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ABSTRACT
The role of internal audit in the effectiveness of institutional control
an implementation study of a number of operating expenses in Erbil, Iraq
This study dealt with the role of internal auditing in the effectiveness of institutional
control by applying to a number of banks operating in Erbil, Iraq. The study aimed to
identify the extent to which the principles and pillars of institutional control could be
applied in commercial banks in Erbil and then explain the impact of the modern internal
audit function to support institutional control, and a model Another of the tasks of the
modern internal audit function under institutional control, and to reach these goals by
developing the main hypothesis that states that the existence of a successful and
effective internal audit that takes into account the concept of institutional control and
its objectives, principles and effects will ultimately be reflected on the continuity of the
joint-stock companies (commercial banks) in the performance of their work. With high
efficiency and effectiveness, and after analyzing the data, the researcher reached a
number of results and recommendations, the most important of which is that disclosure
and transparency came first in terms of importance among the other pillars because
of their prominent and important role in their work, at a rate of 78.454%, then the
accountability ranked second in importance from Among the other pillars with a
percentage of 74.226%, followed by laws and legislations with a percentage of
72.098%, then came after the pillar of achieving justice, with a percentage of 68%.
349%, followed by responsibility with a rate of 68.194% and finally independence, as
it won a rate of 64.451%. This indicates that private Iraqi banks have the desire to
apply the foundations of institutional control even if they apply clauses from the pillars
of institutional control, but without having any idea about the features of institutional
control. Clearly, framing it within a clear framework so that banks work in an elaborate
manner, in order to prevent the existence of any loophole in the field of institutional
supervision and control, to avoid cases of bankruptcy and collapse. The study
recommended that the legislative authorities seek to re-study the evaluation of the
legislation in force with the aim of introducing all the provisions that enhance the
application of the principles of institutional control and the removal of all legislative
obstacles that prevent this. And the need to start preparing an Iraqi work guide for the
internal audit profession to document the processes in it related to the issue of the

v
Balanced Scorecard, the operational and financial policy, the framework of local and
international professional applications, and the manual includes in addition to the
internal audit tools, (risk assessment maps, the internal audit report form, explanatory
guides) Overall audit results, standard report format), all with the intent to reinforce the
principles of corporate control.

Key words: Audit - Institutional Control - Internal Audit - Effectiveness of Institutional
Control
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ÖZ
Kurumsal kontrolün etkinliğinde iç denetimin rolü
Erbil, Irak'ta bir dizi işletme giderinin uygulama çalışması
Bu çalışmada, Irak'ın Erbil kentinde faaliyet gösteren bir dizi bankada uygulanarak
kurumsal kontrolün etkinliğinde iç denetimin rolü ele alınmıştır.Modern iç denetim
fonksiyonunun bir diğer görevi de kurumsal kontrol altında olan ve bu hedeflere temel
öncüller koyarak ulaşmaktır. Kurumsal kontrol kavramını, amaçlarını, ilkelerini ve
etkilerini dikkate alan başarılı ve etkin bir iç denetimin varlığının nihayetinde anonim
şirketlerin (ticari bankaların) işlerinin yürütülmesinde sürekliliğine yansıyacağının
yüksek verimlilikle Araştırmacı, verileri analiz ettikten sonra, çalışmalarında öne çıkan
ve önemli rolleri nedeniyle diğer sütunlar arasında önem açısından ilk sırada yer alan
açıklama ve şeffaflık olan bir dizi sonuç ve öneriye ulaştı. Önem sıralamasında
%78,454 ile hesap verme sorumluluğu, 74.226 ile diğer sütunlar arasında ikinci sırada
yer alırken, bunu %72.098 ile kanunlar ve mevzuat izlemiş, ardından %72.098 ile
adalete ulaşma ayağı gelmiştir. 68 %349 ile %68,194 ile sorumluluk ve son olarak da
%64,451 ile bağımsızlık izlemektedir ki bu da Irak özel bankalarının kurumsal
kontrolün temellerini uygulama istekleri olduğunu göstermektedir. kurumsal kontrol,
ancak kurumsal kontrolün özellikleri hakkında herhangi bir algıya sahip olmadan,
bankaların kurumsal kontrol ve kontrol alanında herhangi bir boşluğun varlığını
önlemek için ayrıntılı bir şekilde çalışması için net bir çerçeve içinde açıkça
çerçeveleyin. iflas ve çöküş vakalarından kaçının. Çalışma, yasama organlarının,
kurumsal kontrol ilkelerinin uygulanmasını geliştiren tüm hükümleri getirmek ve bunu
engelleyen tüm yasal engelleri ortadan kaldırmak amacıyla yürürlükteki mevzuatı
değerlendirmek için yeniden incelemeye çalışmasını tavsiye etti. Ve iç denetim
mesleğinin dengeli puan kartı, operasyonel ve mali politika, yerel ve uluslararası
mesleki uygulamalar çerçevesi konusundaki faaliyetlerini belgelemek için bir Irak
çalışma rehberi hazırlamaya başlama ihtiyacı Genel denetim bulguları, standart rapor
formatı ) hepsi kurumsal kontrol ilkelerini güçlendirme niyetiyle .
Anahtar Kelimeler: denetim - kurumsal kontrol - iç denetim - kurumsal kontrolün
etkinliği
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ملخص
دور التدقيق الداخلي في فاعليە التحکم المؤسسي
دراسە تطبيقيە على عدد من المصاريف العاملە فی اربيل العراق
تناولت هذه الدراسة دور التدقيق الداخلي في فاعلية التحكم المؤسسي بالتطبيق على عدد من المصارف
العاملة في أربيل العراق ،وهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إمكانية تطبيق مبادئ ودعائم التحكم
المؤسسي في المصارف التجارية في أربيل ومن ثم بيان أثر وظيفة التدقيق الداخلي الحديثة لدعم التحكم
المؤسسي ،وأنموذج آخر لمهام وظيفة التدقيق الداخلي الحديثة في ظل التحكم المؤسسي ،وللتوصل إلى هذه
األهداف بوضع الفرضية الرئيسية التي تنص على إ ّن وجود تدقيق داخلي ناجح وفعال يأخذ بعين االعتبار
مفهوم التحكم المؤسسي وأهدافه ومبادئه وآثاره سينعكس في النهاية على استمرارية الشركات المساهمة
(المصارف التجارية) في أداء أعمالها بكفاءة وفاعلية عالية ،وبعد تحليل البيانات توصل الباحث إلى عدد
من النتائج والتوصيات من أهمها أن اإلفصاح والشفافية جاءت بالمرتبة األولى من حيث األهمية من بين
الدعائم األخرى لما لها من دور بارز ومهم في عملهم وبنسبة  ،% 78.454ثم نالت المساءلة المرتبة
الثانية من حيث األهمية من بين الدعائم األخرى وبنسبة  ،% 74.226ثم تلتها القوانين والتشريعات بنسبة
 ،% 72.098ثم جاءت بعدها دعامة تحقيق العدالة حيث حققت نسبة  % 68.349وتلتها المسؤولية بنسبة
 % 68.194وأخيراً االستقاللية حيث حازت على نسبة  % 64.451وهذا ما يوضح بأن المصارف
العراقية الخاصة لها الرغبة في تطبق دعائم التحكم المؤسسي وان كانت تطبق فقرات من دعائم التحكم
المؤسسي ولكن من دون إن يكون لديها أية تصور عن مالمح التحكم المؤسسي بصورة واضحة تأطيره
ضمن إطار واضح لكي يكون عمل المصارف بصورة متقنة منعا ً لوجود أي ثغرة في مجال الرقابة
والتحكم المؤسسي لتالفي حاالت اإلفالس واالنهيار .وأوصت الدراسة بالسعي لدى الجهات التشريعية
بإعادة دراسة لتقويم التشريعات السارية المفعول بقصد إدخال كافة األحكام التي تعزز من تطبيق مبادئ
التحكم المؤسسي وإزالة كافة العوائق التشريعية التي تحول دون ذلك .وضرورة البدء بإعداد دليل عمل
عراقي لمهنة التدقيق الداخلي لتوثيق العمليات فيها ما يتعلق بموضوع بطاقة األداء المتوازن ،السياسة
التشغيلية والمالية ،اطار عمل التطبيقات المهنية المحلية والدولية ويتضمن الدليل فضالً عن ذلك أدوات
التدقيق الداخلي(،خرائط تقييم المخاطر ،نموذج تقرير التدقيق الداخلي ،أدلة تفسير نتائج التدقيق الكلية،
شكل التقرير القياسي ) وكل ذلك بقصد تعزيز مبادئ التحكم المؤسسي.
الكلمات المفتاحية :التدقيق – التحكم المؤسسي – التدقيق الداخلي – فاعلية التحكم المؤسسي
.
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المقدمة
اإلطار المنهجي والدراسات السابقة
أوال :اإلطار المنهجي:
المقدمة:
أدى التقدم العلمي والتكنولوجي الذي صاحب هذا العصر إلى زيادة أعداد وأحجام الشركات على
اختالف أنواعها وزيادة المســؤوليات الملقاة على عاتقها لغرض تحقيق أهدافها المنشــودة فضــالً
عن ذلك تَ َعقُد المشــاكل اإلدارية الناجمة عن ممارســتها لةنشــطة المختلفة ،ذلك األمر الذي جعل
من التـدقيق الـداخلي أمراً حتميـا ً تقتضــــيـه طبيعـة اإلدارة العلميـة الحـديثـة للمحـافظـة على الموارد
المالية المتاحة لها ،فالنجاح الذي تســـعى إليه الشـــركات يكون أســـاســـه البيئة الخصـــبة والعالقة
الجدلية بين الفرد والشـركة ،فعندما تصـبح الشـركة جزءاً من الفرد يعود نجاحها بالنفع على الفرد
وهذا يتحقق باالعتماد على ســيادة القانون والنظام والعدالة بين األفراد ،وعلى هذا األســاس نجح
التحكم المؤسـسـي كمفهوم في تطوير وتحسـين العالقة بين المؤسـسـين والمسـتثمرين وأسـواق المال
وغيرهم وذلك بسـبب أهميته الواضـحة للوضـع االقتصـادي للشـركات العامة والخاصـة والمجتمع
بشكل عام.
ويتم بواسـطة التحكم المؤسـسـي توجيه ورقابة الشـركات وتحديد الهيكلية الالزمة لتوزيع الواجبات
والمســــؤوليات بين المســــاهمين في الشــــركة مثل مجلس اإلدارة ،والمديرين وغيرهم من ذوي
المصــالح وكذلك وضــع القواعد واألحكام التخاذ القرارات الالزمة لشــؤون الشــركة المســاهمة،
وعليه فإن التحكم المؤسـسـي يعطي الهيكل المالئم الذي تسـتطيع من خالله الشـركة وضـع أهدافها
والوسائل الالزمة لتحقيقها والعمل على مراقبة أدائها بشكل سليم.
وعليه فان الباحث ســـوف تركز على دور وظيفة التدقيق الداخلي في توجيه عمليات الشـــركات
نحو النجاح حيث تســاع د في فحص وتقييم النشــاطات المالية ،اإلدارية والتشــغيلية وتزويد أفراد
اإلدارة على كل المســتويات بالمعلومات الالزمة للمســاعدة في تحقيق الحماية المادية لةصــول
والعمليات التي تقع تحت مسـؤوليتهم والتي تشـكل أحد عناصـر التحكم المؤسـسـي كقسـم يعمل على
ضبط العمل داخل الشركات.
 2مشكلة الدراسة
تواجـه مهنـة التـدقيق الـداخلي تغيرات هـائلـة منـذ نهـايـة القرن العشـــــرين وحتى ا ن ،ممـا يتوجـب
على الشــركات التكيف التام مع هذه التغيرات التي تشــهدها ،كما أن للمشــاكل التي تواجهها هذه
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الشـركات والظروف االقتصـادية التي تعصـف بعالم المال واألعمال تتطلب التعرف على جوانبها
األساسية وكيفية العمل على معالجتها في مراحلها المبكرة قبل أن تستفحل وتؤدى لإلفالس ،ومن
هذا المنطلق فقد نجح التحكم المؤســســي في تحســين العالقة بين الشــركات والعديد من المهتمين
بأمورها وإيجاد السـبل للوقوف على األسـباب األسـاسـية في فشـل بعضـها وعدم اسـتمراريتها و
التذبذب و االنخفاض في األرباح من خالل مبادئه التي ركزت وبشـكل أسـاسـي على مهنة التدقيق
الداخلي.
ونتيجة لما تقدم تتجســد مشــكلة الدراســة في أن ضــعف وانعدام مفهوم التحكم المؤســســي وعدم
تشــخيص مبادئه وأهدافه بصــورة واضــحة ســيؤدي في النهاية إلى ضــعف دور التدقيق الداخلي
لدى الشــركات المســاهمة (المصــارف التجارية في أربيل) ذلك األمر الذي ســينعكس على بقائها
واستمراريتها ويعرض مصالح المساهمين فيها إلى المخاطر العالية.
 3أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق كل من األهداف ا تية-:
 .1بيان مدى إمكانية تطبيق مبادئ ودعائم التحكم المؤســســي في المصــارف الخاصــة في أربيل
ومن ثم بيان أثر وظيفة التدقيق الداخلي الحديثة لدعم التحكم المؤسسي.
 .2التوصــل إلى أنموذج مقترح لعمل المصــارف العراقية الخاصــة مبينا ً فيه أثر وظيفة التدقيق
الداخلي الحديثة لدعم التحكم المؤســســي ،وأنموذج آخر لمهام وظيفة التدقيق الداخلي الحديثة في
ظل التحكم المؤسسي.
 4أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسـة في الكشـف عن مفهوم التحكم المؤسـسـي وعالقته بمهنة التدقيق الداخلي في
المصـــارف الخاصـــة في أربيل وتحديد أبعاد تطورها وتأثير ذلك التطور في دعم فعالية التحكم
المؤسسي وانعكاسه على استمراريتها والحد من فشلها في وقت مبكر.
إلى جانب البحث في الجهود الدولية المبذولة بشـأن التحكم المؤسـسـي وتأطير الممارسـات المهنية
الصــــادرة عن معهد المدققين الداخليين  IIAمنذ عام  1978حتى ا ن والتطوير الحاصــــل في
وظيفـة التـدقيق الـداخلي فضــــالً عن تقـديم رؤيـا واضــــحـة للمجتمع المهني فيمـا يتعلق بـالمزايـا
المحتملة الناتجة عن إسـهام وظيفة التدقيق الداخلي في عملية التحكم المؤسـسـي لالسـتفادة منها في
الشركات العاملة في أربيل المساهمة خاصة والعربية عامة.
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 5فرضية الدراسة:
يقوم البحث على الفرضية األساسية والتي مفادها ا تي:
"إ ّن وجود تدقيق داخلي ناجح وفعال يأخذ بعين االعتبار مفهوم التحكم المؤسسي وأهدافه ومبادئه
وآثاره سـينعكس في النهاية على اسـتمرارية الشـركات المسـاهمة (المصـارف التجارية في أربيل)
في أداء أعمالها بكفاءة وفاعلية عالية".
 6مصادر جمع البيانات:
اتســاقا ً مع أهداف الدراســة وفرضــيتها اعتمدت الباحث في إعداد الدراســة على المصــادر ا تية
لتحقيق أهداف الدراستين النظرية والميدانية:
الدراسة النظرية فقد تم تحقيقها من خالل االتي:
 .1المراجع والدوريات العربية واألجنبية ذات العالقة بموضوع الدراسة.
 .2شبكة اإلنترنت الدولية (.)W.W.W
 .3التقارير الصادرة عن سوق العراق لةوراق المالية.
 .4التقارير السنوية الصادرة عن المصارف الخاصة.
 .5قانون المصــــارف الصــــادر في الوقائع العراقية ذي العدد ( )3980المجلد( 10 )44أيلول
 2003مطبق في أربيل شمال العراق
 .6تعليمات البنك المركزي العراقي حول عمل المصارف الخاصة.
 . 7المعايير الدولية للتحكم المؤسـسـي لبعض الدول األجنبية ومعايير التدقيق الداخلي لــــــ))IIA
التي تم الحصول عليها من شبكة المعلومات اإلنترنت.
الدراسة التطبيقية فقد تم تحقيقها من خالل االتي:
 .1االستبيان.
 7أنموذج الدراسة:
تم إعـداد األنموذج بمـا يالئم التغيير الـذي حصـــــل في وظيفـة التـدقيق الـداخلي أوالً فضــــالً عن
األزمات المالية التي تعرضـت إليها كبرى الشـركات المالية في العالم ثانيا ً والتي أدت إلى ظهور
التحكم المؤســســي وعلى ضــوئه يجب إعادة هيكلة وظيفة التدقيق الداخلي وبيان مكانته ووضــعه
ضـمن الهيكل الرقابي للشـركة المسـاهمة وعلى هذا األسـاس ارتأى الباحث أنموذج مقترح أنموذج
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مقترح لتهيئة نظام تدقيق داخلي فعال في ظل التحكم المؤســـســـي لتعزيز وتقييم نظام الرقابة في
المصـارف الخاصـة العاملة في إقليم كوردسـتان فيه واقترحت وضـع أنموذج آخر مبينا ً فيه مهام
وظيفة التدقيق الداخلي الحديثة لتالئم هذا التغير.

المهام الرئيسية
لعمل المصارف

التخطيط ورسم
السياسات االستراتيجية

لجنة التدقيق

إدارة المخاطر

مجلس اإلدارة

االتصاالت الخارجية

اإلدارة التنفيذية

التدقيق الخارجي

لتنفيذ وإدارة

التدقيق الداخلي

األعمال اليومية

رسم توضيحي  :1يوضح أنموذج الدراسة
(المصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة2020 ،م)
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ثانيا :الدراسات السابقة
 1الدراسات العربية:
عنوان الدراسة
ت
والسنة
 1الحاكمية المؤسسية دهمش
وعالقتهـا بـالتـدقيق و أبو زر
ومهنـة المحـاســــبـة
والتدقيق()2003

الكاتب

هدف الدراسة

نتائج الدراسة

بيان مدى التأثير الســـلبي
للتالعـب واالحتيـال الـذي
يحصــــل في الشــــركات
على كل من المســتثمرين
والــمــوظــفــيــن والــبــنــوك
والـــدائـــنـــيـــن وقـــطـــاع
االتصـاالت والتكنولوجيا،
وبـــورصـــــــة األوراق
الـمـــالـيـــة ،والـحـكـومـــة
والمـدققين ،واالقتصـــــاد
األمريكي بشكل عام.

يـجـــب إعـــادة فـحـص جـوهـري
لـلـعـالقـــات بـيـن الـمـــدقـقـيـن وإدارة
الشــركات خاصــة مجلس اإلدارة.
وأوضـــــح بــانــه ال يمكن الحــل
بـتـطـبـيـق الـقـوانـيـن ،ولـكـن الـحـــل
يتركز بتحســـين أخالقيات مطبقي
هـــذه الـقـوانـيـن ســـــواء كـــانـــت
بالمسـاهمين بالتحكم المؤسـسـي أو
مدققي الحسابات .وهناك ضرورة
ملحة في الوقت الحاضــــر إلعادة
النظر في مفهوم التحكم المؤسـسـي
من جهـة والمعـايير المحـاســـــبيـة
وســـــلوك وأخالقيـات مهنـة تـدقيق
الحسابات من جهة أخرى.
هناك عالقة مباشـرة بين اسـتقاللية
مـــدقـق الـحســـــــابـــات والـتـحـكـم
المؤســـســـي وللتحكم المؤســـســـي
القوي تأثير إيجابي وسـلبي في آن
واحد بالنســــبة الســــتقاللية مدقق
الحســــــابــات ،ويمكن من خالل
تطبيق بعض اإلجراءات الحـد من
التأثيرات السلبية للتحكم المؤسسي
إزاء اســـتقاللية مدقق الحســـابات
واالسـتفادة من التأثيرات اإليجابية
للتحكم المؤســـــســـــي في تعزيز
استقالليته.
ضـــــرورة وجود أنظمــة مــاليــة
وإداريـة وهيكـل إداري واضـــــح
تجعل من االطار التشـريعي لخلق
بيئـة الرقـابـة الـداخليـة كقـاعـدة مهمـة
للتحكم المؤســســي ،وكذلك العدالة
في تطبيق األنظمــة والتعليمــات
واإلجـراءات بـحـق الـعـــامـلـيـن مـن
جهـة ومع األطراف األخرى ذات
المصــلحة المشــتركة مع الشــركة
من جهة أخرى

 2تـــأثـيـرات الـتـحـكـم الشــــــــــرع دعم مـدقق الحســـــابـات
الــخـــارجــي لــلــتــحــكــم
المؤســــســــي على والنجار
المؤســســي في الشــركات
اســـــتقالليـة مـدقق
الـخـــاضـــــعـــة لـتـــدقـيـقـهـم
الحســابات في ظل
ومســاعدة اإلدارة في هذا
الـــتشـــــــريـــعـــات
المجـال ضـــــمن الحـدود
األردنية()2003
والصـــالحيات الخاصـــة
بـمـــدقـق الـحســـــــابـــات
لالســـــتفــادة من المزايــا
اإليجــابيــة من ذلــك في
تعزيز استقالليته
التحكم المؤســســي البشير
 3ومدقق الحســـابات
الخارجي()2003

بـيـــان أن وجـود الـتـحـكـم
المؤسـسـي وقدرة الشـركة
عـلـى تـحـقـيـق أهـــدافـهـــا
ضـــــمن اطـار محـدد نـابع
من داخلهــا بــاعتبــارهــا
شــركة تســتند إلى القانون
والنظـام الـداخلي والهيكـل
اإلداري الــــواضــــــــح
الصــــــــــالحــــــيــــــات
والمســـــؤوليـات والعـدالـة
فـي تـطـبـيـق األنـظـمـــة
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هدف الدراسة

نتائج الدراسة

والتعليمــات على كــافــة
المســتويات اإلدارية دون
التأثر بالفرد هو المؤشــر
على اســتمرارية الشــركة
وتقدمها.
 4أيـن يـقـف األردن خوري
مـــن الـــتـــحـــكـــم
المؤسسي()2003

الوقوف على أوضــــــاع
التحكم المؤســــســــي في
الشـــــركـات العـاملـة في
األردن من خالل مقـارنـة
عناصـر التحكم المؤسـسـي
الجيد مع ما هو ســائد في
األردن

 5دور اإلفصــاح عن مطر
الـــمـــعـــلـــومـــات
المحــاســـــبيــة في
تـعـزيـز وتـفـعـيـــل
الـــــتـــــحـــــكـــــم
المؤسسي()2003

اإليضــــــاح بــأن غيــاب
التحكم المؤسسي في عالم
الـمـــال واألعـمـــال يـؤدي
إلى بروز وتعـاظم ظاهرة
تضـــارب المصـــالح بين
مجالس إدارة الشــــركات
مـن جـــانـــب والـمـــدراء
التنفيذيين من جانب آخر،
وكــذلــك بين الشـــــركــة
جميعهـا كوحـدة من جهـة
أخرى.

يعمل التحكم المؤسـسـي الجيد على
زيـادة القيمـة الســـــوقيـة الســـــهم
الشـــــركـــات وان تـوفـره هـو فـي
مصــــلحة جميع األطراف المعنية
بالشــركة من مســاهمين أو دائنين
أو مجلس إدارة أو رقابة حكومية،
وان االقتصـــــاد النـاجح هو نتـاج
الشـــــركـات النـاجحـة وان التحكم
المؤســســي الجيد ال يمكن تطبيقه
بتعـديـل القوانين أو تفعيلهـا فقط بـل
بالتغيير الشـامل للمفاهيم والعادات
الـتـقـلـيـــديـــة الـقـــديـمـــة فـي اإلدارة
واالنطالق نحو مفــاهيم وتقــاليــد
مـتـجـــددة تـتـعـلـق بـرفـع الـكـفـــاءة
اإلنتاجية وتحسـين جودة المنتجات
واالهتمام بإدارة المخاطر ووضـع
استراتيجية ناجحة
ضـــــرورة تعزيز وتفعيـل التحكم
المؤســســي إلبقاء ا لية المناســبة
والتي ال غنى عنهـا لتقليص هـذه
الظاهرة إلى حدها األدنى.
ويـتـحـقـق ذلـــك مـن خـالل وجـود
نظام فعال للتقارير يتسـم بالشـفافية
واإلفصــاح عن معلومات مناســبة
تمكنهم من اتخاذ القرارات.
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عـلـى اســـ ـتـقـاللـيـــة
مـدقق الحســـــابـات
في ظل التشـريعات
المهنية()2003
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هدف الدراسة

نتائج الدراسة

تحــديــد العوامــل المؤثرة
على اســـــتقالليــة مــدقق
الحســابات في األردن في
ظل التشــــريعات المهنية
والتحكم المؤسـسـي والتي
تؤثر على مــدى الوثوق
بمصـــــداقيـة رأيـه حول
البيـانـات المـاليـة المقـدمـة
من قبله.

إعادة النظر في بعض التشـريعات
المهنيـة والســـــيمـا المواد المتعلقـة
بتـدقيق الحســـــابـات نتيجـة لوجود
الثغرات القــانونيــة فيهــا ،والقيــام
بتعديلها بشــــكل يعزز اســــتقاللية
مـدقق الحســـــابـات ،وكـذلـك العمـل
عـلـى وضـــــع مـعـــايـيـر وقـواعـــد
واضــــحة تنظم العالقة بين مدقق
الحســـــابـات والزبون ،وتحـد من
ضـــ ـغـط اإلدارة عـلـى الـمـــدقـق،
وكـذلـك بتشـــــجيع االنـدمـاج بين
مكـاتـب التـدقيق الصـــــغيرة الحجم
وإعادة تنظيمها الداخلي.

تحليل الدراسات العربية
من خالل تتبع الباحث للدراسـات العربية السـابقة يالحظ في دراسـة دهمش ،اسـحق أبو زر أنها
تناولت ظاهرة التحكم المؤسـسـي وأسـباب ظهوره وبعد إعطاء الباحثين فكرة عن انهيار الشـركات
أمثال ) (Enronو ( )WorldComو( )Xeroxوأسـباب انهيارها وكيف بادرت الحكومات
في الواليـات المتحـدة األمريكيـة والمملكـة المتحـدة واالتحـاد األوربي في وضـــــع الحلول لتالفي
حـاالت التالعـب والغش ،وكـانـت النتيجـة صـــــدور مبـادئ التحكم المؤســـــســـــي وتحـديـد أهـدافـه
وتطبيقاته.
أما دراسـات كل من الشـرو والنجار ودراسـة البشـير ودراسـة صـيام فقد تناولت هذه الدراسـات
المدقق الخارجي وأثره على التحكم المؤسـسـي وكذلك موقف التشـريعات األردنية إزاء اسـتقاللية
مدقق الحسابات حيث أن للتحكم المؤسسي القوي تأثيراً إيجابيا وسلبيا ً في آن واحد على استقاللية
مدقق الحســـابات ،ويمكن من خالل تطبيق بعض اإلجراءات الحد من التأثيرات الســـلبية للتحكم
المؤسـسـي إزاء اسـتقاللية مدقق الحسـابات واالسـتفادة من التأثيرات اإليجابية للتحكم المؤسـسـي في
تعزيز اسـتقالليته ،وان هناك عدد من االعتبارات والمحددات بمدقق الحسـابات تسـاهم في تحقيق
تحكم مؤســـســـي فعال والمحددات هي محددات تشـــريعية ومهنية ،ومن العوامل التي تؤثر على
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اســـتقاللية مدقق الحســـابات الخارجي عوامل مادية وســـلوكية وعوامل متعلقة بالزبون وأخرى
بمكتب التدقيق حيث هذه العوامل مجتمعة تؤثر سـلبا ً على موضـوعية مدقق الحسـابات الخارجي
في إبداء رأي فني محايد وبالتالي يؤثر سلبا ً على استقالليته.
يرى الباحث أن االسـتقاللية هي دعامة مهمة من دعائم التحكم المؤسـسـي وان االسـتقاللية مطلوبة
ألعضاء مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق والمدقق الداخلي والخارجي.
أما دراسـة الخوري فقد أوضـحت بأن التحكم المؤسـسـي يسـتند إلى عناصـر مهمة تشـكل إطاره
العام ،وأن توفرها يعزز من جودة الت حكم المؤســســي ويزيد من فعاليته .ومن أهم هذه العناصــر،
االطار التشــريعي والرقابة الحكومية ،النظام المصــرفي ،ســوق رأس المال ،اإلفصــاح والمعايير
المحاســبية ،الشــفافية في عمليات التخاصــية ،األشــراف الفعال لمجالس اإلدارة ،المحافظة على
حقوق الملكية ،حماية حقوق األقلية.
يرى الباحث أن هذه الدراســة تطرقت إلى عناصــر التحكم المؤســســي والى أين تقف األردن من
اتباع تحكم مؤسسي جيد وفعال وبعض المجاالت لتقوية التحكم المؤسسي في الشركات األردنية.
وأخيرا دراســـة خوري حيث أوضـــحت بان الشـــركات في االقتصـــاد والتي هي جزء مهم من
المجتمع الحديث الذي غدا مجتمعا ً عالميا ً تعمل فيه شـــركات متعددة الجنســـيات ،وان بعض هذه
الشـــــركـات لهـا حضـــــور في أذهـان عـدد كبير من النـاس من بعض الحكومـات في العـالم أو من
الهيئات األخرى في المجتمع المدني لذلك فان الرقابة على الشـــركات مهمة اجتماعية اقتصـــادية
بجانب أنها مسـؤولية حكومية لذا تعتبر الشـركة مركزاً مهما ً لجني األرباح ولزيادة القيم المضـافة
للناتج القومي اإلجمالي في اقتصـــاد الســـوق وهي وســـيلة للســـير نحو العولمة وتحرير األعمال
والتجارة.
في النهاية يالحظ مدى اهتمام بعض الدول العربية بمفهوم التحكم المؤســــســــي ومدى وإمكانية
تطبيقه في الشـــركات المســـاهم ة لما له من اثر كبير في المحافظة على اســـتمرارية الشـــركات
ومحـاولـة الحـد من التالعـب الـذي يؤدي بـالتـالي إلى انهيـار تلـك الشـــــركـات وبـالنتيجـة تؤدي إلى
ضعف في اقتصاد الدولة.
ومما تقدم فإن أغلبية الدراســـات الســـابقة كانت بحوث نظرية الغرض منها التعرف على التحكم
المؤسـسـي وإمكانية االسـتفادة منه لغرض تطبيقه على الشـركات في كل من األردن ،مصـر ولبنان
ومـدى مالءمتـه للبيئـة ومتطلبـاتهـا القـانونيـة .ولم تتطرق أغلبيـة الـدراســـــات الســـــابقـة إلى وظيفـة
التدقيق الداخلي ودعمها لمفهوم التحكم المؤسسي.
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 Sullivanالتحديات العامة
التي تواجه
االقتصاديات
النامية والصاعدة
واالنتقالية وكيف
يمكن للتحكم
المؤسسي أن
تساعد الشركات
واالقتصاديات
الوطنية في
مواجهة تلك
التحديات.

2
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approach in the
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Nestor

بحث تقارب
النظم المختلفة
للتحكم المؤسسي
وكيفية حدوث
التقارب في كال
النظامين الداخلي
والخارجي.

Hessel

اإللمام بعدد من
ترتيبات التحكم
المؤسسي
التنظيمية ،بدءاً
من الهياكل
التنظيمية
والمتطلبات
المختلفة للتمثيل
السياسي
والمتطلبات
المختلفة للتمثيل
السياسي وانتهاءاً
باإلجراءات
المختلفة متسقة
مع نظام التحكم

corporate 3
management
board: the control
with the
Characterization
)(2003

نتائج الدراسة
ضرورة إنشاء نظام للتحكم
المؤسسي قائم على أساس
قواعد وأحكام مكافحة
المصالح الكامنة ،تفكيك
هيكل الملكية الهرمي الذي
يسمح للداخليين بالسيطرة،
قطع العالقات واالرتباطات
للمساهمات المشتركة بين
البنوك والشركات ،إنشاء
نظام لحقوق الملكية يحدد
بوضوح وسهولة المالك
الحقيقيين حتى لو كانت
الدولة هي المالك ،عزل
السياسة عن عملية اتخاذ
القرارات.
أن التقارب العالمي ال يعني
على اإلطالق التوحيد
العالمي لقواعد التحكم
المؤسسي وسلوكها بل
يعني أن المستثمرين
والشركات يصبحون اكثر
قدرة على تبادل الثقة بينهم
عبر الحدود الوطنية عن
طريق تبادل االحترام وتعلم
كل منهم األخر.
هناك نوعين من النماذج
النموذج األمريكي
والنموذج األلماني ،فالنظام
األمريكي يفترض عالقات
متعاكسة فيما بين األطراف
الرئيسية والتي ينبغي أن
تخضع للرقابة من خالل
نظام للمراجعة والتدقيق
الخارجي ،ويفترض النظام
األلماني وجود عالقات
تعاونية بالضرورة يتسنى
الرقابة عليها من خالل
شبكة من االتصاالت
الداخلية فيما بين األطراف
الرئيسية.
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and
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William

Auditing Risk
Assessment and
Risk Management
)Processes (2003

هدف الدراسة
المؤسسي
السياسي.

نتائج الدراسة

قيام مجلس اإلدارة بالتأكد
من محاوالت اإلدارة في
تحقيق التكامل بين طلبات
المجتمع وهدف تعظيم قيمة
ما يملكه المساهمون في
األجل الطويل وهو ما يعني
تحقيق رغبات أصحاب
المصالح بدرجات متفاوتة
وينبغي على مجلس اإلدارة
الذي يحترم التوقعات
المشروعة ألصحاب
المصالح أن يقوم في األجل
الطويل بتحقيق استفادة كافة
األطراف من مستثمرين
وأصحاب مصالح.

التركيز على
االجتماع
األسيوي الثالث
للمائدة المستديرة
لشركة التعاون
االقتصادي
والتنمية بشان
التحكم المؤسسي
المنعقد في
سنغافورة أبريل
 ،2001حيث
أوضح الهدف
منه كيف يمكن
للمصلحة الذاتية
أن تحث القطاع
الخاص على
قبول إصالح
التحكم المؤسسي
والمشاركة فيه
بيان نمو وتطور أوضحت ما آلت إليه المهنة
من توسع وتطور وإعادة
مهنة التدقيق
هيكلة ،وكذلك تضمن
الداخلي
النظرة التاريخية
المعاصرة وبداية
ظهور معهد والمعاصرة لوظيفة التدقيق
الداخلي وكذلك األدوار
المدققين
الداخليين  IIAفي والمسؤوليات ضمن تشكيلة
الشركة.
الواليات المتحدة
األمريكية عام
.1941
توضيح عملية توفير فريق من األشخاص
التقييم الذاتي يركزون على التقييم الذاتي
للمخاطر وزيادة الوعي
للمخاطر والرقابة
وكيف تضيف بتأثير الموظفين في تحقيق
األهداف المرسومة
وظيفة التدقيق
للشركة .وعند التخطيط
الداخلي قيمة إلى
للرقابة على المخاطر
الشركة.
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ت

عنوان الدراسة والسنة

الكاتب

هدف الدراسة

نتائج الدراسة
والتهديدات يجب أن يقيموا
مستوى كل خطر أو تهديد
وبالتالي يحدد أي الرقابات
المناسبة لتخفيف المخاطر
وكذلك تحديد مستوى
الخبرة المطلوبة لذلك.

