول ىذا المحور اإلشارة إلى عالقة االرتباط بين المتغير المستقل

نفحة آ( فضحال عحن توضحيح عالقحة األثحر بحين المتغيحرات الشتركات التدقيق في دعم تنفيذ حوكمة
 وكاالتي: الدراسةالذكر والتي سنحاول عن طريقيا اختبار فرضية 

 
 أواًل: تحميل عالقة االرتباط بين متغيرات الدراسة:

انححو يوجححد عالقححة ارتبححاط ذات داللححة معنويححة بححين دور لجححان التححدقيق فححي ( إلححى ٣يشححير الجححدول )
 حوكمة الشركات.  دعم تنفيذ

 
 (1الجدول و

 عالقة اإلرتباط بين دور لجان التدقيق في دعم تنفيذ حوكمة الشركات
 المتغير المستقل      

 
 لجنة التدقيق   المتغير المعتمد

 **3.1٦1 حوكمة الشركات 

*: P ≤0.01                       N =30 
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 الدراسة:ثانيًا: تحميل عالقة األثر بين متغيرات 
 (: 3جدول و

 دور لجان التدقيق في دعم تنفيذ حوكمة الشركات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًستمم.        

 

 

 

 انًتغير انًعتًد

  حوكًة انشركبت 

 

 

R2            

  

 

 

 

F 

B1 

 

 

 ٤.١٢٥ نجُة انتدليك 
٤.٥١1 1١.33٦ 
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 : االستنتاجات والتوصياتالفصل الرابع

 اوال: االستنتاجات

 خالل العرض السابق والتحميل لبيانات عينة البحث توصمنا الى النتائج اآلتية: من

تمثل حوكمة الشركات الكيفية التي يدار و يراقب بيا العمل داخل المؤسسة اذ ان ىدفيا األساسي ىو تحقيق -١ 

التي تساعد في عممية اتخاذ العدالة, المساءلة, الشفافية, وضمان القدر الكافي من المعمومات المالية والغير مالية 

 القرار.

محاولة االىتمام بمجان التدقيق من حيث معاييره ومقوماتو, حيث عمى المؤسسة ان تضمن الوسائل التي تمكن ٢- 

المدققين من أداء مياميم بعيدين عن الضغط, وذلك بمنحيم االستقاللية التي ترفع من أدائيم وتضمن مصداقية 

 ا أكثر موضوعية.التقارير المالية وتجعمي

يعتبر التدقيق الية من اآلليات الداخمية التي تدعم تطبيق حوكمة الشركات, من خالل ضمان المستوى الكافي من  -٣

 اإلفصاح لتزويد األطراف ذات العالقة بمختمف المعمومات حول أداء أنشطة المؤسسة.

تطوير نظام الرقابة الداخمية مما يجعميا أكثر تساىم لجان التدقيق في تفعيل حوكمة الشركات من خالل تقييم و  -٤

 فعالية في عممية تحديد المخاطر التي قد تتعرض ليا المؤسسة ومنو زيادة ثقة المساىمين في النظام.

 

 

 

 

                                                     ٣٨ 



 

 

 ثانيا: التوصيات

طريق اجراء الندوات والمحاضرات من طرف اشخاص خبراء في الىتمام أكثر بموضوع حوكمة الشركات عن ا-١

 المجال.

دعم استقاللية لجان التدقيق من خالل توفير الجو والظروف المالئمة لمعمل داخل المؤسسة وتوفير كافة الوسائل ٢- 

 الالزمة ألداء الميمة مما يضمن ويزيد من موضوعية ومصداقية المعمومات المحاسبية.

قين لدورات تدريبية دورية وتحديث الطرق المحاسبية المستخدمة في النشاط بما يواكب التطور اخضاع المدق -٣

 التكنولوجي, ولتمكينيم من اإللمام بالمعايير الدولية والمحمية لمتدقيق.

 االىتمام بالمجان المنبثقة من األعضاء غير التنفيذيين في مجمس اإلدارة خاصة لجنة التدقيق. -٤

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       ٣٩ 



  

 

 المصادر والمراجع                                                 

 Hitt, A .&Others, strategic Management: Competitivenes-1 

Localization, south-Western College publishing,5 ed, 2004 

شحاتو المميجي, دراسة واختبار تأثير اليات حوكمة الشركات عمى فجوة التوقعات في بيئة المراجعة ابراىيم السيد -٢

 . ٢٠٠٦في مصر, جامعة اإلسكندرية , 

 ٢٠٠٥امين السيد احمد لطفي, المراجعة الدولية وعولمة اسواق راس المال, الدار الجامعية, مصر, .-٣

المحاسبية ودورىا في حوكمة الشركات والياتيا الداخمية,  ١اتفصاح عن المعموم االبشرى فاضل الطائي, - ٤

 .٢٠٠٩اطروحة دكتوراه فمسفة في المحاسبة , غير منشورة, جامعة بغداد, 

دراسة تطبيقية في عينة من  –المقترح لحوكمة الشركات المساىمة  االطاربشرى نجم عبد ىالل المشيداني, -٥

المالية, اطروحة دكتوراه فمسفة في المحاسبة, غير منشورة, جامعة بغداد,  قلألوراالشركات المدرجة في سوق العراق 

٢٠٠٧. 

