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 املستخلص :
يهدف هذا البحث الى التعرف والوقوف على اهمية حوكمة الشركات ومدى تاثيرها في وظيفة التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي لمجموعة    

( مستجيبًا من المدققين ومديري التدقيق الداخلي والعاملين في أقسام المحاسبة والتدقيق 25من المصارف العراقية، واشتملت عينة البحث على )
وقد توصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات اهمها ما يفيد بان  داخلي في هذه المصارف، اذ  تكونت العينة من تسعة مصارف عراقية. ال

أداء التدقيق الداخلي الكفء يساعد في اتخاذ قرارات سليمة لمصلحة الشركة ويعمل على وجود آلية عمل فعالة بين أصحاب المصالح ومجلس  
ي , لذلك فان اهم توصيات  لاستمرارية الشركة وايضا ان حوكمة الشركات لها تاثير كبير في تقويم وتحسين وظيفة التدقيق الداخ  اإلدارة لضمان

البحث ما يؤكد على اهمية حوكمة الشركات ودورها الفاعل في تطوير وظيفة التدقيق الداخلي وايضا يستحسن تكوين قسم مراقبة جودة األداء  
 في زيادة فاعلية التدقيق الداخلي والخارجي.   الذي يسهم بدوره

Abstract 

This study aimed to identify and stand on the importance of corporate governance and its impact on the 

internal audit in banking sector and a group of Iraqi banks. Also the sample study included a (25) responsive 

from the auditors, managers of the internal audit and workers in the accounting and internal audit departments 

in these banks. The sample was basically comprises of nine Iraqi banks.The findings reveals that the excellent  

performance of the internal audit  helps to make right decisions for the benefit of the company and by turn 

works on  the existence of an effective working mechanism between the stakeholders and the Board of 

Directors. So as to ensure the continuity of the company.  Besides, the corporate governance has a significant 

impact on the evaluation and improvement of internal audit system.In light of the findings the study made 

several recommendations, which is the most important was to emphasize on the importance of corporate 

governance and its effective role in the development of internal audit. Moreover, It is advisable to configure 

performance quality control department, which is in turn contributes to increasing the effectiveness of the 

external and internal audit. 

 الكلمات المفتاحية: حوكمة الشركات ، التدقيق الداخلي 
  Introduction  املقدمة

فهي تضع اهداف وغايات   " احدى الميزات التنافسية في كثير من المصارف ،  Corporate Governance أصبحت حوكمة الشركات " 
رية(. المصرف االستراتيجية، وكذلك فإنها تستقطب المستثمرين العالميين وتعطي طمأنة أيضا بأن الوحدة االقتصادية   مستدامة )قابلة لالستمرا

بة المالية الى ان  " من كونه عنصرا من عناصر المحاس Internal Auditingفضال عن ان من اثار الحوكمة هو تحَول التدقيق الداخلي "
أصبح وظيفة إدارية أساسية وأحد عناصر النجاح ألي وحدة اقتصادية . ومن المهم تأسيس عالقة تناغمية بين حوكمة الشركات والتدقيق  

كل عام الداخلي لضمان الكفاءة . اذ ان هنالك عدة تحديات تؤثر في العالقة بين حوكمة الشركات وعمل التدقيق في الوحدات االقتصادية بش
النشاط المصرفي على وجه الخصوص . لذلك ينطلق البحث من مشكلة اساسية اسفرت عنها نتائج اغلب االبحاث والدراسات   ومؤسسات 

المصالح    المهتمة في البحث عن اسباب االنهيارات التي حصلت لعدة مصارف في اعقاب نهايات القرن الماضي وهو ان هنالك تعارض في 
والتدقيق الداخلي في القطاع المصرفي , لذلك فان مشكلة البحث تنطلق من التساؤل االتي : هل هنالك تأثير لحوكمة  بين حوكمة الشركات  

الشركات في وظيفة التدقيق الداخلي ؟ . لذلك ولحل  مشكلة البحث فقد انطلق من فرضية اساسية مفادها  "  هنالك تأثير سلبي لحوكمة 
خليين في القطاع المصرفي " . اما عن تقسيمات البحث فانه يتضمن اربع مباحث يتناول االول منهجية الشركات على نشاط المدققين الدا

 وصيات البحث وابحاث سابقة والثاني يسلط الضوء على الجانب النظري فيما جاء المبحث الثالث ليتناول الجانب العملي والرابع لالستنتاجات والت
 واحباث سابقةاملبحث االول  منهجية البحث 

 اوال: منهجية البحث
 Research Problemمشكلة البحث   -1

 تشير اغلب االبحاث والدراسات المهتمة في  اسباب االنهيارات التي حصلت لعدة مصارف في اعقاب نهايات القرن الماضي الى تعارض
البحث تنطلق من التساؤل االتي : هل هنالك تأثير    المصالح بين حوكمة الشركات والتدقيق الداخلي في القطاع المصرفي , لذلك فان مشكلة

 لحوكمة الشركات في وظيفة  التدقيق الداخلي ؟ . 
 : Significance  Researchلبحث أهمية ا -2
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البحوث الحديثة بأن لدى الحوكمة الضعيفة للشركات تأثيرا سلبيا على جودة عمل التدقيق  تكمن اهمية البحث من اهمية موضوعه وما أظهرته
لفهم العالقة بين حوكمة   الداخلي . فضال عن انه نتيجة النهيار الكثير من المصارف بسبب ضعف الحوكمة، فإن هناك حاجة متصاعدة 

 تضاربا بالمصالح بينهما.  الشركات والتدقيق الداخلي كي يتم التأكد من أنه لن يكون هناك
 :Research objectivesهدف البحث  -3

 يهدف البحث  الى بحث  تاثير الحوكمة في عمليات التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي من خالل التحقق من االتي: 
 مجلس االدارة في نشاطات التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي.  تاثير 

 تاثير لجنة التدقيق في نشاطات التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي.
 كيفية تأثير ثقافة المنظمة على نشاطات التدقيق الداخلي.  

 Research Hypothesisفرضية البحث   -4
 مة الشركات تأثير سلبي في نشاطات المدققين الداخليين في القطاع المصرفي " .ينطلق البحث من فرضية اساسية مفادها "  ان لحوك

 Methodology of the Studyمنهج البحث  -5
مدققا داخليا من مجموعة مصارف. وكان الهدف    25تم اعتماد منهج البحث الكمي لهذا البحث حيث تم جمع البيانات من عينة تتكون من  

اؤالت البحث المحددة. واعتبار ذلك خطوة حاسمة نحو تحديد تأثير حوكمة الشركات في أنشطة التدقيق  هو الحصول على اجاباتهم عن تس
على أسئلة  الداخلي. وقد اعتمد البحث على  االستبيانة كأداة بحثية أولية للتساؤل المطروح بالبحث. واعتبرت هذه االستبانة أداة مناسبة لإلجابة  

 .قيق الداخليمحددة بشأن حوكمة الشركات والتد
 مجتمع وعينة البحث :   -6

( مصارف وكان مجموع األشخاص المنتخبين للبحث البحثية 9يتألف مجتمع البحث من القطاع المصرفي في العراق , وقد اختيرت عينة من )
 ( من المدققين الداخليين المهنيين استنادا إلى المعرفة والتأهيل والخبرة التي يتمتعون بها في مجال التدقيق الداخلي.  25هو خمسة وعشرون ) 

