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یارات والفضائح المالیة التي طالت كبریات الشركات في العالم والمدرجة في أسواق رأس المال نھلقد أثبتت اال   
یارات والفضائح، األمر الذي دفع الجھات المعنیة نھبشكل خاص، فشل األسالیب التقلیدیة في منع مسببات تلك اال

والدولي إلى إجراء دراسات معمقة لتحدید األسباب الرئیسة التي كانت وراء حدوث تلك  المحليعلى المستویین 
وتعد الحوكمة أھم آلیة في معالجة  .یارات، والتي كانت ترتبط بشكل كبیر بالجوانب المحاسبیة والمالیةنھاألزمات واال
فصاح عن المعلومات المالیة وغیر المالیة ، وذلك من خالل مجموعة من اآللیات، من أبرزھا الشفافیة واإلتلك االزمات

وكذلك تعزیز دور وظیفتي التدقیق الداخلي والخارجي، وبخاصة ما یتصل  ,وإعدادھا وفقا للمعاییر المحاسبیة
لذا كان االھتمام بتطبیق مفھوم حوكمة الشـركات ھـو الحل األمثل واألسلم واألسرع  .باستقاللیة ھاتین الوظیفتین

وقد تمثلت المشكلة التي حاول البحث  یار العدید من ھذه المؤسسات االقتصادیة,نھسلبیات التي رافقت المعالجة ھذه ال
التصدي لھا بافتقار الشركات العراقیة إلى قوانین وانظمة واضحة للحوكمة مما سیؤدي الى اخفاء الكثیر من الحقائق 

مستوى االفصاح في القوائم المالیة مما ادى الى عزوف من المعلومات المالیة وغیر المالیة والتي قد تؤثر على 
یھدف المستثمرین عن االستثمار في تلك البیئة لكون الضمانات فیھا تكون ضعیفة وغیر مشجعة على االستثمار, و

ومستوى االفصاح في التقاریر الى دراسة انعكاسات تطبیق الیات حوكمة الشركات على كفاءة االداء الرقابي  البحث
من خالل دراسة بعض الیات حوكمة الشركات والسعي الى قیاسھا والتعرف على مدى االلتزام بھا ومعرفة الیة الم

 تأثیرھا على مستوى االفصاح لعینة من الشركات العراقیة المدرجة في سوق العراق لألوراق المالیة.

The impact of the application of the governance mechanisms 
on the efficiency of the audit performance and the level of 
disclosure in the financial reports (An Empirical Study) 

Asst Prof. Dr. NADHIM  SHAALAN  JABBAR – 
 University of   Qadisiyah, 
 nazim 488@yahoo.com 

Abstract: 
The failures and financial scandals that have plagued the world's largest companies, 
particularly in the capital markets, have proved the failure of traditional methods to 
prevent the causes of these landslides and scandals, prompting local and international 
stakeholders to conduct in-depth studies to identify the main causes Crises and 
collapses, which were largely linked to accounting and financial aspects. Governance 
is the most important mechanism for dealing with these crises through a set of 
mechanisms, notably transparency and disclosure of financial and non-financial 
information in accordance with accounting standards, as well as enhancing the role 
of internal and external audit functions, in particular the independence of these 
functions. Thus, the concern of implementing the concept of corporate governance 
was the best, safest and fastest solution to deal with these negatives that accompanied 
the collapse of many of these economic institutions. The problem that the study sought 
to address was the lack of Iraqi companies to clear laws and regulations for 
governance, which will hide many facts from financial information Which may affect 
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the level of disclosure in the financial statements, which led to the reluctance of 
investors to invest in that environment because the guarantees are weak and not 
encouraging investment. The study aims to study the implications of the application 
of corporate governance mechanisms The efficiency of the audit performance and the 
level of disclosure in the financial reports through the study of some mechanisms of 
corporate governance and seek to measure and identify the extent of commitment and 
knowledge of the impact on the level of disclosure of a sample of Iraqi companies 
listed in the Iraqi market for securities. 

  
    قدمةالم

لقد أثبتت االنھیارات والفضائح المالیة ، التي طالت كبریات الشركات في العالم ، والمدرجة في      
أسواق المال بشكل خاص ، فشل األسالیب التقلیدیة في منع مسببات تلك االنھیارات والفضائح ، والتي 

ي وسوء اإلدارة و افتقارھا للرقابة والتي فجرھا الفساد المالكان لظھورھا آثار مدویة ونتائج مدمرة ، 
یارات إلى تكبد كثیر نھوالخبرة والمھارة، باإلضافة إلى نقـص الشـفافیة، حیث أدت ھذه األزمات واال

من المساھمین بخسائر مادیة فادحة مما دفع العدید من المستثمرین للبحث عن الشـركات التي تطبق 
 مفھوم حوكمة الشركات.