تحليل الدراسات األجنبية:
من خالل عرض دراســــة ( )Catherine & Sullivanالذي أوضــــح فيها غرس التحكم
المؤسـسـي في االقتصـاديات النامية والصـاعدال واالنتقالية فهنالك ضـرورة إلنشـاء نظام للتحكم
المؤسـسـي قائم على أسـاس قواعد وأحكام (بدالً من قيامه على أسـاس العالقات) مكافحة المصـالح
الكامنة ،تفكيك هيكل الملكية الهرمي الذي يســمح للداخلين بالســيطرة واحيانا ً بنهب األصــول من
الشـركات المملوكة ملكية عامة والقائمة على أسـاس قدر ضـئيل جداً من الملكية المباشـرة ومن ثم
تترتب آثار ضـــئيلة لذلك عزل الســـياســـة عن عملية اتخاذ القرارات وإنشـــاء جدران عازلة بين
الحكومة واإلدارة في الشــركات المســاهمة التي تكون الدولة فيها مســاهما ً مســيطراً حيث يرى
الباحث أن الدراســــة ركزت على نزع القوة والســــيطرة من اطراف لهم الحق في اتخاذ القرار
والذي يؤثر على صـغار المسـاهمين والمسـتثمرين الجدد وبالتالي يؤدي إلى انهيار تلك الشـركات
وإضـعاف مركزها المالي فقد بينت مدى أهمية التحكم المؤسـسـي في وضـع القواعد واألحكام التي
تحد من ذلك.
أما دراســة ( )Nestorحول التقارب الدولي في مجال التحكم المؤســســي فيالحظ بأنها تشــير
إلى أن الشـركات في جميع أنحاء العالم بدأت تدرك قيمة التحكم المؤسـسـي للشركات وأخذت تبني
معرفتها عن أفضـل الممارسـات العالمية للقائمين على أمور الشـركات واألمر متروك للمسـتثمرين
كي يطلبوا تحكما ً أفضــــل وأن يدركوا ما تعنيه ويعطوها القيمة التي تســــتحقها في جميع أرجاء
العالم متجاوزين بذلك القوالب النمطية واإلفراط في التبسيط.
من خالل عرض لدراســة ( )Hesselالذي بين فيها دور مجالس إدارال الشــركات :الرقابة من
خالل التمثيل الذي أعطت فكرة عن النموذج األمريكي والنموذج األلماني ،فإن كالهما يعكســـان
اختالفات أســاســية من حيث الملكية الكبيرة لةفراد في الواليات المتحدة ،مقابل الملكية المركزة
وملكية الشـركات الشـاسـعة في ألمانيا ،ومنظور المصـالح الخاصـة في اقتصـاد السـوق بالواليات
المتحدة مقابل توجيه االقتصــــاد االجتماعي في ألمانيا ،االعتماد على الرقابة الخارجية على أداء
الشركة في الواليات المتحدة مقابل االعتماد على ا ليات الداخلية في ألمانيا .فإن كثيراً من الدول
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المقـاربـة إليهمـا تبنـت هـذين االنموذجين كمعيـارين لنظـامي رقـابـة " األطراف الخـارجيـة " و "
األطراف الداخلية ".
أمـا دراســـــة ( )Ira M. Millsteinحول دور مجـالس اإلدارال والمســــــاهمين في التحكم
المؤسـسـي يرى الباحث أ ّن هذه الدراسـة أوضـحت بأن التحكم المؤسـسـي يهدف إلى تحسـين أداء
الشــركات وضــمان حصــولها على رأس مال بتكلفة معقولة لتحقيق النمو والتطور ،فضــالً عن
تحقيق أفضل أداء تنافسي يمكن للشركة أن تحققه في بيئتها االقتصادية.
بينما أوضـحت دراسـة ( )Gregory & Lilienحول دور لجنة التدقيق في التحكم المؤسـسـي
حيث أوضـــحت كيف أ ّن لجنة التدقيق تقوم باإلشـــراف على المدققين الداخليين والخارجيين وفي
إعطـاء تـأكيـد حول ســـــالمـة وموثوقيـة العمليـات وبـالتـالي رفع كفـاءة وجودة التقـارير المـاليـة وهـذا
بالنتيجة يعود على الشركة بالتحسين المستمر وإضافة قيمة لها وللمساهمين.
وبالذهاب إلى دراســـة ( )Ramamoortiحول التدقيق الداخلي ،التأريخ ،التطور ،اإلمكانيات
فـإنهـا أعطـت فكرة عن بـدايـة ظهور التـدقيق الـداخلي إلى آخر التطورات التي جرت على المهنـة
حيث تم االسـتفادة من هذه الدراسـة لمتطلبات الفصـل الثالث فقرة التطور التاريخي لمهنة التدقيق
الداخلي وأضـافت إليها الباحث أ ّن السـبب وراء هذا التطور كان ليواكب التطورات الحاصـلة في
البيئة والمشـاكل التي أدت إلى ظهور ظاهرة التحكم المؤسـسـي والتي أدت بالنتيجة إلى التغيرات
التي آلت إليها مهنة التدقيق الداخلي.
وكانت دراســة ( )Williamحول التدقيق الداخلي وعمليات تقدير المخاطر وإدارتها حيث عند
التخطيط للرقابة على المخاطر والتهديدات يجب أن يُقَوموا مســــتوى كل خطر أو تهديد وبالتالي
يحدد أي الرقابات المناسـبة لتخفيف المخاطر وكذلك تحديد مسـتوى الخبرة المطلوبة حيث ركزت
على التقييم الذاتي للمخـاطر ويالحظ من هذه الدراســـــة بأن من مهـام التـدقيق الداخلي الجـديدة هو
التركيز على إدارة المخاطر واســتفادت الباحث من هذه الدراســة النظرية وأضــافت إليها الباحث
كيف أن عملية تحديد وتقييم المخاطر أصـــبحت من المهام الضـــرورية للمدقق الداخلي حيث تم
تحديد ذلك ضمن معايير التدقيق الداخلي وبالنتيجة يؤثر على دعم وتعزيز التحكم المؤسسي.
 3موقف الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
ومن خالل عرض للدراسات السابقة يمكن تسجيل عدد من المالحظات الذي تبين موقف الدراسة
الحالية من الدراسات السابقة ولعل من أهمها ما يلي-:
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.1

عدم تطرق الدراســات الســابقة لدراســة وظيفة التدقيق الداخلي ومعاييرها الجديدة وأهدافها

ودورها في دعم التحكم المؤسسي بصفة تفصيلية.
 .2كانت أغلب ية الدراســـات الســـابقة دراســـات نظرية الهدف منها التعرف على مفهوم التحكم
المؤسسي وإمكانية تطبيقه بما يتالءم مع البيئة الخاصة لكل باحث.
 .3تناولت الدراســات الســابقة في مقال بســيط أو بحث نظري ال يتجاوز  12صــفحة التدقيق
الداخلي والتحكم المؤسسي وهذا ال يفي ومتطلبات الموضوع محل البحث.
.4

لم تتناول أي من الدراســات الســابقة إمكانية تطبيق معايير التدقيق الداخلي في دعم تعزيز

التحكم المؤسسي على الشركات العاملة في أربيل.

14

الفصل االول
اإلطار النظري للدراسة
 1-1التحكم المؤسسي (نظرال تعريفية)
سـوف يحاول الباحث توضـيح مفهوم التحكم المؤسـسـي من خالل المداخل المذكورة في أدناه وبما
يتالءم مع الفكر والتطبيق المحاسبي-:
.1

مفهوم التحكم المؤسسي.

.2

التطور التاريخي لمفهوم التحكم المؤسسي.

.3

العوامل الرئيسة لالهتمام بالتحكم المؤسسي.

.4

أهداف التحكم المؤسسي.

.5

اتجاهات التحكم المؤسسي.

 1-1-1مفهوم التحكم المؤسسي
يُعد مصـطلح التحكم المؤسـسـي ليس بجديد على مهنة المحاسـبة ،لكونه يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بهيكل
الرقـابـة الـداخليـة و يُعـد مرحلـة من مراحـل تطورهـا ،حيـث يقترب االطـار العـام لمفهوم التحكم
المؤســســي من المعنى المباشــر ألنظمة الضــبط والرقابة الداخلية في منشـ ت األعمال أال أن هذا
المفهوم والعوامل المؤثرة فيه أكثر اتســـاعا ً واتصـــاالً ببيئة األعمال والبيئة االجتماعية المحيطة
عرف بعدة تعاريف تعكس بصــورة أســاســية مصــالح
بها ،والنّه غطى العديد من النشــاطات فقد ُ
اطراف متعددة في هذا المجال.
ومن أوائل المهتمين بالتحكم المؤســـســـي كانت منظمة التنمية والتعاون االقتصـــادي ()OECD
حيث عرفته في عام  1999بأنه "ذلك النظام الذي يوضـــح كيفية إدارة منشـ ـ ت األعمال المالية
والرقابة عليها"(OECD, 1999,P.3).
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فالتعريف يشـمل اسـتخدام جميع األدوات والوسـائل والسـبل التي من شـأنها الوصـول إلى االسـتخدام
األمثل لكافة الموارد المتاحة وإدارتها ضـــمن نظام رقابة فعال لتحقيق غايات وأهداف الشـــركة،
ومن هذا المنطلق فإن التحكم المؤســـســـي يعد نظام يرتكز على قواعد ومقومات أســـاســـية وهي
ا تي)OECD, 1999, P.4( :
 )1الهيكل التنظيمي.
 )2اإلدارة.
 )3الرقابة.
 )4الصالحيات والمسؤوليات.
وبعـد مرور عـام قـدمـت ( )OECDتعريفـا ً أكثر تطوراً للتحكم المؤســـــســـــي "على أنـه نظـام يتم
بوساطته توجيه ورقابة منش ت األعمال المالية " ()OECD, April, 2000,P.13
ويشــير التعريف أعاله إلى أ ّن التحكم المؤســســي يحدد هيكل توزيع الواجبات والمســؤوليات بين
المشـارك ين في الشـركة المسـاهمة ،مثل مجلس اإلدارة ،المديرين ،المسـاهمين وغيرهم من ذوي
المصــالح ،ووضــع القواعد واألحكام التخاذ القرارات الخاصــة بشــؤونها ،وبهذا اإلجراء " ،فإن
التحكم المؤسـسـي يعطي الهيكل المالئم الذي تسـتطيع من خاللها الشـركة وضـع أهدافها ،والوسـائل
الالزمة لتحقيق هذه األهداف ،والعمل على رقابة األداء ".
في عام  2001طورت ( )OECDتعريف التحكم المؤســـســـي على انه " العالقة ما بين إدارة
الشركة ،مجلس اإلدارة ،المساهمين و أصحاب المصالح لغرض صياغة أهداف الشركة والرقابة
عليها ووضـع الحوافز المناسـبة لتحقيقها وبالشـكل الذي يراعى فيها مصـلحة الشـركة والمسـاهمين
"(OECD, April, 2001,P.3) .
ويُعــد التعريف أعاله أكثر شـــــموالً من التعريفين الســــــابقين الصــــــادرين في الســـــنوات
(1999و )2000حيث تضمن (األهداف ،الرقابة) وان الترابط بين هذين المفهومين يحقق تحكم
مؤسسي جيد ويُسهل عملية الرقابة الفعالة وعلى أساسها يتم تقديم الحوافز المناسبة.
أما ( )Wolfensohnفقد عرف التحكم المؤسـسـي بأنه " ذلك النظام الذي يدور حول تشـجيع
وتحقيق العدالة والشفافية للشركة المساهمة ومساءلتها")Wolfensohn, 1999,P.15(.
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ويرى الباحث أن هذا التعريف أخذ منحى آخر حيث ركز على مفاهيم العدالة ،الشفافية والمساءلة
حيث تمثل هذه المفاهيم الدعائم األسـاسـية للتحكم المؤسـسـي وعن طريق تحقيق هذه المفاهيم يمكن
أن يضمن للشركة نجاحها واستمرارها وتحقيق تحكم مؤسسي فعال.
وذهب ( )Williamsonفي تعريفه للتحكم المؤسـسـي "على انه اسـتراتيجية تتبناها الشـركة في
سـعيها لتحقيق أهدافها الرئيسـة وذلك ضـمن منظور أخالقي ينبع من داخلها باعتبارها شـخصـية
معنويـة مســـــتقلـة وقـائمـة بـذاتهـا ،ولهـا من الهيكـل اإلداري واألنظمـة اللوائح الـداخليـة مـا يكفـل لهـا
تحقيق تلـك األهـداف بقـدراتهـا الـذاتيـة وبمنـأى عن تســـــلط أي فرد فيهـا و كـذلـك بـالقـدر الـذي ال
يضرب مصالح الفئات األخرى ذات العالقة ")Williamson, 1999,P.18( .
وقـد أشــــــار) (Johnsonفي مقـال بعنوان ”Corporate accountability and
” riskانه لكي يتم خدمة الشــركة بشــكل كفوء يتطلب أن يتوافر فيها جهاز مهني وعلمي كفوء
في مجـال التـدقيق الداخلي ليكون قادراً على إضـــــافة قيمـة للخـدمات المهمـة التي يقـدمهـا وليجعلهـا
كفوءة ومؤثرة في إدارة الشركة)Johnson, 2000, P.1) .
ولقـد عرف الكـاتبـان) (Monks & Minowالتحكم المؤســـــســـــي "بـأنـه عالقـة بين األطراف
المشــاركة في التحكم المؤســســي(المســاهمين واإلدارة ومجلس اإلدارة) التي تحدد توجه اإلدارة
وأداء الشركة نحو تحقيق أهدافها ")Monks & Minow, 2001, P.5(.
ويشـــير التعريف إلى أ ّن تحديد العالقة بين األطراف المشـــاركة في التحكم المؤســـســـي يتم عن
طريق تحديد مســؤوليات كل طرف لكي يســهل عملية المســاءلة وتحقيق العدالة لكافة األطراف
المســـــتفيـدة من التحكم ،وبـالتـالي توجيـه أداء جميع األطراف وبشــــكـل متبـادل نحو تحقيق هـدف
الشركة.
ومن المهتمين أيضـا بهذا المفهوم معهد المدققين الداخليين  IIAالذي عرف التحكم المؤسـسـي بأنه
" ســلســلة من اإلجراءات المســتخدمة بوســاطة ممثلي أصــحاب المصــالح لتوفير اإلشــراف على
المخاطر وإدارتها ومراقبتها والتأكد من كفاية الضــوابط الرقابية والمســاهمة المباشــرة في إنجاز
أهداف الشركة لغرض تحقيق فعالية الوكالة ")IIA, August 2002, P1(.
ويوضـــح التعريف أعاله أنه لكي تتحقق أهداف وقيم الشـــركة يجب أن يكون هناك نظام رقابي
فعال ووسـائل للمراقبة عليها ،مع األخذ في االعتبار ّ
أن أداء أنشـطة التحكم المؤسـسـي تكون من
مسؤولية (اإلدارة التنفيذية ،لجنة التدقيق ،المدقق الداخلي والخارجي).
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 2-1-1التطور التاريخي لمفهوم التحكم المؤسسي:
ترجع الجذور األولى لمفهوم التحكم المؤســــســــي إلى فضــــيحة ( )Watergateفي الواليات
المتحدة األمريكية والتي تبعها انهيار شــركة ) )Penn Central Companyفي الســبعينات
من القرن الماضـــي إلى جانب الكشـــف عن حاالت عديدة من الرشـــاوي التي تقدمها منشـــ ت
األعمـال المـالية والعاملة في مجال التجارة الخارجية إلى المســـــؤولين األجانب والتي على أثرها
تــــم صياغــــة قانــــون " " Foreign Corrupt Practices Actفي عام ( )1977والذي
تضـمن صـياغة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية ولكن لم يتم التوصـل إلى مفهوم التحكم المؤسـسـي
بعــد وا تي عرض تفصـــــيلي لــذلــك التطور وابتــداءاً من الواليــات المتحــدة األمريكيــة:
()Alkhafaji,2003,298
 1-2-1-1التحكم المؤسسي في الواليات المتحدال األمريكية:
في عام ( ) 1985وبعد حدوث عدد من االنهيارات المالية في مجال االدخار والقروض ،شـــــكل
المعهــد األمريكي للمحــاســـــبين القــانونيين لجنــة لحمــايـة التنظيمــات اإلداريـة (Treadway
) ،)(Commission/COSOوذلك لدراســة التقارير المالية المزورة في منشــ ت األعمال
المـاليـة األمريكيـة وتحـديد األســـــباب الرئيســـــية لســـــوء تمثيل الوقائع في التقارير المالية وتقديم
التوصــــيات حول تقليل االحتيال في التقارير المالية ،وفي عام ( )1987نشــــرت اللجنة تقريراً
تحت عنوان (:)Treadway,1987,P2
" Report of the National Commission on Fraudulent Financial

" Reporting
حيث شـمل التقرير توصـيات متعددة مصـممة لتقليل االحتيال في التقارير المالية ،وقابلة للتطبيق
على منشـــــ ت األعمـال المـاليـة والمـدققين الخـارجين والمنظمين ا خرين ،ولتحســـــين التحكم
المؤسـسـي دعا التقرير إلى زيادة فاعلية لجان التدقيق والى امتالكها مصـادر مالية وسـلطة لتنفيذ
مســـؤولياتها ،وتقوم بمراجعة تقويم اإلدارة حول اســـتقاللية المدقق الخارجي ،أما هيئة األوراق
المالية فقد أكدت على إلزام الشـركات بتشـكيل لجان تدقيق مكونة من أعضـاء مسـتقلين عن اإلدارة
على أن تقوم هذه اللجان بإصــدار تقرير تصــف فيه مســؤولياتها ونشــاطاتها خالل العام ضــمن

( )Committee Of Sponsoring Organization( )هي لجنة وطنية تم تشكيلها عام  1985حيث تمثل هذه اللجنة كل
من معهـد المحـاســـــبين القـانونيين األمريكي ،جمعيـة المحـاســـــبين األمريكيـة ،معهـد المـديرين المـاليين األمريكي ،معهد
المدققين الداخليين األمريكي ومعهد المحاسبين اإلداريين األمريكي
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التقرير السـنوي للشـركة ،وعلى هذه اللجان أن تضـع دليل مكتوب توضـح فيه مهامها وأهدافها.
)(Bean & James,1999,P.47
وكذلك تضـمن التقرير الحاجة لوجود بيئة رقابية سـليمة وتدقيق داخلي موضـوعي يدعو لضرورة
اإلفصاح عن مدى فعالية الرقابة الداخلية(Treadway ,Op.Cit, 1987,P.3).
وفي عام ( )1992أصـدرت( )Treadway/COSOتقرير آخر ذا عالقة بالتحكم المؤسـسـي
تحت عنوان“Internal Control – Integrated Framework” :
حيث وفر هذا التقرير المقياس الذي من خالله يمكن للشـركات أن تعمل على تقويم أنظمة الرقابة
الداخلية وتحسين األداء)COSO, 1992,P.8( .
تبعت هذه التقرير دراسة أخرى لـــ ـ ( )COSOصممت لتطوير إدارة المخاطر الستخدامها من
قبــل المــديرين ومــدراء اإلدارة والمراقبين في تنفيــذ أي إطــار رقــابيCarcello & (.
)Hermanson, 1999,P3
ونشرت ( )COSOفي عام ( )1999تقريرها الثالث تحت عنوان:
"Fraudulent Financial Reporting: 1987-1997, an Analysis of U.S
"Public Companies
حيـث تم تحليـل التقـارير المـاليـة للشـــــركات األمريكيـة التي أظهرت حاالت االحتيـال والتزوير في
تقاريرها المالية خالل ( )10ســـنوات بعد أن أصـــدرت تقريرها األول ،وملخص التحليل ا تي:
()COSO, 1992,P.11
 -1تم التركيز على حاالت االحتيال بين الشركات.
 -2تشمل حاالت احتيال المدير التنفيذي و /أو المدير المالي للشركة.
 -3قصـــــور في أعمـال مجـالس اإلدارة ولجـان التـدقيق للشـــــركـات الـذي وقع فيهـا االحتيـال من
حيث(االفتقار لالستقاللية ،الخبرة ،واالجتهاد الشخصي).
 -4تعرضـت نصـف الشـركات التي نُشـرت عنها التقارير إلى الفشـل بعد مدة قليلة من ممارسـة
أعمالها بسبب االحتيال.
وفي نهـاية ( )2003وبداية ( )2004عادت ( )COSOمرة أخرى للتقـدم خطوة نحو األمام في
إطار عمل يلبي احتياجات الشــركات اطلق عليه " إدارة مخاطر الشــركة "( :)ERMيقوم على
أسـاسـه تحديد وتحليل المخاطر من منظور متكامل لجميع نواحي الشـركة ،والذي سـيسـتخدم من
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قبل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بصــرف النظر عن مدى حجمها ،كما وان هذا االطار ركز
على ضــــرورة المعرفة بالرقابة وإدارة المخاطر لجميع المســــتويات اإلدارية للشــــركة وأهمية
دراسـة المخاطر خالل صـياغة االسـتراتيجية والعالقات المتداخلة للمخاطر عبر مكونات الشـركة
وعند كل مستوى إداري فيها)COSO, 1992,P.4( .
واسـتجابة لكارثة ( )Enronو( )()Andersonففي آذار( )2002أصـدرت ) (CGCمركز
التحكم المؤسـسـي في جامعة ) (Kennesaw State Universityمبادئ تحكم مؤسـسـي
في القرن الحادي والعشـرين للشـركات المسـاهمة ولتعزيز مصـالح المسـتثمرين ،حاملو األسـهم،
مصــــالح مســــتخدمي التقارير المالية ،وأشــــارت المبادئ إلى أهمية التداخل الفعال بين اإلدارة،
المديرين ،والمدققين وتدعو جميع الشـــركات لتعزيز وظيفة التدقيق الداخلي الفعالة وهذه المبادئ
تحدد عناصر مثل ،االستقاللية ،الخبرة ،القيادة واإلفصاح(CGC, 2002, P.8( .
في منتصــف ( )2002واســتجابة للكوارث المالية في )(Enron, WorldCom, BCCI(
 )Global Crossingوالكثير من الشـــــركـات األخرى ،حيـث قـادت إلى إصـــــدار قـانون
) )2002 Sarbanes-Oxleyوالـذي مهـد الطريق إلصـــــالح شـــــامـل وذلـك بطلـب تقـارير
إضـــافية وشـــهادة مصـــداقية لها من قبل المدير التنفيذي والموظفين الماليين ،أن القانون الجديد
اقترح إعداد التقارير الجديدة للمســاعدة في اســتعادة ثقة المســتثمر في أعمال الشــركة(Tone .
)at the Top, March 2003, Issue 17, P.1
اهتمـت مجـالس معـايير المحـاســــبـة والتـدقيق الـدوليـة التـابعـة لالتحـاد الـدولي للمحـاســـــبين)(IFA
بضـرورة إبراز فكرة التحكم المؤسـسـي وعالقتها باسـتمرارية الشـركات ولتأكيد ذلك ما أشـارت
إليه الفقرة)(23من معيار المحاسـبة الدولي رقم ( )1الصـادر عن مجلس معايير المحاسـبة الدولية
) (IASBالموســــوم "عرض البيانات المالية" إلى ا تي " عند إعداد البيانات المالية يجب على
اإلدارة إجراء تقويم لقدرة الشــــركة على االســــتمرار"(IASB, ISA: No. 1, 2001, .
)P.18

( )تُعد من اكبر شــركات بالعالم بمجال الغاز والطاقة ولها فروع كثيرة وعديدة ،أما شــركة أندرســون للتدقيق من اضــخم
شـــــركـات التـد قيق بـالعـالم ويقـدر عـدد العـاملين فيهـا بـأنحـاء العـالم مـا يقـارب ( )160الف موظف ،نتســــبـب انهيـار تلـك
الشركتين خسائر يصعب حصرها.
( BCCL )مصرفا ً عالميا ً يضم عدة شركات ذات العالقة مع بعضها البعض وهو متحرر من السيطرة الحكومية.
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كمـا أشـــــارت الفقرة ( )17من معيـار التـدقيق الـدولي رقم ( )570الصـــــادر عن مجلس معـايير
التدقيق الدولي ( ) IAASBالموسـوم" :اسـتمرارية الشـركة " على المدقق تقويم تقديرات اإلدارة
لقدرة الشركة على االستمرار " )(IAASB,ISA:No.570 ,2003 ,para17
كمـا أصـــــدر مجلس معـايير التـدقيق الدولي معيـار التـدقيق الدولي رقم  260الموســـــوم " إظهـار
شـؤون التدقيق ذات الصـلة بمسـؤوليات التحكم المؤسـسـي" والذي تناول فيه الموضـوعات الرئيسـة
األتية(IAASB,ISA:No.260 ,2003, Para 11) :
 .1التغيرات في السياسات المحاسبية.
 .2الدعاوى القضائية.
 .3الحاالت التي تثير جدالً حول قدرة الشركة على االستمرارية.
 .4حاالت الضعف المادية في الرقابة الداخلية.
أما مجلس األبحاث ( )Conference Boardوالذي يضـم في عضـويته عدة منشـ ت تجارية
تم تأسيسها في حزيران ( )2002والذي يمثل جهة رقابة وتوجيه على المنش ت العامة والخاصة
فقد أصـدر عدداً من التوصـيات " الثقة بمنشـ ت األعمال المالية العامة والخاصـة " من اجل اتخاذ
اإلجراءات الالزمة لتحسين كل من التحكم المؤسسي ،والتدقيق والممارسات المحاسبية.
في شــباط ( )2004أقرت هيئة األوراق المالية ( )()SECالئحة بضــوابط التحكم المؤســســي
تتضمن هذه الالئحة طلبا ً بإجراء تدقيق داخلي لمنش ت األعمال المالية المدرجة تحت ()NYSE
لتحســـين معايير التحكم المؤســـســـي ،مشـــيرة بذلك إلى د
أن التدقيق الداخلي هي الوظيفة النظامية
األكثر قدرة على تمييز المخاطر وكشــــف الفجوات المدمرة المحتملة في نظام الرقابة الداخلية.
)(Tone at the Top, Feb. 2004, Issue21, P.3
ونتيجة لما تقدم يرى الباحث أن النظام األمريكي ركز في التحكم المؤسـسـي على القوة والسـلطة
بيد اإلدارة وبصـورة خاصـة لدى اإلدارة التنفيذية ولهذا السـبب ال يتمتع المسـاهمون بأية قدرات
للتـأثير ف ي قرارات اإلدارة ،حيـث يجيز النظـام األمريكي لمنشـــــ ت األعمـال المـاليـة على تبني
المشــــروعات ذات المخاطر الكبيرة الن البنوك في أمريكا غير قادرة على اإلشــــراف والرقابة
على زيادة المخاطر بصـــورة فعالة هذا من جهة ،وكذلك فان معظم القواعد تحد من قدرة البنوك
على األشـراف والرقابة على المقرضـين من جهة أخرى ،وان قوى السـوق غير قادرة على تنظيم