 متغيرات البحث واالساليب االحصائية المستخدمة  :  -7
التدقيق الداخلي   التابع   purposiveوقد استخدمت طريقة أخذ العينات الهادفة )العَمدية( "المتغير المستقل هو حوكمة الشركات والمتغير 

sampling ة  " في مرحلة استخدام العينة لهذه البحث البحثية. ووفقا لطريقة العينات الهادفة والتي تعد واحدة من طرق أخذ العينات غير االحتمالي
"non-probability sampling" 

 Literature Reviewثانيا: الدراسات السابقة 
يمكن أن تعزى الكثير من التحديات في نشاط التدقيق الداخلي في المنظمات إلى عدم وجود حوكمة شركات قوية ونتيجة لذلك، فإن هناك 

 تتطور بحيث تلبي األدوار الجديدة للتدقيق الداخلي. زيادة االهتمام بين الباحثين حول كيف يمكن لحوكمة الشركات أن 
  2003، يشدرو ةسدرا -1

د  تناولت هذه البحث التعرف على اهمية االفصاح المحاسبي ودوره من خالل التطبيق الفعال لمبادئ حوكمة الشركات، حيث تناولت تقييم القواع
 تكمحاإلفصاح الجيد والتي أ  داعوق  ورصد اهمية  نهام  جئالنتامنة  والمعايير الخاصة بتطبيق الحوكمة حيث توصلت هذه البحث الى مجموع

دور لجان المراجعة   ل فضيتو  المالية  وغير  المالية  المعلومات  ناإلفصاح ع  لباتطتم  تطويروأدت الى    ليةخ ادعلي االتجار بالمعلومات ال  ةب قارال
 المال لتفعيل الحوكمة.  قولس ورالفعالدعلي ال  ،عالوة اتركفي الش

 2015ذهبية،  ةسدرا -2
ر  اكد هذا البحث على اهمية دور وظيفة المراجعة الداخلية وكيفية مساهمتها كآلية رقابية لتطبيق حوكمة الشركات في ظل تطوير وتحسين تسيي 

نطاق عمله وتدخله يرفع من أدائه ويجعله أكثر   الشركات الجزائرية، وكادت بأن استقالل المراجع الداخلي عند أداء وظيفته من خالل تحديد  
موضوعية وغير متحيز إلى أي طرف قد تكون له مصلحة في نتائج عملية المراجعة وإعداد التقرير المالية، وحيث توصلت الى اهم التوصيات 

تدعيم استقاللية المراجعين الداخليين أثناء والتي كانت إصدار قوانين وتشريعات تلزم شركات المساهمة الجزائرية على إنشاء لجان للمراجعة، ل
 تأديتهم ألعمالهم. 
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   2014، رانح  ةسدرا -3
في   الداخلية  الرقابة  البحث ماهو دور نظام  تمثلت مشكلة  الشركات.  الشفافية وحوكمة  في تحقيق  الداخلية  الرقابة  البحث دور نظام  تناول 

دارة مدى تقييمه ألثر المراجعة الخارجية حول عدالة التقارير المالية. تكمن اإلفصاح والشفافية، ماهو دورة في تفعيل مسؤوليات مجلس اإل
لنتائج أهمية البحث في إن نظام الرقابة الداخلية يساهم فى كفاءة وفاعلية حوكمة الشركات ويحقق الشفافية فى معلومات القوائم المالية، ومن ا

الداخلية فى قيام الشركة باإلفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية في وقت واحد  المستخلصة من البحث الميدانية هي يساعد نظام الرقابة  
وفير الثقة  لكافة المستخدمين وايضا يتم االسترشاد بنظام الرقابة الداخلية فى عمل مجلس اإلدارة للتأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية لت

صيات هي ضرورة ان يعمل نظام الرقابة الداخلية على حماية حقوق المساهمين باإلفصاح المحاسبي في بيانات القوائم المالية. وكانت اهم التو 
  عن تعامالتهم الخاصة، وايضا ضرورة ان يساعد نظام الرقابة الداخلية مجلس اإلدارة فى القيام بعملة ضمن خطة استراتيجية شاملة لإلشراف

 والرقابة. 
 2008وآخرون،   Elliott ةسدرا -4

( مدققا داخليا والذين شكلوا ما  50لحث االختالفات بين عمل المدققين الداخليين والدور المتوقع من حوكمة الشركات أن هناك خمسين )  تناول
  ( من المشاركين باالستبانة أكدوا انهم لم يكونوا على معرفة بلوائح حوكمة الشركات بالنسبة للتدقيق الداخلي %32نسبته اثنان وثالثون بالمائة )

(Elliott     وفي بحث أخر لتحديد العالقة بين التدقيق الداخلي ولجنة التدقيق، لوحظ أن لدى الخبرة المحاسبية واالستقاللية  2008وآخرون .)
يعة (.وأشار بحث آخر تم القيام به للتحقق من الطب  2008وآخرون     Elliottتأثيرا تكميليا على العالقة بين التدقيق الداخلي وحوكمة الشركات ) 

المهيمنة لحوكمة الشركات على التدقيق الداخلي أن الدعم المقدم من مجلس اإلدارة وكذلك ثقافة الشركات كان لهما أكبر األثر على جودة  
 (.   2011وآخرون    Abbottالتدقيق الداخلي )

 2011وآخرون،  Abbott ةسدرا -5
( استقاللية 2011وآخرون،  Abbottالداخلي. وباإلضافة الى ذلك فقد حلل )اشار الى ان حوكة الشركات كان لها دورا محفزا في التدقيق  

 best practice التدقيق الداخلي وعالقة ذلك باإلدارة التنفيذية ولجنة التدقيق. وقارن النتائج مع ما ينبغي ان تكون عليه أفضل الممارسات "
اعداد التقارير للجنة التدقيق. كما أشار إلى أن دور لجان التدقيق   ي وظيفة" وأدبيات أخرى، والحظ أن أحد تهديدات جودة التدقيق الداخلي ه 

متداد  في تقييم وتعيين وفصل المدقق الداخلي كان العامل الرئيسي في شكل العالقة ما بين المدقق ولجنة التدقيق.وعلية فان البحث الحالي هو ا
    نتائجها وهو بهذا يعد كإضافة علمية.للبحوث والدراسات السابقة فضال عن انه انطالق لبحث ابرز 

 املبحث الثاني: اإلطار النظري
 Corporate governanceحوكمة الشركات  -أوال

تعرف حوكمة الشركات على أنها نظام تتم السيطرة به على المنظمة وتوجيهها , كما تعرف بانها عبارة عن مجموعة من القواعد التي تفرض 
فين وأصحاب المصالح وأعضاء مجالس إدارة المنظمات، وكيفية تأثيرها على العمليات داخل المنظمة بشكل مباشر  العالقة بين اإلدارة والموظ

( ،أيضا أن حوكمة الشركات تحدد الهيكل الالزم الذي بناء عليه يتم تحديد أهداف المنظمات 2010وآخرون )  Weirichأو غير مباشر. الحظ  
يت برنامجا  يوفر  أنه  كما  الجهات  وغاياتها.  لمختلف  األداء  مراقبة  وكذلك  التنظيمية  والغايات  األهداف  تحقيق  وسائل  تعريف  خالله  من  م 