الجھات المعنیة وعلى المستویین الوطني والدولي إلى إجراء دراسات معمقة لتحدید األمر الذي دفع 
األسباب الرئیسة التي كانت وراء حدوث األزمات واالنھیارات ، والتي كانت ترتبط بشكل كبیر 
بالجوانب المحاسبیة والتدقیقیة . وكانت الحوكمة والیاتھا ثمرة ھذه الدراسات لمنع حدوث مثل ھذه 

ات أو الحد منھا ، وذلك من خالل مجموعة من اآللیات ، من أبرزھا الشفافیة واإلفصاح عن األزم
المعلومات المالیة وغیر المالیة وإعدادھا وفقا للمعاییر المحاسبیة ذات الصلة ، وكذلك تعزز دور 

لجنة وظیفتي التدقیق الداخلي والخارجي ، وبخاصة ما یتصل باستقاللیة ھاتین الوظیفتین وتشكیل 
ذلك زاد االھتمام بحوكمة الشركات على المستوى الدولي .ن مجلس اإلدارة لإلشراف علیھماالتدقیق م

, في محاولة الستعادة ثقة مستخدمي المعلومات المالیة في التقاریر فعلى المستوى الدولي , اھتمت 
م االسترشاد بھا عند المنظمات الدولیة بوضع مبادى لحوكمة الشركات لتكون بمثابة نقاط مرجعیة یت

نتیجة لكل ذلك زاد االھتمام بمفھوم حوكمة الشركات وأصبحت وق ھذه المبادى في الواقع العملي .تطبی
 .من الركائز األساسیة التي یجب أن تقوم علیھا الوحدات االقتصادیة

لبحث ، وألجل تحقیق أھداف البحث ، فقد قسم إلى ثالثة مباحث ، خصص األول منھا لمنھجیة ا     
. واختتم الباحث بحثھ  الجانب العملي للبحثالثالث  المبحث تضمنو لألطار النظريفیما كرس الثاني 

 .بجملة من االستنتاجات والتوصیات 
 المبحث األول

 منھجیة البحث 
 مشكلة البحث  –اوالً 

تعمل آلیات حوكمة الشركات بصفة أساسیة على حمایة وضمان حقوق المساھمین وكافة 
األطراف ذوي المصلحة المرتبطین بأعمال الشركة من خالل إحكام الرقابة والسیطرة على 

لذا كان االھتمام بتطبیق مفھوم حوكمة الشـركات ھـو الحل األمثل  أداء إدارة الشركة،
وان عدم وجود یار العدید من المؤسسات االقتصادیة, نھلمعالجة السلبیات التي رافقت ا

واضحة للحوكمة في البیئة العراقیة سیؤدي الى اخفاء الكثیر من الحقائق قوانین وانظمة 
من المعلومات المالیة وغیر المالیة والتي قد تؤثر على مستوى االفصاح في القوائم المالیة 
مما یؤدي الى عزوف المستثمرین عن االستثمار في تلك البیئة لكون الضمانات فیھا تكون 

وعلیھ یمكن طرح إشكالیة البحث من خالل التساؤل  ستثمار.ضعیفة وغیر مشجعة على اال
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 تعزیز إحكام الرقابة والسلبیات و كیف یمكن آللیات حوكمة الشركات معالجة: الرئیسي التالي
 .أداء الشركات

  :اھمیة البحث –ثانیا 
من ادائھا  تعد حوكمة الشركات من اھم الركائز االساسیة التي تستند علیھا الشركات في تعزیز       

خالل الدور الذي تلعبھ في االفصاح عن المعلومات التي یحتاجھا كل من المستثمرین والدائنین 
استقطاب رؤوس والموردین واصحاب المصالح االخرین في تلك الشركات مما یؤدي الى 

االموال التي تحتاجھا في عملیة تمویلھا ، وبذلك فھي تؤدي الى تطویر الممارسات المحاسبیة 
التي تجعل المعلومات المحاسبیة التي تتضمنھا التقاریر المالیة تعكس الوضع المالي الحقیقي 

یمنع حدوث ھذه تقلیل األخطاء إلى أدنى قدر ممكن بل استخدام النظام الوقائي الذي  وللشركة 
 اضافیة.وأعباء  األخطاء وبالتالي یجنب الشركات تكـالیف

  :ھدف البحث–ثالثاً 
 الیات حوكمة الشركات على مستوى االفصاحتطبیق یھدف البحث الى دراسة انعكاسات 

من خالل دراسة بعض الیات حوكمة الشركات والسعي الى قیاسھا  وكفاءة االداء الرقابي
 االلتزام بھا لعینة من الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالیةوالتعرف على مدى 

. 
 : الفرضیة االتیةفي ضوء مشكلة واھداف البحث تم صیاغة  :البحث ةفرضی –رابعاً 

ومستوى االفصاح في التقاریر كفاءة االداء الرقابي ال یوجد تأثیر آللیات الحوكمة على (
 )المدرجة في سوق العراق لألوراق المالیةالمساھمة للشركات  المالیة

  :تتمثل حدود البحث باالتي : حدود البحث  – خامسا
اعتمد البحث على دراسة مجموعة من الشركات المساھمة المدرجة في سوق العراق      

 2015ولغایة سنة  2011 للفترة من قطاعات اقتصادیة  خمسة من  لمتكونةلألوراق المالیة وا
. 
: دراسةنموذج الا –سادسا