(www.sec.gov )
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اإلدارة وتحســين التحكم المؤســســي ،وان الســياســات الســائدة تقلل من دور الســوق في الرقابة
الشركاتية.
 2-2-1-1التحكم المؤسسي لمنظمة التنمية والتعاون االقتصادي (:)()OECD
تعود بدايات االتفاق ما بين منظمة التنمية والتعاون االقتصـادي) (OECDمع البنك الدولي على
زيادة التعاون والحوار في مجال التحكم المؤســـســـي إلى عام ( )1999وذلك اســـتجابة للحاجة
المتزايدة للدول التي ترغب في تقوية التحكم المؤسـسـي ،حيث يوجد إجماع دولي على أن التحكم
المؤسـسـي السـليم يُعد قاعدة أسـاسـية القتصـاد السـوق و آلياته في األجل الطويل ،وتم فعالً إصـدار
مبادئ التحكم المؤســســي ومن أهم ما تضــمنته هذه المبادئ حقوق المســاهمين وكيفية إنصــافهم
ودور أصـحاب المصـالح في التحكم ومسـؤوليات مجلس اإلدارة واإلفصـاح والشـفافية ،وقد نالت
المبادئ قبوالً واسـعا ً باعتبارها مجموعة مقاييس للتحكم المؤسـسـي قابلة للتطبيق عالميا ً والتي تُعد
كنماذج إقليمية ووطنية متنوعة ومتبناة من قبل شركات خاصة لتكون مقارنة مرجعية لقياس أداء
التحكم المؤسسي)OECD, 1999, P.11( .
في عام ( )2003اســـتعملت مجموعة التوجيه في التحكم المؤســـســـي لــــــــ ( )OECDحول
الخصـخصـة والتحكم المؤسـسـي للشـركات المملوكة للدولة لتطوير مجموعة من اإلرشـادات غير
الملزمة وأفضــل التطبيقات حول التحكم المؤســســي للشــركات المملوكة للدولة ،مجموعة العمل
والتي تتضــمن ممثلين من بلدان األعضــاء في ( )OECDوالبنك الدولي وصــندوق النقد الدولي
كمراقبين تعهدوا بتقديم اسـتشـارات شـاملة خالل مدة تطوير هذه اإلرشـادات ،كما أنها اسـتشـارت
عدد كبير من األطراف المســتفيدة مثل مجلس األعضــاء والـــــ ـ ( )CEOsللشــركات المملوكة
للدولة ودوائر التدقيق الحكومية واالتحادات والبرلمانات وقد أوصـلت هذه اإلرشـادات مع البلدان
غير األعضاء ،أظهرت هذه اإلرشادات كتكملة لمبادئ (.)OECD
في ( )2005نشـرت ( )OECDإرشـادات عن التحكم المؤسـسـي للشـركات المملوكة للدولة ،فإن
مصــطلح الشــركات المملوكة للدولة تشــير إلى الشــركات التي تمتلك الدولة الســيطرة الواضــحة
عليها من خالل ملكية مميزة ذات أغلبية أو أقلية كاملة ،ومع ذلك فإن العديد من هذه اإلرشــادات
( )شركة نشأت عام  1960وتضم اكثر من  24دولة متقدمة وهذه الشركة من اصل الشركة األوربية للتعاون االقتصادي
الذي نشأت عام  1940أهدافها محاولة وضع أسس محاسبية تطلب فيها من الشركات الدولية االلتزام بمعايير
وأخالق وسلوك جيد عند قيامها بأعمال تلك الدول ومن هذه الدول
Australia, Belgium, Canada, Denmark, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy,
Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the
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مفيدة في حاالت عندما تســتبقي الدولة حصــة صــغيرة نســبيا ً في شــركة ما ،وتغطي اإلرشــادات
المجاالت األتية(OECD,2005,P4-5) :
 .1ضــــمان اطار قانوني وتنظيمي فعال للشــــركات المملوكة للدولة ،حيث أن هذه الشــــركات
وشركات القطاع الخاص تتنافس لكي تتجنب التشويه السوقي.
 .2الدولة تســد مســد المالك ،ينبغي أن تقوم الدولة مقام المالك المطلع والفعال وتؤســس ســياســة
ملكية واضــحة وبناءة بضــمان أن التح كم المؤســســي لهذه الشــركات يعزز بأســلوب شــفاف وذا
مسؤولية مع الدرجة الضرورية من االحتراف والفعالية.
 .3المعاملة العادلة لحاملي األسـهم ،ينبغي على الدولة والشـركات المملوكة للدولة تمييز الحقوق
لجميع المسـاهمين طبقا ً لمبادئ ( )OECDللتحكم المؤسـسـي لضـمان معاملتهم العادلة والوصـول
العادل للمعلومات المشتركة.
 .4العالقات مع أصـحاب المصـالح ،ينبغي على سـياسـة ملكية الدولة تمييز وبشـكل تام مسـؤوليات
الشـركات المملوكة للدولة تجاه أصـحاب المصـالح وتتطلب بأن يبلغون في عالقاتهم مع أصـحاب
المصالح.
 .5اإلفصــــاح والشــــفافية ،ينبغي على الشــــركات المملوكة للدولة أن تالحظ معايير عالية من
الشفافية طبقا ً لمبادئ ( )OECDللتحكم المؤسسي.
 .6مســـؤوليات مجالس الشـــركات المملوكة للدولة ،ينبغي على مجالس هذه الشـــركات امتالك
الســلطة الضــرورية والكفاءات والموضــوعية إلنجاز وظائفها لإلرشــاد االســتراتيجي ومراقبة
العمل اإلداري ،يجب على المجالس العمل بتكامل وتكون مسؤولة عن تصرفاتها.
وسيتم التطرق إلى بعض الدول المنتمية إلى منظمة التنمية والتعاون االقتصادي منها:
 المملكة المتحدال:لقد أثار موضـوع التحكم المؤسـسـي النقاش الكبير في المملكة المتحدة بعد الفضـائح المالية وانهيار
الشـــركات الذي حدث أواخر الثمانينات وأوائل التســـعينات ،والذي قاد المســـاهمين والبنوك إلى
القلق على اسـتثماراتهم ،وقد جعل ذلك الحكومة في المملكة المتحدة تدرك أن التشـريعات السـائدة
والتنظيم الذاتي ال يعمالن بصورة جيدة.
أن أول لجنة حول التحكم المؤســســي وضــعت في بريطانيا كانت عام ( )1991عندما طلب من
( ) Sir Adrian Cadburyأن يترأس لجنـة حول الجوانـب المـاليـة للتحكم المؤســـــســـــي،
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وتشـــكلت لجنة ( )Cadbury Committeeوهي لجنة تدقيق الشـــؤون المالية للشـــركات
البريطانية وتتضــــمن ممثلين عن مســــتويات الصــــناعة البريطانية ،وتحددت مهمتها بوضــــع
الممارسات التي تساعد الشركات في تحديد وتطبيق الرقابة الداخلية من اجل منع حدوث الخسائر
الكبيرة في هذه الشركات.
 ألمانيا:تلعب البنوك األلمانية دوراً كبيراً في التحكم المؤســســي حيث تمتلك القوة والســلطة والمعلومات
لإلشـراف بفعالية على نشـاطات اإلدارة والتدخل فيها .وعلى الرغم من أن البنوك األلمانية تمتلك
( )%6من أســهم الشــركات األلمانية إال إنها تمارس رقابة فعالة على أغلبية حق التصــويت في
الجمعيات العمومية للشــركات األلمانية ،حيث تمتلك البنوك األلمانية حصــة كبيرة في الشــركات
نتيجـة القروض التي تقـدمهـا لهم ،حيـث تقترض الشـــــركـات األلمـانيـة حوالي ( )4.2دوالراً من
البنوك مقابل (دوالر) واحد تحصـــل عليه هذه الشـــركات من أســـواق رأس المال .بينما تقترض
الشـــركات األمريكية ( )0.85دوالراً من البنوك مقابل (دوالر) واحد تحصـــل عليه من أســـواق
راس المال .وأن الدور البارز للبنوك األلمانية يخلق تعارضـــات واضـــحة بين مســـاهمة البنوك
الكب رى من جهة وباقي المســـاهمين في الشـــركات من جهة أخرى ،وبذلك تســـتطيع هذه البنوك
ممارسـة الدور اإلشـرافي والرقابي على اسـتعمال األموال المقترضـة من قبل الشـركات ،ونظراً
لهـذه القـدرة اإلشـــــراقيـة فـان البنوك األلمـانيـة تلعـب دوراً بـارزاً في اقتصـــــاد هـذه الـدولـة.
)(Jonathan, 1999, P.9
لذلك يالحظ بان االختالف الكبير بين نظام التحكم المؤســــســــي في ألمانيا والواليات المتحدة ال
يتمثـل بـالنفوذ الـذي تمـارســـــه البنوك ،بـل بـالـدور المختلف الـذي تلعبـه األســـــواق الرأســــمـاليـة
(البورصـــات) ومجالس إدارات الشـــركات وعلى هذا األســـاس ظهر اختالف في بعض فقرات
مبادئ التحكم المؤســســي لهذه الوالية عن باقي المنظمة تبعا ً للبيئة المحيطة وهذا ما ســيوضــحه
جدول رقم ( ) 13إضـافة إلى مدى تشـابه البيئة األلمانية مع البيئة العراقية من حيث سـيطرة البنك
المركزي العراقي على عمل المصارف العراقية الخاصة.
 اليابان:أصـدرت اللجنة الحكومية للتحكم المؤسـسـي في اليابان تقريرها بشـأن مبادئ التحكم المؤسـسـي في
تشـرين األول( 1997/والتي تم تعديلها في تشـرين األول 2001/لتصـبح  14مبدأ) ولعل أهم ما
تضمنته هذه المبادئ ،المساءلة المحاسبية واإلفصاح)Japan Committee,2001,P.8( .
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يتميز األنموذج الياباني للتحكم المؤسـسـي بشـبكة معقدة من تقلبات حصـص األسـهم المتداخلة بين
الشـركات وهو ما يعرف بــــــ ) (Keiretsuوبموجبه تعتبر البنوك اليابانية في مركز صـدارة
الشــبكة وللبنوك القدرة في الحصــول على مقاعد في مجلس اإلدارة في الشــركات التابعة لشــبكة
) (Keiretsuوبصــورة خاصــة عندما تصــبح التدفقات النقدية غير مســتقرة ،وتحصــل اإلدارة
على العديد من المكاســـب من األنموذج الياباني الذي يتميز بســـيطرة البنوك وتداخل الملكية بين
الشـــــركـات اليـابـانيـة الن هـذا النظـام يلزم اإلدارة بـاالبتعـاد عن الســـــيطرةJonathan, (.
)Op.Cit, P.12
ومن ثم تغير أنموذج التحكم المؤسـسـي الياباني منذ التراجع االقتصـادي األخير وبدأ يأخذ االتجاه
األنموذج األمريكي الذي يركز على المديرين التنفيذيين بصـفتهم السـلطة المركزية في الشـركات
ولجان مجالس اإلدارة التي تشــرف على أداء المديرين التنفيذيين ،حيث تهدف اليابان إلى تحقيق
الكفـاءة والشــــفـافيـة إلدارة الشـــــركات المتعـددة ،وطبقـا ً لةنموذج الجـديد فإن اإلدارة تختـار لجـان
لإلشراف على التنفيذ ،لتحل محل نظام التدقيق الداخلي وهو شكل من أشكال إعادة الهيكلة .حيث
اتجه التحكم المؤســــســــي إلى التعديل في عدة اتجاهات " تعديل التشــــريعات التجارية المتعلقة
بالتحكم المؤســــســــي وركز على الوظائف التي يقوم بها المدققين الداخليين في الشــــركات ،وثم
تعزيز وظيفة اإلشراف التي يقوم بها.
 3-2-1-1التحكم المؤسسي في بعض الدول العربية:
تُعد مصـــر من الدول العربية التي اهتمت بالتحكم المؤســـســـي كنتيجة النهيار بعض الشـــركات
الكبرى فيها في ا ونة األخيرة ففي عام ( )2001تم االنتهاء من أول تقرير للتحكم المؤســـســـي
في مصـــــر ،حيـث قـام البنـك الـدولي بـالتعـاون مع وزارة التجـارة الخـارجيـة وهيئـة ســـــوق المـال
وبورصــة األوراق المالية شــارك فيه عدد من المراكز البحثية وشــركات المحاســبة والمراجعة
والمهتمين من االقتصــــاديين والقانونيين حيث خلص التقرير إلى أهم نقاط القوة والضــــعف في
مجال التحكم المؤســـســـي بكل من قطاع المال والشـــركات وقد أشـــار التقرير في مجمله إلى أن
مفهوم ومبادئ التحكم المؤسـسـي في مصـر متواجدة في نسـيج عدد من القوانين الحاكمة ولوائحها
التنفيذية وتعديالتها ،وأخذت على عاتقها تطور البنية التشـــريعية والتنظيمية للتحكم المؤســـســـي
وكذلك تطوير البنية المؤســســية واالرتقاء بأســاليب اإلدارة وزيادة الوعي لدى األفراد والعاملين
باألسـواق ،حيث اتخذت بعض اإلجراءات لتدعيم الممارسـات الجيدة بالسـوق المصـرية باالتسـاق
مع المعايير والقواعد العالمية منها:
› استخدام نظام الكرتوني لتداول المعلومات باإلصدارات الجديدة بما يخص السوق.
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› تطبيق النظام ا لي للتسوية والمقاصة والحفظ المركزي.
› وجود صندوق لضمان التسوية.
› إصدار قواعد جديدة للقيد بالبورصة.
› إصدار معايير للمحاسبة المصرية تتسق مع مثيالتها العالمية.
› الزام الشركات بتقديم تقارير مالية ربع سنوية(.أبو العطا ،2003 ،ص)47
وأكد التقرير أن النظام الفعال للتحكم المؤسـسـي يعتمد على ضـوابط داخلية وخارجية معاً ،وفيما
يخص الضـــوابط الداخلية فهي الترتيبات التي تقو م بها الشـــركة بهدف تحديد العالقة بين اإلدارة
والمســاهمين وأعضــاء مجلس اإلدارة أصــحاب المصــالح ،وحتى تنجح هذه الضــوابط البد من
تدعيمها بشركات خارجية تتفق مع ظروف االقتصاد ،من أمثلة الضوابط الخارجية قوانين حقوق
الملكية والقطاع المصـرفي والقوانين المنظمة إلشـهار اإلفالس وسـوق األوراق المالية( .نصـار،
 ،2003ص ،)23أما في الجانب المصــــرفي فقد عقد في مصــــر مؤتمر الحوكمة من المنظور
المصـــرفي في شـــباط 2003 ،حول دور البنك المركزي في تعزيز مبادئ الحوكمة( .قضــــايا
واتجـاهـات :حوكمـة الشـــــركـات ،2003 ،ص )10-1وقـد عقـد المؤتمر األول لالتحـاد العربي
لخبراء المحاسـبة القانونيين -المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في مصـر حول التدقيق الداخلي في
اطار حوكمـة الشـــــركات في ( 26-24ايلول  )2005/ومن الدول العربيـة األخرى التي اهتمت
بالتحكم المؤسـسـي هي األردن حيث عقدت عدة مؤتمرات تنادي باتباع معايير التحكم المؤسـسـي
في شـركاتها وذلك بسـبب انهيار احد مصـارفها (البتراء) ،وحسـب ما أوضـحه الخوري في بحثة
الـذي قـدمـه للمؤتمر الـذي جرى في عمـان ( ")2003حيـث ســـــعى األردن إلى االنـدمـاج في
االقتصـاد العالمي ليسـتفيد من ظاهرة العولمة المنتشـرة في هذا الكون ،وقام باالنضـمام إلى منظمة
التجـارة العـالميـة ،والدخول في اتفاقية الشـــــراكة األوربية وفي اتفاقية التجارة الحرة مع الواليات
المتحـدة األمريكيـة ،وقـد ســـــبق ذلـك تحريره للتجـارة وللعملـة المحليـة وإزالـة الحواجز الجمركيـة
وإلغائه لســـياســـة الدعم الحكومي واطالق قوى الســـوق لتصـــارع العرض والطلب ولتفعل قوى
السـوق فعلها في تح ديد األسـعار .حيث جرت مؤتمرات عدة عن التحكم المؤسـسـي في (،2002
 )2003وآخرها المؤتمر الخاص بالتحكم المؤسـسـي على الشـركات الذي انعقد في ( 14شـباط/
 ) 2005ورعتـه هيئـة األوراق المـاليـة حيـث تبنى البنـك الـدولي حـالـة التحكم المؤســـــســـــي في
الشـــــركــات األردنيــة من حيــث مقــارنتهــا بــالمســــتويــات المعمول بهــا في منظمــة الــدول
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الصـناعية) (OECDبالمقارنة مع المتوسـط العاملي كما حسـبه خبراء البنك(.دليل المحاســبين،
االردن)2005 ،
 3-1-1األبعاد األساسية للتحكم المؤسسي:
يعتمد النظام الفعال للتحكم المؤسـسـي على ضـوابط داخلية وخارجية معا ً فالضـوابط الداخلية وما
هي إال عبـارة عن الترتيبـات التي تقوم بهـا الشـــــركـة بهـدف تفويض المخـاطر عن طريق تحـديـد
العالقة بين اإلدارة والمســـاهمين وأعضـــاء مجلس اإلدارة أصـــحاب المصـــالح وحتى تنجح هذه
الضـوابط البد من تدعيمها بالضـوابط الخارجية المتفقة مع ظروف االقتصـاد( .نصـار،2003 ،
ص)23
أن النظرة الجديدة للتحكم المؤســـســـي ليســـت أحادية البعد كالربح أو الخســـارة وإنما هو ثالثية
األبعاد وكاالتي:
▪ البعد االقتصادي :من حيث المعلومات المالية والمعلومات غير المالية.
▪ البعد البيئي :من حيث اثر إنتاج السلعة أو بيعها وتقديم الخدمة في البيئة.
▪ البعد االجتما عي :من حيث أثر القيم ومســــتويات الســــلوك والعالقات المتبادلة مع أصــــحاب
المصالح المختلفة وليس مع المساهمين فقط على نشاطات الشركة.
وعلى هذا األســاس تم تقســيم أبعاد التحكم المؤســســي إلى أبعاد داخلية ،وأبعاد خارجية كما في
الشكل رقم ( )6وكاالتي-:
 1-3-1-1األبعاد الداخلية:
وتتكون من االتي:
أ -مجلس اإلدارال:
دأبت غالبية مجالس اإلدارة على أن يكون دورها شكلي وغير فاعل وال يساهم في وضع الخطط
االســتراتيجية ،إذ اكتفى الكثير من أعضــاءها حضــور االجتماعات واالســتماع إلى وجهات نظر
الجهات التنفيذية وصـــاحبة القرار اليومي دون أن يكون لها دوراً هاما ً في وضـــع اســـتراتيجية
الشـركة وخططها وتحديد البدائل لتجاوز حاالت الضـعف التي تعيشـها ،وبسـبب المتاعب الكبيرة
التي مرت بها كثير من الشـركات فقد نادى المسـاهمون واألطراف المختلفة ذوي العالقة ،خاصـة
الممولين أو الموردين أو الدائنين المختلفين أو العاملين بالشـــركات إلى ضـــرورة تحميل مجالس
اإلدارة مســؤولياتهم بوضــع االســتراتيجيات والخطط وأدوات المتابعة والرقابة بما في ذلك ربط
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هذه الجهات بالمجالس مباشـرةً لتكون المجالس أداة فاعلة في مراعاة إتباع التحكم المؤسـسـي من
قبل مختلف المستويات اإلدارية داخل الشركات ابتداءاً من اإلدارة العليا ومروراً برؤساء األقسام
أو مدراء الوحدات المختلفة داخل الشركة)NACD,1996, p7).
وقد وصـــف الكاتبان ) (Monks & Minowمجلس اإلدارة "على انه الرابط بين األشـــخاص
الذين يوفرون رأس المال (المســاهمين) واألشــخاص الذين يســتخدمونه لخلق قيمة للشــركة وهذا
يعني انه بمثابة حلقة الوصـــل والربط ما بين مجموعة صـــغيرة وقوية تدير الشـــركة ومجموعة
كبيرة ومنتشـرة ولكن بدون قوة نسـبية تدير إدارة الشـركة بشـكل جيد .والعناصـر األسـاسـية لدور
مجلس اإلدارة يمكن أن تميز باالتي(Monks & Minow, 2001, P22):
▪ مراجعة االستراتيجيات الرئيسية للشركة ومن ثم المصادقة عليها.
▪ مراقبة أعمال المدير التنفيذي للشركة.
▪ اإلشراف على تطوير وتنفيذ استراتيجية الشركة.
▪ مراقبة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية للشركة.
▪ مراقبة األنشـطة وكافة العمليات لضـمان عدالة المعاملة بين كافة األطراف ذات الصـلة بنشـاط
الشركة.
أما لجنة ( )NACD Blue Ribbonفقد ركزت على دور مجلس اإلدارة في اإلشـــراف على
عملية التخطيط االستراتيجي وكان لها هدفين(NACD, 2000b, P15):
› األول هو مساعدة المدير التنفيذي في أداء المهام الملقاة على عاتقه بكفاءة وفعالية.
› والثاني هو ربط مجالس اإلدارة بجميع أنواع الشركات في استراتيجية موحدة.
وكذلك أوضـــحت( )COSOبأن على مجلس اإلدارة مراقبة المخاطر التي تحيط بنظام المراقبة
في الشــركة ،وان إطار المراقبة الداخلية لـــــــ( )COSO,1992, P12( )COSOاســتخدم
لتوجيه جهود مجلس اإلدارة مع مناقشــــة الخطوط العامة لضــــبط وتقويم المخاطر مع المدققين
الداخليين.
وأخيراً فان مســـؤولية مجلس اإلدارة تكمن في تمثيل المســـاهمين الذين ســـاهموا في رأس مال
الشــركة وعليه تقع مســؤولية المســاهمة بتشــغيل أموالهم في أفضــل صــيغة بما تعود عليهم بأكبر
منفعة ممكنة.
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أما في أداءهم لواجباتهم ،فان أعضـاء مجلس اإلدارة يلزمون بمقياسـين قانونيين إال وهما "مقياس
واجب الرعاية ،ومقياس واجب الوالء " )(NACD, 2000a, P14
حيث يتطلب مقياس واجب الرعاية من المديرين االتي-:
 العمل بإخالص ووفاء عا ٍل. حق االطالع على كافة القضايا التي تخص الشركة بغض النظر عن كونها سرية أو علنية. حضور االجتماعات بشكل منتظم. االلتزام بتقديم التقارير المالية المطلوبة في التوقيت المناسب وبالسرعة الممكنة. األيمان المطلق بجدوى عملهم في الشركة.أما مقياس واجب الوالء يعني:
 عدم استغالل الموقع لتحقيق األرباح أو المكاسب الشخصية. العمل ألفضـل منفعة لصالح الشركة وليس للصالح الذاتي ،حيث تأتي الشركة في المقام األولمن مصالحه.
 أن يكون موضع ثقة ونزاهة في أدائه ألعمال الشركة.وخالصـة لما تقدم فان مجلس اإلدارة يقوم بتحديد الخطوط العامة للتفويض والصـالحيات وتحديد
المسـؤوليات في سـبيل تنفيذ أعمال الشـركة وفقا ً للسـياسـات والخطط التي يضـعها مجلس اإلدارة
وحتى يتحقق ذلك البد من أن يتوفر في أعضـــاء مجلس اإلدارة اإلحســـاس بالمســـؤولية والتفهم
الواضـــــح للعمـل وان يكونوا ذوي فكر متجـدد متعلق بـأحكـام الرقـابـة والتنظيم واإلشـــــراف الـذي
يؤدي بالضرورة إلى إنجاح عملية التحكم المؤسسي والى تحقيق الشركة ألهدافها وسياساتها.
ب .الهيكل التنظيمي:
ويشـــير إلى البناء التنظيمي العام ،ومســـتويات تقســـيمه رأســـيا ً والعالقات التي تربط فيما بين
مكونات النظام رأسيا ً وأفقياً(.الحسون والقيسي ،1991 ،ص)50
وهو ترتيب لخطوط المســــؤولية داخل الشــــركة (هورنجون ،1996 ،ص )316ويتأثر الهيكل
التنظيمي بعدد من العوامل منها :حجم المنظمة ،طبيعة نشـاطها ،أهدافها ،وشـكل الملكية ،ونوعية
المعلومات المطلوبة (الحسون والقيسي ،1991 ،ص )50ويشمل الهيكل التنظيمي عملية ترتيب
العالقات المتبادلة بين أجزاء ووظائف الشـركة ويشـير إلى التسـلسـل الهرمي للسـلطة بحيث يؤدي
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إلى تحديد الواجبات وتوزيع المسؤوليات وخطوط التفويض للسلطات بحيث يكون التفويض كافيا ً
لكل إداري لضــــمان قدرته على تحقيق النتائج المتوقعة منه ،كما تتوقف فاعلية الهيكل التنظيمي
على مدى مساهمة األطراف المختلفة في الشركة في تحقيق أهدافها وكذلك يقود الهيكل التنظيمي
إلى التوجيه والذي هو أداة إدارية تســـعى من ورائه اإلدارة إلى فهم طبيعة الســـلوك اإلنســـاني
وقيادته نحو تحقيق ما تسـعى إليه الشـركة .وان وجود هيكل تنظيمي واضـح يحدد كالً من مناطق
الســـلطة ومناطق المســـؤولية وتعززه مجموعة من األنظمة مثل :نظام داخلي للشـــركة ،ونظام
للرقابة الداخلية ثم بعد ذلك واالهم نظام لمحاســبة المســؤولية يوفر من المؤشــرات المالية وغير
المالية التي تستخدم كمعيار للمساءلة وتقويم األداء(Birkett, et al., 1999, P14).
جـ .النظم المحاسبية والرقابية:
النظام بالمفهوم العام بأنه " مجموعة من األجزاء أو العناصـــر التي تعمل معا ً حســـب إجراءات
وقواعـد محـددة لتحقيق هـدف أو مجموعـة من األهـداف (عبـدالخـالق ،1982 ،ص )7أمـا النظـام
المحاسبي فأنه " مجموعة متناسقة ومتكاملة من الوسائل واإلجراءات واألساليب مصممة لغرض
معالجة األحداث والوقائع االقتصــــادية التي تؤثر ،أو يفترض أنها ســــتؤثر على نتيجة نشــــاط
الشــركة ،و مركزها المالي ،بطريقة ( أو طرق) مالئمة لطبيعة عمل الشــركة وبشــكل اقتصــادي
يسـاهم في حماية موجودات الشـركة ووفقا ً للقواعد والمعايير المحاسـبية القانونية والعرفية وتقديم
المعلومات والتقارير المطلوبة إلى اإلدارة والجهات الخارجية في التوقيتات المناســبة( .الحســون
والقيسي ،1991 ،ص)41
تســـــاعـد هـذه النظم على توفير مـا يحتـاجـه مســـــتخـدمو المعلومـات التخـاذ قراراتهم كون النظـام
المحاســبي يشــكل القاعدة األســاســية للمعلومات حيث يقوم نظام المعلومات المحاســبي بتلخيص
وتجميع المعلومـات لمتخـذي القرارات في الشـــــركـة لـدعم القرار االســـــتراتيجي أو التكتيكي أو
التشــــغيلي بكفاءة وفعالية في اتخاذ القرارات خاصــــة في اســــتخدام تقنيات الحاســــوب .فالنظم
المحاسـبية ليسـت وسـيلة للقيام باألعمال المحاسـبية فقط إنما وسـيلة لتحقيق جملة من الغايات وفي
مقدمتها توفير حاجة عدة جهات وأطراف داخلية إلى المعلومات المحاسـبية السـتخدامها في اتخاذ
القرارات والتوجيـه والرقـابـة .وهـذه الحـاجـة إلى المعلومـات تختلف بـاختالف المســـــتوى اإلداري
وحسـب طبيعة الشـركات وحجمها وكفاءة تنظيمها اإلداري والبشـري فضـالً عن توفير معلومات
لحاجة األطراف الخارجية.
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أما نظام الرقابة الداخلية فهي خطة تنظيمية إدارية ومحاســــبية للضــــبط الداخلي عند اســــتخدام
عوامـل اإلنتـاج المتـاحـة لـدى الشـــــركـة وصـــــوالً إلى اعلى معـدالت ممكنـة من الكفـايـة اإلنتـاجيـة.
(جمعة ،2000 ،ص)81
وتؤثر هذه النظم في عملية التحكم المؤســســي إذ كلما كانت هذه النظم فعالة وكفوءة ســاهمت في
إيجابية وتفعيل التحكم المؤسسي.
د .نظم االتصاالت والخدمات:
فتح التطور الح ديث في تكنولوجيا المعلومات وشبكة المعلومات الدولية بشكل خاص المجال أمام
إمكانيات جديدة لتقرير وتحسين التحكم المؤسسي وذلك عن طريق تبادل األخبار واالستراتيجيات
وهذا يسـاعد المسـاهمين على التغلب على مشـاكل العمل ،وجعل المسـتثمرين الدوليين على إطالع
على أنشـطة التحكم المؤسـسـي (OECD, 2001, Op.Cit,P7) ،حيث مكنت وسـائل االتصـال
الحديثة من تواصـل نقل المعلومات بكفاءة وسـرعة محلية وعالمية وتُعد شـبكة المعلومات الدولية
أحد أهم وسائل االتصال التي أدت إلى تعزيز أهمية المعلومات وإعطائها ميزة الوصول السريع،
وكذلك توليد وعي متزايد لدى المساهم حول قضايا التحكم المؤسسي.
هـ .نظم التقنية:
يتصـف هذا العصـر بأنه عصـر العلم والتقنية فالعالم اليوم يتجه وبقوة نحو اسـتخدام النظم التقنية
(اسـتخدام الحاسـوب) نظراً ألهميتها البالغة في المعالجة السـريعة والحفظ الكبير للمعلومات ،وفي
شـــــركات األعمـال فأن للحـاســـــب ا لي دور كبير في إنجـاز نشـــــاطات عمليـة عديدة من أهمها
المحاسـبة واإلدارة فالحاسـب ا لي يسـتخدم كعنصـر مهم من عناصـر نظام المعلومات المحاسـبية
ألنه يشـكل اإلدارة التقنية التي يتم بواسـطتها معالجة بيانات العمليات اليومية وتخزين المعلومات
المحـاســـــبيـة والتي تقوم بخـدمـة متخـذي القرار عن طريق عرض المعلومـات بطريقـة تكون بعيـدة
عن تحيز التحكم وبالتالي تؤدي إلى الدقة والســــرعة في األعمال والمعلومات التي تخدم اإلدارة
والجهات الرقابية.
و .قيم الشركة واستراتيجيتها:
وتتعلق بالســلوك األخالقي للعاملين في الشــركة وبمســتوى عا ٍل من الســلوك المثالي والقيم فيها
والقـائمـة على أخالق المهنـة من نزاهة وموضـــــوعية وأمانة في تنفيذ عمليات الشـــــركة وتحقيق
أهدافها.
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أن تحديد استراتيجية الشركات من مسؤولية مجلس اإلدارة حسب ما ذكر سابقاً ،وتحديد األهداف
االستراتيجية يجب أن تكون مبنية على دراسة واضحة لجميع العاملين والمتعاملين مع الشركات،
وفضــــالً عن ذلـك فـأن منظومـة القيم التي تســـــود الشـــــركـات يجـب أن تكون جزءاً من هـذه
االســتراتيجية ،وعليه فكلما نجحت مجالس اإلدارة في تحديد وتوضــيح هذه القيم والتثقيف عليها
كلما اقتربت الشـــركات من تحقيق أهدافها االســـتراتيجية وان وجود رؤيا واضـــحة تحدد معالم
اسـتراتيجية الشـركة مع األدوات التي تكفل تحقيق هذه الرؤية وذلك من خالل ترجمتها إلى خطط
وأهداف قصيرة وبعيدة المدى(Lorsch & Sailer,2003,P106) .
 2-3-1-1األبعاد الخارجية:
انتقل التحكم المؤسـسـي من الموضـع الهامشـي ليحتل المكانة التي يسـتحقها في عقول المسـتثمرين
والشــركات وأســواق األوراق المالية ،حيث حدث تحول أســاســي في طريقة تفكير المســتثمرين،
فالموضــوعات التي لم يكن التفكير فيها ممكنا ً من جانب كثيرين في مجتمع االســتثمار باعتبارها
موضـوعات تخص المشـرعين في بعض األسـواق الصاعدة أصبحت ا ن من المتطلبات الرئيسية
لةسواق المالية في أرجاء العالم .فأن بعض األبعاد الخارجية التي تؤثر وتتأثر بالتحكم المؤسسي
تتضمن االتي )(Morrison,2002,P20
أ -البيئة االقتصادية والسياسية واالجتماعية:
وتتعلق بالمعلومات المالية وغير المالية وطبيعة األنظمة السـياسـية في الدولة وأثرها على التحكم
المؤسـسـي أن كان سـلبا ً أو إيجابا ً فضـالً عن البيئة االجتماعية التي تتعلق بالقيم ومسـتويات السـلوك
والعالقات المتبادلة مع أصـــحاب المصـــالح المختلفة ،وقد تعاظم بشـــكل كبير في ا ونة األخيرة
أهمي ة التحكم المؤســــســــي لتحقيق كل من التنمية االقتصــــادية والحصــــانة القانونية والرفاهية
االجتماعية لالقتصـــاديات والمجتمعات ،فعلى الصـــعيد االقتصـــادي تتنامى أهمية اتباع القواعد
السليمة للتحكم المؤسسي لتحقيق االتي:
›

ضـــمان قدر مالئم من الطمأنينة للمســـتثمرين والمســـاهمين على تحقيق عائد مناســـب

الستثماراتهم ،مع العمل على الحفاظ على حقوقهم وخاصة حقوق األقلية من المساهمين.
›

تعظيم قيمة اسهم الشركة وتدعيم تنافسية الشركات في أسواق المال العالمية وخاصة في

ظل استحداث أدوات وآليات مالية جديدة وحدوث اندماجات أو استحواذ أو بيع لمستثمر رئيسي.
›

التأكد من كفاءة تطبيق برامج الخصـخصـة وحسـن توجيه الحصـيلة منها إلى االسـتخدام

األمثل لها ،منعا ً ألي من حاالت الفساد التي قد تكون مرتبطة بذلك.
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›

توفير مصـادر تمويل محلية أو عالمية للشـركات من خالل الجهاز المصـرفي أو أسـواق

المال ،وخاصة في ظل تزايد سرعة حركة انتقال التدفقات الرأسمالية.
›

تجنب االنزالق في مشـــاكل محاســـبية ومالية بما يعمل على تدعيم واســـتقرار نشـــاط

الشـركات العاملة باالقتصـاد ودرء حدوث انهيارات باألجهزة المصـرفية أو أسـواق المال المحلية
والعالمية والمساعدة في تحقيق التنمية واالستقرار االقتصادي(.أبو العطا ،2003 ،ص)48
وهو األمر الذي أكده ( ) Winklerبشـــدة عندما أشـــار إلى أهمية التحكم المؤســـســـي في تحقيق
التنمية االقتصـــادية وتجنب الوقوع في مغبة األزمات المالية ،من خالل ترســـيخ عدد من معايير
األداء بما يعمل على تدعيم األسـس االقتصـادية باألسـواق وكشـف حاالت التالعب والفسـاد وسـوء
اإلدارة بالشــكل الذي يؤدي إلى كســب ثقة المتعاملين في هذه األســواق ،والعمل على اســتقرارها
والحد من التقلبات الشـــديدة بها بما يعمل على تحقيق التقدم االقتصـــادي المنشـــودWinkler, (.
)1998, P10
أما على صـعيد الرفاهية االجتماعية حيث إن الشركات تؤثر وتتأثر بالحياة العامة ألفراد المجتمع
وإن أداءها يمكن أن يؤثر على الوظائف والدخول والمدخرات والمعاشـات ومسـتويات المعيشـة،
وغيرها من األمور المرتبطة بحياة األفراد والشـركات بالمجتمع ،ومن ثم مسـاءلة الشـركات عن
التزامها في االطار األشمل لرفاهية وتقدم المجتمع)Winkler, 2001, P7( .
ب -الشفافية في اإلفصاح المالي الخارجي:
وهي عمليـة تقـديم معلومـات صـــــحيحـة وكـاملـة إلى كـل األطراف ذات العالقـة بمـا تشـــــتمـل عليـه
التقارير السنوية والسياسات المحاسبية وتقارير التدقيق الخارجي ومقاييس اإلنجاز.
ولقد تزايدت أهمية اإلفصـاح عن المعلومات المحاسـبية بعد تزايد الدور االقتصـادي ألسـواق المال
وبعد أن أصـبحت المعلومة المحاسـبية المنشـورة مصـدراً هاما ً التخاذ القرار وذات قيمة ،ومن هنا
نال موضـوع اإلفصـاح والشـفافية اهتمام كبير من قبل الباحثين والجمعيات المهنية المتخصـصـة
بوضـــع المعايير المحاســـبية )IFAC,2004,P262( ،وحتى من قبل هيئات األســـواق والتي
عمدت على إصـدار تعليمات خاصـة باإلفصـاح ،ولكي يؤدي اإلفصـاح عن المعلومات دوره البد
من مراعاة مجموعة من العناصر األساسية منها:
-

مراعاة دراســة الجدوى االقتصــادية في تحديد مســتوى اإلفصــاح المطلوب توفيره في

التقارير المالية المنشـــورة ،حيث تقوم هذه الدراســـة على أســـاس أن المعلومات المحاســـبية هي
كغيرها من السـلع يترتب على إنتاجها تحمل كلفة اقتصـادية يجب أن يتم احتسـابها وعرضـها في
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إطـار تحليـل الكلفـة  /المنفعـة والـذي يقضـــــي بـان ال تتجـاوز كلفـة المعلومـة المنفعـة المتحققـة منهـا
وكذلك في نطاق ما يعرف بمفهوم التقارير المالية متعددة األغراض.
-