ومن المنظور المحاسبي ينظر للحوكمة على انها توفير مقومات لحماية أموال المستثمرين وحصولهم  على العوائد المناسبة وضمان  .المعنية
ات غير آمنة وعدم إستغاللها مـن قبـل اإلدارة أو يتم ذلك من خالل مجموعة اإلجراءات، عدم إسـتخدام أمـوالهم فـي مجاالت أو إستثمار

المديرين لتحقيق منافع خاصة والضوابط والمعايير المحاسبية. وتركز هذه النظرة على تحقيق الشفافية وتوسيع نطاق اإلفصاح عن البيانات  
  الجيد   االفصاح  ويمثل(.  2007  ،يشدروبنيير المحاسبية المتعارف عليها دولياً، )المحاسبية والقوائم المالية ومزايا المديرين وتطبيق المعا

سببا رئيسًا ألهمية    (.وهناك2012  ح،بوالشفافية في عرض لمعلومات المالية وغير المالية احدى المبادئ االساسيةالتي تقوم عليها الحوكم )را
(.   2010وآخرون   Weirichحوكمة الشركات بالنسبة للمنظمات وهو أنه يضمن بيئة عمل عادلة حيث تتم محاسبة الجميع عن مسؤولياتهم )

لمساهميها لديها عملية حوكمة جيدة تكون شفافة وذات مصداقية  التي  المنظمة  فإن  األ  .وبذلك  بالغ  أمر  الداخلي  التدقيق  همية إن عملية 
اهمين  للحصول على حوكمة جيدة للشركات. أوال وقبل كل شيء، يوفر المدققون الداخليون تقييما موضوعيا لبيانات المنظمة المالية لتقديمها للمس
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(John   وMakhija ،2011ويقوم مجلس اإلدارة بإعداد تقريرا ُيقدم للمساهمين أو مالكي المنظمة. ويكون دور المدقق الداخلي هو .)  تقييم
 .مستوى الشفافية والمصداقية من خالل تقييم السجالت المالية للشركة للتحقق من صحة كل ما يرد في التقارير

 تقدم الحوكمة اهمية كبيرة  سواء للشركات  او للمساهمين  او لالقتصاد  أهمية حوكمة الشركات:
I.  االقتصادية من خلق سمعة تبنيها معايير عالية إلدارة األعمال والحفاظ  تمكن حوكمة الشركات الوحدة  الفوائد التي تحققها الحوكمة للشركات

وسيعمل سلوك األعمال ذو المعايير    .عليها مما سيكون لها أثرا إيجابيا على المجتمع الذي تمارس الشركة عملها به وكذلك على البيئة أيضا
الشركة ومورديه بين  الجيدة  العالقات  تعزيز  على  والعالية  )األخالقية  التنظيمية  والجهات  (. وستساعد 2010وآخرون    Weirichا وزبائنها 

يضع مجلس .الموظفين أيضا على معاملة بعضهم البعض باحترام، وبالتالي خلق بيئة تساعد على تحقيق األهداف والغايات التجارية فيها
ناسبة للمساءلة والسياسات واللجان لضمان أن إستثمارات  اإلدارة من خالل حوكمة الشركات أهدافا استراتيجية واضحة للمنظمة، ويخلق هياكل م

ي  المساهمين ستستعمل لتحقق أرباحا. يستطيع مجلس اإلدارة من خالل حوكمة الشركات أن يقود من خالل إعطاء مثاال عمليا للممارسة، وبالتال
خالل اإلطار المؤسسي المتواجد الموارد الالزمة لإلدارة يقدم المجلس أيضا من  .(2015وآخرون،    Matيعطي توجيها لإلدارة التنفيذية للمنظمة )

تضمن حوكمة الشركات أن يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة دورية لألهداف  .التنفيذية من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية والتشغيلية للمنظمة
تتيح حوكمة الشركات تكوين بنيان يجمع مجلس اإلدارة   االستراتيجية ومراقبة تحقيقها في ضوء المخاطر والفرص الجديدة. وباإلضافة إلى ذلك، 

(. وباإلضافة إلى ذلك،  2010وآخرون     Weirichوكل من أعضاء اإلدارة التنفيذية للمنظمة وكذلك أعضاء إدارات أخرى من خارج المنظمة )
تؤسس  .ير العمل بهدف توليد أفكار لتحسينها فإنها تساعد أعضاء مجلس اإلدارة من خارج المؤسسة لتقديم نقد إيجابي لعمليات المنظمات وس

حوكمة الشركات أيضا لسياسات األجور المناسبة لإلدارة التنفيذية بهدف تحفيزهم ألداء أفضل. باإلضافة إلى ذلك فهي تضمن وجود شفافية 
 في مكافأة المديرين وكذلك موظفين آخرين في المنظمة. 

II.  ن حوكمة الشركات أن تتم مساءلة مجلس االدارة بشكل مناسب للمساهمين في المنظمة عن  تضمالفوائد التي تحققها الحوكمة للمساهمين
ات طريق ضمان أن التقارير المالية كاملة ودقيقة. ومن الفوائد المهمة لحوكمة الشركات هي أنها تضمن أن أولئك الذين يمثلون أصحاب المؤسس

 (. Lee،2011و Epsteinأجل تحقيق أهداف وغايات المنظمة )يخططون ويخصصون الموارد المتاحة بالطريقة المثلى من 
يضمن إطار الحوكمة الجيد أن يحمل المساهمون المسؤولية لهؤالء الذين يحكمون المنظمة كمجلس اإلدارة مثال. ومن المهم مالحظة أن هيكل 

(. ومع ذلك، يجب على أعضاء المجلس  Lee ،2011و   Epsteinتقديم التقارير والممارسات لمجلس اإلدارة يختلفان من منظمة إلى أخرى )
 .الكشف عن معلومات موثوقة وواضحة وبالوقت المناسب للمساهمين حول القضايا الهامة في الشركة

III.:يًا لالقتصاد  تجذب المنظمات التي تحكمها أنظمة جيدة المؤسسات االستثمارية العالمية، ويكون ذلك صحالفوائد التي تحققها الحوكمة لالقتصاد
( في بحث استقصائية عن أهمية حوكمة الشركات في جذب المستثمرين، وتبين أن خمسًا  2012)  Htayالمحلي. على سبيل المثال، الحظ  

  ( من المستثمرين أكدوا أنهم مستعدون لدفع مبلغ أعلى للشركة التي لديها سياسة فعالة لحوكمة الشركات. وباإلضافة %85وثمانين في المائة ) 
داتها إلى ذلك، فإن البلدان التي تظهر بها الحوكمة الجيدة للمنظمات بشكل واضح،  تميل إلى جذب المستثمرين الدوليين، وبالتالي تعزيز اقتصا

  الوطنية من خالل خلق فرص عمل.
يل للتحسن مع مرور الوقت.  هناك أمر يخص مبادئ حوكمة الشركات وهو أنها تتطور وتم:القضايا التي تنطوي على مبادئ حوكمة الشركات

ق وبما أن المنظمات تعمل في بيئة ثقافية وتنظيمية وتشريعية معقدة،  فقد ال تصلح أفكار حوكمة الشركات العاملة في منظمة معينة ألن تطب
غيير. ويكون هذا ممكنًا  في منظمة أخرى. ونتيجة لذلك، تمّكن حوكمة الشركات المنظمة من أن تكون مرنة وأن تعتمد استراتيجيات مبتكرة للت

 في ظل ضغط المساهمين والهيئات التنظيمية من أجل أداء أفضل.
يعد التدقيق الداخلي وظيفة تقييم مستقلة تم إنشاؤها داخل الشركة بغرض بحث وتقييم أنشطتها    Internal Auditثانيا /التدقيق الداخلي  

يدا وتزداد مخاطر العمل، يصبح التدقيق الداخلي بالتالي أداة ضرورية لضمان  التجارية كخدمات للمنظمة. فيما تصبح المنظمات أكثر تعق
( الخدمات  العمل Makhija  ،2011و   Johnفاعلية  فريق  يقدمها  التي  الخدمات  تقييم جودة  الداخلي هو  التدقيق  الرئيس من  والهدف   .)