 المتغیر التابع::               المتغیرات المستقلة  

 X1 یمثل حجم مجلس االدارة 
 X2 اإلفصاح المحاسبي ستوى                             یمثل آلیة الملكیة االداریة 
 X3         یمثل آلیة تركز الملكیة Y 
 X4                یمثل آلیة وجود لجنة المراجعة
 X5 یمثل آلیة وجود لجنة المكافآت               
 X6 یمثل آلیة وجود لجنة المخاطرة 
 X7 یمثل آلیة رأي مراقب الحسابات 
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 لمبحث الثانيا
 االطار النظري

 الشركاتمفھوم حوكمة  اوال:
 في قاموس األعمال العالمي الحدیث,لقد أصبحت حوكمة الشركات من المصطلحات األكثر شیوعا      

األعمال الناجحة أم  منشآتھل إن حوكمة الشركات مكون حیوي من مكونات  "وھذا یثیر تساؤال 
ھذا المصطلح اوجد ذاتھ والواقع إن   "إنھا مجرد بدعة أخرى سوف تضمحل وتتالشى عبر الزمن ؟ 

، واضطرابات قلقة وحوادث  مستقرةوفرض نفسھ قسرا أو طواعیة ، حیث أوجدتھ ظروف غیر 
عنیفة اجتاحت بعض أسواق المال واألعمال ، وألقت علیھا بظالل من الشكوك ، ونشرت معھا الكثیر 

مدى إمكانیة االعتماد من التساؤالت الحائرة حول مصداقیة البیانات التي تصدر عن ھذه الشركات و
وال تقتصر تعبیر عن حقیقة أوضاع الشركات.علیھا بصفة خاصة في اتخاذ أي قرار  وصدقھا في ال

أھمیة الحوكمة على أوالئك المتعاملین في أسواق المال ، بل امتدت إلى منشات األعمال ، والحكومات 
كبریات الشركات في العالم ، وكان  والدول ، والمؤسسات الدولیة ، خاصة بعد االنھیارات التي طالت

وقد تعددت التعاریف المقدمة .لظھور ھذه الفضائح آثار ونتائج مدمرة ، أدت إلى بروز أھمیة الحوكمة
لھذا المصطلح بحیث یدل كل منھا عن وجھة النظر التي یتبناھا مقدم ھذا التعریف ، إذ ال یوجد على 

المحاسبین واإلداریین والقانونیین والمحللین المالیین  المستوى العالمي تعریف موحد متفق علیھ بین
وتقع التعاریف الموجودة لحوكمة الشركات  .(Corporate Governance) لھذا المفھوم          

في إطار طیف واسع من المضامین 
  :ذا المصطلحبھ فیما یلي سنورد مجموعة من التعاریف المتعلقةو  

  والتنمیة االقتصادیةتعریف منظمة التعاون (OCDE):( مجموعة من العالقات فیما بین
  ).1( األسھم وغیرھم من المساھمین القائمین على إدارة الشركة ومجلـس اإلدارة وحملـة 

  یعرفHitt et al.  حوكمة الشركات بأنھا " تمثل العالقات بین أصحاب المصالح ، والتي
تستخدم لتحدید االتجاه الستراتیجي للشركة والرقابة على   أدائھا . وان حوكمة الشركات 
 في جوھرھا تھتم بتحدید طرق لضمان اتخاذ القرارات الستراتیجیة في الشركة بشكل فعال

)2(. 
 ) عرفھاDemirag, I., et al.(  بأنھا مجموعة من العالقات التعاقدیة التي تربط بین إدارة

الشركات ومساھمیھا وأصحاب المصالح فیھا، وذلك من خالل إیجاد اإلجراءات والھیاكل 
التي تستخدم إلدارة شئون الشركة، وتوجیھ أعمالھا من أجل ضمان تعزیز األداء واإلفصاح 

ة للمساھمین على المدى الطویل، مع مراعاة والشفافیة والمساءلة بالشركة، وتعظیم الفائد
 .)3( مصالح األطراف المختلفة

 وعرف كل من) Hermanson & Rittenberg ( حوكمة الشركات بأنھا " عملیات تتم
من خالل إجراءات تتخذ من قبل أصحاب المصالح لتوفیر إشراف على المخاطر وإدارتھا من 

كید على كفایة الضوابط الرقابیة لتجنب ھذه خالل اإلدارة ومراقبة مخاطر المنظمة والتأ
           .)4( المخاطر

من خالل التعریفات السابقة یمكن القول أن حوكمة الشركات ھي ذلك النظام الذي یعنى  
بوضع التطبیقات والممارسات السـلیمة للقـائمین على إدارة الشركة وتنظیمھا، بما یحافظ 
على حقوق حملة األسھم والعاملین بالشركة وأصحاب المصالح وغیرھم، وذلك من خـالل 

قات التعاقدیة التي تربط بینھم باستخدام األدوات المالیة والمحاسبیة تحري تنفیذ صیغ العال
 .السلیمة وفقا لمعاییر اإلفصاح والشفافیة الواجبة