أصـبح مفهوم اإلفصـاح المثالي أو الكامل شـيئا ً من الماضـي ليحل في عصـرنا الحاضـر

مفهوم اإلفصاح الواقعي أو المناسب.
-

يتحدد مسـتوى اإلفصـاح المناسـب عادةً في ظل مجموعة من العوامل أو المتغيرات لعل

من أهمها :الشخص الذي سيستخدم المعلومات ثم الغرض الذي ستستخدم فيه.
-

من العناصـر األخرى التي يتوجب مراعاتها بالنسـبة لإلفصـاح كل من توقيت اإلفصـاح

عن المعلومات ثم المكان المناسـب لإلفصـاح عنها ضـمن التقرير المالي ،ذلك ألن المعلومة التي
يتم توفيرها في غير موعدها المناســـب أو تعرض له في مكان يصـــعب الوصـــول إليه هي بكل
تأكيد معلومة ال فائدة منها(Walk & Dodd, 2001,P55).
تعتمد نزاهة الســــوق المالي للدولة على نوعية المعلومات المالية الخاصــــة بالشــــركة والمتاحة
للمسـتثمرين ويُعد اإلفصـاح الواضـح السـليم والمؤهل للثقة أمراً مطلوبا ً لكفاءة تكوين رأس المال
والسـيولة في األسـواق المالية ،وكلما زادت درجة الشـفافية كلما زادت درجة اإلحسـاس بالمسـاواة
والعدالة التي يعتقد المســتثمرون بوجودها في تلك األســواق ،وكلما ازدادت أيضــا درجة ترحيب
أولئك المستثمرين بتقديم رؤوس األموال(Gregory & Lilien, 2003, P205) .
وان مجلس اإلدارة يتحمل المســـؤولية النهائية عن نزاهة اإلفصـــاح المالي للشـــركة والذي يُعد
بمثابة حجر األسـاس في التحكم المؤسـسـي للشـركة ،واألداة الرئيسـية لمحاسـبة مجلس اإلدارة أمام
المساهمين)Millstein,2003, P32) .
وفي هذا الصـــدد اقترحت شـــركة التمويل الدولية ( )IIFفي عام ( )2002أن يتم إصـــدار بنود
تشـريعية للتحكم المؤسـسـي يمكن أن يتم تضـمينها بكل من قوانين أسـواق المال والشـركات ،كما
تؤكد الشـــــركة انه على الرغم من أهميـة البنود التشـــــريعيـة المقترحة ،إال إن األمر الذي يفوقهـا
أهميـة هو مـدى كفـاءة المنـات التنظيمي والرقـابي حيـث يتعـاظم دور أجهزة اإلشـــــراف في متـابعـة
األســــواق وذلك باالرتكاز على دعامتين هامتين :اإلفصــــاح والشــــفافية ،والمعايير المحاســــبية
السليمة.)IIF, 2002, P4(.
جـ -االلتزام بالمعايير الدولية المحاسبية والرقابية والجودال:
أي القيام بجهود مشتركة لتقليل االختالفات بين هذه المعايير والعمل على إيجاد التنسيق والتعزيز
بينها ،على أن يؤدي ذلك إلى إيجاد معايير تكون أسـاسـا ً لوضـع معايير محاسـبية ورقابية عالمية
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موحدة لتحسـين فعالية المقارنة بين البيانات المالية على المسـتوى العالمي ،ووضـع وسـائل ملزمة
يتفق عليها والتقييد بها في المستقبل عن طريق االتفاق على آلية موحدة مشتركة تساعد الشركات
على توحيد الطرائق التي تســـتخدم لقياس األحداث المالية وإيصـــال النتائج لمســـتخدمي التقارير
المالية لتكون أكثر ثقة ومالءمة لتعزيز دور التحكم المؤسسي.
أن صـدمة انهيار الشـركات المسـاهمة العامة المذكورة سـابقا ً في المبحث األول ،كانت نتيجة لعدم
التزامها بقوانين الشــركات وهيئة األوراق المالية والتمسـك بمعايير رفيعة المســتوى من الســلوك
األخالقي والمهني ،قد هز أسواق رأس المال ونزع الثقة في مجتمع وعالم األعمال .ومن األهمية
إعادة الثقة وتقويتها بالنسـبة للجمهور بالمعايير المحاسـبية والتحكم المؤسـسـي ،ومن الواضـح بان
كفاءة األســواق المالية ســوف تتضــرر إذا لم يثق المســتثمرون بالتقارير المالية المقدمة لهم من
الشـركات المسـاهمة ،وهناك حاجة قوية وملحة إلعادة ثقة المسـتثمرين والعاملين باتخاذ الخطوات
الالزمة لحماية مصــــالحهم المشــــروعة ،وإعادة الثقة في مخرجات النظام المحاســــبي المتمثلة
بالتقارير المالية المنشـورة والمطالبة بتشـريعات أكثر وأقوى من اجل حماية الجمهور من السـلوك
غير القانوني واألخالقي( .دهمش وأبوزر ،2003 ،ص)6
يرى البـاحـث في هـذا المجـال ،ضـــــرورة تحميـل الحكومـة مســـــؤوليـة حمـايـة مصـــــالح الجمهور
باإلشـراف على المعايير المحاسـبية ومبادئ التحكم المؤسـسـي .إن احد العناصـر األسـاسية للمعايير
المحاســبية هو أن التقارير المالية يفترض أن " تعرض بعدالة " فضـالً عن التأكيد بانها تُعد وفق
الممارسـات المحاسـبية المتعارف عليها والمقبولة قبوالً عاماً ،ومطلوب من المدققين اعتبار ما إذا
كـانـت التقـارير المـاليـة تعرض بعـدالـة المركز المـالي للشـــــركـة ونتيجـة أعمـالهـا وقـائمـة التـدفقـات
النقدية.
ونظراً للحاجة إلى معايير محاسـبية سـليمة في جميع أرجاء العالم فقد بدأت المنظمة الدولية للجان
األوراق المالية ( )IOSCOفي بداية التســعينات بالمطالبة بوضــع مجموعة موحدة من المعايير
المحاســـبية يمكن اســـتخدامها كجواز مرور في أســـواق األوراق المالية بمختلف الدول وقررت
المنظمة أن افضــل فرصــة لوضــع هذه المجموعة الموحدة من المعايير المحاســبية لجميع أرجاء
العالم تكمن في البناء على المعايير التي وضــــعتها لجنة المعايير المحاســــبية الدولية(.)IASC
(جودوين وجولدبرج ،2003 ،ص)232
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د -مصادر التمويل الخارجي الرأسمالي والتشغيلي:
يعمل التحكم المؤســـســـي على كفاءة اســـتخدام الموارد وتعظيم قيمة الشـــركة وتدعيم تنافســـيتها
باألسـواق ،بما يمكنها من جذب مصـادر تمويل محلية وعالمية للتوسـع والنمو ويجعلها قادرة على
خلق فرص عمل جديدة مع الحرص على تدعيم اســـتقرار أســـواق المال واألجهزة المصـــرفية،
األمر الذي يؤدي إلى تحقيق الكفاءة والتنمية االقتصــادية المطلوبة(.أبو العطا ،2003 ،ص)48
حيث تنعكس آثار التحكم المؤســســي على مصــادر التمويل بشــكل مباشــر والســيما المســاهمون
والمسـتثمرون لذا يتم األخذ في الحسـبان توقعات المسـاهمين بنمو معقول في قيمة السـهم من جهة
واال لتزام بحقوق ومصـــــالح األطراف األخرى المســـــتخـدمـة للتقـارير المـاليـة من جهـة أخرى،
وبالنسـبة للمسـتثمرين فأن رأسـمالهم سـوف يغادر السـوق إذا ما أصـاب الضـعف التحكم المؤسـسـي
والـذي يؤدي إلى االنخفـاض في أســــعـار األســـــهم وبـالتـالي إلى إلحـاق الضـــــرر بـالمســـــاهمين
والمستثمرين معاً.
هـ -مصادر المواد األولية واألجزاء والمكونات:
تعـد المواد األوليـة إحـدى أهم ركـائز العمليـة اإلنتـاجيـة و الخـدميـة التي تقوم بهـا الشـــــركـات للقيـام
بأعمالها واسـتمرارها عن طريق اإلنتاج والحصـول على األرباح والتي تؤدي إلى إنجاح الشـركة
وتطورها وبقائها وهذا ما يتطابق مع رؤية التحكم المؤسسي لها.
و -السوق الخارجية والداخلية:
تؤثر السـوق الخارجية والداخلية على السـياسـات التي تتبعها الشـركة من حيث التفاعل واالنسـجام،
وأن ظروف وطبيعة السـوق تؤثر بشـكل أو ب خر على الشـركة من حيث قدرتها على أداء مهامها
وتنفيـذ أعمـالهـا ونجـاحهـا في إدارة مخـاطر الســـــوق ومراقبـة النتـائج المتعلقـة بهـا والتي تقود إلى
وضع استراتيجيات العمل ومتابعتها بما يحقق أغراض التحكم المؤسسي وأهدافه.
وان األســـــواق االنتقـاليـة والمنبثقـة هي في موقع مفيـد ا ن لكونهـا قـادرة على التعلم من أخطـاء
األســـــواق المتطورة والتي تكشـــــف خالل مـدة زمنيـة ،وبمـا إن الـدول المنبثقـة واالنتقـاليـة تعـاني
مؤخراً من صــعوبات اجتماعية ومالية مهمة في االنتقال إلى اقتصــاد ســوق حرة ولتطوير نظام
يمكن أن ينافس الدول المتطورة إنها تســـتفيد من كونها قادرة على رؤية وفهم األســـباب الحقيقية
المتعلمة من االقتصــاديات األخرى ،ويحاول الدول االنتقالية التغلب على الضــغط لخصــخصــة
أســواقها عندما يدعم النظام نظام الســوق الحرة خاصــة عندما يكون متدني التطور وال يملك بنية
تحتية في المكان المناســب لدعم نظام الســوق الحرة بصــورة كافية ،وعلية فأن من المهم للســوق
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الحرة أداء مهامها وذلك بوضــع البنية التحتية للســوق الحرة في المكان المناســب ،ومن الصــعب
التسـريع بالخصـخصـة ومعايير السـوق الحرة ما لم يوضـع دعم للسـوق الحرة لرؤية أداء وظيفتها
بصــورة مناســبة.وان اقتصــاد الســوق الحر العادل الذي يشــجع االســتثمار والمنافســة ســوف لن
يتواجد أبداً ما لم يكن هنـاك نظـاما ً رقابيـا ً في المكـان المنـاســـــب مع موازنات وفحوصـــــات كافية
وتوفير ضـمان معقول للعامة في أن المعلومات المقدمة مناسـبة وكافية للقرارCatherine & (.
)Sullivan, 2003, P18
وبعد عرض الدعائم واألركان واألبعاد األسـاسـية للتحكم المؤسـسـي ،حيث تعد من العوامل التي
تؤثر في أسـاليب التحكم المؤسـسـي وكذلك على عمليات صـنع القرار وعلى نجاح الشـركات في
المدى الطويل ،لذا فأن المبادئ تركز على المشـكالت المقترنة بأسـاليب التحكم المؤسـسـي والتي
تنتج عن الفصـل بين الملكية والرقابة ،كذلك تؤخذ بالحسـبان بعض القضـايا التي تتصـل بعمليات
صـنع القرار في الشـركات ومن بينها القضـايا البيئية واألخالقية ،عليه سـيتم تناول مبادئ التحكم
المؤســـســـي لعدة جهات مختلفة من اللجان والهيئات والشـــركات لمعرفة مدى التشـــابه والتباين
بينهما.

البيئة االقتصادية
والسياسية
واالجتماعية
الشفافية في
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الخارجي
قيم الشركة
واستراتيجي
تها
االلتزام بالمعايير
الدولية المحاسبية
والرقابية والجودة

السوق الخارجية
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التنظيمي
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النظم
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رسم توضيحي  :2األبعاد الداخلية والخارجية للتحكم المؤسسي
المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات الدراسة2020 ،م.
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 4-1-1مقومات التحكم المؤسسي
أطلق بعض الكتاب على التحكم المؤسـسـي بأنه نظام والقسـم ا خر انه مفهوم ،وسـتتعامل الباحث
مع التحكم المؤســســي في هذه الدراســة على أنه نظام يتكون من " مجموعة من األنظمة الفرعية
التي تتداخل العالقات بين بعضـــها البعض وبين النظام الذي يضـــمها والتي يعتمد كل جزء منها
على األخر في تحقيق األهداف الذي يسعى إليها هذا النظام الكلي "(حمادي ،1977 ،ص)8
والذي الشــك فيه إن النظام الفعال للتحكم المؤســســي يعتمد على ضــوابط داخلية وخارجية معاً،
وبالنسبة للضوابط الداخلية فهي عبارة عن الترتيبات التي تقوم بها الشركة بهدف تحديد المخاطر
عن طريق تحديد العالقة بين اإلدارة والمســاهمين وأعضــاء مجلس اإلدارة أصــحاب المصــالح،
وحتى تنجح هذه الضــــوابط البد من تدعيمها بشــــركات خارجية تتفق مع ظروف االقتصــــاد.
(نصار ،2003 ،ص)23
وعليه فأن مدخالت النظام تمثل المســـاهمين بالتحكم المؤســـســـي حيث تعمل هذه األطراف معا ً
لتحقيق األهداف المرسومة للشركة كما في الشكل(.)12
لذا فأن نظام التحكم المؤســــســــي الفعال يتطلب مصــــادر كافية لمراقبة المخاطر والرقابة ،هذه
المصــــــادر هي (العمليــات) التي توجــه نحو مســــــاعــدة الشـــــركــة على تحقيق أهــدافهــا
وغاياتها(المخرجات ) ،ولكن اذا ما عانت الشــــركة من فشــــل في الرقابة الداخلية ،فأن احتمالية
تحقيق غاياتها وأهدافها تتالشـى بصـورة سـريعة ،وعليه فأن أنشـطة نظام التحكم المؤسـسـي الفعالة
تصــمم لتحافظ على قيمة الشــركة ،ووفقا ً لـــــــ ،(IIA, Springs,2002,P12) IIAتتواجد
الشركات لغرض إضافة قيمة أو منفعة لمالكيها المساهمين األخرين ،الزبائن وبالتالي توفر هدف
لوجودهـا .لـذا فـان وجود نظـام رقـابي قوي على أعمـال اإلدارة ،لتعزيز االحتمـاليـة بـان األهـداف
والغايات الموضــــوعة ســــوف تتحقق ،وإن اإلدارة تخطط ،وتنظم ،وتوجه أداء األعمال لتوفير
تأكيد معقول بأن األهداف والغايات ســيتم تحققها ،وعليه فأن الرقابة هي نتيجة التخطيط والتنظيم
والتوجيه المناســب من قبلها ،وفي ســياق التحكم المؤســســي فأن األســاس هو التأكيد بأن الرقابة
تكون المكان المناسب لتحديد المخاطر الرئيسية للشركة.
لذا فأن احد المخرجات الرئيســــية للتحكم المؤســــســــي الجيد وهو وجود مجلس يســــتطيع تفهم
اسـتراتيجية الشـركة ،وان يكون واعيا ً للمخاطر المرتبطة بهذه االسـتراتيجية ،ولديه أنظمة رقابية
فعالة تبين المواضع التي تتجاوز حدود المخاطر.

38

لـذا فـأن اعتمـاد مجلس اإلدارة على مقـاييس األداء من النـاحيـة التقليـديـة والتي تكون مبنيـة على
أســــاس الجوانب المالية فقط مثل (صــــافي الدخل) والعائد على االســــتثمار ،لغرض تقييم أداء
الشـركة المسـاهمة سـيكون محدوداً ،لذا اقترحت الجمعية الكندية للمحاسـبين اإلداريين ()CMA
توجيهات وإرشـادات جديدة للتحكم المؤسـسـي لتقييم قيادة الشـركة المسـاهمة وأدائها ،وأداء مجلس
اإلدارة نفســه ،وكذلك تزود بتغذية راجعة في أي وقت تظهر الحاجة لذلك ،وليس في نهاية عمل
القوائم المالية ،وتســــتخ دم التوجيهات الجديدة مجموعة متعددة األبعاد لمصــــفوفات األداء المالي
وغير المـالي كمـا في الشــــكـل رقم( ،)11وهـذه األبعـاد مبنيـة على أربعـة مجـاالت ترتبط بجوهر
قيمة الشركة وهي(Elliott & Jamie, 2003-2004, P53):
من الناحية المالية :تركز على مصــالح المســاهمين وتعرض ما اذا كانت االســتراتيجية المتبعة
في الشـركة قد نجحت ماليا ً أم فشـلت ،ومن ناحية أصـحاب المصـالح :فهناك مقاييس تعكس الكيفية
التي تلبي الشـركة من خالل أنظمتها وعملياتها الداخلية مصـالح المسـاهمين ،ومن ناحية العمليات
الـداخليـة لمعمـال :فهنـالـك مقـاييس تبين إلى أي مـدى تؤدي فيـه الشـــــركـة أنظمتهـا وعمليـاتهـا
الـداخليـة ،وأخيرا من نـاحيـة التعليم والنمو التنظيمي :فهنـالـك مقـايس تقيس إلى أي مـدى تهي
الشركة نفسها لمواجهة تحديات المستقبل من خالل أصولها التنظيمية والبشرية.
العمليات الداخلية
لألعمال
مقاييس أداء األنظمة والعمليات الداخلية

التعليم
والنمو
التنظيمي

مصالح
المساهم

تطوير
األصول
التنظيمية
والبشرية

الناحية المالية
مقاييس األنظمة والعمليات

أصحاب المصالح

رسم توضيحي  :3مصفوفة األداء المالي وغير المالي
المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات الدراسة2020 ،م.
حيث ترتبط هذه المجاالت مع بعضـــها البعض لتســـاهم مجتمعةً في قياس مدى إنجاز الشـــركة
ألهدافها االســتراتيجية وإيجاد قيمة الشــركة ،لذا يُعد األداء المالي وغير المالي األداة الذي يجب
أن تنظم الشـركة ويصـبح جزءاً من عملية اإلبالغ اإلداري بدال من أن يخدم فقط كمورد إضـافي
للمعلومات المطلوبة من قبل مجلس اإلدارة وعلى ضوء التغذية الراجعة.
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تبنت العديد من الشـــركات في الســـنوات األخيرة مدخل االعتماد على األنشـــطة ألغراض إدارة
الكلفة ،محققة بذلك منافع جوهرية شـملت العديد من الجوانب في تلك الشـركات وعلى المسـتويات
التشـغيلية واالسـتراتيجية متضـمنة تحسـين العمليات وتحديد الكلف وتخفيضـهما واتخاذ القرارات
وتحليل الربحية.
 5-1-1األطراف المشمولة بالتحكم المؤسسي:
من خالل اسـتعراض أهداف التحكم المؤسـسـي في المبحث األول والتي تسـعى اإلدارة إلى تحقيقها
فأن األمر يتطلب تحديد األطراف المشـمولة بالتحكم المؤسـسـي والخاضـعة للمسـاءلة المحاسـبية
وهي مجلس اإلدارة ،اللجـان المنبثقـة عن مجلس اإلدارة (لجنـة التـدقيق) ،اإلدارة العليـا ،إدارة
التـدقيق الـداخلي ،التـدقيق الخـارجي ،وفي بعض الحـاالت يضـــــاف اليهم المشـــــرعين ،النقـابـات
والجمعيات المهنية التي تسـهم بعملية التحكم المؤسـسـي ،والشـكل رقم()13الذي يوضـح العالقات
بين األطراف الذين يكونون مسـاهمين إيجابيين في عملية التحكم المؤسـسـيHermanson (.
)& Rittenberg, 2003, P.27
حملة األسهم
العامة
المساهمين

مجالس المدراء
لجان التدقيق
اإلدارة

المدققين الداخليين

التدقيق الخارجي

المشرعون

النقابات والجمعيات
المهنية

رسم توضيحي  :4األطراف المشمولة والمساهمة بالتحكم المؤسسي
)Source: (Hermanson & Rittenberg, 2003, P27
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وبعد تحديد األطراف المشـمولة بالتحكم المؤسـسـي اصـبح باإلمكان تحديد األطراف المسـتفيدال
من التحكم المؤسسي والتي تبدأ بتدرج واسع من-:
المســـاهمين ،المســـتثمرين ،المدينين ،الموردين ،الموظفين والعمال ،المجتمع بصـــفة عامة ،هذه
األطراف هم المسـتفيدون المباشـرون أو غير المباشـرين للشـركة التي بحاجة ألن يسـيطر عليهم
من قبل األطراف المشمولة والمساهمة بالتحكم المؤسسي.
 2-1مفهوم التدقيق الداخلي وأثر تطوره على فعالية التحكم المؤسسي
 1-2-1مفهوم وتطور التدقيق الداخلي
عرف بأنه مجموعة من أوجه النشــــاط المســــتقلة التي
قدمت عدة تعاريف للتدقيق الداخلي ،فقد ُ
تنشـــئها اإلدارة للقيام بخدمتها في التحقق من العمليات والقيود بشـــكل مســـتمر لضـــمان صـــحة
البيانات المحاســبية واإلحصــائية والتأكد من كفاية المخصــصــات المعدة لحماية أصــول وأموال
الشـــركة ،والتحقق من إتباع العاملين في الشـــركات للســـياســـات والخطط واإلجراءات اإلدارية
المرسـومة ،وأخيرا قياس مدى صـالحية تلك الخطط والسـياسـات وجميع وسـائل المراقبة األخرى
في أداء أغراضـــها واقتراح التحســـينات الالزم إدخالها عليها حتى يصـــل المشـــروع إلى درجة
الكفاية اإلنتاجية القصوى( .أب وغزالة وآخرون ،2001 ،ص)225
كما عرفها معهد المدققين الداخليين ( )IIAبأنها "وظيفة تقويم مسـتقلة تنشـأ داخل الشـركة لفحص
وتقويم األنشـطة كخدمة لها ،بهدف مسـاعدة أفراد الشـركة على تنفيذ مسـؤولياتهم بفعالية من خالل
تزويد األفراد العاملين بالشــــركة بالتحليالت والتقويمات والتوصــــيات والمشــــورة والمعلومات
المختصـــة بفحص األنشـــطة وتشـــمل أهداف الت دقيق أيضـــا توفير رقابة فعالة بتكلفة معقولة ".
)(IIA, 1996/1997, P1
ثم طورت لجنة العمل التابعة لمعهد المدققين الداخليين ( )IIAتعريفا ً للتدقيق الداخلي أشـارت فيه
إلى انه " نشـاط مسـتقل وتأكيد موضـوعي ذو طبيعة اسـتشـارية يهدف إلى إضـافة قيمة للشـركة
وتحســين عملياتها ،و يســاعد التدقيق الداخلي الشــركة على تحقيق أهدافها من خالل انتهاج مدخل
موضـــــوعي لتقويم وتحســـــين فعـاليـة إدارة المخـاطر وفعـاليـة الرقابة وفعـاليـة عمليـة إدارة التحكم
المؤسسي"(IIA, 1999a, P5) .
ونتيجـة لتعريف معهـد المـدققين الداخليين ( )IIAالحـديث فإنه يلزم مهنـة التـدقيق الداخلي في جميع
أنحاء العالم على اللجوء إلى إعادة هندســــة مهمة ،حيث تشــــمل إعادة بناء وظائف التدقيق على
الوجه األكمل والتركيز على عمليات الدعم واألعمال األســاســية لمســاعدة الشــركات على تحقيق
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أهداف عملها حيث تشــمل إعادة الهندســة

( )

مبادئ أســاســية ضــمن وظيفة التدقيق الداخلي والتي

تتمثل با تي(Walker &Barton, 2002,P41-42):
إعادة بناء الفكر األساسي لــــوظيفة التدقيق الداخلي في الشركة ،حيث إنها تشارك في

.1

بناء االســتراتيجية وإضــافة قيمة للشــركة وذلك عن طريق مســاعدة اإلدارة على تحقيق أهداف
الشركة.
.2

إعادة تأسيس مركز التدقيق الداخلي على ضوء الدور الحديث له.

.3

إعادة تصميم عمليات التدقيق الداخلي ليتالءم مع الدور الحديث.

.4

إعادة تصميم بناء قسم التدقيق الداخلي على أساس دوره الحديث.

 2-2-1الخدمات التي تؤديها وظيفة التدقيق الداخلي في ظل التحكم المؤسسي:
أن وظيفة التدقيق الداخلي أخذت في التطور السـريع بسـبب أن العديد من الشـركات بلغت وظيفة
التدقيق الداخلي فيها موقع يطالب به التخاذ القيادة ووصــول صــوته إلى اعلى جهة في الشــركة
وذلك لمساعدة الشركة في تقويم وتنفيذ وتوضيح مخاطر اإلدارة وعمليات الرقابة ضمن الشركة.
وتقدم وظيفة التدقيق الداخلي خدمات عدة يمكن تجميعها في مجموعتين أساسيتين هما:
خدمات التأكيد الموضــوعي والخدمات االســتشــارية واللتان تُعدان من األهداف الحديثة للتدقيق
الداخلي.
خدمات التأكيد الموضـــوعي :توفر تقويم مســـتقل حول إدارة المخاطر والرقابة وعمليات التحكم
المؤســــســــي .وتتمثل في االرتباطات المالية ،األداء ،اإلذعان ،وســــالمة النظام ولغرض توفير
خدمات التأكيد الموضـــوعي فان المدققين الداخليين بحاجة الن يكونوا مســـتقلين وموضـــوعين
وتتمثل شخصيتهم بالتكامل والكفاءة والرعاية والسلوك األخالقي.
الخدمات االسـتشـارية :هي أنشـطة خدمة الزبون ،وهي ما يتفق عليه مع الزبون من حيث طبيعة
ومجال الموضـــوع محل التدقيق لغرض إضـــافة قيمة وتحســـين عمليات الشـــركة ومن أمثلتها،
النصيحة ،التسهيل ،وتصميم العملية والتدريب.

( )

تعريف إعادة الهندسة :إعادة التفكير األساسي وإعادة تصميم جذري لعليات الشركة لتحقيق التحسينات الكبيرة في
مقاييس معاصرة وحاسمة لةداء مثل ،الكلفة ،نوعية الخدمة ،السرعة ،يصبح شيء مألوف
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ويمكن أن تســـــهم وظيفـة التـدقيق الـداخلي في تقويم أداء وظـائف األنظمـة الـداخليـة بموضـــــوعيـة
وموثوقيـة وهـذه تمثـل (خـدمـات التـأكيـد) ،أمـا خـدمـة دعم تصـــــميم هـذه األنظمـة لتوفير توصــــيـات
محددة تمثل(خدمات استشارية)(Ruud, 2001, P85).
وعليه فأن األنشـــطة التي تؤديها وظيفة التدقيق الداخلي في دعم التحكم المؤســـســـي تدور حول
إدارة المخاطر والرقابة والتي تتمثل با تي:
 -1إدارال المخاطر:
ووفقـا ً لمعهـد المـدققين الـداخليين ( )IIAفـإن إدارة المخـاطر " هي احتمـاليـة تنفيـذ أو عـدم تنفيـذ امر
ما أو عمل ما قد يؤثر بشكل سلبي على الشركة أو النشاط تحت المراجعة "(Hermanson ،
) & Rittenberg, 2003, P35وبعبارة أخرى هي فرصة حدوث أي شيء سي والمخاطر
تتضـمن كلفة الفرصـة المرافقة للعمل ،أما في سـياق التحكم المؤسـسـي فان النشـاط الرئيسـي للتدقيق
الـداخلي فيمـا يتعلق بـالمخـاطر هو مراقبتهـا ،آخـذاً بنظر االعتبـار جميع الخطوات القـانونيـة لغرض
تحديد وتقويم التأثير المحتمل للمخاطر على الشـركة ،وكذلك مراقبة اسـتراتيجية المخاطر الحالية
والرقابة المالزمة لها ،ومن ثم تقرير استراتيجية الشركة وأخيرا مراقبة المحيط لمخاطر جديدة.
وان عمـل المـدقق الـداخلي في هـذا المجـال هو تقويم المخـاطر الحـاليـة ورفع تقرير حول ذلـك
التقويم إلى اإلدارة أو إلى لجنة التدقيق أو كالهما متضمنا ً الفقرات األتية(Ibid, P36):
 .1تقويم المخاطر الحالية لنطاق المدقق ووضـــع تقرير حول ذلك التقويم لإلدارة ،لجنة التدقيق،
أو كالهما.
 .2تطوير خطة تنظيمية لتقويم المخاطر عبر الشركة.
 .3قيادة أنشطة إدارة المخاطر عندما تحدث فجوة ضمن الشركة.
 .4تسهيل تقويم المخاطر من خالل طرق التقويم الذاتي للمخاطر.
 .5تقويم المخاطر المرافقة مع التطورات المحاســــبية الجديدة ،وفي حال لم يتم الســــيطرة على
المخاطر لمستويات مقبولة ومقررة سلفا ً فأنه ينصح بإيقاف العملية.
 .6مساعدة اإلدارة على تنفيذ نموذج إدارة المخاطر عبر الشركة.
 -2الرقابة:
الرقابة وجدت لتحديد المخاطر وبالتالي التأكيد على أنظمة المحاســـــبة وعلى فصـــــل مناســـــب
للواجبات ،ووفقا ً لــــــ ـ ( )IIAأن الرقابة في أي عمل من قبل اإلدارة ،هو لتعزيز االحتمالية بان
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األهداف والغايات الموضـــوعة ســـوف تتحقق ،فان اإلدارة تخطط ،وتنظم ،وتوجه أداء األعمال
لتوفير تأكيد معقول بان األهداف والغايات ســـيتم تحقيقها ،وعليه فأن الرقابة هي نتيجة التخطيط
والتنظيم والتوجيه المناسـب من قبل اإلدارة ،وفي سـياق التحكم المؤسـسـي فأن األسـاس هو التأكيد
بان الرقابة تكون المكان المناســب لتحديد المخاطر الرئيســية للشــركة ،واإلدارة تنفذ الرقابة بينما
المسـاهمين األخرين في التحكم المؤسـسـي يلعبون دوراً أكثر من دور اإلشـراف أو التقويم .ولقد
ســـــاهم المـدققون الـداخليون في تـأديـة الوظـائف األتيـة(Hermanson &Rittenberg, :
)2003,P55
 .1اختبـار الرقـابـة على اإلذعـان في المجـاالت الوظيفيـة ،ورفع النتـائج في تقرير إلى اإلدارة،
واذا كان هاما ً يرفع إلى لجنة التدقيق.
 .2مساعدة اإلدارة في تصميم نظام شامل للرقابة ،متضمنا ً اختبار الرقابة داخل الشركة.
 .3مساعدة اإلدارة في إعداد تقرير حول فعالية الرقابة الداخلية.
 .4تحديد أوجه القصــور في الرقابة الداخلية ومســاوئ عدم إيصــال المعلومات إلى المســتويات
العليا في الهيكل التنظيمي للشركة.
 .5تنفيذ طرق اختبار (ممكننة) ،باستخدام نظام ممكنن لتعزيز فعالية الرقابة.
 .6تســهيل عملية فهم وتطوير الرقابة ضــمن مجاالت الوظائف المختلفة من خالل طرق التقويم
الذاتي للرقابة ).CSA (Control Self –Assessment
 3-2-1تحديد موقع وظيفة التدقيق الداخلي في ظل التحكم المؤسسي:
يعد التدقيق الداخلي مصـدراً هاما ً يتم وضـعه ليخدم سـالمة تصـرفات اإلدارة والمجلس وعلى ما
يبدو أن التعاقب المتنامي والالمحدود لحاالت الغش المالي قد القى الشــــك على مصــــداقية حتى
الشـــــركات النزيهـة ،وبمـا أن الثقـة مفقودة إلى حد ما فأنهـا بطيئـة في إعادة البناء .نتيجة لذلك فأن
مســـــتثمرو اليوم اصـــــبحوا اكثر ذكـاءاً ممـا كـانوا عليـه واكثر فهمـا ً لتطبيقـات معينـة مثـل إدارة
المخاطر ،اإلشـراف المالي ،الرقابة الداخلية والتحكم المؤسـسـي وبدأوا يطالبون بمسـتوى عا ٍل من
المسـؤولية في الشـركات الثي يسـتثمرون فيها أموالهمTone at the Top ,Issue 19, ( .
)August,2003,P5
أن تحديد موقع وظيفة التدقيق الداخلي ضــمن الوظائف األخرى للشــركة يكون هاما ً ولةســباب
األتية(Rittenberg & Schwieger ,1997,P20) :
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 -1الفائدة التي يحققها موقع التدقيق الداخلي ضمن الشركة.
 -2قيام التدقيق الداخلي بعملية فحص نطاق العمليات الخاصـــة بالشـــركة فضــالً عن قدرتها في
إنجاز أنواع مختلفة من التدقيقات.
 -3الخلفيات المتعددة للمدققين الداخليين الذين يكونون فريق التدقيق الداخلي.
هـذه المزايـا مطلوبـة في معظم الوظـائف الـداخليـة ولكنهـا تتالشـــــى إلى حـد مـا في ســــيـاق جعـل
المصـــــادر خـارجيـة تمـامـا ً لخـدمـات التـدقيق الـداخلي ،وعليـه فـأن تحـديـد موقع واســـــتقالليـة وظيفـة
التدقيق الداخلي هي ذات اعتبار عا ٍل.
وعليه فان الفهم التام والواضـــح لبناء التحكم الداخلي يكون شـــرطا ً مســـبقا ً لوضـــع وظيفة تدقيق
داخلي مســـتقلة ومؤثرة ( ،)Mautz,1964,P71وعليه يالحظ أن موضـــوع االســـتقاللية هو
دائما ً موضـوع صـعب لــــ ـوظيفة التدقيق الداخلي وضـروري لغرض رفع التقارير إلى جهة عليا
في الشــركة وبالتالي تفتقر إلى االســتقاللية التي يملكها المدققين الخارجيين ،ومن جهة أخرى اذا
ما رفع تقرير إلى مســتوى مناســب من الســلطة ضــمن الشــركة فانه يجب أن يمتلك وبشــكل جيد
استقاللية كافية لتكون وظيفة فعالة ومؤثرة.
ووفقـا ً لـذلـك ولغرض جعـل وظيفـة التـدقيق الـداخلي تعمـل بصـــــورة فعـالـة ومؤثرة وتحقق النتـائج
المطلوبة يجب أن يكون التفويض الممنوح لــــــوظيفة التدقيق الداخلي من خالل مسـتوى تنظيمي
عا ٍل وعندها يضــع مدير التدقيق التقرير مباشــرةً إلى لجنة التدقيق وبالتبادل مباشــرةً إلى مجلس
المدراء.
ووفقـا ً للجنـة  Tread way/COSOفـأن دور وظيفـة التـدقيق الـداخلي في تعزيز الرقـابـة
الداخلية يتمثل با تي(Tone at the Top, Issue 17, March 2003,P5):
 -1تحديد وتحليل وتقويم المخاطر الوثيقة الصلة بالموضوع.
 -2المشاركة في وضع السياسات واإلجراءات التي تساعد على ضمان تنفيذ توصيات اإلدارة.
 - 3تحديد ونقل المعلومات الوثيقة الصلة بالرقابة الداخلية.
 -4مراقبة وتقويم نوعية أداء نظام الرقابة الداخلية.
يقدم مدير التدقيق في الشـــركة تقاريره مباشـــرةً ً إلى لجنة التدقيق على أســـاس وظيفي ،والى
المدير التنفيذي على أســـاس إداري والتي من خاللها يقدم تأكيد على الثبات في اتباع اإلجراءات
والســياســات المحاســبية في إعداد التقارير المالية الســنوية ،و إعطاء تأكيد بأن هناك رقابة كافية
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لتخفيض المخاطر وفي الوقت المناســب ،وكذلك يضــمن مدير التدقيق بأن المســاهمين في التحكم
المؤســـــســـــي تم اطالعهم على القوانين والتعليمــات الجــديــدة لغرض تحقيق إذعــان تــام.
))Ramamoorti ,2003, P13
ونتيجة لما تقدم فان ممارســـــي التدقيق الداخلي المؤهلين مهنياً ،يُقّومون بموضـــــوعية العمليات
التشـغيلية للشـركة ويسـاهمون من خالل األفكار المبدعة لتطوير هذه العمليات ويقدمون النصـيحة
لتحســـــين الرقـابـة على العمليـات واإلجراءات ،األداء ،إدارة المخـاطر ،ويقترحون طرائق لتقليـل
الكلف وتحســين اإليرادات واألرباح ،وعليه ســوف يتم توضــيح دور وظيفة التدقيق الداخلي في
تعزيز ودعم التحكم المؤسسي.
 4-2-1أثر تطور مفهوم التدقيق الداخلي في دعم التحكم المؤسسي:
في اطار التحكم المؤسـسـي وتعريفه الصـادر عن معهد المدققين الداخليين ( " ،)IIAبأنه سـلسـلة
من اإلجراءات تسـتخدم بوسـاطة ممثلي أصـحاب المصـالح لتوفير أشـراف على المخاطر وإدارتها
ومراقبتها والتأكيد على كفاية الضـــوابط الرقابية لتجنب هذه المخاطر مما يؤدي إلى المســـاهمة
المباشـــــرة في إنجاز أهداف وقيم الشـــــركة لتحقيق فعالية الوكالة مع األخذ في االعتبار أن أداء
أنشـطة التحكم المؤسـسـي تكون من مسـؤولية أصـحاب المصـالح في الشـركة " فأنه يمكن التحول
وبشـــكل محدد إلى دور وظيفة التدقيق الداخلي وضـــمن هذا الســـياق فقد عرفت ( )IIAالتدقيق
الداخلي " نشـاط مسـتقل وتأكيد موضـوعي ذو طبيعة اسـتشـارية يهدف إلى إضـافة قيمة للشـركة
وتح ســين عملياتها ،ويســاعد التدقيق الداخلي الشــركة على تحقيق أهدافها من خالل انتهاج مدخل
موضـــــوعي لتقويم وتحســـــين فعـاليـة إدارة المخـاطر وفعـاليـة الرقابة وفعـاليـة عمليـة إدارة التحكم
المؤسسي"(IIA, 1999, P5) .
و يرى الباحث من خالل مقارنة التعريفين بروز بضـعة عناصـر عامة متشـابهة بخاصـة عناصـر
التـأكيـد والمخـاطرة والرقـابـة وعليـه فـان وظيفـة التـدقيق الـداخلي تعتبر العـب في خط األمـام ومهم
في تنفيذ نشـــاطي التحكم المؤســـســـي الرئيســـيين وهما رقابة المخاطر وتوفير تأكيد فيما يتعلق
بالرقابة حيث أن جهود المدقق الداخلي الموجهة للمخاطر توفر مدخالت حاسمة لمساهمي التحكم
المؤســـســـي أمثال اإلدارة ولجنة التدقيق ،والبعض األخر يصـــف وظيفة التدقيق " كعيون وآذان
للجنة التدقيق ".
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ولبيان أثر تطور مفهوم التدقيق الداخلي على دعم التحكم المؤسسي يرى كل من ( Chapman
 )& Andersonأن التعريف الحـديـث للتـدقيق الـداخلي يقـدم صـــــورة حـديثـة للمهنـة في ســــتـة
اتجاهات رئيسية هي(Chapman & Anderson, 2002, P7) :
.1

االتجاه األول :التدقيق الداخلي ما هو إال نشـاط موضـوعي ال يتم تأسـيسـه بالضـرورة

داخل الشــركة ،أي بإمكان اطراف خارجية تقديم خدمات التدقيق الداخلي ،وهو ما يضــمن جودة
خدمات التدقيق الداخلي ،التي يمكن الحصول عليها من خالل االستعانة بالمصادر الخارجية.
.2

االتجاه الثاني :شـــمول نطاق التدقيق الداخلي ،على األنشـــطة االســـتشـــارية ،لذا فأن

التعريف الحـديـث للتـدقيق الـداخلي يقـدم المهنـة على أنهـا موجهـه لخـدمـة الزبون ،فهي تركز على
القضايا الرئيسية ،الرقابة وإدارة المخاطر والتحكم المؤسسي.
.3

االتجاه الثالث :التدقيق الداخلي يهدف إلى إضـافة قيمة للشـركة ،وتحسـين عملياتها ،لذا

فانه يؤكد على اإلسهام الجوهري للتدقيق الداخلي بالنسبة للشركة.
.4

االتجاه الرابع :التدقيق الداخلي يأخذ باالعتبار الشــــركة ككل ،لذا فأن التدقيق الحديث

ينظر للتدقيق الد اخلي على نحو أوسع في مساعدة الشركة على تحقيق أهدافها الكلية.
.5

االتجـاه الخـامس :يفترض التعريف الحـديـث أن أدوات الرقـابـة ال تتواجـد إال لمســـــاعـدة

الشـــركة على إدارة المخاطر ولتعزيز التحكم المؤســـســـي الفعال ،وهذا المنظور إنما يعمل على
توســيع نطاق وأفاق التدقيق الداخلي على نحو كبير حيث يوســع من نطاق عمل التدقيق الداخلي
ليشمل على إدارة المخاطر والرقابة وعمليات التحكم.
.6

االتجاه الســـادس :يرى التعريف الحديث بأن االلتزام المهني للتدقيق الداخلي قد يكون