والتق للتحليل  أداة  الداخلي  التدقيق  الغاية يصبح  لهذه  بنوعية للمنظمة. وتحقيقا  يتعلق  فيما  الالزمة  المعلومات  لتوفير  ييم والتوصية، وكذلك 
ة  الخدمات التي تمت مراجعتها في المنظمة. وعلى ذلك فقد تم تعريف ممارسة التدقيق الداخلي باعتبارها العامل الرئيس لسيطرة فعالة بتكلف

تشاري يوفر تقييما موضوعيا ومستقال لخدمات المنظمة بهدف زيادة تكمن الفكرة الرئيسية بالنسبة للتدقيق الداخلي في أنه نشاط اس.معقولة
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التجارية المضافة وتحسين عملياتها  إدارة  )2010وآخرون     (Weirichالقيمة  استراتيجيات  يّقيم ويقدر  . إن نهجها منضبط ومنظم، بحيث 
ة. وُيَنظم التدقيق الداخلي وفقا "للمعايير الدولية للممارسة المخاطر الموجودة في المنظمة، ويقدم توصيات بشأن تحسين المراقبة وعمليات الحوكم

الداخلي" للتدقيق  يقدمها معهد  International Standards for Professional Practice of Internal Auditing المهنية  والتي   "
التنظيمية المعايير والممارسات التي ينبغي على المدققين الداخليين أو ". وتحدد الهيئة  Institute of Internal Auditors المدققين الداخليين"

( الداخلي  التدقيق  عملية  إجراء  عند  اتباعها  الداخلي  2010وآخرون    Weirichاألفراد  للتدقيق  المهنية  للممارسة  الدولية  المعايير  تحدد   .)
 Institute(  IIA(. إن ")2010وآخرون  Weirichالمعايير بشكل دوري )احتياجات إدارة المخاطر والحوكمة الحالية في المنظمات وتحَدث هذه  

of Internal Auditors   ومع ذلك، يطالب المجلس  ." هي عبارة عن منظمة مهنية تحُكم ذاتيا تماما مثل الهيئات المهنية المحاسبية األخرى
ن للمجلس أن يتخذ إجراءات تأديبية ضد المدققين الداخليين  (. ويمكLee  ،2011و   Epsteinجميع أعضائه بإتباع مدونة األخالقيات المهنية )

" بصفة مستمرة، والتي قد تشمل غرامات أو حتى الطرد.فيما ال تعد الشهادة المهنية Code of Ethicsالذين ينتهكون مدونة قواعد األخالق "
كام أو توصيات المدقق الداخلي. ومع ذلك، فإن بعض شهادات  للمدققين الداخليين إلزامية، يمكن للكفاءة الفنية والتدريب أن يعطيا شرعية ألح

في مراقبة التقييم  "، و"شهادةCertified Government Auditing Professional وظيفة التدقيق الداخلي تشمل " المدقق الحكومي المهني
 Certified Financial Servicesمعتمد  " و"شهادة مدقق الخدمات المالية الCertification in Control Self-Assessmentالذاتي  

Auditor(  ،"John  وMakhija  ،2011  المعتمد القانوني  المحاسب  "شهادة  عن  منفصلة  الشهادات  هذه  فإن  بالواقع   .)Chartered 
Professional Accountant CPAئة األعمال  " والمتفق على انها الشهادة القياسية في كثير من الدول. يحتاج المدققون الداخليون في بي

ي  المعقدة اليوم الى مهارات أساسية في مجال التمويل وإدارة األعمال والقانون من أجل اعطاء الحكم الصحيح فيما يتعلق بنوعية الخدمات ف
 (. يجب على المدققين الداخليين إثبات الكفاءة في مجال التدقيق الداخلي وكذلك بيان2010وآخرون    Weirichمختلف جوانب األعمال )

االلتزام بالمعايير المهنية واألخالقية. وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكونوا صادقين وأصحاب نزاهة ويتمتعون بأخالقيات عمل صلبة. كما 
إن الخطوة األولى في الشروع بوظيفة التدقيق الداخلي هي توضيح تطلعات .يجب على المدققين الداخليين أن يهتموا بأدق التفاصيل بشكل كبير

(. فعندما  تكون التوقعات واضحة،  يصبح لزاما على المدقق  Lee   ،2011و  Epsteinدارة العليا ولجنة التدقيق ومجلس إدارة المنظمة )اإل
تدقيق  الداخلي أن يضع ميثاقا للتدقيق والذي يحتاج للموافقة عليه من قبل لجنة التدقيق في المنظمة. كما وينبغي تسوية أي خالفات مع لجنة ال

(. يجب على  2010وآخرون Weirichويقوم المدقق الداخلي بعد ذلك بتصميم نموذج التوظيف وميزانية لمشاريع التدقيق )    .ذه المرحلةفي ه
المدقق ومن أجل الحصول على تقديرات دقيقة، إجراء أبحاث على مشاريع مماثلة قامت بها منظمات تنتمي لنفس السوق. ومن ثم فإنه من  

يجب على المدقق الداخلي أن يحدد مجموعة من العناصر    .قق الداخلي وضع معايير عمل التقارير وتوضيح المسؤولياتالمهم بالنسبة للمد
الداخلي وب للمدقق  بالنسبة  للمخاطر. من الضروري  أولي  تقييم  التدقيق واإلدارة الستكمال  للتدقيق داخل الشركة والعمل مع لجنة  عد  القابلة 

(.  Lee   ،2011و  Epstein، أن يضع خطة التدقيق كاستجابة لتقييم المخاطر التي ستسير عليها أعمال التدقيق )االنتهاء من تقييم المخاطر
  وكما يتعين على المدقق الداخلي من خالل المتابعة المصحوبة بتنفيذ التوصيات أن يقوم بتحديث تقرير تقييم المخاطر لتعكس حالة المخاطر 

يشمل التدقيق الداخلي مخاطر تكنولوجيا المعلومات والمخاطر التي قد تنشأ كذلك. إن عدم النظر في هذه  والضوابط في المنظمة. وينبغي أن 
 المخاطر يعادل عمل تدقيق داخلي غير مكتمل وغير فعال. وينبغي بعد ذلك إعداد تقرير وتقديمه إلى اإلدارة العليا وإلى لجنة التدقيق في

الع اإلدارة  تتوقع  ما  غالبا  )المنظمة.  المنظمة  إدارة مخاطر  حالة  المعلومات حول  تلقي  المنظمات  إدارة   Makhijaو     Johnليا ومجلس 
(.يجب أن يكون رأي المدقق الداخلي متفقا مع ميثاق التدقيق. وباإلضافة إلى ذلك، يجب على المدققين الداخليين تجنب اصدار أي 2011،

 رير التدقيق.آراء أو أحكام ال يمكن تدعيمها باألدلة من خالل تق
يعد تنبني مفهوم حوكمة الشركات وارساء المبادئ العامة ومتابعة الهيئات المشرفة عليها  ثالثا / اثر حوكمة الشركات على التدقيق الداخلي :

خلي ومواجهة  لمستوى تنفيذ تلك المبادئ والمعايير من قبل الشركات المساهمة , من المستلزمات االساسية لتحسين اداء مستوى التدقيق الدا
وقد  متطلبات بناء المرحلة الحالية وما يمكن ان يحدث في المستقبل من فرص وتحديات والمشاركة في المنافسة بالحصة السوقية والسمعة الجيدة.