اھمیة ومبررات الحوكمة  ثانیا:
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عزیز لقد تعاظمت في اآلونة األخیرة أھمیة حوكمة الشركات بشكل كبیر لتحقیق التنمیة وت     
إذ برزت ھذه األھمیة بعد أالزمة المالیة واالنھیارات والفضائح التي  للشعوب,الرفاھیة االقتصادیة 

للطاقة وما تال ذلك من سلسلة اكتشافات تالعب  Enronطالت كبریات الشركات ، مثل شركة انرون 
الشركات في قوائمھا المالیة التي كانت ال تعبر عن الواقع الفعلي لھا ، وذلك بالتواطؤ مع كبرى 

فعلى الصعید االقتصادي أخذت تتنامى أھمیة حوكمة   المیة الخاصة بالتدقیق والمحاسبة.الع الشركات
وذلك من خالل  الشركات في تحقیق التنمیة االقتصادیة وتجنب الوقوع في مغبة األزمات المالیة،

ت ترسیخ عدد من معاییر األداء ، بما یعمل على تدعیم األسس االقتصادیة في األسواق وكشف حاال
التالعب والفساد المالي واإلداري وسوء اإلدارة ، بما یؤدي إلى كسب ثقة المتعاملین في ھذه السواق 
، والعمل على استقرارھا والحد من التقلبات الشدیدة فیھا ، وبالتالي تحقیق التقدم االقتصادي 

          .)5(المنشود
  :وفي الجانب المحاسبي والرقابي تتجسد أھمیة الحوكمة بما یأتي 

 . محاربة الفساد المالي واإلداري في الشركات وعدم السماح بوجوده او عودتھ مره أخرى . 1
بدءا من مجلس اإلدارة   . تحقق ضمان النزاھة والحیادیة واالستقامة لكافة العاملین في الشركة 2

 والمدیرین 
 التنفیذیین حتى أدنى مستوى للعاملین فیھا .     

. تفادي وجود أخطاء عمدیھ أو انحراف متعمد كان أو غیر متعمد ومنع استمراره أو العمل على  3
 تقلیلھ إلى أدنى 

 قدر ممكن ، وذلك باستخدام النظم الرقابیة المتطورة .     
وتحقیق فاعلیة اإلنفاق وربط لداخلیة م المحاسبة والمراقبة ا. تحقیق االستفادة القصوى من نظ 4

 اإلنفاق باإلنتاج 
 . تحقیق قدر كاف من اإلفصاح والشفافیة في الكشوفات المالیة . 5
. ضمان أعلى قدر من الفاعلیة لمراقبي الحسابات الخارجیین ، والتأكد من كونھم على درجة عالیة  6

  .)6(ة أو من المدیرین التنفیذیین من االستقاللیة وعدم خضوعھم ألیة ضغوط من مجلس اإلدار
  ثالثا: آلیات حوكمة الشركات

یعد توفر اآللیات التي تؤمن إدارة سلیمة ومستقرة للشركات وفي نفس الوقت تجنبھا الكثیر    
من اآلثار السلبیة األخرى واحدة من المتطلبات األساسیة المھمة والحاسمة لضمان جودة حوكمة 

الكتاب والباحثین اتفقوا على تقسم آلیات حوكمة الشركات الى قسمین ھما الشركات ، أن غالبیة 
   ).7( آلیات داخلیة وآلیات خارجیة

A. اآللیات الداخلیة لحوكمة الشركات  : 
تنصب آلیات حوكمة الشركات الداخلیة على أنشطة وفعالیات الشركة ، واتخاذ اإلجراءات  

آلیات حوكمة الشركات الداخلیة إلى ما یأتي  ویمكن تصنیف ,الالزمة لتحقیق أھداف الشركة
: 

              :مجلس اإلدارة  .1
یتكون مجلس اإلدارة من مجموعة من األفراد الذین یتم انتخابھم من قبل حملة األسھم تنحصر          

إذ انھ یحمي رأس المال المستثمر في ,مسؤولیاتھم في العمل لتحقیق أھداف ومصالح الشركة
كما إن مجلس اإلدارة القوي یشارك بفاعلیة في ,الشركة من سوء االستعمال من قبل اإلدارة 

الشركة ویقدم الحوافز المناسبة لإلدارة ویراقب سلوكھا ویقوم  أدائھا ،  استراتیجیةوضع 
أداء الشركة واإلفصاح عن وبالتالي تعظیم قیمة الشركة، فضال عن اإلشراف المستمر على 

 لذا یترتب علیھ واجبات عدیدة اھمھا :                                                       ذلك
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  رسم الخطط االستراتیجیة للشركة وحمایة حقوق المستثمرین وأصحاب المصالح األخرى
 النظام المطبق فیھا . والتأكد من توجیھ شؤون الوحدة االقتصادیة بالشكل المطلوب وفاعلیة 

  تعین المدراء التنفیذیین وتقیم أدائھم باستمرار وتحدید أجورھم ومكافئاتھم بما ینسجم مع
 مؤھالتھم العلمیة والعملیة .