اثمن أصولها ،كما أن المعايير الصارمة للمهنة تضمن جودة المهنة.
ويالحظ بأن التعريف الحديث للتدقيق الداخلي يركز باألساس على:
 5-2-1دور وظيفة التدقيق الداخلي في تعزيز ودعم عمليات التحكم المؤسسي:
ولغرض تحليل ما يمكن أن تقدمه وظيفة التدقيق الداخلي لدعم فعالية التحكم المؤسـسـي ،فأنه من
المهم فهم حاجات وتوقعـات صـــــانعي القرار الخارجيين والداخليين نحو وظيفة التدقيق الداخلي،
ففي بعض الشـركات المسـاهمة كالمصـارف وشـركات التأمين ،سـيكون الهدف الرئيسـي من وظيفة
التدق يق الداخلي هو الرقابة واإلشـراف على العمليات لتأكيد وضـمان منع حدوث الخسـائر المالية
والمحافظة على الموجودات ،أما في قطاع الصــــناعات التحويلة فقد اســــتخدمت لمدة من الزمن

47

طريقة التدقيق الموجهة تشـغيليا ً مثل إعادة الهندسـة والتحسـين المسـتمر للعمليات ضـمن مجاالت
ســلســلة ا لقيمة وعالقة الزبون باإلدارة واإلنتاج والتســويق لذا فأن فهم دور وأداء وظيفة التدقيق
الداخلي يبدأ بفهم عميق ألهداف الشـركة وسـلسـلة الغايات الهرمية للشـركة وبالتالي تمثلت األدوار
التي تؤديها هذه الوظيفة لدعم التحكم المؤســـســـي هي توفير تأكيد فيما يتعلق بالرقابة ،العمليات
االستشارية ،تقويم المخاطر واإلذعان والشكل ( )26يوضح هذه العالقات(Birkett, et al., .
)1999a, P3
تقويم
المخاطر

الخدمات
االستشارية

أدوار وظيفة
التدقيق الداخلي
في دعم التحكم
المؤسسي

توفير تأكيد
فيما يتعلق
بالرقابة

اإلذعان

رسم توضيحي  :5دور وظيفة التدقيق الداخلي في دعم التحكم المؤسسي
المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات الدراسة2020 ،م.
أما فيما يتعلق بكيفية التأكيد من أن خطط أنشــــطة الشــــركة تنفذ وفق ما هو مخطط لها وتؤدي
وظيفتهـا كمـا هو مطلوب ،فـأن وظيفـة التـدقيق الـداخلي يمكن أن تـأخـذ أدواراً مهمـة في توفير مثـل
هذا التأكيد لةطراف األتية وبالتالي تســاهم في تعزيز التحكم المؤســســي(Blue Ribbon :
)Committee, 1999, P2-3
المجموعة األولى  -المساهمون الداخليون:
وهم مجلس اإلدارة ،اإلدارة العليا ،اإلدارة التشـغيلية والمسـتخدمين كحملة أسـهم رئيسـين داخليين
لديهم مسؤوليات مباشرة عن األنشطة التنظيمية في الشركة.
 -1المســاهمون والمســتثمرون بدورهم يُحملون المجلس واإلدارة العليا مســؤولية إدارة أموالهم
المستثمرة ،ولكي تتم إدارتها على اكمل وجه البد من أن يكون هناك توجيه ورقابة على األعمال
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وهـذه تُعـد أدوات رئيســــيـة لإلدارة لتتولى هـذه المســـــؤوليـة ،ويعـد التـدقيق الـداخلي احـد اهم هـذه
األدوات.
 -2مجلس اإلدارال ،يكونون مسـؤولين وبصـورة رئيسـية عن تعريف االتجاه االسـتراتيجي الكلي
وعن اإلشـراف عن األنشـطة التشـغيلية في الشـركة ،لذا عليه أن يشـكل بعدد كافٍ من األعضـاء
المؤهلين لالســتفادة من الخبرة والتجربة والمعرفة الخاصــة لصــنع القرار الفعال وثم يُقســم إلى
لجان فرعية ،وهي لجان نموذجية ضــــمن المجلس كلجان التعيين والتعويض وكذلك لجنة تدقيق
حيـث تُعـد األهم في ســــيـاق التـدقيق الـداخلي (Ibid, P4) ،ألنهـا بمثـابـة المنســــق بين المجلس
والوظـائف مثـل وظيفـة التـدقيق الـداخلي والخـارجي وكـذلـك وظـائف التـأكيـد األخرى مثالً (إدارة
المخـاطر ،اإلذعـان ،قوانين اإلدارة ،المتطلبـات القـانونيـة) ،ويمكن لوظيفـة التـدقيق الـداخلي أن
تضــــع أســــاس خططها على نتائج إدارة المخاطر وعليه فان العالقة الوثيقة بين وظائف التأكيد
ووظيفة التدقيق الداخلي تقود إلى التعاون البناء وبالتالي تقدم اعلى مستوى للتأكيد التنظيمي.
 -3اإلدارال الوســـــطى تُعيـد تعريف االســـــتراتيجيـات واألهـداف ال ُمعرفـة من قبـل اإلدارة العليـا
كأهداف تنظيميـة والتي تكون اقرب بكثير إلى معـايير أداء رئيســــيـة والتي بدورها تحلـل لغرض
تـأكيـد أمكـانيـة تـأديـة الوظـائف واألنظمـة والعمليـات كمـا مخطط لهـا .حيـث يعمـل التـدقيق الـداخلي
على المسـاعدة في تحليل األهداف إلى مؤشـرات أداء بشـكل دقيق وإعطاء تأكيد حول سـالمة أداء
هذه الوظائف واألنظمة وتقديم إجابة للجهات العليا في الشـركة عن السـؤال الخاص بإمكانية تأدية
اإلدارة الوسطى أعمالها كما مطلوب منها.
 -4المسـتخدمون (العاملون) في الشـركة والذين يؤدون األنشـطة التشـغيلية الجارية ،حيث يجب
أن يكونوا مسـلحين بمسـتوى عا ٍل من المعرفة ،التي تزودهم بالقدرة على السـيطرة على األنشـطة
التشــــغيلية ،وفي نفس الوقت تفرض اإل دارة أنشــــطة رقابية ذا كفاءة للســــيطرة على العمليات
التشـــغيلية ،وتعتبر وظيفة التدقيق الداخلي واحدة من األنشـــطة الرقابية الجارية والمســـتمرة في
الشركة.
المجموعة الثانية  -حملة األسهم الخارجيين:
بما أن الشــركة تواجه مجموعات مختلفة من حملة األســهم الخارجيين (المســاهمين الخارجيين،
المستثمرين ،الزبائن ،المجهزين ،الحكومة ،والعامة).
 -1المســاهمون الخارجيون :لم يشــتركوا مباشــرةً في أنشــطة الشــركة ،ولكن لديهم مصــلحة في
أنشـطتها ،ولكي تقدم الشـركة الضـمان الكافي عن أدائها فأنها تناضـل لكي تجعل من نفسـها جذابة
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للمســـتثمرين ،الدائن ين ،المجهزين والزبائن ،وعليه فأن وظيفة التدقيق الداخلي تســـهم وبصـــورة
عملية فعالة لتحسـين التحكم المؤسـسـي في بضـعة أوجه فضـالَ عن توقير المعلومات الموثوقة إلى
المستثمرين والدائنين(IIA, August 21st 2002, P4).
 -2المســتثمرون :هم الضــمان لتوفير ســيولة للشــركة والمحافظة على كلفة رأس المال ضــمن
معـدالت معقولـة ،وبتقـديم ضــــمـان حول المعلومـات والعمليـات التشـــــغيليـة ،فـأن وظيفـة التـدقيق
الداخلي تسـهم في تحليل الحاجات لرأس المال والسـيولة وتقلل من احتمالية أزمة السـيولة ورأس
المال،
وكذلك تزويد الدائنين والمســتثمرين بمعلومات مضــمونة فيما يتعلق بموقف الشــركة ،ويتوقع أن
كلفة رأس المال يجب أن تكون أوطأ في الشـــركة التي تُقدم مســـتوى عا ٍل من التأكيد والضـــمان
مقارنة بشركة ذات مخاطر وشك أعلى(Ruud, 2003, P80) .
 -3المجهزون :تركز وظيفة التدقيق الداخلي وبصـورة رئيسـية نحو بقاء المجهز كشـريك جذاب
يمكن أن يتفاوض على شروط مناسبة.
 -4الزبائن :أن المصـلحة األسـاسـية تقع في تسـليم المنتجات والخدمات التي ترضـي حاجاتهم وفي
الوقت المناسـب وبطريقة اقتصـادية وبالجودة المقبولة ويتم ذلك عن طريق توقير معلومات دقيقة
وموثوقة وهذا ما تركز عليه وظيفة التدقيق الداخلي.
 -5العامة والحكومة فلديهم مصالح من خالل إصدار قوانين وتعليمات ،اإلشراف ،إذعان وكذلك
العمليات القضائية ضد االنتهاك المحتمل ،فأن الحكومة تلعب بضعة أدوار ذات أهمية للمؤسسات
وان الضــــغط من الحكومة يجب أن ال يســــتخف به وبالتالي يجب أن تفهم هذه األهمية فالتدقيق
الداخلي يعمل على التأكد من إذعان الشركة للقوانين والتعليمات.
وعليه فان حملة األســهم المختلفين يكون لديهم حاجات مختلفة لمعلومات الضــمان والتأكيد ،لذا
فأن هناك خالفات محتملة تظهر بين الشـــركة والمســـاهمين ،مثالً قد ال ترغب الشـــركة بتجهيز
أنواع معينة من المعلومات إلى دائن مالي بسبب معدل الفائدة العالي ،أو يريد المستثمرون المزيد
من المعلومات الموثوقة لصــــنع قرار الشــــراء أو البيع .وعليه فأن الكثير من الحاالت يمكن أن
تفســـــر من خالل فكرة عـدم تمـاثـل المعلومـات ،ولغرض تخفيف حـالـة اختنـاق المعلومـات وتوفير
معلومات قابلة لالســتفادة منها بأفضــل شــكل فأن وظيفة التدقيق الداخلي ومن خالل الرأي الذي
يقدمە المدقق في تقاريره يمكن أن تســهم في تقديم ضــمان لصــانعي القرار مثل (لجنة التدقيق
ومنها إلى مجلس اإلدارة أو إلى المدير التنفيذي) بأن المعلومات صحيحة وواقعية وموثوق بها.
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نشـر معهد المدققين الداخليين ( )IIAسـلسـلة منشـورات حول دور وظيفة التدقيق الداخلي ()IAF
في دعم التحكم المؤســســي بعدة فقرات( ،الفقرال  )4-301من قانون ()Sarbanes-Oxley
تطلب من لجان التدقيق وضـع إجراءات السـتالم ومعالجة الشـكاوى المتعلقة بالمحاسـبة والرقابة
المحاســــبية وأمور التدقيق المتعلقة بقضــــايا اإلذعان والقضــــايا المشــــكوك فيها ،حيث تم بناء
برنامج( )Whistle Blowingالفعال من قبل  IIAليســاعد الشــركات على تلبية هذه الطلبات
وتحسـين االتصـال الداخلي وتجميع المعلومات المتعلقة بنشـوء القضـايا من قبل أن تصـبح أزمات
وتعزز نظام الشـــركة الكلي للرقابة الداخلية ()Roth & Esperson,301-4,2003,P3
والشكل رقم ( )6يوضح الخطوات الفعالة لبناء البرنامج.
2

1
التقويم

تأسيس نظام
للتقويم وإشراف
المجلس على
موظفين معينين
وحاجات التمويل

البناء
تدريب مشغلي
البرنامج وتحديث
سياسات وإجراءات
وتوثيق اإلشراف
للمجلس يُعرف فيه
آلية تنفيذ البرنامج

3
تنفيذ
البرنامج

االجتماع مع
العاملين وتبويب
المالحظات

4
مراقبة
األداء

االجتماع بمجلس
اإلشراف
تقارير أداء المراجعة
تقويم المستخدمين

رسم توضيحي  :6خطوات بناء برنامج ( )Whistle Blowingالفعالة
)Source: (Roth & Esperson,301-4,2003,P3
أمــا الفقرال ( )302من قــانون ) (Sarbanes-Oxleyوتحــت عنوان " نشـــــوء المبــادئ
والتطبيقـات واألدوات لـدور المـدقق الـداخلي في رقـابـة اإلفصـــــاح " تتطلـب من المـدير التنفيـذي
والمدير المالي أن يصـادقوا شـخصـيا ً وبشـكل خطي على صـحة وموثوقية التقارير المالية وفعالية
إجراءات رقـابـة اإلفصـــــاح إن هـذه المتطلبـات بحـاجـة إلى عمليـات موثوقـة ومؤكـدة لـدعم هـذه
المصــــــادقــات ،فــالمــدققون الــداخليون يلعبون دوراً رئيســـــي ـا ً من خالل االتيRoth & ( :
)Esperson,302,2003,P3
.1

تقويم عملية اإلفصاح الكلية متضمنة إجراءات الرقابة واإلفصاح.

.2

تدقيق عملية اإلفصــاح حيث اســتخدمت بعض مجموعات التدقيق الداخلي خبراء التدقيق

المالي ين إلنجاز وتقويم المخاطر الســنوية وتقويم إعداد التقارير المالية وتدقيق عمليات اإلفصــاح
في كل وحدة تشغيلية رئيسية.
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.3

تقويم مخاطر اإلفصـــاح حيث طورت بعض وظائف التدقيق الداخلي أنظمة لتغذية نتائج

مشاريع التدقيق للمخاطر واذا ما تم تقويم مخاطر اإلفصاح بصورة تامة وفي الوقت المحدد ،فأن
مثل هذا النظام يمكن أن يدعم فكرة الوحدة في نقطة من الزمن ،كما طورت أيضـا ً أنظمة مراقبة
ذاتية متواصـلة على المدى الذي يمكن أن يشـمل رقابة مخاطر اإلفصـاح في هذا النظام ولكي يتم
تشكيل فكرة الوحدة وكيان واسع حول رقابة اإلفصاح فان القضايا التالية يجب أن تدرس:
▪

هـل تم اكتشـــــاف نقـاط الضـــــعف الموجود في نظـام الرقـابـة الـداخليـة من قبـل اإلدارة

التنفيذية أو التدقيق الداخلي ؟
▪

هل اتخذت اإلجراءات التصحيحية لنقاط الضعف ضمن مدة معقولة من الزمن ؟

▪

هل أن نقاظ الضـعف الموجودة في نظام الرقابة الداخلية للمؤسـسـة بشـكل عام أم لجزء

معين ؟
أما الفقرة ( )404من قانون ) (Oxleyتحت عنوان " تقويم الشـــركة للرقابة الداخلية من خالل
إعداد التقارير المالية " فأن هذه الفقرة تتطلب أن تتضـمن التقارير المالية السـنوية كشـف يُعد من
قبل اإلدارة التنفيذية ويشـــمل تقويم أنشـــطة بناء الرقابة الداخلية وإجراءات عملها لغرض إعداد
التقارير المالية .وكذلك تلزم مؤسـسـات التدقيق الخارجي أن تصـادق على أعمال اإلدارة والتأكيد
عليها ،لذا يلعب المدققون الداخليون دوراً رئيســيا ً في تصــميم و/أو تقويم هذه العمليات ،حيث يتم
إنشـاء دليل لتزويد ( CEOو  )CFOبالمعلومات الضـرورية وبيان مدى فعالية الرقابة الداخلية
من خالل إعداد التقارير المالية وضــمان أن الرقابة الداخلية من خالل إعداد التقارير تكون فعالة
وموثوقة ألنها توفر المعلومات بطريقة يسـهل المصـادقة عليها من قبل المدقق الخارجي ،أن هيئة
األوراق المالية ) (SECتطلب تقويم ســـنوي للرقابة الداخلية لضـــمان صـــحة التقارير المالية،
فض ـالً عن تقويم فصــلي إلجراءات رقابة اإلفصــاح ،علما ً بأن التقويم الفصــلي أكثر شــموالً من
التقويم الســنوي ،لذا فأن ) (SECتطلب من الشــركات تصــميم عملياتها وفق نظام يعمل بالتقويم
الســـنوي والفصـــلي معا ً والشـــكل رقم ( )28يوضـــح ذلك ( Roth & Espersen, 404
 ،)2003, P.5هـذا يعني أن يتم التخطيط ومتـابعـة لعمليـات التـدقيق الـداخلي والتقويمـات الـذاتيـة
على خالل الســنة المالية والذي ســيدعم تقويم نهاية الســنة بخصــوص الرقابة الداخلية ،علما ً بأن
التقويمات والتدقيقات الذاتية تتضمن جميع رقابات وإجراءات اإلفصاح.
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التدقيق الداخلي وتقويمات اإلدارة الذاتية المستمرة على مدار السنة
وتتضمن الرقابة واإلجراءات على العمليات المالية وغير المالية
4
تأكيد اإلدارة على
الرقابة الداخلية من
خالل إعداد التقارير
المالية

S404
التأكيد السنوي
على رقابة إعداد
التقارير المالية

1
التحديث

2
التحديث

رقابة دقيقة وفي
الوقت المناسب
واإلفصاح التام عن
المعلومات المالية
غير مالية

3
التحديث

4
تأكيد اإلدارة على
الرقابة الداخلية من
خالل إعداد التقارير
المالية

S302
المصادقة فصليا ً على
رقابة اإلفصاح

رقابة من خالل تكامل

رسم توضيحي  :7إجراءات الرقابة واإلفصاح التي يتطلبها التدقيق الداخلي
Source: (Roth & Espersen, 2003, P.5).
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الفصل الثاني
الدراسة التطبيقية
 1-2تحليل نتائج االستبانة في المصارف الخاصة في أربيل:
يتناول هذا المبحث النتائج اإلحصـائية لكل فقرة من فقرات المحاور التي تضـمنتها االسـتبانة بغية
التأكد من صحة الفرضية
 1-1-2تحليل وتصنيف مجتمع الدراسة
يتمثل مجتمع الدراسة بمجموعة من المصارف الخاصة والبالغ عددها ( ،)10كما تم تحديد مجال
التطبيق بعشرال مصارف خاصة حيث تم اختيارها ،وعلى النحو ا تي (جدول رقم )1

جدول  :1المصارف الخاصة المشمولة بالدراسة
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اسم المصرف
مصرف الجيهان
مصرف كردستان
مصرف ابوظبي فرع اربيل
المصرف الموصل تجاري فرع
اربيل
مصرف الطيف اإلسالمي التجاري
مصرف الجيهان
مصرف كردستان
مصرف الجيهان
مصرف كردستان
مصرف ابوظبي فرع اربيل

وقد وزعت استمارة االستبيان بواقع اجمالي قدره ( )170استمارة على فئات متعددة من الوظائف
االدارية لكل مصرف من المصارف الخاصة مع فروعها متمثلة باعضاء مجلس االدارة  ،المدراء
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التنفيذيين ،مدراء الحسابات  ،مدراء التدقيق ،مدراء الفروع واالقسام ،والمحاسبين والمدققين
الداخليين وعليه فقد بلغ حجم العينة الذين أجابوا على اسئلة االستبانة ( )155استمارة وحسب
الجدول االتي -:

جدول  :2افراد العينة الذين أجابوا على االستبانة حسب الموقع الوظيفي
ت
1
2
3
4
5
6
7

عنوان الوظيفة
عضو مجلس االدارال
مدير تنفيذي
مدير حسابات
مدير تدقيق
مدير فرو
محاسبين
مدققين داخليين
المجموو

العدد
17
9
13
11
9
56
40
155

النسبة %
11
6
8
7
6
36
26
%100

حيث تبين أن اكبر نسبة من الذين اجابوا على االستبانة هم المحاسبون ومن ثم المدققون
الداخليون في المصارف  ،ومن ثم تم بيان نوع الشهادات الفراد العينة الذين أجابوا على االستبانة
والجدول ا تي رقم( )3يوضح أفراد العينة حسب الشهادة .
جدول  :3افراد العينة الذين أجابوا على االستبانة حسب الشهادال
ت
1
2
3
4
5
6
7

الشهادال
دكتوراه
ماجستير
محاسب قانوني
دبلوم عالي
بكلوريوس
دبلوم
اعدادية
المجموو

العدد
0
6
8
18
93
29
1
155

النسبة %
0
3.8
5
12
60
18.6
0.6
%100

تبين من الجدول أعاله أ ّن أعلى نسبة من حملة الشهادات هي شهادة البكلوريوس ،وبعدها الدبلوم
وثم الدبلوم العالي والمعهد العربي للدراسات العليا وهذا يعني أ ّن العاملين في المصارف يمتلكون
شهادات تتناسب والعمل الموكل اليهم.
قد تم تحديد التخصص العلمي ألفراد العينة للذين أجابوا على االستبانة وكان كما موضح في
الجدول رقم(-: )4
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جدول  :4أفراد العينة الذين أجابوا على االستبانة حسب التخصص
ت
1
2
3
4
5

التخصص
محاسبة
ادارال اعمال
علوم مالية ومصرفية
اقتصاد
اخرى
المجموو

العدد
118
10
5
6
16
155

النسبة %
76.1
6.5
3.2
3.9
10.3
%100

حيث يالحظ من الجدول أعاله أ ّن غالبية العاملين في المصارف الخاصة والذين يمارسون مهنة
الحسابات والتدقيق تخصصهم محاسبة  ،حيث أ ّن العمل المنسوب اليهم كمحاسبين ومدققين يتالءم
من حيث االختصاص مع األعمال التي يمارسونها  .ومن ثم تم تحديد سنوات الخبرة ألفراد العينة
والجدول ا تي يوضح ذلك .
جدول  :5أفراد العينة الذين أجابوا على االستبانة حسب سنوات الخبرال
ت
1
2
3
4
5
6
7
8

السنة
5-1
10-6
15-11
20-16
25-21
30-26
40-31
50-41
المجموو

العدد
25
35
10
26
20
12
15
12
155

النسبة %
16
22.5
6.4
17
13
7.7
9.7
7.7
%100

ومن الجدول أعاله يالحظ ان أعلى نسبة لسنوات الخبرة الفراد العينة كانت تتراوح بين 10-6
سنوات وهذه السنوات كافية الكتساب الخبرة والمعرفة  ،وكذلك تم تحديد النسبة المئوية لسنوات
العمل بالموقع الوظيفي لجميع المصارف والجدول ا تي يوضح ذلك -:
جدول  :6أفراد العينة الذين أجابوا على االستبانة حسب سنوات الخدمة في الموقع الحالي
ت
1
2
3

السنة
5-1
10-6
15-11
المجموو

العدد
109
33
13
155

النسبة %
70.3
21.3
8.4
%100

قد تم تحديد جميع الفقرات أعاله لكل مصرف على حدة لبيان اعداد افراد العينة من حيث الموقع
الوظيفي وهل أن شهادتهم تتالءم وموقعهم الوظيفي فضالً عن التخصص الحاصل عليه كل
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موظف في المصرف وهل نوع التخصص يتماشى مع موقعه ونوع الخدمة التي يزاولها  ،فضالً
عن بيان سنوات الخبرة لكل فرد من أفراد العينة لمعرفة مدى مالءمة الخبرة لكل موقع والعمل
الذي يزاوله ألن الخبرة تؤثرعلى نوع القرار وعلى سير العمل
 2-1-2الدعائم األساسية للتحكم المؤسسي:
أوالً :اإلفصاح والشفافية:
تم تحـديـد المتغيرات المالئمـة والتي أدخلـت في التحليـل العـاملي ألســـــئلـة المحور األول فقرة
(اإلفصاح والشفافية) وهي كاالتي-:
جدول  :7المتغيرات لفقرال (اإلفصاح والشفافية) /المحور األول
ت
1

2

3

4
5
6
7
8
9

األسئلة
يتوفر لدى المصرف هيكل شفاف في اإلفصاح عن:
أ -حجم األسهم الكلية المملوكة في المصرف *
ب -حصة كبار المساهمين أو مساهمي األغلبية من األسهم في المصرف
ج -ملكية أعضاء مجلس اإلدارة من األسهم في المصرف
تفصح المصرف عن المعلومات الحساسة للجمهور والمتعلقة بـ:
األداء المالي واألداء التشغيلي للمصرف
أ-
العمليـات التجـاريـة التي تقوم بهـا المصـــــرف وموقعهـا التنـافســـــي من
ب-
المصارف األخرى
ج -خلفيات أعضاء مجلس اإلدارة في المصرف
ح -التغيرات في حقوق الملكية داخل المصرف
اإلفصاح عن المعلومات الحديثة على شبكة اإلنترنت والمتعلقة بـ:
العمليات واألحداث ذات التأثير المادي على المصرف
أ-
هيكلية ملكية األسهم داخل المصرف
ب-
التقارير المالية للمصرف
ت-
الهيكل التنظيمي للمصرف
ث-
يقوم مجلس اإلدارة بتحديد أنواع التقارير التي يتوجب اإلفصــــاح عنها بشــــفافية
والتي يتطلبها العمل في المصرف ،ويتبع في ذلك نمط منتظم خالل السنة
تفصح المصرف عن برنامجها الخاص بحصول الموظفين على أسهمها
قيام المصــرف باإلفصــاح عن طرق العمل المتبعة في تحديد مكافاة عضــو مجلس
اإلدارة في قوائمها السنوية لكل المساهمين.
توجد لدى مجلس اإلدارة سـياسـة واضـحة ومكتوبة بشـأن الشـفافية واإلفصـاح حول
ســـياســـة واســـتراتيجية وأهداف المصـــرف وتكون متاحة الطالع الهيئة العامة
المسؤولة عن أعمالها.
ً
يتضـمن التقرير السـنوي للمصـرف تنبوءا عن ربحية المصـرف في السـنة المالية
القادمة.
ينبغي اإلفصــاح عن أي تعارض في المصــالح التي تحصــل داخل المصــرف من
خالل سياساتها وهناك آلية واضحة لإلفصاح عن ذلك والقضاء عليها.

المتغير
x1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15

X16
X17
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 10يتناول التقرير الســنوي للمصــرف بشــكل خاص ممارســة إدارة المخاطر الناجمة X18
عن التحكم المؤسسي
 11يراعي المدير الســرية وتجنب اإلفصــاح عن أية معلومات خاصــة بالمصــرف يتم X19
الحصــول عليها بصــفته عضــو بمجلس اإلدارة بدون حصــوله على ترخيص من
مجلس اإلدارة تعزيزاً لمبادئ التحكم المؤسسي.
 12يقوم المدير بإبالغ المجلس مقدما ً بأية عملية محتملة تتضـمن مشـاركته أو مشـاركة X20
أقربائه المباشرين أو شركائه في العمل فيما يتعلق باسهم المصرف تعزيزاً لمبادئ
التحكم المؤسسي
المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات االستبيان2020 ،م.

إن أســلوب التحليل العاملي يقوم على أســاس معامالت االرتباط بين المتغيرات أي أنه يعتمد في
إظهار أهمية كل متغير على أساس عالقته بالمتغيرات األخرى،
وقد تم تحليل مصـفوفة االرتباط الخاصـة بالمتغيرات المؤثرة بطريقة العامل الرئيسـي ()P.F.M
يتم التحليل بهذه الطريقة باسـتخراج معامالت العوامل بصـورة متباينة فنسـتخرج معامالت العامل
األول ( ) F1والذي يتميز بأكبر قيمة في الشــــيوع للمتغيرات ثم نســــتخرج العامل الثاني ()F2
الذي يمثل أكبر قيمة من الشــيوع المتبقي من بواقي مصــفوفة االرتباط ونســتمر بالطريقة نفســها
لحين استخراج كل المعامالت للعوامل المطلوبة ()Gnanadesi,1977,P29
أنموذج التحليل العاملي لهذه الطريقة يكون بالشكل االتي:
Zj= aj1F1 + aj2F2 + ……+ ajp Fp+ ….+ajm Fm
حيث أن  ajpيمثل إسهام العامل من قيمة الشيوع المتغير Zj
 F1,F2….Fmالعوامل المشاعة.
 aj1,aj2...ajmمعامالت العوامل.
تبين بعد تحليل االرتباطات الخاصـــة بالمتغيرات من خالل القيم القاعدية المبينة في الجدول رقم
( )7إن هناك خمسـة عوامل أسـاسـية تؤثر في درجة اسـتخدامها من قبل المصـرف على اإلفصـاح
والشفافية تمثلها القيم القاعدية التي هي اكبر من واحد والمرتبة حسب أهمية تأثير كل عامل على
التحكم المؤسسي.
اختبار معنوية تحميالت العوامل :تم اختبار معنوية تحميالت العوامل لمصفوفة العوامل المدورة
المبينة في الجدول رقم ( )7باحتسـاب الخطأ المعياري للتحميالت لكل عامل وفق الصـيغة ا تية:
()Harman,1976,P22
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𝑘
𝑝𝐾+1−

√

)𝑖𝑦 𝑆(𝑎𝑗𝑝) = 𝑆𝑟(𝑥𝑖,

حيث إن:
) S(xi,yiالقيمة الجدولية المعنوية لمعامالت االرتباط.
 Kعدد المتغيرات.
 Pترتيب العامل في عملية االستخالص.
فالخطأ المعياري لتحميالت العامل األول يكون:
20
= 0.158
20 + 1 − 1

√ 𝑆𝑎𝑗1 = 0.158

الخطأ المعياري لتحميالت العامل الثاني يكون-:
20
= 0.162
20 + 1 − 2

√ 𝑆𝑎𝑗2 = 0.158

وهكـذا لبقيـة العوامـل حيـث الجـدول رقم ( )6يبين األخطـاء المعيـاريـة للتحميالت لكـل عـامـل فيكون
التحميـل معنويـا ً عنـدمـا تزيـد أو تســـــاوي قيمتـه قيمـة الخطـأ المعيـاري لتحميالت ذلـك العـامـل،
باالعتماد على القيمة الجدولية المعنوية لمعامالت االرتباط بمســــتوى معنوية  0.05وإزاء حجم
عينة ( )155تمثل ()0.158
جدول  :8القيم القاعدية ونسبة تباين العامل من التباين الكلي
تباين المجتمع
37.634
56.011
64.440
72.027
78.454
83.418
87.765
91.234
94.420
96.419

نسبة التباين
37.634
18.378
8.428
7.587
6.427
4.964
4.347
3.469
3.186
1.999

القيم القاعدية
7.527
3.676
1.686
1.517
1.285
.993
.869
.694
.637
.400

العامل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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1.287
.892
.575
.292
.223
.145
.115
3.573E-02
1.015E-02
6.600E-03

97.706
98.598
99.173
99.465
99.688
99.832
99.948
99.983
99.993
100.000

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

.257
.178
.115
5.834E-02
4.462E-02
2.892E-02
2.301E-02
7.147E-03
2.030E-03
1.320E-03

المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات االستبيان2020 ،م.
إن العوامل المسـتخلصـة هذه على الرغم من أنها تشـكل نسـبا ً مختلفة من التباين ،لكنها مهمة في
تحـديد المتغيرات المؤثرة في درجة اســـــتخـدام الفحص التحليلي فلو نظرنا إلى العمود الرابع من
الجدول رقم ( )9نجد إن هذه العوامل تشكل  % 78.454من التباين الكلي للمتغيرات.
جدول  :9األخطاء المعيارية للتحميالت لكل عامل من مصفوفة العوامل
ترتيب استخالص العامل
1
2
3
4
5

الخطأ المعياري للتحميالت
0.158
0.162
0.167
0.171
0.177
المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات االستبيان2020 ،م.

ولغرض معرفـة هـذه العوامـل وتقويم المتغيرات المؤثرة فيهـا من خالل درجـة تحميالتهـا في كـل
عامل من هذه العوامل من خالل مصفوفة تحميالت العوامل المدورة كما في الجدول االتي:
جدول  :10مصفوفة العوامل المدورال ألجوبة اإلفصاح والشفافية
العوامل
5

4

-8.191E4.700E-02
02
-.232 6.087E-02
-.189
.114
.108
.109
3.150E-02 -.182
.377 7.895E-02

3

2

1

اإلفصاح
والشفافية

.201

7.928E-02

.892

X1

.256
.445
.280
.244
-.206

.456
.402
-.113
.118
1.046E-02

.744
.608
.865
.833
.808

X2
X3
X4
X5
X6
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-.140
.119
-2.892E02

.101
9.577E-02

.147
.121

-.112
.857

.862
.290

X7
X8

.154

5.241E-02

.859

.245

X9

.128

4.578E-02

.746

.165
.722

.948
.293

-6.396E03
-.196
.316

X11
X12

.264

.338

.104

X13

.462

-6.296E02

.292

-4.893E02

X14

.451

.691

2.547E-02

.305

X15

.454
-.232
.142
-2.009E.174
.331
.216
03
.217 7.520E-02 5.411E-02 7.507E-02
-2.663E- -5.552E8.762E-02
.659
02
03
.151
.242
.212
.682

.729

X16

.348

X17

.389

X18

.211

X19

-.358

X20

.120

.160 9.940E-02
4.453E-02 .137
-7.296E.711
02
.239
-3.288E02
.398

X10

المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات االستبيان2020 ،م.