ن يقيموا عوامل  شملت التطورات األخيرة في التدقيق الداخلي نهج متكامل لعملية التدقيق الداخلي. وهذا يعني أن المدققين الداخليين عليهم ا 
(. ولكي تكون فعالة يجب على عمليات  2011الخطر على المستويين االستراتيجي والتشغيلي والمستوى التكتيكي للمنظمة )جون وماكيجا  
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على  التدقيق الداخلي المتكاملة أن تتضمن توصيات حوكمة الشركات وإدارة المخاطر والضوابط. حيث يساعد النهج المتكامل للتدقيق الداخلي  
 ( : Lee ،2011و  Epsteinتطوير وصيانة حوكمة الشركات الفعالة من خالل عدة طرق )

 يجب على التدقيق الداخلي إجراء تقييم لعملية الحوكمة وتقديم توصيات لتعزيز األخالق والقيم في الشركة .   -1
 .يجب تقديم توصيات إلدارة األداء ولمساءلة الموظفين  -2

 املبحث الثالث / اجلانب امليداني
الداخلي من خالل االعتماد على فرضية البحث واالطالع على اجابات      التدقيق  الشركات في  المبحث بيان تاثير حوكمة  يتم في هذا 

 ن ثم تحليلها لغرض الوصول الى النتائج المرجوة للوقوف على اثر الحوكمة.المستجيبين المثبتة في االستبانة المخصصة لهذه البحث  وم
فقد تم تصميم االستبانة بأسئلة تهدف إلى اإلجابة عن التساؤل الذي عرضته مشكلة البحث . وكانت الميزة الرئيسية لهذه االستبانة هي       

يارات التي قضت على احتمالية رفض البيانات. وباإلضافة إلى ذلك، فقد  أنها أعطت المدققين الداخليين المشاركين مجموعة محدودة من الخ
%( بما أن الباحث كان قادرا على اإلتصال بشكل شخصي ليتابع   100كان من األسهل للحصول على معدل إستجابة بنسبة مئة في المئة ) 

ابة على األسئلة الواردة في مقترح البحث. وكان المطلوب معهم تطور ملء اإلستبانة البحثية.وقد صممت هذه األسئلة على وجه التحديد لإلج
  منها تحديد مدى تعرف المدققين الداخليين على تأثير حوكمة الشركات على عملية التدقيق الداخلي عن طريق تحديد الخيارات المناسبة في ، 

 وبالتالي فقد تم جمع البيانات باستخدام إستبانة البحث المعدة.  
 العينة حول متغيرات البحثوصف وتشخيص آراء 

توضح هذه الفقرة وصف وتشخيص آراء العينة حول متغيراتها التي تم اعتمادها وهي المتغير المستقل حوكمة الشركات والمتغير المعتمد      
 ( إلى الوصف العام ألراء عينة البحث حول متغير حوكمة الشركات. 1التدقيق الداخلي. إذ يشير الجدول )

 وتشخيص آراء عينة البحث حول متغير حوكمة الشركات  وصف(1جدول )
 الوسط العبارات ت

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

معامل  
 اختالف

االهمية  
 النسبية 

t 
 المحسوبة

يلعب تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية دورا مهما في   .1
 التجنب من مخاطر التعثر 

3.806 1.142 30.01% 76.11% 17.368 

وتجنب    .2 القرار  اتخاذ  فاعلية  من  الوكمة  تطبيق  يزيد 
 الفشل المالي واإلداري 

4.083 1.079 26.42% 81.67% 19.925 

من   .3 يزيد  الحوكمة  تطبيق  يوفرها  التي  االداء  معايير 
 كفائة المدقق الداخي 

4.056 1.094 26.98% 81.11% 19.5 

الثقة المتزايدة في الوحدة االقتصادية كمؤسسة تطبيق   .4
مبادئ الحوكمة المؤسسية لها عالقة وثيقة باداء التقيق 

 الداخلي 

3.833 1.159 30.23% 76.67% 17.259 

المساهمين   .5 يشعر  المؤسسية  الحوكمة  قواعد  تطبيق 
 بالثقة ويعزز ضمان حقوقهم

3.611 1.076 29.81% 72.22% 17.341 

يتوفر اطار تنظيمي فعال يضبط كافة جوانب الحوكمة    .6
 الداء المؤسسات

3.639 1.15 31.61% 72.78% 16.374 

عن   .7 تتميز  تنافسية  بميزة  االقتصادية  الوحدة  تتمتع 
الحوكمة   وقواعد  مبادئ  لتطبيق  نتيجة  منافسيها 

 المؤسسية

3.444 1.132 32.88% 68.89% 15.6 

الحوكمة الى عمق واتساق عمل  يؤدي االلتزام بتطبيق   .8
 المدقق الداخلي 

3.583 1.228 34.26% 71.67% 15.069 
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واالستراتيجيات    .9 االهداف  بوضع  االدارة  مجلس  يقوم 
 والسياسات العامة وبعمل على تطويرها 

3.667 1.195 32.60% 73.33% 15.897 

يتم احترام حقوق اصحاب المصالح التي تنشأ بموجب   .10
 القانون 

4.278 0.974 22.78% 85.56% 23.265 

مجلس   .11 استراتيجية  بتدقيق  الداخليين  لمدققين  يسمح 
 االدارة ومدى توجهها نحو تعظيم قيمة السهم

4.306 1.009 23.44% 86.11% 22.628 

الداخلي    .12 المدقق  لعمل  مكتوب  اجراءات  دليل  يوجد 
 يساهم في تفعيل مبادئ الحوكمة 

4.222 0.989 23.42% 84.44% 22.586 

 37.232 %77.55 %14.04 0.544 3.877 حوكمة الشركات 
 لمصدر: إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونية ا            

( وهو اكبر من الوسط الحسابي الفرضي والبالغ 3.877بلغ الوسط الحسابي الموزون للمتغير المستقل حوكمة الشركات )  حوكمة الشركات -1
( وهذا يشير الى مدى تناسق إجابات العينة حول هذا المتغير وبلغ معامل االختالف لحوكمة الشركات 0.544( وبلغ االنحراف المعياري )3)
( . ويدل ذلك على إن العينة ترى أن المصارف  %77.55لشدة إجابة عينة البحث حول هذا المتغير بلغت )(  والنسبة المئوية  0.1404)