ثائر صبري محمود الغبان, فيحاء عبد ىالل يعقوب, فائزة ابراىيم محمود, الحوكمة المؤسسة المصرفية ومدى - ٦ 

المالية, بحث في  لألوراقفي المصارف العراقية الخاصة المقيدة بسوق العراق  األزماتتوافر دعائميا لموقاية من 

 . ٢٠١١مجمة دراسات محاسبية ومالية, المجمد السادس, العدد السادس عشر, 

 الئحةفصاح عن بعض متطمبات  باالد. احسان بن صالح المعتاز, مدى التزام الشركات المساىمة السعودية - ٧

 ٢٠٠٧,  واإلدارية االجتماعيةحوكمة الشركات, جامعة الممك خالد, كمية العموم 

 

                                                      ٤٠ 



 

 

سمير كامل محمد عيسى, العوامل المحددة لجودة وظيفة المراجعة الداخمية في تحسين جود الشركات مع دراسة -٨

                                            ٢٠٠٨مصر  اإلسكندريةتطبيقية, مجمة كمية التجارة لمبحوث العممية, جامعة 

ة الشركات بالتطبيق عمى بعض الشركات المصرية, دراسة مقارنو, صفاء رأفت, دراسة تحميمية لفعالية تطبيق حوكم-٩ 

 .٢٠٠٧مجمة الدراسات المالية والتجارية, 

عباس حميد التميمي, اثر نظرية الوكالة في التطبيقات المحاسبية والحوكمة في الشركات الممموكة لمدولة, دراسة - ١٠

 .٢٠٠٨فمسفة في المحاسبة, غير منشورة, جامعة بغداد, ميدانية في عينو من الشركات العراقية, اطروحة دكتوراه 

 –عماد محمد فرحان غالي السيد, خولة حسين حمد ان, تقويم اداء لجنة التدقيق في القطاع المصرفي العراقي - ١١

بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية, بحث في مجمة دراسات محاسبية ومالية, المجمد السادس, -انموذج مقترح 

  ٢٠١١العدد السابع عشر, 

عوض سالمة الرحيمي, لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات, حالة السعودية, مجمة جامعة الممك عبد - ١٢

 .٢٠٠٨العزيز, االقتصاد واالدارة,

ة فيحاء عبد ىالل يعقوب, التدقيق الداخمي ودورة في التحكم المؤسسي , دراسة تطبيقية عمى المصارف العراقي- ١٣

 .٢٠٠٦الخاصة, اطروحة دكتوراه فمسفة في المحاسبة, غير منشورة, جامعة المستنصرية, 

مجدي محمد سامي , دور لجان المرجعة في حوكمة الشركات واثرىا عمى جودة القوائم المالية المنشورة في بيئة - ١٥

 ٢٠٠٩, مصر اإلسكندريةالمصرية, مجمة كمية التجارة لمبحوث العممية, جامعة  األعمال
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 االستثمارمع اشارة خاصة لنمط تطبيقيا في مصر, بنك  -محمد حسن يوسف, محددات الحوكمة ومعاييرىا- ١٦

 .٢٠٠٧القومي, 

والمديرين التنفيذيين, الدار الجامعية  اإلدارةمحمد مصطفى سميمان, حوكمة الشركات ودور اعضاء مجالس - ١٧

                                                         ٢٠٠٨لمتوزيع, مصر, 

حول التدقيق في اطار حوكمة  االولو الحوكمة في البنوك, المؤتمر العربي  االشرافمحمد ناجي حسن خميفة, - ١٨

 .٢٠٠٥الشركات , مصر, 

لمؤتمر الدولي  –محمد نجيب صادق حسن, دور حوكمة الشركات في محاربة الفساد من وجية نظر محاسبية -١٩

  ٢٠٠٦عمان,  اإلداريةوالعموم  االقتصاد, كمية األردنيةالسنوي السادس, جامعة الزيتونة 

الشركات في القرن ىولي جريجوري, ليميان جيسون, دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات من كتاب حوكمة -٢٠

 . ٢٠٠٣الحادي والعشرين, مركز المشروعات الدولية الخاصة, الطبعة الثالثة, واشنطن, 

مجدي محمد سامي , دور لجان المرجعة في حوكمة الشركات واثرىا عمى جودة القوائم المالية المنشورة في بيئة - ٢١

 .٢٠٠٩اإلسكندرية, مصر,  األعمال المصرية, مجمة كمية التجارة لمبحوث العممية, جامعة

 ثانيا : القوانين 

 المعدل. ١٩٩٧لسنة  ٢١قانون الشركات العراقي رقم - ١
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