العامل األول :هذا العامل يشــكل أهمية كبيرة ومتميزة في التأثير على اإلفصــاح والشــفافية حيث
يشـير  37.634من التباين الكلي لذا يُعد العامل األسـاسـي لتفسـير مصـفوفة االرتباط وقد تضـمن
المتغيرات ا تية المتمثل بالجدول أعاله)x3,x16,x2,x6,x5,x7,x4,x1(:
إن اهم العوامل التي تؤكد على اإلفصــاح الســليم بالنســبة لجميع المصــارف هو إن يتوفر لديها
هيكل شفاف في اإلفصاح عن وهذا متمثل بالسؤال األول الفقرة(أ) :حجم األسهم الكلية المملوكة
في المصــرف ومن بعدها تأتي من حيث األهمية فقرات الســؤال الثاني والخاص باإلفصــاح عن
المعلومات الحسـاسـة للجمهور حيث جاءت بالمرتبة األولى فقرة (أ) اإلفصـاح عن األداء المالي
واألداء التشـــغيلي للمصـــرف ،ومن ثم فقرة(ح) التغيرات في حقوق الملكية داخل المصـــرف،
وفقرة(ب) العمليات التجارية التي يقوم بها المصـرف وموقعە التنافسـي من المصـارف األخرى
وثم فقرة (ج) خلفيات أعضــاء مجلس اإلدارال ،وبعدها تأتي في األهمية فقرة(ب) ضــمن الســؤال
األول وهي اإلفصـاح عن حصـة كبار المسـاهمين أو مسـاهمي األغلبية من األسـهم ،ومن ثم يأتي
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من حيث األهمية حســـب مصـــفوفة العوامل المدورة الســـؤال رقم ( )11المتمثل بأن :يتضـــمن
التقرير السـنوي للمصـرف تنبوءا عن ربحيتها في السـنة المالية القادمة ،وآخر فقرة في تحليل
العامل األول كانت ضـمن السـؤال األول فقرة(ج) اإلفصـاح عن ملكية أعضـاء مجلس اإلدارال من
األسهم.
وهذا يعني إن جميع فقرات الســؤال األول والســؤال الثاني تقع ضــمن العامل األول فضــالً عن
السؤال الثامن.
أمـا نتـائج عوامـل الـدرجـة الثـانيـة حيـث تـأتي بـالـدرجـة الثـانيـة من األهميـة في تفســـــير العالقـة بين
الـمـتـغـيـرات حـيـــث انـــه يشـــــرح  %18.376مـن إجـمـــالـي الـتـبـــايـن فـتـمـثـلـــت بـــالـمـتـغـيـرات
) (X10,X8,X9,X11على التوالي حيث تقع جميع هذه الفقرات ضــــمن الســــؤال الثالث وهو
اإلفصـــاح عن المعلومات الحديثة على شـــبكة اإلنترنت والمتعلقة بــــــــ( ،ث) الهيكل التنظيمي
للمصـرف( ،ب)هيكلية ملكية األسـهم داخل المصـرف( ،أ) العمليات واألحداث ذات التأثير المادي
على المصرف( ،ت) التقارير المالية للمصرف.
نتـائج عوامـل الـدرجـة الثـالثـة حيـث يـأتي هـذا العـامـل بـالمرتبـة الثـالثـة من حيـث أهميتـه في تفســـــير
العالقة بين المتغيرات حيث إن األهمية النسـبية لهذا العامل تشـكل  %8.428من إجمالي التباين
ويضــم المتغيرات( )X15,X12على التوالي ،جاء الســؤال رقم( )4بالمرتبة األولى من التحليل
وهو ،يقوم مجلس اإلدارال بتحديد أنواو التقارير التي يتوجب اإلفصــــاح عنها بشــــفافية والتي
يتطلبها العمل في المصــــرف ،ويتبع في ذلط نمط منتظم خالل الســــنة ،أما الفقرة الثانية فكانت
السـؤال رقم()7المتمثل بــــ ـ توجد لدى مجلس اإلدارال سـياسـة واضـحة ومكتوبة بشـأن الشـفافية
واإلفصــاح حول ســياســة واســتراتيجية وأهداف المصــرف وتكون متاحة الطالو الهيئة العامة
المسؤولة عن أعمالها.
بينمـا شـــــملـت نتـائج التحليـل لعوامـل الـدرجـة الرابعـة بـأن األهميـة النســـــبيـة لهـذا العـامـل تشــــكـل
 %7.587من إجمالي التباين وتضـــــمن على المتغير ( )X13المتمثل بالســـــؤال رقم()5وهو،
يفصح المصرف عن برنامجە الخاص بحصول الموظفين على أسهمە.
أما نتائج التحليل لعوامل الدرجة األخيرال والخامســـــة من حيث األهمية في تفســــير العالقة بين
المتغيرات حيث يشــرح  %6.427من إجمالي التباين فتمثلت بالمتغيرات( ،)X20,X19متمثلة
بالسـؤال رقم ( ،)12يقوم المدير بإبالغ المجلس مقدما ً بأية عملية محتملة تتضـمن مشـاركتە أو
مشــاركة أقربائە المباشــرين أو شــركائە في العمل فيما يتعلق باســهم المصــرف تعزيزاً لمباد
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التحكم المؤسـسـي ،والسـؤال رقم( )11يراعي المدير السـرية وتجنب اإلفصـاح عن أية معلومات
خاصة بالمصرف يتم الحصول عليها بصفتە عضو بمجلس اإلدارال بدون حصولە على ترخيص
من مجلس اإلدارال تعزيزاً لمباد التحكم المؤسسي.
ثانياً :المسؤولية:
أما بالنســبة للفقرة الثانية من المحور األول (المســؤولية) فقد تم تســمية المتغيرات التالية حســب
الجدول االتي:
جدول  :11المتغيرات حسب الفقرال ثانياً(المسؤولية)  /المحور األول
ت

األسئلة

تقدم إلى المجلس كافة المعلومات والمواضــــيع الواجب بحثها مقدما ً وبوقت كاف للدراســــة
 1والتحليل ،بحيث يتمكن أعضـــاء مجلس اإلدارة من ممارســـة واجباتهم في اإلرشـــاد وتوجيه
استراتيجية المصرف والقيام باإلشراف على اإلدارة العليا.
 2يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً عن:
أـتحديد الواجبات والصالحيات لكل مسؤول ضمن المصرف لغرض المساءلة
بـوضـع القواعد األخالقية التي يمكن اللجوء إليها للقضـاء على أي تحيز في المصـالح لصـالح
فئة دون األخرى
تـاإلشراف على عملية إدارة وتحديد المخاطر بما يضمن قيام الموظفين العاملين بواجباتهم في
نطاق الصالحيات المخولة لهم.
ثـاإلبالغ عن اإلجراءات التصـحيحية التي يتم القيام بها فور حصـول تجاوز في تلك السـلطات
والصالحيات بالمصرف.
 3يكون مدير المصرف مسؤوالً عن:
أـتحديد وقتا ً كافيا ً في دراســــة الموضــــوعات المعروضــــة على المجلس والخاصــــة بأعمال
المصرف وانطالقا ً من مسؤوليته األساسية
بـ حضـــور اجتماعات المجلس بانتظام للتعرف على المواضـــيع والمناقشـــات المطروحة في
االجتماع حرصا ً على مسؤوليته.
تـ المشـــــاركـة اإليجـابيـة عنـد حضـــــوره اجتمـاعـات المجلس وفي المنـاقشـــــات الحيـاديـة حول
المصرف.
ثـالمشــاركة في تحديد االســتراتيجيات القصــيرة والمتوســطة والطويلة المدى للمصــرف تلبية
لمتطلبات لمسؤولية
جـ تقويم أداء كـافـة كبـار الموظفين ،الـذين يجري تعينهم ألول مرة أو يجري تجـديـد خـدمتهم من
قبل مجلس اإلدارة
المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات االستبيان2020 ،م.

رمز
العام
ل
X21

X22
X23
X24
X25

X26
X27
X28
X29
X30
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فقـد تم تحليـل اإلجـابـات الواردة في االســـــتبـانـة والتي تخص الفقرة الثـانيـة من المحور األول
(المســؤولية) حســب التحليل العاملي تبين بعد تحليل االرتباطات الخاصــة بالمتغيرات من خالل
القيم القاعدية المبينة في الجدول رقم( )12إن هناك عامالن أسـاسـيان تؤثر في درجة اسـتخدامها
من قبل المصــرف على المســؤولية تمثلها القيم القاعدية التي هي اكبر من واحد والمرتبة حســب
أهمية تأثير كل عامل على التحكم المؤسسي.
جدول  :12القيم القاعدية ونسبة تباين العامل من التباين الكلي
تباين المجتمع
45.240
68.194
76.884
84.596
90.408
95.096
97.833
98.914
99.626
100.000

نسبة التباين
45.240
22.954
8.690
7.713
5.812
4.688
2.736
1.081
.712
.374

القيم القاعدية
4.524
2.295
.869
.771
.581
.469
.274
.108
7.120E-02
3.741E-02

العامل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات االستبيان2020 ،م.
اختبار معنوية تحميالت العوامل :تم اختبار معنوية تحميالت العوامل لمصفوفة العوامل المدورة
المبينة في الجدول رقم ( )13باحتساب الخطأ المعياري للتحميالت لكل عامل.
جدول  :13األخطاء المعيارية للتحميالت لكل عامل من مصفوفة العوامل
الخطأ المعياري للتحميالت
0.158
0.167

ترتيب استخالص العامل
1
2

المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات االستبيان2020 ،م.
إن العوامل المسـتخلصـة هذه على الرغم من أنها تشـكل نسـبا ً مختلفة من التباين ،لكنها مهمة في
تأشـــير المتغيرات المؤثرة في درجة اســـتخدام الفحص التحليلي فلو نظرنا إلى العمود الرابع من
الجدول رقم ( )14نجد إن هذه العوامل تشكل  % 68.194من التباين الكلي للمتغيرات.
ولغرض معرفـة هـذه العوامـل وتقويم المتغيرات المؤثرة فيهـا من خالل درجـة تحميالتهـا في كـل
عامل ســــوف نقوم بتفســــير كل عامل من هذه العوامل من خالل مصــــفوفة تحميالت العوامل
المدورة المبينة في الجدول ( )14وعلى الشكل االتي:
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جدول  :14مصفوفة العوامل المدورال ألجوبة المسؤولية
العوامل
1
2
.758
1.654E-02
.203
.680
.316
.568
-2.472E-02
731.
-.130
.761
.852
.169
.810
8.197E-02
.964
9.705E-02
.889
4.956E-02
.488
4.305E-02
المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات االستبيان2020 ،م.

المتغيرات
21X
22X
23X
24X
25X
26X
27X
28X
29X
30X

ومن خالل الجدول أعاله تبين وجود عاملين من حيث األهمية:
العامل األول :هذا العامل يشـــكل أهمية كبيرة ومتميزة في التأثير على المســـؤولية حيث يشـــير
 %45.240من التباين الكلي لذا يُعد العامل األســاســي لتفســير مصــفوفة االرتباط وقد تضــمن
المتغيرات ا تيـة المتغيرات ) )X21,X27,X26,X29,X28على التوالي من حيـث األهميـة
ويالحظ بأن المتغيرات األربعة األولى ( )X27,X26,X29,X28تقع ضـمن السـؤال الثالث من
(المسـؤولية) وهو إن يكون مدير المصـرف مسـؤوالً عن :حيث جاءت بالمرتبة األولى من حيث
األهمية الفقرة (ت) وهي المشـاركة اإليجابية عند حضـوره اجتماعات المجلس وفي المناقشـات
الحيادية حول المصــرف ،ومن ثم تليها الفقرة (ث) من حيث األهمية وهي المشــاركة في تحديد
االســتراتيجيات القصــيرال والمتوســطة والطويلة المدى للمصــرف تلبية لمتطلبات المســؤولية،
وبعدها تأتي الفقرة (أ) انفاق وقتا ً كافيا ً في دراســــة الموضــــوعات المعروضــــة على المجلس
والخاصـــة بأعمال المصـــرف وانطالقا ً من مســـؤوليتە األســـاســـية ،وأخيرا الفقرة(ب)حضـــور
اجتماعات المجلس بانتظام للتعرف على المواضـيع والمناقشـات المطروحة في االجتماو حرصـا ً
على مســــؤوليتە .ويأتي من حيث األهمية الســــؤال األول ومضــــمونه ،تقدم إلى المجلس كافة
المعلومـات والمواضـــــيع الواجـب بحثهـا مقـدمـا ً وبوقـت كـاف للـدراســـــة والتحليـل ،بحيـث يتمكن
أعضاء مجلس اإلدارال من ممارسة واجباتهم في اإلرشاد وتوجيە استراتيجية المصرف والقيام
باإلشراف على اإلدارال العليا.
أما العامل الثاني حيـث تأتي بالدرجة الثـانيـة من األهميـة في تفســـــير العالقة بين المتغيرات حيث
انه يشرح  %22.954من إجمالي التباين فتمثلت بالمتغيرات ( )X23,X22,X25على التوالي
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وان جميع الفقرات أعاله تقع ضـــمن الســـؤال الثاني من)المســـؤولية(والمتمثل في يكون مجلس
اإلدارال مسؤوالً عنها :حيث جاءت بالمرتبة األولى من حيث األهمية الفقرة (ث) بالمرتبة األولى
والمتمثلة في اإلبالغ عن اإلجراءات التصـحيحية التي يتم القيام بها فور حصـول تجاوز في تلط
السلطات والصالحيات بالمصرف ثم تأتي بالمرتبة الثانية من حيث األهمية الفقرة (أ) والمتضمنة
تحدد الواجبات والصـالحيات لكل مسـؤول ضـمن المصـرف لغرض المسـاءلة ،أما المرتبة الثالثة
من حيـث األهميـة فتمثلـت الفقرة (ب) والمتمثلـة في القواعـد األخالقيـة التي يمكن اللجوء إليهـا
للقضاء على أي تحيز في المصالح لصالح فئة دون األخرى.
ومن خالل مالحظة التحليل الســـابق يالحظ مدى اهتمام المصـــارف بفقرة المســـؤولية وهذا ما
ينطبق مع دعائم التحكم المؤسـسـي ما عدا فقرة اإلشـراف على عملية إدارة المخاطر وهذا ما ذكر
سـابقا ً بعدم اهتمام غالبية المصـارف بعملية تحديد وإدارة المخاطر رغم أهمية هذه العملية بالنسـبة
لعمل هذه المصـارف والتمكن من تحديد قابلية المصـرف على االسـتمرار ،فإذا لم يقم المصـرف
بأخذ نســـبة مخاطرة في أعماله فلن يتمكن من تحقيق أي عوائد حيث تنشـــأ الخســـائر في العادة
نتيجة عدم القدرة على إدارة المخاطر أو عدم الحصــول على العوائد المناســبة لتلك المخاطر لذا
يجب أن يتوفر للمصـرف نظام إدارة للمخاطر جيد يسـمح بالموائمة بين العوائد والمخاطر ضـمن
الحد الذي يسـمح به وضـع المصـرف واسـتراتيجيته ،غير أن فاعليته تعتمد على وجود نظام تحكم
مؤســـســـي جيد واال ســـتكون الجهود المبذولة في إدارة هذه المخاطر غير فاعلة ،فالتحكم الجيد
يعمل على تقليص الخســائر التي قد تنشــأ نتيجة لعدم توفر أنظمة ضــبط ورقابة داخلية أو بســبب
التوسـع في أخذ المخاطر ،حيث أن توفر أنظمة تحكم جيدة يتضمن مراقبة مستقلة لتقيد المصرف
بالسياسات المكتوبة وبالحدود المقرة للمخاطر بهدف حماية حقوق المودعين.
ثالثاً :المساءلة
أما بالنســبة للفقرة الثالثة من المحور األول (المســاءلة) فقد تم تســمية المتغيرات التالية حســب
الجدول االتي-:
جدول  :15متغيرات الفقرال ثالثا ً (المساءلة)  /المحور األول
ث

األسئلة

لدى مجلس اإلدارة سـياسـة واضـحة ومكتوبة للمسـاءلة عن أية زيادات في قيمة
1
ما يملكه المساهمون في األجل الطويل من خالل تعاملهم مع المصرف.
 2تتم مساءلة المسؤولين في المصرف عن:

رمز
العامل
31X
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ث

رمز
العامل

األسئلة

أـ تفاصــيل التقارير التي يتم إعدادها لالجتماعات الســنوية وذلك لتمكين المحللين
من تقويم الموقف المالي وغير المالي للمصـــرف لتحقيق المســـاءلة ،وتتفق تلك
التفاصيل مع افضل الممارسات الدولية المطلوبة في األسواق المالية.
بـمعالجة المالحظات والتحفظات التي يثيرها المدقق الخارجي بجدية وبســرعة ما
يعزز التحكم المؤسسي.
قيام لجنة تدقيق ترشــح المدققين الخارجيين وتدقق أعمالهم وتشــرف على أعمال
3
التدقيق الداخلي في المصارف المالية الخاصة لتحقيق المساءلة.
 4منح المدقق الخارجي فرصة الحصول على خدمات استشارية في المصرف.
مدى ممارســـة المجلس العناية الالزمة واالهتمام الكافي بتقارير التدقيق المقدمة
إليـه من لجنـة التـدقيق (في حـالـة وجودهـا في المصـــــرف) أو المـدققين الـداخليين
5
والمـدققين الخـارجيين ،ويقوم بـاتخـاذ اإلجراءات التصـــــحيحيـة الالزمـة ويكون
ضمن دليل عمل التحكم المؤسسي
مدى وضــــع آليات تســــمح بمعاقبة الموظفين التنفيذيين وأعضــــاء اللجان الذين
6
يتجاوزون حدودهم داخل المصرف.
 7تتم مساءلة المدير في المصرف عن:
أـ التقارير المقدمة للمجلس من حيث كونها كافية ومناســــبة للمواضــــيع المطلوب
المساءلة فيها.
بـمن أن التقـارير تؤكد قيـام المـديرين التنفيـذيين بواجبـاتهم ووظيفتهم الخـاصـــــة في
الموافقة على اســتراتيجية المصــرف والموافقة على الســياســات الرئيســية التباع
االستراتيجية إلى جانب الرقابة واإلشراف بالشكل السليم.
تـدراسة تقارير التدقيق بعناية كافية ألغراض المساءلة.

32X
33X
34X
35X
36X
37X
38X
39X
40X

المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات االستبيان2020 ،م.
فقـد تم تحليـل اإلجـابـات الواردة في االســـــتبـانـة والتي تخص الفقرة الثـالثـة من المحور األول
(المساءلة) حسب التحليل العاملي تبين بعد تحليل االرتباطات الخاصة بالمتغيرات من خالل القيم
القاعدية المبينة في الجدول رقم( )16إن هناك ثالثة عوامل تؤثر في درجة اســــتخدامها من قبل
المصـرف على المسـاءلة تمثلها القيم القاعدية التي هي اكبر من واحد والمرتبة حسـب أهمية تأثير
كل عامل على التحكم المؤسسي.
جدول  :16القيم القاعدية ونسبة تباين العامل من التباين الكلي
تباين المجتمع
42.650
60.627
74.226
81.823
87.134
91.471

نسبة التباين
42.650
17.977
13.599
7.597
5.311
4.336

القيم القاعدية
4.265
1.798
1.360
.760
.531
.434

العامل
1
2
3
4
5
6
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3.421
2.641
2.022
.445

94.892
97.533
99.555
100.000

.342
.264
.202
4.450E-02

7
8
9
10

المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات االستبيان2020 ،م.
اختبار معنوية تحميالت العوامل :تم اختبار معنوية تحميالت العوامل لمصفوفة العوامل المدورة
المبينة في الجدول رقم ( )17باحتساب الخطأ المعياري للتحميالت لكل عامل.
جدول  :17األخطاء المعيارية للتحميالت لكل عامل من مصفوفة العوامل
الخطأ المعياري للتحميالت
0.158
0.167
0.177

ترتيب استخالص العامل
1
2
3

المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات االستبيان2020 ،م.
إن هذه العوامل المسـتخلصـة على الرغم من أنها تشـكل نسـبا ً مختلفة من التباين ،لكنها مهمة في
تأشـــير المتغيرات المؤثرة في درجة اســـتخدام الفحص التحليلي فلو نظرنا إلى العمود الرابع من
الجدول رقم ( )18نجد إن هذه العوامل تشكل  % 74.226من التباين الكلي للمتغيرات.
ولغرض معرفـة هـذه العوامـل وتقويم المتغيرات المؤثرة فيهـا من خالل درجـة تحميالتهـا في كـل
عامل ســــوف نقوم بتفســــير كل عامل من هذه العوامل من خالل مصــــفوفة تحميالت العوامل
المدورة المبينة في الجدول ( )18وعلى الشكل االتي:
جدول  :18مصفوفة العوامل المدورال ألجوبة المساءلة
3
-4.657E-02
1.924E-02
1.544E-03
.510
.623
.712
.139
.117
6.428E-02
-1.507E-03

العوامل
2
.714
.550
.709
-6.681E-02
-2.699E-03
.138
.519
.691
.144
.240

المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات االستبيان2020 ،م.

1
5.099E-02
.559
.286
.562
.456
-.137
-1.719E-02
.614
.987
.810

متغيرات
المساءلة
31X
32X
33X
34X
35X
36X
37X
38X
39X
40X
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وعند مالحظة مصفوفة العوامل تبين إن هناك ثالثة عوامل لتحليل المتغيرات وهي:
العامل األول هذا العـامل يشــــكـل أهميـة كبيرة ومتميزة في التـأثير على المســـــاءلة حيـث يشـــــير
 %42.650من التباين الكلي لذا يُعد العامل األســاســي لتفســير مصــفوفة االرتباط وقد تضــمن
الـمـتـغـيـرات ا تـيـــة الـمـتـغـيـرات ( ،)x32,x34,x38,x40,x39الـفـقـرات الـثـالثـــة األولـى
( )x40,x39,x38تقع ضـمن السـؤال السـابع وهو تتم مسـاءلة المدير في المصـرف عن :حيث
جاءت في المرتبـة األولى من حيـث األهميـة الفقرة (ب) وهي من أن التقارير تؤكد قيام المديرين
التنفيذيين بواجباتهم ووظيفتهم الخاصـــة في الموافقة على اســـتراتيجية المصـــرف والموافقة
على السـياسـات الرئيسـية التباو االسـتراتيجية إلى جانب الرقابة واإلشـراف بالشـكل السـليم ،ثم
جـاء بـالمرتبـة الثـانيـة الفقرة (ت) من نفس الســـــؤال وهو دراســـــة تقـارير التـدقيق بعنـايـة كـافيـة
ألغراض المسـاءلة ،ثم جاء بالمرتبة الثالثة الفقرة(أ)من السـؤال نفسـة وفحواها التقارير المقدمة
للمجلس من حيث كونها كافية ومناســبة للمواض ـيع المطلوب المســاءلة فيها ،ومن ثم تبين من
خالل الجدول أعاله بان السـؤال الثالث من المسـاءلة جاء بالمرتبة الرابعة من حيث األهمية وهو
قيام لجنة التدقيق بترشـــيح المدققين الخارجيين وتدقق أعمالهم وتشـــرف على أعمال التدقيق
الداخلي في المصــارف المالية الخاصــة لتحقيق المسـاءلة ،وأخيراً الفقرة (أ) من الســؤال الثاني
من المسـاءلة وهو تتم مســاءلة المســؤولين عن تفاصــيل التقارير التي يتم إعدادها لالجتماعات
الســـــنويـة وذلـط لتمكين المحللين من تقويم الموقف المـالي وغير المـالي للمصـــــرف لتحقيق
المساءلة ،وتتفق تلط التفاصيل مع افضل الممارسات الدولية المطلوبة في األسواق المالية.
يأتي العامل الثاني حيث تأتي بالدرجة الثانية من األهمية في تفسـير العالقة بين المتغيرات حيث
انه يشـــرح  %17.977من إجمالي التباين فتمثلت بالمتغيرات ( )x37,x33,x31على التوالي
لفقرة المســاءلة حيث يأتي بالمرتبة األولى المتغير ( )x31متمثلة في الســؤال األول لدى مجلس
اإلدارال سـياسـة واضـحة ومكتوبة للمسـاءلة عن أية زيادات في قيمة ما يملكە المسـاهمون في
األجل الطويل من خالل تعاملهم مع المصرف ،ومن ثم الفقرة (ب) من السؤال الثاني تتم مساءلة
المســـــؤولين في المصـــــرف عن معالجة المالحظات والتحفظات التي يثيرها المدقق الخارجي
بجدية وبســـرعة ما يعزز التحكم المؤســـســـي ،أما الفقرة األخيرة من حيث األهمية فتمثلت في
الســؤال رقم( )6مدى وضــع آليات تســمح بمعاقبة الموظفين التنفيذيين وأعضــاء اللجان الذين
يتجاوزون حدودهم داخل المصرف.
أما العامل الثالث من مصـفوفة العوامل المدورة حيث تأتي بالدرجة الثالثة من األهمية في تفسـير
العالقة بين المتغيرات حيث انه يشــــرح  %13.599من إجمالي التباين فتمثلت بالمتغيرات فقد
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جـاءت المتغيرات ( )x35,x36حيـث جـاء بـالمرتبـة األولى من حيـث األهميـة الســـــؤال رقم ()5
مدى ممارســـة المجلس العناية الالزمة واالهتمام الكافي بتقارير التدقيق المقدمة إليە من لجنة
التدقيق(في حالة وجودها في المصـــــرف) أو المدققين الداخليين والمدققين الخارجيين ،ويقوم
باتخاذ اإلجراءات التصـحيحية الالزمة ويكون ضـمن دليل عمل التحكم المؤسـسـي ،ومن ثم يأتي
بعده من حيث األهمية الســـؤال رقم ( )4منح المدقق الخارجي فرصـــة الحصـــول على خدمات
استشارية في المصرف.
ومن نتائج التحليل يالحظ مدى اهتمام كافة المصــــارف بفقرة المســــاءلة ولم يكن هناك أي فقرة
تخالف عمل المصـارف عدا أن بعض المصـارف ليس لديها لجان تدقيق بصـورة واضـحة حيث
هنـاك من يقوم مقـام هـذه اللجنـة من حيـث العمـل والمتـابعـة من داخـل مجلس اإلدارة .ومن خالل
المقابلة الشــخصــية مع عدد من أعضــاء مجلس اإلدارة في بعص المصــارف تبين أن لديها النية
مســتقبالً باالهتمام بمثل هذه اللجان لما لها من أهمية خاصــة في متابعة أعمال الرقابة والتدقيق،
وهذا ما جاءت به الوقائع العراقية ذي العدد ( )3980المجلد( )44لســنة  2003بأن يشــكل كل
مصـــرف لجنة مراجعة الحســـابات تابعة لمجلس اإلدارة تســـند إليها مهام عديدة موضـــحة في
الملحق.
رابعاً :العدالة:
أما بالنســــبة للفقرة الرابعة من المحور األول (العدالة) فقد تم تســــمية المتغيرات التالية حســــب
الجدول االتي-:
جدول  :19متغيرات الفقرال رابعا ً (العدالة) /المحور األول
ت
1
2
3
4
5

األسئلة
لدى المصـرف دليل عمل للتحكم المؤسـسـي يضـمن العدالة لكافة األطراف ذات
المصلحة مع المؤسسة.
يحدد الدليل أصحاب المصالح الرئيسيين الذين يجب اخذ مصالحهم في االعتبار
لتحقيق العدالة لهم في المصرف لتحقيق العدالة.
يعطي المســــاهمون ذوي النســــب الحاكمة القدر الالزم من االهتمام لمصــــالح
مســاهمي األغلبية و يقدمون المســاعدة النتخاب أغلبية أعضــاء مجلس اإلدارة
المسـتقلين من الخارج بحيث يمكنهم حماية مصـالح كافة المسـاهمين بما في ذلك
مصالح مساهمي األقلية في المصرف ألغراض العدالة.
يتســـــم هيكـل مكـافـأة أعضـــــاء مجلس اإلدارة بـالعـدالـة والكفـايـة مع الواجبـات
والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم بالمجلس.
يؤدي المدير العناية الدقيقة الالزمة في ممارســــة أعماله كعضــــو مجلس إدارة
تحقيقا ً للعدالة.

رمز
العامل
41X
42X
43X
44X
44X
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يعمـل رئيس مجلس اإلدارة على الزام كـافـة أعضـــــاء المجلس على حضـــــور
 6االجتماعات وإعطائهم الفرصــــة للتعبير عن آرائهم بحرية وبطريقة مســــؤولة
تحقيقا ً للعدالة.
يكفل رئيس مجلس اإلدارة جميع األعضـــاء القيام بكامل أدوارهم في مناقشـــات
7
المجلس تحقيقا ً للعدالة.
يعمل مجلس اإلدارة بشـكل جماعي فعالً لمواجهة أي عضـو مجلس إدارة يدعي
 8لنفســه ســلطة اتخاذ قرارات بدون االســتفادة من آراء األعضــاء األخرين تحقيقا ً
للعدالة.
المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات االستبيان2020 ،م.

64X
74X
84X

فقـد تم تحليـل اإلجـابـات الواردة في االســـــتبـانـة والتي تخص الفقرة الرابعـة من المحور األول
(العدالة) حســب التحليل العاملي تبين بعد تحليل االرتباطات الخاصــة بالمتغيرات من خالل القيم
القـاعـديـة المبينـة في الجـدول رقم ( )20إن هنـاك عـامالن يؤثران في درجـة اســـــتخـدامهـا من قبـل
المصــرف على العدالة تمثلها القيم القاعدية التي هي اكبر من واحد والمرتبة حســب أهمية تأثير
كل عامل على التحكم المؤسسي.
جدول  :20القيم القاعدية ونسبة تباين العامل من التباين الكلي
تباين المجتمع
50.538
68.349
79.668
87.558
93.111
97.044
98.939
100.000

نسبة التباين
50.538
17.811
11.319
7.890
5.553
3.933
1.896
1.061

القيم القاعدية
4.043
1.425
.906
.631
.444
.315
.152
8.484E-02

العامل
1
2
3
4
5
6
7
8

المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات االستبيان2020 ،م.

اختبار معنوية تحميالت العوامل :تم اختبار معنوية تحميالت العوامل لمصفوفة العوامل المدورة
المبينة في الجدول رقم ( )21باحتساب الخطأ المعياري للتحميالت لكل عامل.
جدول  :21األخطاء المعيارية للتحميالت لكل عامل من مصفوفة العوامل
الخطأ المعياري للتحميالت
0.158
0.149
المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات االستبيان2020 ،م.

ترتيب استخالص العامل
1
2
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إن العوامل المسـتخلصـة هذه على الرغم من أنها تشـكل نسـبا ً مختلفة من التباين ،لكنها مهمة في
تأشـــير المتغيرات المؤثرة في درجة اســـتخدام الفحص التحليلي فلو نظرنا إلى العمود الرابع من
الجدول رقم ( )16نجد إن هذه العوامل تشكل  %68.349من التباين الكلي للمتغيرات.
ولغرض معرفـة هـذه العوامـل وتقويم المتغيرات المؤثرة فيهـا من خالل درجـة تحميالتهـا في كـل
عامل ســــوف نقوم بتفســــير كل عامل من هذه العوامل من خالل مصــــفوفة تحميالت العوامل
المدورة المبينة في الجدول ( )22وعلى الشكل االتي:
قد تم تحليل اإلجابات الواردة في االسـتبانة والتي تخص (العدالة) فقد أوضـحت النتائج من خالل
مصفوفة العوامل المدورة الموضحة بالجدول رقم ( )22بأن هناك عامالن أساسيان وهما:
جدول  :22مصفوفة العوامل المدورال ألجوبة العدالة
العوامل
1
2
.916
.146
.767
9.300E-02
.640
.176
.568
.408
.663
.490
.256
.815
.176
.917
7.229E-02
.366
المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات االستبيان2020 ،م.

متغيرات
العدالة
41X
42X
43X
44X
45X
46X
47X
48X

العامل األول:
هذا العامل يشــــكل أهمية كبيرة ومتميزة في التأثير على العدالة حيث يشــــير  %50.538من
التباين الكلي لذا يعتبر العامل األســاســي لتفســير مصــفوفة االرتباط وقد تضــمن المتغيرات ا تية
المتغيرات ( )x44,x43,x45,x42,x41على التوالي حيــث تــأتي الفقرة ( )x41بــالمرتبــة
األولى من حيـث األهميـة متمثلـة في الســـــؤال رقم ( )1وهو لـدى المصـــــرف دليـل عمـل للتحكم
المؤســســي يضــمن العدالة لكافة األطراف ذات المصــلحة مع المصــرف .ويأتي بالمرتبة الثانية
الســؤال رقم( )2حســب ما جاء بالجدول أعاله كما في المتغير( ،)x42وهو يحدد دليل أصــحاب
المصــالح الرئيســيين الذين يجب اخذ مصــالحهم في االعتبار لتحقيق العدالة لهم في المصــرف
لتحقيق العـدالـة ،ومن ثم الســـــؤال رقم( )5الـذي ينص يؤدي المـدير العنـايـة الـدقيقـة الالزمـة في
ممارســة أعمالە كعضــو مجلس إدارال تحقيقا ً للعدالة ،ويأتي الســؤال رقم( )3من حيث األهمية،
يعطي المسـاهمون ذوي النسـب الحاكمة القدر الالزم من االهتمام لمصـالح مسـاهمي األغلبية و
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يقدمون المسـاعدال النتخاب أغلبية أعضـاء مجلس اإلدارال المسـتقلين من الخارج بحيث يمكنهم
حماية مصــالح كافة المســاهمين بما في ذلط مصــالح مســاهمي األقلية في المصــرف ألغراض
العدالة ،وأخيرا يأتي الســؤال رقم ( )4جاء بالمرتبة األخيرة وفحواه يتســم هيكل مكافأال أعضــاء
مجلس اإلدارال بالعدالة والكفاية مع الواجبات والمسؤوليات الملقاال على عاتقهم بالمجلس.
أما العامل الثاني حيـث تأتي بالدرجة الثـانيـة من األهميـة في تفســـــير العالقة بين المتغيرات حيث
انه يشـــرح  %17.811من إجمالي التباين فتمثلت بالمتغيرين ( )x46,x47فجاء الســـؤال رقم
( )7بـالمرتبـة األولى من حيـث األهميـة وهو يكفـل رئيس مجلس اإلدارال جميع األعضـــــاء القيـام
بكامل أدوارهم في مناقشـــــات المجلس تحقيقا ً للعدالة ،ومن ثم الســــؤال رقم( )8يأتي بالمرتبة
األخيرة ،وهو يعمل مجلس اإلدارال بشــكل جماعي فعالً لمواجهة أي عضــو مجلس إدارال يدعي
لنفسە سلطة اتخاذ قرارات بدون االستفادال من آراء األعضاء األخرين تحقيقا ً للعدالة.
ومن خالل نتائج التحليل تبين مدى اتفاق المصــارف مع دعائم التحكم المؤســســي لتحقيق العدالة
حيث تبين أن غالبية المصـــارف تحرص على تحقيق العدالة لكافة األطراف دون تفضـــيل جهة
على حسـاب جهة أخرى ،وذلك بتوفير نظام متوازن يتم ضـمنه اتخاذ القرارات بشـكل يراعي فيه
كافة األطراف ذات العالقة وخاصــة صــغار المســاهمين ،أما من حيث وجود دليل عمل للتحكم
المؤسـسـي يضـمن العدالة لكافة األفراد ذات المصـلحة مع المصـرف يالحظ بأن غالبية المصـارف
أجـابوا على هـذه الفقرة بـاالتفـاق لبيـان مـدى رغبـة هـذه المصـــــارف نحو تحقيق العـدالـة مع أن
المصارف ال تمتلك دليل عمل للتحكم المؤسسي ولكن حسب ما تفهم من خالل اللقاءات المستمرة
مع العاملين بالمصــــارف بأن الهدف األســــاســــي التي تبغيه من جراء أعمالها يكمن في تحقيق
المعاملة العادلة لكافة األطراف.
خامساً :االستقاللية:
أما بالنسـبة للفقرة الخامسـة من المحور األول (االسـتقاللية) فقد تم تسـمية المتغيرات التالية حسـب
الجدول االتي:
جدول  :23متغيرات الفقرال خامسا ً (االستقاللية)  /المحور األول
ت

األسئلة

رمز
العامل

لدى مجلس اإلدارة عدد كاف من األعضـــاء المســـتقلين(على األقل نصـــف المجلس) لتعزيز
1
التحكم المؤسسي
يســمح ألعضــاء مجلس اإلدارة فعالً بأن يشــاركوا بطريقة إيجابية ومســتقلة في االجتماعات
X50
2
باعتبارهم أعضاء من أصحاب النوايا الطيبة المخلصين للمصرف.
X49
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3
4
5
6

لدى مجلس اإلدارة لجنة تدقيق مكونة من أعضــــاء مجلس اإلدارة المســــتقلين ،تقوم باختيار
المدقق الخارجي ،واســـتالم التقارير منه مباشـــرةً ،وتشـــرف على عمل المدقق الداخلي ،كما
تعمـل على التـأكـد من اتخـاذ وســـــالمـة اإلجراءات بشـــــأن مالحظـات التـدقيق حول أنشــــطـة
المصرف.
يقـدم المـدقق الـداخلي تقـاريره مبـاشـــــرةً إلى اعلى جهـة مســـــؤولـة في المصـــــرف لتحقيق
االستقاللية.
لدى المدير الحرية واالســـتقاللية واالســـتعداد في تســـجيل اعتراض في حالة تقديم اقتراح ال
يتفق مع اللوائح والتعليمات والمعايير الخلقية السامية.
التزام المدير بقواعد األمانة واإلخالص ،و المحافظة على الوالء للمصـرف في سـبيل تحقيق
افضل ما في مصلحته ،ومصلحة جميع المساهمين ،والعمل على اتخاذ القرارات الصائبة في
مجلس اإلدارة لتحقيق استقالليته.