تمتلك مجموعة القواعد التي تفرض العالقة بين اإلدارة والموظفين وأصحاب المصالح وأعضاء مجالس إدارة المنظمات، وكيفية تأثيرها على 
( وهي أكبر من قيمتها الجدولية  37.232المحسوبة التي بلغت )  tاإلحصائية للنتائج هو قيمة    العمليات داخل المنظمة. وما يؤكد المعنوية

ويظهر من الجدول ان هناك مجموعة من الفقرات حققت اعلى المستويات بمعيار األوساط   (. 0.01( عند مستوى معنوية )2.346البالغة ) 
 .وهناك مجموعة أخرى حققت مستويات استجابة قليلة. واالتي شرح تفصيلي الهم هذه الفقرات.12و  11و  10الحسابية الموزونة وهي الفقرات  

رام واضح لدى عينة البحث في المصارف لحقوق أصحاب المصالح  ( بمعنى أن هناك احت4.278وسطا حسابيا بلغ )  10حققت الفقرة   -1
(. وحتى أن تناسق إجابات العينة واتفاقها 23.265المحسوبة التي بلغت )  tوقد كانت لهذه الفقرة معنوية عالية احصائيا كما يظهر من قيمة  
 (. 0.974كان واضحا في انخفاض مستوى االنحراف المعياري الذي بلغ )

( وهو اعلى من جميع الفقرات مما يشير الى اتفاق واضح وكبير لعينة البحث حول عملية  4.306)  11حسابي الموزون للفقرة  بلغ الوسط ال -2
يم قيمة تدقيق االستراتيجية الخاصة بمجلس اإلدارة وان المدققين الداخليين يسمح لهم بتدقيق هذه االستراتيجية للتاكد من انها تسير باتجاه تع

قيمة  المنشاة من خال ارتفاع  اإلجابات احصائيا من خالل  أسهمها. وتتضح معنوية  أسعار  )  tل تعظيم  بلغت  (  22.628المحسوبة والتي 
 وبانحراف معياري الجابات العينة عن الوسط الحسابي قليل ليؤكد اتفاق العينة على اإلجابات.

اكبر من الوسط الفرضي ويؤكد بان لدى المصارف دليل    ( وهو4.222بلغ )   12( يظهر أيضا بان الوسط الحسابي للفقرة  1من الجدول ) -3
المحسوبة   tإجراءات مكتوب لعمل المدققين الداخليين بما يسهم بشكل بواضح بتفعيل مبادئ الحوكمة وبمعنوية عالية احصائيا كما تشير قيمة  

 فاق إجابات عينة البحث حول هذه الفقرة.(. وكان االنحراف المعياري اقل من الواحد الصحيح مما يؤكد تناسق وات22.586البالغة )
( ورغم ان الوسط الحسابي الموزون اكبر من الوسط 3.444( أن الفقرة السابعة حققت اقل األوساط الحسابية )1يظهر من نتائج الجدول ) -4

المؤسسية رغم ذلك فان    الفرضي اال ان هناك ضعفا واضحا في حصول المصارف على الميزة التنافسية الناتجة عن تطبيق قواعد الحوكمة
 (. 15.6المحسوبة والبالغة ) tإجابات العينة كانت معنوية إحصائيا كما يظهر من قيمة 

( وهي من النسب المنخفضة مقارنة مع باقي 3.583حققت الفقرة الثامنة إجابات ليست قوية نسبيا اذ بلغ الوسط الحسابي لهذه الفقرة ) -5
لتزام بتطبيق حوكمة الشركات يقود نسبيا الى اتساق عمل المدقق الداخلي كما يظهر معنوية إجابات العينة  الفقرات بمعنى ان العينة ترى ان اال

 (.  15.069المحسوبة نسبة الى قيمتها الجدولية فقد بلغت ) tمن خالل ارتفاع قيمة 
ي ولكن رغم ذلك هو ال يؤشر قوة إجابات ( وهو اكبر من الوسط الحسابي الفرض3.611بلغ الوسط الحسابي الموزون للفقرة الخامسة )    -6

 العينة حول هذه الفقرة نسبة لغيرها من الفقرات بمعنى ان هناك حاجة مستمرة لتدعيم وتعزيز شعور الثقة لدى المساهمين بضمان حقوقهم من 
(  17.341محسوبة والتي بلغت )ال  tخالل تطبيق قواعد الحوكمة المؤسسية. مع ذلك فان إجابات العينة كانت معنوية كما يظهر من قيمة  

 وهي اكبر من قيمتها الجدولية. 
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( وهو اكبر من الوسط 3.727( أن الوسط الحسابي الموزون للمتغير المعتمد التدقيق الداخلي بلغ ) 2يظهر من الجدول )  التدقيق الداخلي -2
اسق إجابات العينة حول هذا المتغير وبلغ معامل ( وهذا يشير الى مدى تن0.489( وبلغ االنحراف المعياري )3الحسابي الفرضي والبالغ ) 

( . ويدل ذلك على إن  % 74.54(  والنسبة المئوية لشدة إجابة عينة البحث حول هذا المتغير بلغت )0.1313االختالف للتدقيق الداخلي ) 
لمعلومات الالزمة فيما يتعلق بنوعية الخدمات  العينة ترى أن المصارف تمتلك أدوات التحليل والتقييم والتوصية للتدقيق الداخلي، وكذلك توفير ا 

المحسوبة التي بلغت  tالتي تمت مراجعتها في المنظمة. لتحقيق السيطرة الفعالة بتكلفة معقولة. وما يؤكد المعنوية اإلحصائية للنتائج هو قيمة  
   (.0.01( عند مستوى معنوية )2.346( وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة )39.56)

 وتشخيص آراء عينة البحث حول متغير التدقيق الداخلي  وصف(2جدول ) 

الفقرات   الموزونة وهي  الحسابية  األوساط  بمعيار  المستويات  الفقرات حققت اعلى  الجدول ايضا ان هناك مجموعة من    9و  2ويظهر من 
 هم هذه الفقرات.. واآلتي شرح تفصيلي ال10و  4و 5.وهناك مجموعة أخرى حققت مستويات استجابة قليلة هي الفقرات 3و
( بمعنى أن عينة البحث في المصارف ترى بأن التدقيق الداخلي لديها يعمل على  4وسطا حسابيا بلغ )  2( حققت الفقرة 2من الجدول ) -1

من اخضاع نظم الرقابة الداخلية لتحديد المشاكل الموجودة وتصحيح هذه المشاكل. وقد كانت لهذه الفقرة معنوية عالية احصائيا كما يظهر  

 الوسط العبارات ت
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

معامل  
 اختالف

 المحسوبة t االهمية النسبية  

ومبادئ    .1 مفاهيم  على  اطالع  الداخليين  المدققين  لدى 
     وقواعد التحكم المؤسسي

3.917 1.052 26.86% 78.33% 19.483 

يعمل التدقيق الداخلي على اخضاع نظم الرقابة الداخلية    .2
 تحديد المشاكل الموجودة فيها ومتابعة تصحيحها على 

4 1.014 25.35% 80.00% 20.706 

يعمل التدقيق الداخلي على مراقبة المعامالت المالية التي    .3
 ال تتناسب مع معدل دوران العمل التجاري 

3.944 1.068 27.06% 78.89% 19.359 

الزام  .4 بموجب   يتم  العمل  على  الداخلي  بالتدقيق  القائمين 
 معايير التدقيق الدولي والمحلي 