  التصویت على المقترحات التشغیلیة والمتمثلة بالقرارات المالیة المھمة في الشركة مثل
رباح باإلضافة إلى النفقات الرأسمالیة اصدار األوراق المالیة والسندات وتوزیع األ

 واالستثماریة الكبیرة . 
  التأكد من إن القوائم المالیة قد تمت مراجعتھا وإنھا تعبر عن المركز المالي الحقیقي للشركة 
  یتعین على مجلس اإلدارة أن یضمن حمایة األموال المستثمرة في الشركة من سوء االستغالل

 ).8( قبل اإلدارة والتالعب الذي قد یحدث من
  العمل على توحید المعلومات المتاحة لحملة األسھم مع تلك المتاحة للمدراء والتقلیل من حدة

 تباینھا مع ضرورة مراجعة ومراقبة إعمال اإلدارة باستمرار . 
 . المحافظة على سریة المعلومات التي یطلع علیھا خالل قیامھ بواجبھ في المجلس 
  9( العمومیة بفاعلیة والمشاركة بھا  الھیئةضرورة حضور اجتماعات(. 

 
ونظراً لكثرة المھام التي توكل إلى المجلس وحساسیة العمل الذي یقوم بھ ووجوده كسلطة علیا 
مكلفة من قبل حملة االسھم لرعایة مصالحھم  فأنھ یعمد إلى تشكیل عدد من اللجان التابعة لھ ومن 

 أبرز ھذه اللجان ھي:  
  :لجنة التدقیق )1

وتسمى بلجنة المراجعة  الداخلیة وھي لجنة دائمة منبثقة من مجلس اإلدارة تتكون من عدد من 
بنظام الرقابة ، ویتمثل الدور الرئیسي للجنة التدقیق فیما یتصل أعضاء مجلس اإلدارة غیر التنفیذیین

رة ، والتي من شانھا بالتحقیق من كفایتھ ، وفاعلیة تنفیذه وتقدیم التوصیات إلى مجلس اإلداالداخلیة 
تفعیل النظام وتطویره ، بما یحقق أغراض الشركة ویحمي مصالح المالكین وبقیة أصحاب المصالح 

لذا یجب أن یكون أعضاء اللجنة من ذوي الخبرة في المجاالت , بكفایة عالیة وتكلفة معقولة
ً لألحكام التي یصدرھا المجلس  المحاسبیة والتدقیقیة كما تفوض ھذه اللجنة صالحیة العمل طبقا

 وتتمثل واجبات لجنة التدقیق باالتي : 
 مراجعة الكشوفات المالیة قبل تقدیمھا إلى مجلس اإلدارة . •
 التوصیة بتعیین ومكافأة وإعفاء المدقق الخارجي . •
 مناقشة نطاق وطبیعة األولویات في التدقیق واالتفاق علیھا . •
 تحفظات أو مشكالت تنشأ أثناء عملیة التدقیق .المناقشة مع المدققین الخارجیین ألیة  •
المناقشة مع المدققین الخارجیین والداخلیین لتقویم فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة في الشركة  •

 وإدارة المخاطر فیھا .
اإلشراف على وظیفة التدقیق الداخلي ومراجعة التقاریر التي تقدمھا والنتائج التي تتوصل إلیھا  •

 ).10( ات لإلدارة التخاذ اإلجراءات الالزمةوتقدیم التوصی
                                                                                        لجنة تحدید المكافآت : )2

تتكون  لجنة تحدید المكافآت من ثالثة أعضاء من غیر التنفیذیین في مجلس اإلدارة أي تتوفر 
تتركز وظائف لجنة المكافآت وواجباتھا في تحدید الرواتب والمكافآت  ,فیھم صفة االستقاللیة

 حدد تلك الواجبات بما یأتي:   Mintzوالمزایا الخاصة باإلدارة العلیا لذا فان  
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  تحدید والمكافآت والمزایا األخرى لإلدارة العلیا ، و مراجعتھا والتوصیة  لمجلس اإلدارة
 بالمصادقة علیھا . 

  . وضع سیاسات إلدارة برامج مكافأة اإلدارة العلیا و مراجعة ھذه السیاسات بشكل دوري 
  اتخاذ خطوات لتعدیل برامج مكافآت اإلدارة العلیا التي ینتج عنھا دفعات ال ترتبط  بشكل

 معقول بأداء عضو اإلدارة العلیا . 
  11(وضع سیاسات لمزایا اإلدارة ومراجعتھا باستمرار.( 

 
                                                                          :المخاطرلجنة  )3
تتكون لجنة المخاطر من ثالثة اعضاء على االقل ویفضل ان یكونوا مستقلین ایضاً وتكون         

مھمة ھذه اللجنة وضع استراتیجیة مدروسة للمخاطر المحتملة على ان تكون تلك 
االستراتیجیة واضحة ومكتوبة وتتالئم مع طبیعة نشاط الوحدة باإلضافة الى انشاء ادارة 