X51

X52
X53
X54

المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات االستبيان2020 ،م.
حســب التحليل العاملي تبين بعد تحليل االرتباطات الخاصــة بالمتغيرات من خالل القيم القاعدية
المبينة في الجدول رقم ( )24إن هناك عامالن يؤثران في درجة اســتخدامها من قبل المصــرف
على االســــتقاللية تمثلها القيم القاعدية التي هي اكبر من واحد والمرتبة حســــب أهمية تأثير كل
عامل على التحكم المؤسسي.
جدول  :24القيم القاعدية ونسبة تباين العامل من التباين الكلي
تباين المجتمع
47.117
64.451
76.511
87.718
94.854
100.000

نسبة التباين
47.117
17.334
12.059
11.207
7.136
5.146

القيم القاعدية
2.827
1.040
.724
.672
.428
.309

العامل
1
2
3
4
5
6

المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات االستبيان2020 ،م.
اختبار معنوية تحميالت العوامل :تم اختبار معنوية تحميالت العوامل لمصفوفة العوامل المدورة
المبينة في الجدول رقم ( )25باحتساب الخطأ المعياري للتحميالت لكل عامل.
جدول  :25األخطاء المعيارية للتحميالت لكل عامل من مصفوفة العوامل
الخطأ المعياري للتحميالت
0.158
0.174
المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات االستبيان2020 ،م.

ترتيب استخالص العامل
1
2

74

إن العوامل المسـتخلصـة هذه على الرغم من أنها تشـكل نسـبا ً مختلفة من التباين ،لكنها مهمة في
تأشـــير المتغيرات المؤثرة في درجة اســـتخدام الفحص التحليلي فلو نظرنا إلى العمود الرابع من
الجدول رقم ( )26نجد إن هذه العوامل تشكل  %64.451من التباين الكلي للمتغيرات.
ولغرض معرفـة هـذه العوامـل وتقويم المتغيرات المؤثرة فيهـا من خالل درجـة تحميالتهـا في كـل
عامل ســــوف نقوم بتفســــير كل عامل من هذه العوامل من خالل مصــــفوفة تحميالت العوامل
المدورة المبينة في الجدول ( )26وعلى الشكل االتي:
جدول  :26مصفوفة العوامل المدورال ألجوبة االستقاللية
العوامل
2
.282
2.177E-02
.575
.759
.534
.292

1
.426
.890
4.096E-02
.418
.521
.445

متغيرات
االستقاللية
X49
X50
X51
X52
X53
X54

المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات االستبيان2020 ،م.
قد تم تحليل اإلجابات الواردة في االســتبانة والتي تخص (االســتقاللية) فقد أوضــحت النتائج من
خالل مصفوفة العوامل المدورة الموضحة بالجدول رقم ( )26بأن هناك عاملين أساسين وهما:
العامل األول هذا العامل يشــــكل أهمية كبيرة ومتميزة في التأثير على االســــتقاللية حيث يشــــير
 %47.117من التباين الكلي لذا يعتبر العامل األسـاسـي لتفسـير مصـفوفة االرتباط وقد تضـمن
المتغيرين ( )x53,x50حيث جاء بالمرتبة األولى السـؤال رقم ( )2وهو يسمح ألعضاء مجلس
اإلدارال فعالً بأن يشــــاركوا بطريقة إيجابية ومســــتقلة في االجتماعات باعتبارهم أعضــــاء من
أصــحاب النوايا الطيبة المخلصــين للمصــرف ،ويأتي بالمرتبة الثانية من حيث األهمية الســؤال
رقم( )5وهو لدى المدير الحرية واالســتقاللية واالســتعداد في تســجيل اعتراض في حالة تقديم
اقتراح ال يتفق مع اللوائح والتعليمات والمعايير الخلقية السامية.
أما العامل الثاني حيث تأتي بالدرجة الثانية من األهمية في تفســـــير العالقة بين المتغيرات حيث
انـه يشـــــرح  %17.334من إجمـالي التبـاين فتمثلـت بـالمتغيرين ( )x52,x51قـد حـازا على
األهمية األكبر من بين المتغيرات األخرى حيث جاء الســـؤال رقم( )4بالمرتبة األولى وهو يقدم
المدقق الداخلي تقاريره مباشــرالً إلى اعلى جهة مســؤولة في المصــرف لتحقيق االســتقاللية،
ومن ثم السـؤال رقم( )3وهو لدى مجلس اإلدارال لجنة تدقيق مكونة من أعضـاء مجلس اإلدارال
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المسـتقلين ،تقوم باختيار المدقق الخارجي ،واسـتالم التقارير منە مباشـرالً ،وتشـرف على عمل
المدقق الداخلي ،كما تعمل على التأكد من اتخاذ وســـالمة اإلجراءات بشـــأن مالحظات التدقيق
حول أنشـطة المصـرف .من المالحظ إن الفقرتين ( )x49,x 54المتمثلة ب لدى مجلس اإلدارال
عدد كاف من األعضــاء المســتقلين(على األقل نصــف المجلس) لتعزيز التحكم المؤســســي و
الفقرال التزام المدير بقواعد األمانة واإلخالص ،و المحافظة على الوالء للمصــــرف في ســــبيل
تحقيق افضــــل ما في مصــــلحتە ،ومصــــلحة جميع المســــاهمين ،والعمل على اتخاذ القرارات
الصـائبة في مجلس اإلدارال لتحقيق اسـتقالليتە .بينت نتائج التحليل عدم أهميتها وذلك الن غالبية
أعضاء مجلس اإلدارة من المؤسسين ومع إن هناك مدراء مستقلين ولكن ليس نصف المجلس.
ومن خالل مالحظة النتائج تبين أن غالبية المصــارف تهتم بتحقيق االســتقاللية لبعض العناصــر
ذات المكانة الحســـاســـة والتي تتطلب االســـتقاللية لها لتحقيق العدالة فصـــالً عن تحقيق عملية
المســ اءلة لكافة األطراف ذات العالقة بالمصــرف ،وان على مجلس اإلدارة ممارســة قيادة فعالة
مســتقلة عن إدارة المصــرف ،وذلك من خالل تخفيض عدد األعضــاء التنفيذيين داخل المجلس،
بهـدف الحـد من الخلط بين عمليـة اإلدارة والمراقبـة عليهـا فضــــالً عن تعزيز عمليـة المســـــاءلـة
لإلدارة.
سادساً :القوانين والتشريعات
أما بالنســبة للفقرة الســادســة واألخيرة من المحور األول (القوانين والتشــريعات) فقد تم تســمية
المتغيرات التالية حسب الجدول االتي:
جدول  :27متغيرات الفقرال سادسا ً (القوانين والتشريعات)  /المحور األول
ت
1
2

3
4

األسئلة
لدى المجلس اإلدارة سـياسـة واضـحة بمراقبة التزام المصـرف الكامل بالقوانين واألنظمة
والتعليمات.
تطبق المعايير المحاسبية والتدقيقية
أ -الدولية
ب -العراقية
ج  -الدولية بعد تكييفها بالشـــكل الذي ينســـجم مع متطلبات البيئة العراقية في المصـــارف
الخاصة.
وجود قوانين وتشـريعات توضـح حقوق المسـاهمين وواجباتهم مثل حق التصـويت ،انتخاب
أعضاء مجلس اإلدارة ،حق التعيين وعزل المدققين الخارجيين في المصرف الخاصة
هناك توصــيف مكتوب الختصــاصــات لجنة التدقيق (في حالة وجودها ضــمن شــركتك)
واللجان األخرى لمجلس اإلدارة في المصارف الخاصة وتطبيقا ً للقوانين والتشريعات.

رمز
العامل
X55
X56
X57
X58
X59
X60
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5
6

في حالة قيام المدير بأداء الواجبات المسـندة إليه يسـترشـد بروح القانون إلى جانب قواعد
السلوك المهني.
تقوم اإلدارة بمراجعته القوانين والتشـريعات والمطالبة بتحديثها مرة واحدة على األقل كل
X62
ثالث سنوات.
X61

المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات االستبيان2020 ،م.
حســب التحليل العاملي تبين بعد تحليل االرتباطات الخاصــة بالمتغيرات من خالل القيم القاعدية
المبينة في الجدول رقم ( )28إن هناك ثالثة عوامل رئيســية تؤثر في درجة اســتخدامها من قبل
المصـرف على القوانين والتشـريعات تمثلها القيم القاعدية التي هي اكبر من واحد والمرتبة حسـب
أهمية تأثير كل عامل على التحكم المؤسسي.
جدول  :28القيم القاعدية ونسبة تباين العامل من التباين الكلي
تباين المجتمع
32.527
54.935
72.098
82.065
89.221
94.178
97.610
100.000

نسبة التباين
32.527
22.408
17.163
9.967
7.156
4.957
3.432
2.390

القيم القاعدية
2.602
1.793
1.373
.797
.572
.397
.275
.191

العامل
1
2
3
4
5
6
7
8

المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات االستبيان2020 ،م.
اختبار معنوية تحميالت العوامل :تم اختبار معنوية تحميالت العوامل لمصفوفة العوامل المدورة
المبينة في الجدول رقم ( )29باحتساب الخطأ المعياري للتحميالت لكل عامل.
جدول  :29األخطاء المعيارية للتحميالت لكل عامل من مصفوفة العوامل
الخطأ المعياري للتحميالت
0.158
0.179
0.182

ترتيب استخالص العامل
1
2
3

المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات االستبيان2020 ،م.
إن العوامل المسـتخلصـة هذه على الرغم من أنها تشـكل نسـبا ً مختلفة من التباين ،لكنها مهمة في
تأشـــير المتغيرات المؤثرة في درجة اســـتخدام الفحص التحليلي فلو نظرنا إلى العمود الرابع من
الجدول رقم ( )30نجد إن هذه العوامل تشكل  % 72.098من التباين الكلي للمتغيرات.
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ولغرض معرفـة هـذه العوامـل وتقويم المتغيرات المؤثرة فيهـا من خالل درجـة تحميالتهـا في كـل
عامل ســــوف نقوم بتفســــير كل عامل من هذه العوامل من خالل مصــــفوفة تحميالت العوامل
المدورة المبينة في الجدول ( )30وعلى الشكل االتي:
جدول  :30مصفوفة العوامل المدورال ألجوبة القوانين والتشريعات
3
.115
.884
.703
-2.558E-03
-9.625E-02
4.557E-02
-.269
.139

العوامل
2
.710
5.755E-02
.102
-7.452E-02
.711
.408
.468
.382

المتغيرات
1
-4.272E-02
.246
-.343
.901
.160
.758
.444
5.736E-02

55X
56X
57X
58X
59X
60X
61X
62X

المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات االستبيان2020 ،م.
العامل األول هذا العامل يشــكل أهمية كبيرة ومتميزة في التأثير على القوانين والتشــريعات حيث
يشـير %32.527من التباين الكلي لذا يُعد العامل األسـاسـي لتفسـير مصفوفة االرتباط وقد تضمن
المتغيرين ( )x60,x58حيث جاء بالمرتبة األولى من األهمية السـؤال رقم ( )2الفقرة (ج) وهو
تطبق المعايير المحاســـبية والتدقيقية الدولية بعد تكييفها بالشـــكل الذي ينســـجم مع متطلبات
البيئة العراقية في المصــــارف المالية الخاصــــة ،ومن ثم جاء بالمرتبة الثانية من حيث األهمية
الســـؤال رقم( )4والمتمثل في هناط توصـــيف مكتوب الختصـــاصـــات لجنة التدقيق (في حالة
وجودها ضــــمن شــــركتط) واللجان األخرى لمجلس اإلدارال في المصـــارف الخاصــــة وتطبيقا ً
للقوانين والتشريعات.
أما تحليل العامل الثاني حيث تأتي بالدرجة الثانية من األهمية في تفســـير العالقة بين المتغيرات
حيـث انـه يشـــــرح  %22.408من إجمـالي التبـاين فتمثلـت بـالمتغيرين ( )x55,x59األهميـة في
هذا العامل حيث جاء الســؤال رقم ( )3بالمرتبة األولى وهو وجود قوانين وتشـــريعات توضـــح
حقوق المسـاهمين وواجباتهم مثل حق التصـويت ،انتخاب أعضـاء مجلس اإلدارال ،حق التعيين
وعزل المدققين الخارجيين في المصـــارف الخاصـــة ،ومن ثم الســـؤال رقم( )1بالمرتبة الثانية
وهو ،لدى المجلس اإلدارال سـياسـة واضـحة بمراقبة التزام المصـرف الكامل بالقوانين واألنظمة
والتعليمات.
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أما العامل الثالث حيث تأتي بالدرجة الثالثة من األهمية في تفســـــير العالقة بين المتغيرات حيث
انه يشرح  %17.163من إجمالي التباين فتمثلت بالمتغيرين ( )x57,x56والي تمثلت بالسؤال
رقم ( )2المتمثل بتطبق المعايير المحاســــبية والتدقيقية حيث جاءت الفقرال (أ) بالمرتبة األولى
من حيث األهمية والتي تمثلت بالدولية والفقرة األخرى العراقية.
ومن خالل مالحظة اإلجابة على أســــئلة االســــتبيان تبين بأن غالبية المصــــارف تهتم بتطبيق
القوانين والتشــريعات والتعليمات الصــادرة عن المصــرف ذاته والصــادرة عن البنك المركزي
وديوان الرقابة المالية لحماية حقوق المساهمين واألطراف ذات العالقة مثل المودعين ،والمتمثلة
بالمعايير الدولية بعد تكييفها بالشكل الذي ينسجم مع متطلبات البيئة العراقية.
أما األنظمة والتشــريعات الداخلية الكفؤة والمناســبة وإصــدار التعليمات الداخلية للمصــرف يتم
عملية اختيارها لتحديد مهامه وأجهزته المختلفة وصــالحياتها ،والتي تكفل بدورها تحقيق الرقابة
اإلدارية والمالية على أعماله وهذا بالتالي يؤدي إلى إنجاز كافة األعمال بكفاءة وفاعلية.
لغرض بيان مدى اتفاق كل مصـرف مع نتائج التحليل العاملي لمصـفوفة العوامل المدورة للعامل
األول والثاني لفقرة (القوانين والتشــريعات) اســتخدمت الباحثة أســلوب النســبة المئوية والجدول
االتي يوضح ذلك.
التدقيق الداخلي والتحكم المؤسسي
-1

المتطلبات األســاســية لوظيفة التدقيق الداخلي تم تسـمية المتغيرات التي تخص هذا

الحقل حسب الجدول االتي:
جدول  :31المتغيرات التي تخص المتطلبات األساسية لوظيفة التدقيق الداخلي /المحور الثاني
ت األسئلة
1
2
3
4
5
6
7
8

وجود نظام رقابي جيد في المصرف
مســـــاعـدة اإلدارة العليـا بـاإلشـــــراف على تنفيـذ إجراءات الرقـابـة الـداخليـة في
المصرف.
القدرة على إعطاء تأكيد حول فعالية النظام الرقابي في المصرف.
تقديم االســتشــارة والنصــح في األمور المالية وغير المالية لإلدارة أو المجلس بما
يحقق الفائدة للمصرف.
إضافة قيمة للمصرف وتحسين عملياتها
تزويد المصرف بالحلول للمشاكل التي تواجهها في مختلف المجاالت.
وجود الخبرة الكافية والقدرة على تحديد وتقويم ومراقبة المخاطر بكفاءة وفاعلية.
الـدور االســـــتشـــــاري في تقويم وتحليـل وتنفيـذ منهجيـات إدارة المخـاطر والرقـابـة
عليها في المصارف الخاصة

رمـــــــــز
العامل
63X
64X
65X
66X
67X
68X
69X
70X
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71X

 9تحديد نواحي القصور في النظام الرقابي في المصارف الخاصة.
المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات االستبيان2020 ،م.

حســب التحليل العاملي تبين بعد تحليل االرتباطات الخاصــة بالمتغيرات من خالل القيم القاعدية
المبينة في الجدول رقم ( )32إن هناك عامالن رئيســـيان يؤثران في درجة اســـتخدامها من قبل
المصــرف على وظيفة التدقيق الداخلي لتحديد متطلباتها األســاســية تمثلها القيم القاعدية التي هي
اكبر من واحد والمرتبة حسب أهمية تأثير كل عامل على التحكم المؤسسي.
جدول  :32القيم القاعدية ونسبة تباين العامل من التباين الكلي
تباين المجتمع
63.267
76.691
83.777
89.620
94.143
96.411
98.384
99.590
100.000

نسبة التباين
63.267
13.424
7.086
5.843
4.524
2.267
1.973
1.206
.410

القيم القاعدية
5.694
1.208
.638
.526
.407
.204
.178
.109
3.689E-02

العامل
1
2
3
4
5
6
7
8
9

المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات االستبيان2020 ،م.
اختبار معنوية تحميالت العوامل :تم اختبار معنوية تحميالت العوامل لمصفوفة العوامل المدورة
المبينة في الجدول رقم ( )33باحتساب الخطأ المعياري للتحميالت لكل عامل.
جدول  :33األخطاء المعيارية للتحميالت لكل عامل من مصفوفة العوامل
الخطأ المعياري للتحميالت
0.158
0.167

ترتيب استخالص العامل
1
2

المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات االستبيان2020 ،م.
إن العوامل المسـتخلصـة هذه على الرغم من أنها تشـكل نسـبا ً مختلفة من التباين ،لكنها مهمة في
تأشـــير المتغيرات المؤثرة في درجة اســـتخدام الفحص التحليلي فلو نظرنا إلى العمود الرابع من
الجدول رقم ( )31نجد إن هذه العوامل تشكل  % 76.691من التباين الكلي للمتغيرات.
ولغرض معر فـة هـذه العوامـل وتقويم المتغيرات المؤثرة فيهـا من خالل درجـة تحميالتهـا في كـل
عامل ســــوف نقوم بتفســــير كل عامل من هذه العوامل من خالل مصــــفوفة تحميالت العوامل
المدورة المبينة في الجدول ( )31المتمثلة في المحور الثاني المتطلبات األسـاسـية لوظيفة التدقيق

80

الداخلي وحســــب التحليل العاملي فقد أوضــــحت النتائج من خالل مصــــفوفة العوامل المدورة
الموضحة بالجدول االتي:
جدول  :34مصفوفة العوامل المدورال ألجوبة المتطلبات األساسية لوظيفة التدقيق الداخلي
العوامل
2
.316
.231
.200
.276
.348
.214
.822
.621
.654

المتغيرات
1
.634
.853
.858
.887
.789
.769
.213
.171
.634

X63
X64
X65
X66
X67
X68
X69
X70
X71

المصدر :إعداد الباحث ،من بيانات االستبيان2020 ،م.
حيـث شــــمـل العـامـل األول هـذا العـامـل يشــــكـل أهميـة كبيرة ومتميزة في التـأثير على المتطلبـات
األســــاســــية لوظيفة التدقيق الداخلي حيث يشــــير %63.267من التباين الكلي لذا يُعد العامل
األســـــــاســـــي لـتـفســـ ـيـر مصـــ ـفـوفـــة االرتـبـــاط وقـــد تضـــ ـمـن عـلـى الـمـتـغـيـرات األتـيـــة
( )x71,x63,x68,x67,x64,x65,x66على التوالي من حيث األهمية حيث تبين إن السؤال
رقم( ) 4من فقرة المتطلبات األســاســية لوظيفة التدقيق الداخلي قد حاز على المرتبة األولى وهو
تقديم االسـتشـارال والنصـح في األمور المالية وغير المالية لردارال أو المجلس بما يحقق الفائدال
للمصــرف ،ويأتي بعده الســؤال رقم( )3من حيث األهمية ،القدرال على إعطاء تأكيد حول فعالية
النظام الرقابي في المصــرف ،ومن ثم الســؤال رقم ( )2وهو مســاعدال اإلدارال العليا باإلشــراف
على تنفيـذ إجراءات الرقـابـة الـداخليـة في المصـــــرف ،ويـأتي بعـدهـا الســـــؤال رقم( )5والمتمثـل
بإضـــافة قيمة للمصـــرف وتحســـين عملياتها ،ومن ثم الســؤال رقم ( )6وهو تزويد المصـــرف
بـالحلول للمشـــــاكـل التي تواجههـا في مختلف المجـاالت ،ومن ثم الســـــؤال رقم( )1وجود نظـام
رقابي جيد وأخيرا الســــؤال رقم ( )9تحديد نواحي القصــــور والنواقص في النظام الرقابي في
المصارف الخاصة.
أما العامل الثاني حيث تأتي بالدرجة الثانية من األهمية في تفســـــير العالقة بين المتغيرات حيث
انه يشـرح  %13.424من إجمالي التباين فتمثلت بالمتغيرين ( )x69,x70على التوالي فتمثلت
بالسـؤالين وجود الخبرال الكافية والقدرال على تحديد وتقويم ومراقبة المخاطر بكفاءال وفاعلية ثم
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جاء بالمرتبة الثانية السـؤال لە دور اسـتشـاري في تقويم وتحليل وتنفيذ منهجيات إدارال المخاطر
والرقابة عليها في المصارف الخاصة.
ومن خالل نتـائج التحليـل تبين مـدى رغبـة مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيـذيـة بـاالعتمـاد على رأي
ومشـــــورة المـدقق الـداخلي وذلـك بســــبـب اطالعـه على غـالبيـة األمور المـاليـة وغير المـاليـة التي
تجري داخل المصــرف ،مع إن وظيفة التدقيق الداخلي في الوطن العربي عامة والعراق خاصــة
لم تـأخـذ مكـانتهـا كمـا آلـت إليـه الوظيفـة مقـارنـةً بـالـدول األجنبيـة لمـا لهـا من دور كبير في إعطـاء
تأكيد حول كفاءة ومتانة نظام الرقابة الداخلية وعملية إدارة المخاطر والتحكم المؤســســي وتقديم
النصح والمشورة لمجلس اإلدارة واإلدارة العليا في األمور التي تؤديها المصرف ،ومع أن رغبة
المصـارف من تطوير هذه الوظيفة باتت واضـحة وملموسـة ومن خالل المقابالت التي قامت بها
الباحثة مع مدراء المصـارف تبين إن المصـارف بدأت أخيراً باالهتمام بهذه الوظيفة نتيجة لزيادة
أنشــطتها وأعمالها الداخلية والخارجية وفي ا ونة األخيرة أخذت بعض المصــارف باالتحاد مع
مصـــارف عربية وزيادة راس مالها والتوســـع في أنشـــطة التي يؤديها المصـــرف ،هذا التطور
يتطلـب وجود تـدقيق داخلي كفوء وموثوق فيـه ولـه من االســـــتقالليـة الكـافيـة التي تســـــاعـده على
إعطاء تأكيد حول موثوقية العمليات واألحداث وبالتالي يزيد من ثقة المســاهمين وكافة األطراف
المســـــتفيـدة في أن أموالهم في أيـدي أمينـة وبـالتـالي تزيـد من ثقتهم في المصـــــرف وهـذا مـا يؤكـد
فرضية الدراسة التي فرضتها الباحثة.
من المالحظ أيضـــا حول المتطلبات األســـاســـية لهذه الوظيفة وجود الخبرة الكافية والقدرة على
تحديد وتقويم ومراقبة المخاطر بكفاءة وفاعلية ،ســــبق وان تم ذكره ســــابقا ً بعدم وجود عمليات
إدارة وتقويم المخاطر حاليا ً بصــورة واضــحة في المصــارف الخاصــة (المصــارف) لكي تعمل
وظيفة التدقيق الداخلي على تدقيق عملياتها .وبعد تحديد المتطلبات األســـاســـية لهذه الوظيفة من
حيث األهمية يأتي دور تحديد دور وظيفة التدقيق الداخلي في تعزيز دعائم التحكم المؤسسي.

82

الخاتمة
 1-4نتائج:
 .1يؤكـد التحكم المؤســـــســـــي على مجموعـة من المبـادئ والـدعـائم التي تحـدد العالقـة بين إدارة
الشــركة من ناحية والمســاهمين وأصــحاب المصــالح واألطراف المرتبطة بالشــركة من ناحية
أخرى كاإلفصـاح والشـفافية والمسـاءلة والمسـؤولية والعدالة واالسـتقاللية والقوانين والتشـريعات
التي تنطلق من داخل الشـركة في توجيه أعمالها لتلبية احتياجات المسـاهمين والمسـتثمرين وذوي
العالقة مع الشركة.
 .2يؤ ثر التقـدم التكنولوجي الحـديـث على تحســـــين وتوفير الخـدمـات والمعلومـات حول أنشــــطـة
التحكم المؤســســي وإمكانية اســتخدامه في تبادل األفكار ونشــر المعلومات بين العديد من البلدان
وهذا يؤثر على زيادة فعالية التحكم المؤسـسـي فضالً عن نشر التقارير عبر شبكة اإلنترنت يحقق
للمسـاهمي ن المشـاركة الفعالة في اتخاذ القرارات حول التغيرات األسـاسـية للشـركة على إن يمتلك
المساهم حق وحرية الوصول إلى المعلومات المالئمة وفي الوقت المحدد.
 .3يتطلب نجاح وظيفة التدقيق الداخلي الفهم العميق ألهداف الشــركة واســتراتيجياتها وغاياتها
ثم وضــع الخطط المناســبة لتحديد أولويات العمل فضــالً عن امتالك اســتراتيجية ثنائية األدوار
لدعم فعالية التحكم المؤســســي هي حماية قيمة المســاهم من خالل أنشــطة التأكيد المتعلقة بتقويم
وتحسـين فعالية إدارة المخاطر وفعالية الرقابة وتقويم وتحسـين فعالية التحكم المؤسـسـي فضـالً عن
تعزيز عملية إضــافة قيمة للشــركة وتحســين عملياتها من خالل تقديم التوصــيات والتحســينات
والعمليات االســــتشــــارية إلى مجلس اإلدارة ( لجنة التدقيق ) واإلدارة التنفيذية لتعزيز العمليات
والســياســات واإلجراءات عندما يكون هناك مجاالً للتحســين في أي مكان ضــمن الشــركة وهذا
يتطلـب فهم حـاجـات وتوقعـات متخـذي القرار نحو وظيفـة التـدقيق الـداخلي للتـأكـد من الرقـابـة
واإلشراف على العمليات دون حدوث أي خسائر مادية والحفاظ على اإلشراف العام.
 .4أظهرت نتائج ترتيب الدعائم األسـاسـية للتحكم المؤسـسـي حسـب إجابات المصـارف الخاصـة
العراقية بأن اإلفصاح والشفافية جاءت بالمرتبة األولى من حيث األهمية من بين الدعائم األخرى
لما لها من دور بارز ومهم في عملهم وبنسبة  ،% 78.454ثم نالت المساءلة المرتبة الثانية من
حيث األهمية من بين الدعائم األخرى وبنسـبة  ،% 74.226ثم تلتها القوانين والتشـريعات بنسـبة
 ،% 72.098ثم جـاءت بعـدهـا دعـامـة تحقيق العـدالـة حيـث حققـت نســــبـة  % 68.349وتلتهـا
المسؤولية بنسبة  % 68.194وأخيراً االستقاللية حيث حازت على نسبة  % 64.451وهذا ما
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يوضـح بأن المصـارف العراقية الخاصـة لها الرغبة في تطبق دعائم التحكم المؤسـسـي وان كانت
تطبق فقرات من دعائم التحكم المؤســســي ولكن من دون إن يكون لديها أية تصــور عن مالمح
التحكم المؤســســي بصــورة واضــحة تأطيره ضــمن إطار واضــح لكي يكون عمل المصــارف
بصــورة متقنة منعا ً لوجود أي ثغرة في مجال الرقابة والتحكم المؤســســي لتالفي حاالت اإلفالس
واالنهيار.
 .5أبرزت نتائج التحليل بأن اهم عامل ضــمن اإلفصــاح والشــفافية حســب إجابات المصــارف
الخاصـــة العراقية الذي حاز على نســـبة  %37.634تمثلت بإفصـــاح الشـــركة عن المعلومات
الحساسة للجمهور والمتعلقة بكل من االتي :
 .aاألداء المالي واألداء التشغيلي للشركة.
 .bالعمليات التجارية التي تقوم بها الشركة وموقعها التنافسي من الشركات األخرى.
 .cخلفيات أعضاء مجلس اإلدارة.
 .dالتغيرات في حقوق الملكية داخل الشركة.
 .6يتوفر لدى الشركة هيكل شفاف في اإلفصاح عن :
.iحجم األسهم الكلية المملوكة في الشركة.
.iiحصة كبار المساهمين أو مساهمي األغلبية من األسهم.
.iiiملكية أعضاء مجلس اإلدارة من األسهم.
.ivيتضمن التقرير السنوي للشركة تنبؤا عن ربحية الشركة في السنة المالية القادمة.
 .7أوضـــحت نتائج التحليل بأن أهم عامل من المســـؤولية الذي حاز على نســـبة % 45.240
تضمن بأن يكون مدير الشركة مسؤوالً عن:
 .aأنفاق وقتا ً كافيا ً في دراسـة الموضـوعات المعروضـة على المجلس والخاصـة بأعمال الشـركة
وانطالقا ً من مسؤوليته األساسية.
 .bحضـــور اجتماعات المجلس بانتظام للتعرف على المواضـــيع والمناقشـــات المطروحة في
االجتماع حرصا ً على مسؤوليته.
 .cالمشاركة اإليجابية عند حضوره اجتماعات المجلس وفي المناقشات الحيادية حول الشركة.
 .dال مشـــاركة في تحديد االســـتراتيجيات القصـــيرة والمتوســـطة والطويلة المدى للشـــركة تلبية
لمتطلبات المسؤولية .
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 .8تقدم إلى المجلس كافة المعلومات والمواضـــيع الواجب بحثها مقدما ً وبوقت كاف للدراســـة
والتحليـل ،بحيـث يتمكن أعضـــــاء مجلس اإلدارة من ممـارســـــة واجبـاتهم في اإلرشـــــاد وتوجيـه
استراتيجية الشركة والقيام باإلشراف على اإلدارة العليا.
 .9أوضـحت نتائج التحليل عن المسـاءلة بأن العامل األهم فيها قد حاز على نسـبة % 42.650
متمثلة بمساءلة المدير في الشركة عن :
.iالتقارير المقدمة للمجلس من حيث كونها كافية ومناسبة للمواضيع المطلوب المساءلة فيها.
 .iiمن إن التقـارير تؤكـد قيـام المـديرين التنفيـذيين بواجبـاتهم ووظيفتهم الخـاصـــــة في الموافقـة على
اســتراتيجية الشــركة والموافقة على الســياســات الرئيســية إلتباع االســتراتيجية إلى جانب الرقابة
واإلشراف بالشكل السليم.
.iiiدراسة تقارير التدقيق بعناية كافية ألغراض المساءلة.
 .10تتم مســاءلة المســؤولين في الشــركة عن :تفاصــيل التقارير التي يتم إعدادها لالجتماعات
الســنوية وذلك لتمكين المحللين من تقويم الموقف المالي وغير المالي للشــركة لتحقيق المســاءلة،
وتتفق تلك التفاصيل مع أفضل الممارسات الدولية المطلوبة في األسواق المالية.
 .11تبين من نتائج التحليل بأن أهم عامل من عوامل تحقيق العدالة تمثلت بنسـبة % 50.538
متمثلة بالفقرات ا تية -:
 .iلدى الشـــركة دليل عمل للتحكم المؤســـســـي يضـــمن العدالة لكافة األطراف ذات المصـــلحة مع
الشركة.
 .iiيحدد الدليل أصـحاب المصـالح الرئيسـيين الذين يجب اخذ مصـالحهم في االعتبار لتحقيق العدالة
لهم في الشركة لتحقيق العدالة.
.iiiيؤدي المدير العناية الدقيقة الالزمة في ممارسة أعماله كعضو مجلس إدارة تحقيقا ً للعدالة.
.ivيعطي المســاهمون ذوي النســب الحاكمة القدر الالزم من االهتمام لمصــالح مســاهمي األغلبية و
يقدمون المســـاعدة النتخاب أغلبية أعضـــاء مجلس اإلدارة المســـتقلين من الخارج بحيث يمكنهم
حماية مصالح كافة المساهمين بما في ذلك مصالح مساهمي األقلية في الشركة ألغراض العدالة.
 .vيتســـم هيكل مكافأة أعضـــاء مجلس اإلدارة بالعدالة والكفاية مع الواجبات والمســـؤوليات الملقاة
على عاتقهم بالمجلس.