3.5 1.159 33.11% 70.00% 15.533 

 14.349 %65.56 %35.44 1.162 3.278 يقدم المدقق الداخلي تقاريره الى مجلس اإلدارة  .5
ميثاق    .6 على  الموافقة  يعطي  أن  ينبغي  اإلدارة  مجلس 

 التدقيق الداخلي 
3.306 1.167 35.29% 66.11% 14.429 

مجلس اإلدارة هو من يعطي الموافقة على ميثاق التدقيق   .7
 الداخلي 

3.861 1.175 30.43% 77.22% 17.166 

حوكمة   .8 بمبادئ  المام  الداخليين  المدققين  لدى  يوجد 
  الشركات

3.917 1.052 26.86% 78.33% 19.483 

من    .9 االدارة  مجلس  اعضاء  انتخاب  خبراتهم يتم  خالل 
 اإلدارية

4 0.894 22.36% 80.00% 23.479 

يقتضي تنفيذ الوظيفة الرقابية لمجلس االدارة الفصل بين    .10
مسؤليتي مجلس االدارة واالدارة التنفيذية وعدم جمعها في  

 شخص واحد 

3.528 1.158 32.84% 70.56% 15.682 

الهيكلة ويتم اتخاذ القرار   يتم بحث اي مقترح متعلق باعادة  .11
 داخل مجلس اإلدارة

3.75 1.228 32.74% 75.00% 15.884 

 17.815 %74.44 %29.16 1.085 3.722 تتمتع دائرة التدقيق باالستقاللية والكفاءة   .12
 39.56 %74.54 %13.13 0.489 3.727 التدقيق الداخلي  
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(. وحتى أن تناسق إجابات العينة واتفاقها كان واضحا في انخفاض مستوى االنحراف المعياري الذي 20.706المحسوبة التي بلغت )  tقيمة  
 (. 1.014بلغ )

( وهو اعلى من مما يشير الى اتفاق واضح لعينة البحث بان انتخاب أعضاء مجلس 4بلغ الوسط الحسابي الموزون للفقرة التاسعة ) -2
( وبانحراف  23.479المحسوبة والتي بلغت )  tدارة من خالل خبراتهم االدارية. وتتضح معنوية اإلجابات احصائيا من خالل ارتفاع قيمة  اإل

 معياري الجابات العينة عن الوسط الحسابي قليل ليؤكد اتفاق العينة بشكل كبير على اإلجابات حول هذه الفقرة.
( وهو اكبر من الوسط الفرضي ويؤكد بان التدقيق الداخلي  3.944الحسابي للفقرة الثالثة بلغ )  ( يظهر أيضا بان الوسط2من الجدول )  -3

للمصارف يعمل على مراقبة المعامالت المالية التي ال تتناسب مع معدل دوران العمل التجاري. وكانت المعنوية عالية احصائيا كما تشير 
اف المعياري اكبر بقليل من الواحد الصحيح مما يؤكد تناسق واتفاق إجابات عينة البحث (. وكان االنحر 19.359المحسوبة البالغة )  tقيمة  

 نسبيا حول هذه الفقرة. 
( ورغم ان الوسط الحسابي الموزون اكبر من 3.278( أن الفقرة الخامسة حققت اقل األوساط الحسابية ) 2يظهر من نتائج الجدول )  -4

إجراءات تقديم التقارير من قبل المدقق الداخلي الى مجلس اإلدارة. رغم ذلك فان إجابات العينة الوسط الفرضي اال ان هناك ضعفا واضحا في  
 (. 14.349المحسوبة والبالغة )  tكانت معنوية إحصائيا كما يظهر من قيمة 

نخفضة مقارنة مع باقي  ( وهي من النسب الم3.306حققت الفقرة السادسة إجابات ليست قوية نسبيا اذ بلغ الوسط الحسابي لهذه الفقرة ) -5
الفقرات بمعنى ان العينة ترى ان ليس هناك االلتزام واضح من قبل مجلس اإلدارة العطاء الموافقة على ميثاق التدقيق الداخلي كما يظهر  

 (.  14.429المحسوبة نسبة الى قيمتها الجدولية فقد بلغت ) tمعنوية إجابات العينة من خالل ارتفاع قيمة 
ائمين بالتدقيق الداخلي على العمل بموجب  يتم الزام الق 

 معايير التدقيق الدولي والمحلي 
3.5 1.159 33.11% 70.00% 15.533 

من الوسط الحسابي الفرضي ولكن رغم ذلك هو ال يؤشر قوة إجابات العينة   ( وهو اكبر3.5بلغ الوسط الحسابي الموزون للفقرة الرابعة ) -6
  حول هذه الفقرة نسبة لغيرها من الفقرات بمعنى ان العينة ال ترى الزاما واضحا ومكثفا الجبار المدقق الداخلي على العمل بموجب معايير 

( وهي اكبر من  15.533المحسوبة والتي بلغت )  tا يظهر من قيمة  التدقيق الدولي والمحلي. مع ذلك فان إجابات العينة كانت معنوية كم
   قيمتها الجدولية.

من اجل اختبار فرضية البحث التي تنص )ال يوجد تاثير ذو داللة معنوية لحوكمة الشركات في التدقيق  اختبار عالقات االرتباط واالثر -ثانيا
(. ويظهر من  2R( ومعامل التحديد )التفسير( )Fباستخدام معامل بيتا وقيمة )  الداخلي ( فإن البحث ستعتمد على تحليل االنحدار البسيط

 الجدول )( ومعادلة االنحدار االتي:
( وهي عالقة مةجبة ومعنوية كما تشير معنوية الجدول. وهذا  0.561بلغ قيمة معامل االرتباط بين حوكمة الشركات والتدقيق الداخلي )  -1

 فاعل في اغناء التدقيق الداخلي.  يعني ان حوكمة الشركات تسهم بشكل
( لحوكمة الشركات في التدقيق الداخلي  %1هنالك تأثير ذو داللة معنوية عند مستوى )   ()يظهر من معادلة وجدول نتائج تحليل االنحدار    -2
( في  0.623(. بمعنى أن التغير في بمقدار وحدة واحدة في حوكمة الشركات يؤدي الى تغير بمقدار )0.623إذ بلغت قيم معامل بيتا )  .

 متغير التدقيق الداخلي.  
لخاص مما يدل على معنوية انموذج االنحدار ا(.  6.85الجدولية البالغة )  F( وهي أكبر من قيمة  15.577المحسوبة )  (F)بلغت قيمة    -3

 بهذه الفرضية.
من التغيرات التي تطرأ على التدقيق الداخلي.    %31.4( بمعنى أن متغير حوكمة الشركات يفسر ما نسبته  0.314)  2Rبلغ معامل التحديد    -4

 وبذلك يتم رفض فرضية العدم للفرضية الرئيسة وقبول الفرضية البديلة. 
                         Y=1.556+0.623 X 

 الرئيسة  المحسوبة للفرضية Fو قيمة  R)2(معادالت االنحدار وقيم  : (3)الجدول 
Model 

 
Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.301 1 3.301 15.577 .000(a) 
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Residual 7.205 34 .212 
  

Total 10.506 35 
   

R  
 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 
 

0.561 B Std. Error Beta 
 

2R (Constant) 1.556 .594 
 

2.622 .013 

 

0.314 

X .623 .158 .561 3.947 .000 

 باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية  الباحثعداد المصدر من ا

 والتوصيات ستنتاجاتاال املبحث الرابع
 Conclusionsاوال / االستنتاجات 

إن التدقيق الداخلي ليس مجرد وظيفة محاسبية في القطاع المصرفي وإنما هي وظيفة إدارة ومن ناحية أخرى؛ فقد برزت حوكمة الشركات  -1
 أيضا كواحدة من عوامل النجاح في المنظمات الناجحة. 