 المخاطر كاالتي :   تعمل مع االدارة التنفیذیة وتكون مھام لجنة مخاطر تكون تحت اشرافھا و
  التنسیق مع ادارة المخاطر فیما یتعلق بمناقشة المخاطر ودرجتھا واسالیب الوقایة منھا 
  التحقق من صحة التقاریر التي یتم رفعھا من ادارة المخاطر بصورة منتظمة 
 حدود المخاطر بكل انواعھا مراقبة التزام الشركة بسیاسة ادارة المخاطر و 
  االطالع على نظام ادارة المخاطر المطبق في الوحدة االقتصادیة وابداء اي مالحظات في

 حالة وجود خلل ما 
  ضرورة اطالع مجلس االدارة على الخطط المستقبلیة لمواجھة المخاطر المحتملة والتي لو

  ).12( حدثت قد تؤثر على اداء الشركة وتعثرھا او انھیارھا
   :لجنة التعیینات )4

یجب أن یتم تعیین أعضاء مجلس اإلدارة والموظفین من بین أفضل المرشحین الذین      
تتالءم مھاراتھم وخبراتھم مع المھارات والخبرات المحددة من الشركة, ولضمان الشفافیة 

ن لھذه اللجنة مجموعة م في تعیین أعضاء مجلس اإلدارة وبقیة الموظفین فقد وضعت 
 الواجبات ھي :

  أن تقوم لجنة التعیینات في الشركة مع مجلس اإلدارة وبمصادقة الوزیر المختص بوضع
 المھارات والخبرات المطلوب توافرھا لدى عضو مجلس اإلدارة والموظفین المطلوبین . 

  یجب على لجنة التعیینات أن تضع آلیات شفافة للتعیین، بما یضمن الحصول على أفضل
 المؤھلین . المرشحین 

 .أن تقوم اللجنة مع بقیة أعضاء مجلس اإلدارة بتقویم المھارات المطلوبة للشركة باستمرار 
   یجب أن تقوم اللجنة باإلعالن عن الوظیفة المطلوب إشغالھا ، ودعوة المؤھلین لتقدیم

 طلباتھم للتعیین. 
  على اللجنة أن تتوخى الموضوعیة ، وذلك بمقارنة مؤھالت ومھارات  المتقدم مع

 ).13( المواصفات الموضوعة من الشركة 
  :تركز الملكیة .2

ان قیاس اَلیة تركز الملكیة  یمكن تحدیده من خالل االسھم التي یمتلكھا كبار حملة االسھم  
% من االسھم المصدرة من الشركة 5ویتم قیاسھا من خالل نسبة مئویة  تمثل على االقل 

فكلما زادت ھذه النسبة كلما زاد الحافز لدى اصحاب الملكیة المركزة  في مراقبة أنشطة 
وعادة ما یتم تقسیم ھیاكل الملكیة في الشركات إلى  ,الشركة والمشاركة بالقرارات االداریة

الملكیة المركزة تكون فیھ  أن ھیكل ,قسمین رئیسیین ھما الملكیة المركزة والملكیة المشتتة
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الملكیة أو السیطرة مركزة لعدد قلیل من األفراد أو المؤسسات وبنسبة كبیرة من أسھم الشركة 
وبذلك یستطیع ھؤالء من التحكم بإداء الشركة بسب تمتعھم بحق التصویت وھو ما یطلق 

بعكس الملكیة المركزة أما الملكیة المشتتة فھي تكون ),أنظمة السیطرة الداخلیین(علیھ بأسم 
أي أن ھناك عدد كبیر من المساھمین لكنھم یمتلكون عدد ضئیل من أسھم الشركة أذ ال یوجد 
لھؤالء المساھمین الصغار ما یحفزھم لمراقبة أنشطة الشركة عن قرب كما أنھم یمیلون لعدم 

 مة الخارجیینلملكیة المشتتة بأنظاالشتراك في سیاسات وقرارات اإلدارة ویطلق على ھیكل ا
)14. (       

ویعد تركز الملكیة بید عدد قلیل من المساھمین من األمور اإلیجابیة لدى بعض الباحثین أذ أن 
إلدارة وبالتالي تقلیل امتالكھم لنسبة كبیرة من أسھم الشركة سیولد لدیھم حافز لمراقبة إداء ا

احتماالت الغش والخداع ومقاومة السیطرة اإلداریة مع رغبة ھؤالء المساھمین باإلبقاء على 
 استثماراتھم لفترة طویلة

  :آلیة الملكیة االداریة .3
یقصد بھیكل الملكیة االداریة " مقدار او نسبة االسھم التي یمتلكھا اعضاء مجلس االدارة او       

تنفیذیین في اسھم الشركة حیث یكون ھؤالء المدراء او اعضاء مجلس االدارة اكثر المدراء ال
میالً للرقابة اذا كان لدیھم ما یملكونھ من اسھم في تلك الشركات " وبما ان السبب الرئیسي 
لمشكلة الوكالة ھو انفصال الملكیة عن االدارة وان االدارة سوف تعمل على تعظیم مصالحھا 

ح حملة االسھم ، وبذلك یمكن للملكیة االداریة ان تؤثر في تكالیف الوكالة على حساب مصال
)15(. 
  :تعویض المدراء التنفیذیین .4
تعتبر آلیة تعویض اإلدارة التنفیذیة من أعقد آلیات الحوكمة الداخلیة لذا ینبغي الدقة فیھا عند  