85

 .12من خالل ما أوضــحته نتائج التحليل فأن أهم عامالً ضــمن دعامة االســتقاللية قد نال على
نسبة  % 47.117متمثالً في الفقرات ا تية :
.iيســـمح ألعضـــاء مجلس اإلدارة فعالً بأن يشـــاركوا بطريقة إيجابية ومســـتقلة في االجتماعات
باعتبارهم أعضاء من أصحاب النوايا الطيبة المخلصين للشركة.
 .iiلدى المدير الحرية واالســتقاللية واالســتعداد في تســجيل اعتراض في حالة تقديم اقتراح ال يتفق
مع اللوائح والتعليمات والمعايير الخلقية السامية .
 .13تبين من خالل نتـائج التحليـل عن آخر دعـامـة من دعـائم التحكم المؤســـــســـــي القوانين
والتشريعات بأن أهم عامالً فيها قد نال على نسبة  %32.527متمثالً بالفقرات ا تية:
 .iلدى المجلس اإلدارة سـياسة واضحة بمراقبة التزام الشركة الكامل بالقوانين واألنظمة والتعليمات
 :الدولية بعد تكييفها بالشكل الذي ينسجم مع متطلبات البيئة العراقية في الشركات المساهمة.
.iiهناك توصـيف مكتوب الختصـاصـات لجنة التدقيق (في حالة وجودها ضـمن مؤسـسـتك) واللجان
األخرى لمجلس اإلدارة في الشركة المالية الخاصة وتطبيقا ً للقوانين والتشريعات.
 .14أتضـح من خالل نتائج التحليل بأن غالبية المصـارف لم يكن لديها فكرة واضـحة عن التحكم
المؤسـسـي وعن أهدافه ومبادئه مع إن المصـارف تعمل على تطبيق بعض من فقراته ولكنها غير
منطلقة من مفهوم التحكم المؤسسي وبدون ترتيب أو تنظيم وإعطاء هيكلية واضحة له فضالً عن
ضـعف أو انعدام عملية إدارة المخاطر لدى المصـارف الخاصـة العراقية ويرجع السـبب إلى ذلك
انه في الســـــنيين الســـــابقة كانت أنشـــــطتها محدودة ضـــــمن النطاق المحلي ولكن بعد االنفتاح
االقتصـادي في السـنتين األخيرة أخذت المصـارف التوسـع في أنشـطتها فضـالً عن اندماجها مع
مصـارف عربية وزيادة رأسـمالها زيادة عالية جداً هذا يتطلب وضـع اإلجراءات الرقابية الالزمة
للمحافظة على ربحية المصـرف وعلى موجوداته مما يتوجب وجود نظام للتحكم المؤسـسـي يهتم
بإدارة المخاطر والرقابة عليها.
 .15أظهرت نتـائج التحليـل المحور الثـاني بـأن المتطلبـات األســـــاســــيـة لوظيفـة التـدقيق الـداخلي
الالزمة لتعزز دعائم التحكم المؤســســي نالت على نســبة  %76.691من حيث القبول والرغبة
في التطبيق حيث حصـل العامل األول فيها على نسـبة  %63.267لما له من أهمية عالية وتدعم
التحكم المؤسسي متمثل في الفقرات ا تية :
.iتقديم االســتشــارة والنصــح في األمور المالية وغير المالية لإلدارة أو المجلس بما يحقق الفائدة
للشركة.
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 .iiالقدرة على إعطاء تأكيد حول فعالية النظام الرقابي في الشركة.
.iiiمساعدة اإلدارة العليا باإلشراف على تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
.ivإضافة قيمة للشركة وتحسين عملياتها .
.vتزويد الشركة بالحلول للمشاكل التي تواجهها في مختلف المجاالت.
.viوجود نظام رقابي جيد .
.viiتحديد نواحي القصور والنواقص في النظام الرقابي في الشركات المساهمة.
 .16أتضـــــح من خالل نتـائج التحليـل حول تـأثير دور وظيفـة التـدقيق الـداخلي في تعزيز الـدعـائم
األســاســية للتحكم المؤســســي المحور الثاني بأن عملية متابعة التدقيق الداخلي في اإلذعان وتنفيذ
القوانين والتشـــريعات والتمســـك بتطبيق كافة فقراته من أهم العوامل حيث نالت هذه الفقرة على
نســبة  ،% 82.932ثم جاءت فقرة العدالة على نســبة  ،% 78.058ثم تلتها فقرة االســتقاللية
بنسـبة  ،%71.238وجاءت فقرة المسـاءلة بعدها من حيث األهمية متمثلة بنسـبة ،%70.407
ثم تليها من حيث التأثير واألهمية فقرة المســـؤولية بنســـبة  %64.784وأخيراً فقرة اإلفصـــاح
والشفافية بنسبة .56.790
 .17من خالل نتـائج التحليـل تم تحـديد أهم عامل لكـل دعامة من دعائم التحكم المؤســـــســـــي في
تحـديـد قـدرة التـدقيق الـداخلي على دعمهـا وتعزيزهـا متمثلـة بـالمحور الثـاني حيـث تبين بـأن العـامـل
األول من اإلفصاح والشفافية حصل على نسبة  %37.784متمثلة بالفقرات ا تية :
.iرفع توصيات مناسبة لتحسين عملية التحكم المؤسسي لغرض إنجاز األهداف التالية -:
 .aرفع القيم األخالقية و في الشركة .
 .bتحسين أداء الشركة المالي وغير المالي.
 .cنقل المعلومات بين المجلس والمدقق الخارجي واإلدارة داخل الشركة وبكل شفافية.
 .18رفع تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا في الوقت المحدد وبكل شـفافية عن :
أهداف أنشطة التدقيق الداخلي وخطة العمل الخاص بها.
 .19أتضـح من خالل نتائج تحليل فقرة المسـؤولية إن قدرة التدقيق الداخلي في تعزيز ودعم هذه
الدعامة تحدد العامل األول والمهم فيها بنســـبة  %43.742متمثل بالفقرة ا تية :يتم رفع جميع
الخطط لإلدارة العليا أو مجلس اإلدارة لتحديد متطلبات تنفيذ تلك الخطط واعتمادها والمصــادقة
عليها قبل التنفيذ.
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 .20تبين من خالل نتـائج تحليـل فقرة المســـــاءلـة قـدرة التـدقيق الـداخلي في تعزيز ودعم هـذه
الدعامة تحدد العامل األول والمهم فيها بنسبة  %32.189متمثل بالفقرات ا تية:
 .21لدى المـدقق الداخلي الصـــــالحية إلبالغ لجنة التدقيق أو مجلس اإلدارة إذا كان هناك خالفا ً
أو ما يعارض عمله في الشركة.
 .22تتخذ اإلدارة ولجنة التدقيق ومجلس المدراء اإلجراءات التصـــحيحية المناســـبة حول نتائج
العملية التدقيقية في الشركة.
 .23لدى المدقق الداخلي الصـــالحية إلبالغ لجنة التدقيق أو مجلس اإلدارة إذا كان هناك خالفا ً
أو ما يعارض عمله في الشركة.
 .24أتضــح من خالل نتائج تحليل دعامة العدالة وبيان مدى قدرة التدقيق الداخلي على دعم هذه
الـدعـامـة متخـذين العـامـل األهم فيهـا والـذي حـاز على نســــبـة  %51.995حيـث حـددت بـالفقرات
ا تية:
 .25لـدى المـدقق الـداخلي المعرفـة والمهـارة الكـافيـة ألداء المهـام الملقـاة على عـاتقـه وتحـديـد
المؤشرات التي تدل على الغش والتدليس لتحقيق العدالة في الشركة.
 .26يبـذل المـدقق الـداخلي العنـايـة المهنيـة الالزمـة ألداء األعمـال المطلوبـة ا تيـة بكفـاءة وفعـاليـة
تحقيقا ً للعدالة  - :إجراءات الرقابة في الشركة.
 .27لدى المدقق الخبرة الكافية الستخدام أدوات التدقيق كالحاسوب وأساليب التحليل اإلحصائية
والبرامج الخاصة للمقارنات المرجعية لضمان تحقيق العدالة لكافة األطراف المستفيدة.
 .28يقوم المدقق الداخلي بتطوير مهاراته ومعارفه من خالل برامج التطوير المهنية المســتمرة
التي تشارك بها الشركة.
 .29تبين من خالل نتائج تحليل فقرة االســتقاللية بأن قدرة التدقيق الداخلي في تعزيز ودعم هذه
الدعامة وحصل العامل األول على نسبة  %30.601متمثل بالفقرات ا تية:
 .30في حالة قبول المدقق الداخلي الخدمات االســـتشـــارية ألطراف خارج الشـــركة يقوم إبالغ
الشــركة التي يعمل بها ألخذ الموافقة بخصــوصــها بشــرط أن ال يتعارض مع مصــالح الشــركة
واستقالليته.
 .31تكون جهة االرتباط لوظيفة التدقيق الداخلي في الشركة ا تي -:مجلس اإلدارة.
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 .32تتمتع وظيفة التدقيق الداخلي باســـتقاللية كافية ألداء أعمالها بصـــورة صـــحيحة دون أي
ضغوط من أي جهة عليا في الشركة.
 .33أتضـح من خالل نتائج تحليل دعامة القوانين والتشـريعات وبيان مدى قدرة التدقيق الداخلي
على دعم هذه الدعامة متخذين العامل األهم فيها والذي حاز على نســـبة  %62.163حيث حدد
بالفقرات ا تية :
 .34يكون تقويم المـدقق الـداخلي على مـدى نزاهتـه وكفـاءتـه وفـاعليتـه في االلتزام بـالقوانين
والتشريعات والعقود الموقعة.
 .35هناك قوانين وإجراءات تحكم عمل المدقق الداخلي في الشركة المالية.
 .36يلتزم المدقق الداخلي بقواعد السلوك المهني في الشركة المالية .
 .37يعمـل نشـــــاط التـدقيق الـداخلي على تقويم كفـايـة وفعـاليـة أدوات الرقـابـة التي تضـــــم التحكم
المؤسسي وأنظمة معلوماتها في الشركة المساهمة.
 .38أتضـــــح من خالل نتـائج التحليـل بـأن وظيفـة التـدقيق الـداخلي مهمـة جـداً في تعزيز التحكم
المؤســـــســـــي مع إن هـذه الوظيفـة لم ترقي إلى مـا آلـت إليـه الوظيفـة في الـدول األجنبيـة ولم يعـد
القصـور فيها يرجع إلى األنظمة الرقابية وأدواتها المسـتخدمة في الشـركات المسـاهمة فحسـب بل
إلى عـدم ا هتمـام الحكومـة والمنظمـات والجمعيـات في الوطن العربي والعراق خـاصـــــة بمهنـة
التدقيق الداخلي وإعطائها القدر الالزم من األهمية أسوة بالتدقيق الخارجي.
 2-4التوصيات:
 .1يجـب على عـاتق الجهـات ذات العالقـة مســـــؤوليـة حمـايـة مصـــــالح األطراف ذات الصــــلـة
باإلشراف على المعايير المحاسبية ومراجعة وإصدار القوانين التي تالئم بيئة األعمال ،ومراجعة
الهياكل واألنظمة ذات العالقة بالشــركات كي تتماشــى مع الممارســات واألنظمة التي تســتهدف
رفع كفاءة وفعالية أنشـــطتها وبرامجها وتقليص المخاطر التشـــغيلية والمالية المحتملة والحد من
الفســـــاد المـالي واإلداري ،من اجل حمـايتهـا من الســـــلوك غير القـانوني واألخالقي وزيادة ثقتهم
بالمعلومات المالية المقدمة اليهم من قبل هذه الشركات.
 .2السـعي لدى الجهات التشريعية بإعادة دراسة لتقويم التشريعات السارية المفعول بقصد إدخال
كافة األحكام التي تعزز من تطبيق مبادئ التحكم المؤسـسـي وإزالة كافة العوائق التشـريعية التي
تحول دون ذلك.
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 .3التوكيد على رفع كفاءة أداء الشــركات المســاهمة ( المصــارف العراقية الخاصــة) من خالل
تبنيها االطار المقترح الذي اعد ضمن الدر اسة لتطبيق مبادئ التحكم المؤسسي والتدقيق الداخلي.
 .4ضـرورة البدء بإعداد دليل عمل عراقي لمهنة التدقيق الداخلي لتوثيق العمليات فيها ما يتعلق
بموضـــوع بطاقة األداء المتوازن ،الســـياســـة التشـــغيلية والمالية ،اطار عمل التطبيقات المهنية
المحلية والدولية ويتضــمن الدليل فض ـالً عن ذلك أدوات التدقيق الداخلي(،خرائط تقييم المخاطر،
نموذج تقرير التدقيق الداخلي ،أدلة تفسـير نتائج التدقيق الكلية ،شـكل التقرير القياسـي ) وكل ذلك
بقصد تعزيز مبادئ التحكم المؤسسي.
 .5ضـــرورة قيام هيئ ت إشـــرافية ورقابية على المصـــارف العراقية الخاصـــة من قبل الجهات
المســـؤولة مثالً (ســـوق العراق لةوراق المالية ،البنك المركزي العراقي ) بإجراء تقويم دوري
لمدى التزامها بمبادئ التحكم المؤسسي وتطبيقها بصورة فاعلة وفقا ً إلرشادات مستمدة من وقائع
التقويم الفعلي ،ويحق لهم معاقبة الشـــركات واألفراد الذين يخالفون القوانين والتشـــريعات بهذا
الخصوص.
 .6يجــب أن يكون هنــاك تعــاونـا ً فعــاالً بين مجلس اإلدارة ولجنــة التــدقيق واإلدارة التنفيــذيــة
والمـدققين الـداخليين والخـارجيين لتوفير تحكم مؤســـــســـــي فعـال ويجـب أن تتســـــم العالقـة بينهم
بـالشــــفـافيـة من حيـث تبـادل المعلومـات واســـــتقالليـة المـدققين واألخـذ بـ رائهم على محمـل الجـديـة
وخاصة عند تشخيصهم لةخطاء التي قد تكون تجاوز إلدارة المصرف.
 .7إعادة النظر في الممارســات الحالية في مهام قطاعات المحاســبة والتدقيق الداخلي والخارجي
ذات الصـلة باإلفصـاح المحاسـبي والشـفافية والمسـؤولية والمسـاءلة والعدالة واالسـتقاللية والقوانين
والتشـريعات بكل مصـرف كمدخل ضـروري لتطوير نظم الرقابة في بعديها المحاسـبي واإلداري،
وذلك باالســترشــاد بمبادئ التحكم المؤســســي المعلنة دعما ً ألداء هذه المصــارف لتحقيق أفضــل
اســـتخدام لموارد هذه الفعاليات االقتصـــادية ،على أن يتم تحديد العالقة التي تربط وتنظم وتفعل
أداء م هام مدقق الحســــابات الخارجي وتوثق عالقته بالمدقق الداخلي مع مراعاة المعايير الدولية
ذات الصلة بحيث تصبح هذه المهام:
.iوظيفة ذات قيمة مضافة لمصرف أكثر من كونها خلية إدارية لمدى مشروعية العمليات.
.iiخدمة متصـلة توفر لإلدارة وأصـحاب المصـالح وسـائل التأكيد واالسـتشـارة لجانب الفحص المالي
واإلداري.
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.iiiاالسـتفادة من النتائج لتكون حجر الزاوية في تنفيذ مهام إدارة المخاطر التي تسـعى لتكون وسـيلة
من وسائل الحماية والدقة وااللتزام والكفاية.
 .8يجب على المصـــارف العراقية الخاصـــة تبني اطار عمل التحكم المؤســـســـي لكي يضـــمن
اإلفصــاح الدقيق في الوقت المناســب ويشــمل جميع األمور المادية المتعلقة بالمصــرف كاألداء
والملكية والتحكم المؤسسي فضالً عن الفقرات ا تية:
 .9النتائج التشغيلية والمالية للمصرف.
• أهداف الشركة.
• ملكية الحصص الرئيسية وحقوق التصويت في المصرف.
• أعضاء المجلس والمنفذون الرئيسيون وتعويضهم في المصرف.
• عوامل المخاطر المادية القابلة للتنبؤ بها في المصرف.
• قضايا مادية تتعلق بالمستخدمين والمساهمين األخرين في المصرف.
• سياسات وبناءات التحكم المؤسسي في المصرف.
.10

ويجب أن يضـمن التحكم المؤسـسـي الطريقة التي يتم بها معالجة مكافأة المدراء ،لما لها

من تأثير كبير ع لى ســــمعة الشــــركة ،ويجب أن تكون مســــتويات مكاف ت المدراء كافية لجذب
واســـتيفاء المدراء المطلوبين إلدارة المصـــرف بنجاح ويكون هناك إجراءاً بربط المكافأة باألداء
الفردي الخاص المتميز والفعال وأن يفصـــح التقرير الســـنوي للمصـــرف عن ســـياســـة المكافأة
وتفاصيل مكافأة كل مدير عن أداءه الخاص الفعال.
.11

يتطلب من مجلس اإلدارة المصـارف العراقية الخاصـة وضـع نظام سـليم وجيد للرقابة

الداخلية لحماية اســـتثمار المســـاهمين وموجودات المصـــرف وهذا النظام ال يغطي فقط الرقابة
المالية ولكن رقابة اإلذعان والرقابة التشــــغيلية وإدارة المخاطر طالما أن هناك تهديدات محتملة
الستثمار المساهمين في كل من هذه المجاالت.
• على مجلس إدارة المصـــارف العراقية الخاصـــة تشـــكيل لجنة تدقيق يقوم باإلشـــراف عليها
وتكون مهمتها منحصرة في القيام بالمهام ا تية -:
• اإلشــــراف ومراقبة عمليات اإلفصــــاح المالي داخل المصــــرف ،وتقييم المخاطر المرتبطة
بعمليات الشركة.

91

• اختيار المدقق الخارجي ومتابعة وتقويم أداءه والتوصية بتغيره في حالة اإلخالل بواجباته.
• متابعة مدى التزام الشركة بالسياسات والقوانين وأخالقيات المهنة.
• إجراء مناقشــة اإلدارة والمدقق الخارجي حول التقارير المالية الســنوية قبل المصــادقة عليها
وقبل عرضها على مجلس اإلدارة.
 .12تقويم ومتـابعـة نظـام الرقـابـة الـداخليـة ،إجراءاتـه ومراجعـة ا ليـة التي يتعين المـدير التنفيـذي
لقســــم التدقيق الداخلي وإيجاد قنوات اتصــــال مباشــــر بين المدقق الخارجي والداخلي ومجلس
اإلدارة.
 .13اإلشراف على تعيين العاملين في جهاز التدقيق الداخلي داخل المصرف.
.14

لتوفير تحكم مؤســســي فعال في المصــارف العراقية الخاصــة يجب تحديد مهام التدقيق

الداخلي التي يقوم فيهـا لخـدمة اإلدارة ولجنـة التـدقيق ،يجـب أن تحـدد الوظائف والمهـام التي تؤديها
الوظيفة اتجاه اإلدارة التنفيذية بالفقرات ا تية -:
• التقويم المستقل لرقابة المصرف.
• المساعدة في إعداد تقرير حول الرقابة الداخلية.
• تقويم فعالية العمليات التي تؤديها المصرف.
• المساعدة في التصميم الرقابي للمصرف.
• تحليل المخاطر.
• تأكيد المخاطر.
• تقويم المخاطر والرقابة عليها.
.15

وقـد تم تحـديـد المهـام والوظـائف المطلوبـة من المـدققين الـداخليين اتجـاه لجنـة التـدقيق

بالفقرات ا تية:
• التأكيدات المتعلقة بالرقابة ،متضمنة التقويم المستقل وارتباطه في اعلى جهة بالمصرف.
• التقويم المستقل للتطبيقات والعمليات المحاسبية  ،متضمنة إعداد التقارير المالية.
• تحليل المخاطر وذلك بالتركيز على الرقابة المحاسبية الداخلية وإعداد التقارير المالية.
• تحليل الغش والتحقيقات الخاصة.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

جامعة الشرق االدنى
المعهد العالي للدراسات العليا في العلوم االنسانية
كلية االدارة واالقتصاد  /قسم البنوك والمحاسبة
برنامج الماجستير
االستبانة Questionnaire
حضرة االستاذ الفاضل ...يسعدني ويشرفني ان اضع بين يدي شخصكم الكريم هذه االستبانة المتعلقة
رسالة ماجستير في المحاسبة و تمويل والموسومة " التدقيق الداخلي ودوره في دعم التحكم المؤسسي "
دراسة تطبيقية على عدد من المصارف الخاصة الحاملة في مدينة اربيل – العراق  ،وذلك بغية الحصول
على معلومات كافية للتعرف على مدى امكانية تطبيقها في الوقت الحاضر وتوجهاتها المستقبلية وخصوصا ً
في حالة التوسع في اعمالها ،وذلك من خالل دراسة وتحليل اجاباتكم على اسئلة االستبيان وكلما كانت
االجابات دقيقة قدر االمكان كلما كانت الفائدة اكبر .
ان االجابات التي سيتم الحصول عليها سوف تستخدم الغراض البحث العلمي فقط لهذا الغرض حيث
سيعتمد عليها بشكل كبير في التحليل واالستنتاج ووضع التوصيات المناسبة والتي ستكون دليل عمل
للشركات المالية الخاصة بالعراق  -اربيل .

شاكرين ومقدرين تعاونكم معنا وجهودكم الطيبة
مع جزيل الشكر واالحترام

المشرف د .راميار رزكرا احمد
الطالب  :محمد تحسين سليمان
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اسئلة االستبانة
المحور األول :معلومات عامە
يرجى وضع عالمة  ) Xفي االختيار المناسب لمعلوماتك الشخصية:
.1

الجنس ) ( :ذكر ( ) أنثى.

.2

العمر 25 ) ( :وأقل من  35سـنة 35 ) ( ،وأقل من  45سـنة 45 ) ( ،وأقل من  55سـنة،

( )  55سنة فأكثر.

.3
(

التحصـيل الدراسـي( :

) اعدادية فأقل( ،

) دبلوم تقني( ،

) بكالوريوس( ،

) ماجسـتير،

) دكتوراه.

.4

مدة الخدمة في الوظيفة( :

)  1أقل من  5ســـنة 5 ) ( ،أقل من  10ســـنة 10 ) ( ،ســـنة

فأكثر.

.5

مدة الخدمة في المنصـــب الحالي 1 ) ( :أقل من  4ســـنة 4 ) ( ،أقل من  8ســـنة8 ) ( ،

سنوات فأكثر.

.6

المسمى الوظيفي  :محاسب ( )

المدقق ( ) رئيس القسم المالي ( )

مدير المالي

( )

.7الدورات التدريبية ) ( :تدريب ضمن التخصص ) ( ،تدريب عام ) ( ،لم تتدرب نهائياً.
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اسئلة االستبانة
المحور االول  :الدعائم االساسية للتحكم المؤسسي
اوالً  :االفصاح والشفافية
وهي دعامة هامة لضمان العدالة والنزاهة والثقة في إجراءات إدارة الشركات وإدارة أفرادها واتخاذ
القرارات الرشيدة  ،حيث تؤمن هذه الدعامة توصيل معلومات صحيحة وواضحة وكاملة الى كل األطراف
ذات المصلحة وبما يتيح المجال ألعداد تحاليل مفيدة لعمليات الشركات واألساسيات االقتصادية فيها
والمعلومات المالية والمعلومات غير المالية والتنظيمية ومكاف ت االدارة التنفيذية بشكل يمكن المودعين
والمساهمين من تقويم اداء الشركة .
ت

االسئلة

1

يتوفر لدى الشركة هيكل شفاف في االفصاح عن :
أ – حجم االسهم الكلية المملوكة في الشركة .
ب -حصة كبار المساهمين او مساهمي االغلبية من االسهم .
ج -ملكية اعضاء مجلس االدارة من االسهم .
تفصح الشركة عن المعلومات الحساسة للجمهور والمتعلقة بـ :
االداء المالي واالداء التشغيلي للشركة .
ت-
العمليات التجارية التي تقوم بها الشركة وموقعها التنافسي من الشركات
ث-
االخرى .
ج -خلفيات اعضاء مجلس االدارة .
ح -التغيرات في حقوق الملكية داخل الشركة .
االفصاح عن المعلومات الحديثة على شبكة االنترنيت والمتعلقة بـ:
العمليات واالحداث ذات التأثير المادي على الشركة
ج-
هيكلية ملكية االسهم داخل الشركة .
ح-
التقارير المالية للشركة .
ت-
الهيكل التنظيمي للشركة .
د-
يقوم مجلس االدارة بتحديد انواع التقارير التي يتوجب االفصاح عنها بشفافية
والتي يتطلبها العمل في الشركة ،ويتبع في ذلك نمط منتظم خالل السنة.
تفصح الشركة عن برنامجها الخاص بحصول الموظفين على اسهمها
قيام الشركة باالفصاح عن طرق العمل المتبعة في تحديد مكافاة عضو مجلس
االدارة في قوائمها السنوية لكل المساهمين .
توجد لدى مجلس االدارة سياسة واضحة ومكتوبة بشأن الشفافية واالفصاح
حول سياسة وستراتيجية واهداف الشركة وتكون متاحة الطالع الهيئة العامة
المسؤولة عن اعمالها .

2

3

4
5
6
7

ال
اتفق ال
اتفق
ات
الى ات اتفق
تمام
فق
حد ما فق مطلقا ً
اً
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8
9
ت
1
0
1
1
1
2

ت

يتضمن التقرير السنوي للشركة تنبوأ عن ربحية الشركة في السنة المالية
القادمة .
ينبغي االفصاح عن اي تعارض في المصالح التي تحصل داخل الشركة من
خالل سياساتها ،وهناك آلية واضحة لالفصاح عن ذلك والقضاء عليها .
االسئلة

ال
اتفق ال
اتفق
ات
الى ات اتفق
تمام
فق
حد ما فق مطلقا ً
اً

يتناول التقرير السنوي للشركة بشكل خاص ممارسة ادارة المخاطر الناجمة
عن التحكم المؤسسي
يراعي المدير السرية وتجنب االفصاح عن اية معلومات خاصة بالشركة يتم
الحصول عليها بصفته عضو بمجلس االدارة بدون حصوله على ترخيص من
مجلس االدارة تعزيزاً لمبادئ التحكم المؤسسي .
يقوم المدير بابالغ المجلس مقدما ً بأية عملية محتملة تتضمن مشاركته او
مشاركة اقربائه المباشرين او شركائه في العمل فيما يتعلق باسهم الشركة
تعزيزاً لمبادئ التحكم المؤسسي
ثانيا ً  :المسؤولية
المسؤولية مرتبطة بدعامة المساءلة من حيث القيام بإجراءات تصحيحية أوالمعاقبة على سوء اإلدارة
،وهي بطبيعة الحال تتدرج ضمن خط تفويض السلطات في كل شركة  ،حيث تساعد المسؤولية في تنفيذ
العمليات الخاصة بالشركة بشكل أفضل من خالل تعرف العاملين على األعمال المطلوبة منهم ومحاسبتهم
عليها .
االسئلة

 1تقدم الى المجلس كافة المعلومات والمواضيع الواجب بحثها مقدما ً وبوقت كاف
للدراسة والتحليل ،بحيث يتمكن اعضاء مجلس االدارة من ممارسة واجباتهم
في االرشاد وتوجيه استراتيجية الشركة والقيام باالشراف على االدارة العليا .
 2يكون مجلس االدارة مسؤوالً عن :
جـتحدد الواجبات والصالحيات لكل مسؤول ضمن الشركة لغرض المساءلة
حـ القواعد االخالقية التي يمكن اللجوء اليها للقضاء على اي تحيز في المصالح
لصالح فئة دون االخرى
خـ االشراف على عملية ادارة وتحديد المخاطر بما يضمن قيام الموظفين العاملين
بواجباتهم في نطاق الصالحيات المخولة لهم .
دـاالبالغ عن االجراءات التصحيحية التي يتم القيام بها فور حصول تجاوز في
تلك السلطات والصالحيات بالشركة .
 3يكون مدير الشركة مسؤوالً عن :
حـانفاق وقتا ً كافيا ً في دراسة الموضوعات المعروضة على المجلس والخاصة
باعمال الشركة وانطالقا ً من مسؤوليته االساسية
خـحضور اجتماعات المجلس بانتظام للتعرف على المواضيع والمناقشات
المطروحة في االجتماع حرصا ً على مسؤوليته.
دـ المشاركة االيجابية عند حضوره اجتماعات المجلس وفي المناقشات الحيادية
حول الشركة .
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ذـالمشاركة في تحديد الستراتيجيات القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى للشركة
تلبية لمتطلبات المسؤولية .
رـ تقويم اداء كافة كبار الموظفين  ،الذين يجري تعينهم الول مرة او يجري تجديد
خدمتهم من قبل مجلس االدارة
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ثالثا ً  :المساءلة
هي قاعدة تقضي بمحاسبة المسؤولين اوالذين يتخذون القرارات والذين يقومون بتنفيذ األعمال في الشركة
عن تبعات أعمالهم ونتائج قراراتهم ،وبمعنى آخر تحمل الجهات المعنية في الشركة تبعات األعمال المناطة
بهم  ،حيث تلتزم االدارة التنفيذية باالجابة على اي استفسار في حالة تعرضها للمساءلة من قبل مجلس
االدارة ف يما يتعلق بتنفيذ الخطط وتطبيق السياسات المقرة بهدف ضمان الحفاظ على موجودات البنك
ووضعة المالي  ،من جهة اخرى فأن على مجلس االدارة ان يبدي استعداده عند التعرض للمساءلة من
قبل المساهمين والجهات االخرى ذات العالقة .
ت

االسئلة

لدى مجلس االدارة سياسة واضحة ومكتوبة للمساءلة عن أية زيادات في قيمة ما
1
يملكه المساهمون في االجل الطويل من خالل تعاملهم مع الشركة .
 2تتم مساءلة المسؤولين في الشركة عن :
تـتفاصيل التقارير التي يتم اعدادها لالجتماعات السنوية وذلك لتمكين المحللين من
تقويم الموقف المالي وغير المالي للشركة لتحقيق المساءلة ،وتتفق تلك التفاصيل
مع افضل الممارسات الدولية المطلوبة في االسواق المالية
ثـمعالجة المالحظات والتحفظات التي يثيرها المدقق الخارجي بجدية وبسرعة ما
يعزز التحكم المؤسسي .
قيام لجنة تدقيق ترشح المدققين الخارجيين وتدقق اعمالهم وتشرف على اعمال
3
التدقيق الداخلي في الشركات المساهمة لتحقيق المساءلة.
 4منح المدقق الخارجي فرصة الحصول على خدمات استشارية في الشركة .
مدى ممارسة المجلس العناية الالزمة واالهتمام الكافي بتقارير التدقيق المقدمة
اليه من لجنة التدقيق (في حالة وجودها في الشركة )او المدققين الداخليين
5
والمدققين الخارجيين  ،ويقوم باتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة ويكون
ضمن دليل عمل التحكم المؤسسي
مدى وضع آليات تسمح بمعاقبة الموظفين التنفيذيين واعضاء اللجان الذين
6
يتجاوزون حدودهم داخل الشركة .
 7تتم مساءلة المدير في الشركة عن :
ثـالتقارير المقدمة للمجلس من حيث كونها كافية ومناسبة للمواضيع المطلوب
المساءلة فيها .
جـ من ان التقارير تؤكد قيام المديرين التنفيذيين بواجباتهم ووظيفتهم الخاصة في
الموافقة على ستراتيجية الشركة والموافقة على السياسات الرئيسية التباع
الستراتيجية الى جانب الرقابة واالشراف بالشكل السليم
حـدراسة تقارير التدقيق بعناية كافية الغراض المساءلة.
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رابعا ً  :تحقيق العدالة
وهي االحترام واالعتراف بحقوق كل األطراف ذات المصالح بما يكفل المساواة  ،ومن هذه األطراف
مصالح أقلية المساهمين .
ت

االسئلة

لدى الشركة دليل عمل للتحكم المؤسسي يضمن العدالة لكافة
1
االطراف ذات المصلحة مع المؤسسسة .
يحدد الدليل اصحاب المصالح الرئيسيين الذين يجب اخذ مصالحهم
 2في االعتبار لتحقيق العدالة لهم في الشركة لتحقيق العدالة.

3
4
5
6
7
8

يعطي المساهمون ذوي النسب الحاكمة القدر الالزم من االهتمام
لمصالح مساهمي االغلبية و يقدمون المساعدة النتخاب اغلبية
اعضاء مجلس االدارة المستقلين من الخارج بحيث يمكنهم حماية
مصالح كافة المساهمين بما في ذلك مصالح مساهمي االقلية في
الشركة الغراض العدالة .
يتسم هيكل مكافأة اعضاء مجلس االدارة بالعدالة والكفاية مع
الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم بالمجلس .
يؤدي المدير العناية الدقيقة الالزمة في ممارسة اعماله كعضو
مجلس ادارة تحقيقا ً للعدالة .
يعمل رئيس مجلس االدارة على الزام كافة اعضاء المجلس على
حضور االجتماعات واعطائهم الفرصة للتعبير عن آرائهم بحرية
وبطريقة مسؤولة تحقيقا ً للعدالة .
يكفل رئيس مجلس االدارة جميع االعضاء القيام بكامل ادوارهم
في مناقشات المجلس تحقيقا ً للعدالة.
يعمل مجلس االدارة بشكل جماعي فعالً لمواجهة اي عضو مجلس
ادارة يدعي لنفسه سلطة اتخاذ قرارات بدون االستفادة من آراء
االعضاء االخرين تحقيقا ً للعدالة
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خامسا ً  :االستقاللية
هي ا لية التي تقلل او تلغي تضارب المصالح مثل هيمنة رئيس ذو نفوذ على الشركة او مساهم كبير على
مجلس اإلدارة ،وهذه ا لية تبدأ من كيفية تشكيل المجالس وتعيين اللجان الى تعيين مدقق الحسابات بحيث
ال تسمح بتاثير أي نفوذ على قرارات مجلس اإلدارة وأعمال الشركة .
ت
1
2

3

4
5

6

االسئلة
لدى مجلس االدارة عدد كاف من االعضاء المستقلين(على االقل
نصف المجلس) لتعزيز التحكم المؤسسي
يسمح العضاء مجلس االدارة فعالً بأن يشاركوا بطريقة ايجابية
ومستقلة في االجتماعات باعتبارهم اعضاء من اصحاب النوايا
الطيبة المخلصين للشركة .
لدى مجلس االدارة لجنة تدقيق مكونة من اعضاء مجلس االدارة
المستقلين  ،تقوم باختيار المدقق الخارجي  ،واستالم التقارير منه
مباشرةً ،وتشرف على عمل المدقق الداخلي  ،كما تعمل على التأكد
من اتخاذ وسالمة االجراءات بشأن مالحظات التدقيق حول انشطة
الشركة .
يقدم المدقق الداخلي تقاريره مباشرةً الى اعلى جهة مسؤولة في
الشركة لتحقيق االستقاللية .
لدى المدير الحرية واالستقاللية واالستعداد في تسجيل اعتراض
في حالة تقديم اقتراح ال يتفق مع اللوائح والتعليمات والمعايير
الخلقية السامية .
التزام المدير بقواعد االمانة واالخالص  ،و المحافظة على الوالء
للشركة في سبيل تحقيق افضل ما في مصلحته ،ومصلحة جميع
المساهمين  ،والعمل على اتخاذ القرارات الصائبة في مجلس
االدارة لتحقيق استقالليته .
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سادسا ً  :القوانين والتشريعات
ان وجود قوانين وتشريعات توضح حقوق المساهمين وواجباتهم مثل حق التصويت  ،وحق انتخاب أعضاء
مجلس اإلدارة وحق تعيين وعزل مراقب الحسابات كما توضح بالمقابل حقوق المجتمع على الشركة
وواجباتهم تجاهها  ،تُعد هي صمام االمان الرئيسي الضامن للتحكم المؤسسي .
ت

االسئلة
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لدى المجلس االدارة سياسة واضحة بمراقبة التزام الشركة الكامل
1
بالقوانين واالنظمة والتعليمات .
 2تطبق المعايير المحاسبية والتدقيقية
أ -الدولية
ب -العراقية
ج -الدولية بعد تكييفها بالشكل الذي ينسجم مع متطلبات البيئة
العراقية في الشركات المساهمة .
ت
3
4
5
6

االسئلة
وجود قوانين وتشريعات توضح حقوق المساهمين وواجباتهم مثل
حق التصويت  ،انتخاب اعضاء مجلس االدارة  ،حق التعيين
وعزل المدققين الخارجيين في الشركة المالية الخاصة .
هناك توصيف مكتوب الختصاصات لجنة التدقيق (في حالة
وجودها ضمن مؤسستك) واللجان االخرى لمجلس االدارة في
الشركة المالية الخاصة وتطبيقا ً للقوانين والتشريعات.
في حالة قيام المدير بأداء الواجبات المسندة اليه يسترشد بروح
القانون الى جانب قواعد السلوك المهني .
تقوم االدارة بمراجعته القوانين والتشريعات والمطالبة بتحديثها
مرة واحدة على االقل كل ثالث سنوات .
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المحور الثاني  :التدقيق الداخلي و التحكم المؤسسي
اسئلة عامة  :المتطلبات االساسية لوظيفة التدقيق الداخلي
ت

االسئلة

1

وجود نظام رقابي جيد .
مساعدة االدارة العليا باالشراف على تنفيذ اجراءات الرقابة
الداخلية في الشركة.
القدرة على اعطاء تأكيد حول فعالية النظام الرقابي في الشركة.
تقديم االستشارة والنصح في االمور المالية وغير المالية لالدارة
او المجلس بما يحقق الفائدة للشركة .
اضافة قيمة للشركة وتحسين عملياتها
تزويد الشركة بالحلول للمشاكل التي تواجهها في مختلف
المجاالت.
وجود الخبرة الكافية والقدرة على تحديد وتقويم ومراقبة المخاطر
بكفاءة وفاعلية .
له دور استشاري في تقويم وتحليل وتنفيذ منهجيات ادارة المخاطر
والرقابة عليها في الشركة المالية الخاصة .
تحديد نواحي القصور والنواقص في النظام الرقابي في الشركات
المساهمة.

2
3
4
5
6
7
8
9
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