أداء نظام الرقابة الداخلية  التدقيق الداخلي من أن تكون فعالة في    من المهم لحوكمة الشركات خلق بيئة مواتية بحيث تمكن وظيفة  -2
الكفء يساعد في اتخاذ قرارات سليمة لمصلحة الشركة. حيث يعمل نظام الرقابة الداخلية على وجود آلية عمل فعالة بين أصحاب المصالح  

 كفء يساعد في اتخاذ قرارات سليمة لمصلحة الشركة. ومجلس اإلدارة لضمان استمرارية الشركة وان أداء نظام الرقابة الداخلية ال
الداخلية على وجود آلية عمل فعالة بين أصحاب المصالح ومجلس اإلدارة لضمان استمرارية الشركة  -3 ويمكن أن    يعمل نظام الرقابة 

 تؤسس حوكمة الشركات للتميز اإلداري في المنظمات. 
ة الشركات يحتاج بعضها البعض إن التدقيق الداخلي ضروري لتقييم الخدمات التي تقدمها المنظمة. إن كال من التدقيق الداخلي وحوكم -4

 من أجل أن تحقق المنظمة أهدافها وغاياتها.
 Recommendationsثانيا / التوصيات 

 اعتمد هذا البحث على عينة صغيرة الحجم في القطاع المصرفي. لذا فمن المستحسن أن تعتمد الدراسات المستقبلية لعينة أكبر حجما.  -1
نب النظري ألثر حوكمة الشركات على التدقيق الداخلي. ونتيجة لهذه القيود، فمن المستحسن أن  سعى هذا البحث إلى التحقيق في الجا  -2

 تعتمد الدراسات المستقبلية مجموعة أكبر من تلك بكثير لتصبح نتائج البحوث قابلة لالعتماد عليها بشكل أكبر.
يفة التدقيق الداخلي. ومن المستحسن أن تركز الدراسات ركزت البحث الحالية على الجوانب النظرية للعالقة بين حوكمة الشركات ووظ -3

 المستقبلية على الجوانب العملية للتفاعل بين وظيفتي التدقيق الداخلي وحوكمة الشركات من أجل اكتساب معرفة جديدة.
لية ولجنه المراجعة في  ركزت البحث على االدبيات النظرية على التدقيق الداخلي. ومن الضرورة ان يساعكال من نظام الرقابة الداخ -4

 تحديد المخاطر التي تؤثر في التقارير المالية.  
 يستحسن تكوين قسم مراقبة جودة األداء الذي يكون بدوره يسهم في زيادة فاعلية التدقيق الداخلي والخارجي.  -5
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 االستبانة 

 

 أوال" : المعلومات العامة 
 التحصيل الدراسي ألفراد العينة: – 1

 (اعدادية )    (                                               دبلوم عالي )   
 دكتوراه  )   (    )    ( ماجستير(                                             (بكالوريوس   
 العمر ألفراد عينة البحث: –2

 )   (  سنة 40(                                     اقل من   سنة )  30أقل من 
 )   ( فأكثر  50سنة )   (                                         50 أقل
 عدد سنوات الخبرة العملية :  -3

 سنة )    (  15سنوات )    (                                  أقل من  10أقل من 
 فأكثر )  ( 25سنة )   (                                       25أقل من

بحث تحليلية لمجموعة من المصارف :التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي فيحوكمة الشركات وأثرها  ((ثانيا: البيانات المتعلقة  بالبحث 
 ))العراقية

اتفق الى حد  ال اتفق ال اتفق تماما 
 ما

 ت العبارات اتفق تماما   اتفق

     
 

يلعب تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية دورا  
 مهما في التجنب من مخاطر التعثر

 1 
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يزيد تطبيق الوكمة من فاعلية اتخاذ القرار  
 وتجنب الفشل المالي واالداري 

 2 

     
معايير االداء التي يوفرها تطبيق الحوكمة يزيد  

 من كفائة المدقق الداخي
 3 

     
الثقة المتزايدة في الوحدة االقتصادية كمؤسسة  

تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية لها عالقة 
 وثيقة باداء التقيق الداخلي 

 4 

 

  
  

تطبيق قواعد الحوكمة المؤسسية يشعر  
 المساهمين بالثقة ويعزز ضمان حقوقهم 

 5 

     
تنظيمي فعال يضبط كافة جوانب   يتوفر اطار

 الحوكمة الداء المؤسسات 
 6 

     
تتمتع الوحدة االقتصادية بميزة تنافسية تتميز عن 

منافسيها نتيجة لتطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة 
 المؤسسية 

 7 

     
يؤدي االلتزام بتطبيق الحوكمة الى عمق واتساق 

 عمل المدقق الداخلي
8 

     
يقوم مجلس االدارة بوضع االهداف والستراتيجيات 

 والسياسات العامة وبعمل على تطويرها 
9 

     
يتم احترام حقوق اصحاب المصالح التي تنشأ 

 بموجب القانون 
10 

     
يسمح لمدققين الداخليين بتدقيق استراتيجية  

مجلس االدارة ومدى توجهها نحو تعضيم قيمة  
 السهم

11 

     
يوجد دليل اجراءات مكتوب لعمل المدقق الداخلي 

 يساهم في تفعيل مبادئ الحوكمة
12 

     
لدى المدققين الداخليين اطالع على مفاهيم  

     ومبادئ وقواعد التحكم المؤسسي
13 

     
يعمل التدقيق الداخلي على اخضاع نظم الرقابة  

الداخلية على تحديد المشاكل الموجودة فيها  
 ومتابعة تصحيحها 

14 
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يعمل التدقيق الداخلي على مراقبة المعامالت  

المالية التي ال تتناسب مع معدل دوران العمل  
 التجاري 

15 

     
القائمين بالتدقيق الداخلي على العمل   يتم الزام

 بموجب معايير التدقيق الدولي والمحلي
16 

     
 17 يقدم المدقق الداخلي تقاريره الى مجلس اإلدارة 

     
مجلس اإلدارة ينبغي أن يعطي الموافقة على 

 ميثاق التدقيق الداخلي 
18 

     
مجلس اإلدارة هو من يعطي الموافقة على ميثاق  

 التدقيق الداخلي 
19 

     
يوجد لدى المدققين الداخليين المام بمبادئ 

  حوكمة الشركات
20 

 

 
   

يتم انتخاب اعضاء مجلس االدارة من خالل 
 خبراتهم االدارية 

21 

 

 
   

يقتضي تنفيذ الوظيفة الرقابية لمجلس االدارة 
الفصل بين مسؤليتي مجلس االدارة واالدارة 

 التنفيذية وعدم جمعها في شخص واحد 

22 

 

 
   

يتم بحث اي مقترح متعلق باعادة الهيكة ويتم 
 اتخاذ القرار داخل مجلس االدارة

23 

 

 
   

 24 تتمتع دائرة التدقيق باالستقاللية والكفاءة 

 