أتخاذ القرارات المتعلقة بتعویض المدراء التنفیذیین ویعد ھذا النظام أحد أفضل الطرق لتقلیل 
زھم للقیام المشاكل الناجمة عن الوكالة حیث یتم دفع الرواتب والمكافآت للمدراء من أجل تحفی

بتنفیذ واجباتھم المطلوبة منھم ،ویعد الھدف األساسي لنظام التعویض لیس فقط لتحقیق رضا 
المدراء التنفیذیین وإنما لجذب أفضل العاملین في الوحدات االقتصادیة والمحافظة علیھم 

ة وضمان والئھم للشركة وتحفیزھم للعمل بشكل أفضل من أجل تحقیق أھداف الوحدة االقتصادی
)16(. 
  :التدقیق الداخلي .5

تؤدي وظیفة التدقیق الداخلي دورا مھما في عملیة الحوكمة ، إذ إنھا تعزز ھذه العملیة ،          
حیث یقوم المدققون الداخلیون من خالل األنشطة  .وذلك بزیادة قدرة المواطنین على مساءلة الشركة

سلوك الموظفین العاملین في الشركات المملوكة  تحسینوالعدالة والتي ینفذونھا بزیادة المصداقیة 
على انھ یتم  .Cohen et alوفي ھذا االتجاه یؤكد  یل مخاطر الفساد اإلداري والمالي.للدولة وتقل

 ,تقویة استقاللیة ھذه الوظیفة عندما ترفع تقاریرھا إلى لجنة التدقیق بشكل مباشر ولیس إلى اإلدارة
ذلك یمكن أن تزداد فاعلیة لجنة التدقیق الداخلي عندما تكون قادرة على توزیع مالك  فضال عن

التدقیق الداخلي للحصول على معلومات مھمة عن قضایا خاصة بالشركة ، مثل تقویة نظام الرقابة 
 .)17( الداخلیة ونوعیة السیاسات المحاسبیة المستخدمة
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B.  اآللیات الخارجیة لحوكمة الشركات: 

مجموعة من اآللیات التي یتم تصمیمھا وتنفیذھا من خارج الشركة ویكون الھدف منھا ھو  ھي
مراقبة وتوجیھ اإلدارة فیما یتعلق بقیامھا بأنشطة وعملیات المنشأة بالشكل الذي یحقق التوازن 
  بین مصالح المالكین واألطراف األخرى ذات المصالح مع الشركة وتقسم ھذه اآللیات كاالتي :

  :السوق ألغراض السیطرة .1
یعد السوق أحد آلیات الحوكمة الخارجیة التي یتم اللجوء الیھا حین تفشل آلیات الحوكمة 
الداخلیة في الشركة لضبط أداء اإلدارة التنفیذیة ، أن آلیات الحوكمة الخارجیة غیر الجیدة 
ستؤدي إلى إظھار الشركة بأداء ضعیف جداً مما یؤدي بتلك الشركات بأن تكون مستھدفة من 

نافسین األخرین لالستحواذ علیھا مستقبالً ، األمر الذي یجعل المدراء یبذلون مزیداً من قبل الم
الحرص لرفع مستوى أدائھم عالیاً ألبعاد وحداتھم االقتصادیة من شبح االستھداف واالحتفاظ 

 .بمراكزھم الوظیفیة 
  :آلیة التدقیق الخارجي .2

أن دور المدقق الخارجي في الفترة األخیرة قد تجاوز دوره التقلیدي حول إعطاء رأیھ بعدالة     
القوائم المالیة التي تشكل موضع عملھ األساسي وبروز دور أخر لھ والمتمثل في تحقیق حوكمة 
  الشركات أذ أصبح في نظر العدید أداة فعالة لتحقیق االستقرار االقتصادي والمالي ووسیلة

یمثل التدقیق ,یمكن من خاللھا المحافظة على حقوق المساھمین وأصحاب المصالح األخرى
الخارجي حجر الزاویة لحوكمة جیدة للشركات ، إذ یساعد المدققون الخارجیون ھذه الشركات 

ب المصالح على تحقیق المساءلة والنزاھة وتحسین العملیات فیھا ویغرسون الثقة بین أصحا
 .)18( كل عاموالمواطنین بش

  :األنظمة والتشریعات .3
تؤثر األنظمة والتشریعات على الفاعلین األساسین في عملیة الحوكمة لیس فیما یتصل بدورھم         

ووظیفتھم في ھذه العملیة بل على كیفیة تفاعلھم مع بعضھم ، فعلى سبیل المثال قد فرض 
) متطلبات جدیدة على الشركات المساھمة تتمثل في زیادة Sarbanes- oxly(          قانون

أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین وتقویة أشراف لجنة التدقیق على عملیة إعداد التقاریر 
المالیة والطلب من المدیر التنفیذي ومدیر شؤون المالیة الشھادة على صحة التقاریر المالیة 

تصال فعالة بین المدقق الخارجي ولجنة التدقیق وعلى نظام الرقابة الداخلیة ووضع خطوط ا
)19.( 

   :آلیات حوكمة خارجیة أخرى .4
ھناك آلیات حوكمة خارجیة أخرى  فضال عن ما تقدم ذكره ، تؤثر على فاعلیة الحوكمة      

بطرق ھامة ومكملة لآللیات  األخرى في حمایة مصالح أصحاب المصالح في الشركة . ویذكر 
Cohen et al.  ا تتضمن ( ولكن ال تقتصر على ) المنظمین ، المحللین المالیین وبعض إنھ

ضغوطا ھائلة على المنظمات الدولیة  فعلى سبیل المثال تمارس منظمة الشفافیة العالمیة 
من اجل محاربة الفساد المالي واإلداري ، وتضغط منظمة التجارة العالمیة ( الحكومات والدول 

WOT  المالیة والمحاسبیة ، وفي قطاع البنوك،تمارس لجنة بازل ) من اجل تحسین النظم
  ).20( ضغطا من اجل ممارسة الحوكمة فیھا

وبناًء على ما تقدم یتضح أن الھدف األساسي لتطبیق حوكمة الشركات أنما یتم من خالل ھذه   
تنفیذ ھذه اآللیات لغرض تقلیل المخاطر التي تحیط بالوحدة االقتصادیة ، اذ أن أي أخفاق في 

بسبب تنوع آلیات الحوكمة وتعدد مصادرھا  ,واآللیات سیؤدي بالنتیجة النھائیة إلى نتائج كارثیة
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ر جمیع أصحاب المصالح في فان تنفیذھا یتطلب وضع إطار شامل لھا یأخذ بنظر االعتبا
عل إذ أن كل طرف من ھذه األطراف یؤدي دورا مھما في عملیة الحوكمة ، وإنھا تتفاالشركات,

وعلیھ سیتم اعتماد آلیات الحوكمة كمتغیرات لقیاس مستوى یما بینھا ضمن إطار الحوكمة.ف
تطبیقھا وذلك لوضوحھا وامكانیة قیاسھا ولكونھا احدث ما توصلت الیھ االدبیات المحاسبیة 

ومستوى االفصاح بكفاءة االداء الرقابي في قیاس حوكمة الشركات فضالً عن امكانیة ربطھا 
 . اریر المالیةفي التق

 
  المبحث الثالث

 الجانب التطبیقي
 

تم اختیار عینة مكونة من تسعة عشر من الشركات المساھمة العراقیة المدرجة في سوق العراق لألوراق             
قطاعات خمسة , مقسمة الى 2015ولغایة 2011للفترة من  للدراسة والتي تتوفر بیاناتھا المالیة المطلوبة المالیة

 اقتصادیة وھي كاالتي :
مصارف من اصل ثالثة وعشرین مصرف مدرجاً تقاریره  ثمانیةقطاع المصارف تم اختیار عینة مكونة من  -1

 المالیة في ھیئة تداول االوراق المالیة.
قطاع الصناعة تم اختیار عینة مكونة من ثالث شركات صناعیة من اصل ثمانیة عشر شركة مدرجة تقاریرھا  -2

 .ل األوراق المالیة في ھیئة تداو
من اصل ستة شركات مدرجة تقاریرھا في ھیئة تداول ثالث قطاع الزراعة تم اختیار عینة مكونة من  -3

 االوراق المالیة.
قطاع الخدمات تم اختیار عینة مكونة من شركتین من اصل سبعة شركات مدرجة تقاریرھا في ھیئة تداول  -4

 .األوراق المالیة 
لقد تم اختیار عینة مكونة من ثالث شركات من اصل تسعة شركات مدرجة تقاریرھا  قطاع الفندقة والسیاحة  -5

 المالیة ضمن ھیئة تداول األوراق المالیة.
 

 :القطاعات االقتصادیة عینة الدراسة في المحاسبي قیاس مستوى االفصاح
لقیاس المتغیر التابع المتمثل بمستوى االفصاح للفترة من  Standard and poor'sسیتم استخدام مؤشر  

ومن ثم معرفة تأثیر المتغیرات المستقلة المتمثلة بآلیات الحوكمة على مستوى االفصاح في  2015ولغایة 2011
وذج عن طریق استخدام النماذج االحصائیة المتمثلة بنم للشركات عینة الدراسةقبي الحسابات المر المالیة  التقاریر

 SPSSاالرتباط ونموذج االنحدار واالختبارات االحصائیة االخرى من خالل استخدام برنامج 
 :التحلیل االحصائي اوال: 

، وقد تم إعطاء رموز للمتغیرات  SPSS V.20 وذلك من خالل استخدام برنامج  للبیاناتاجراء التحلیل االحصائي تم 
 كاالتي:والمستقلة ورمز للمتغیر التابع لتسھیل التعامل مع تلك المتغیرات في البرنامج 

 :المتغیرات المستقلة
 X1 یمثل حجم مجلس االدارة 
 X2 یمثل آلیة الملكیة االداریة 
 X3  یمثل آلیة تركز الملكیة 
 X4 یمثل آلیة وجود لجنة المراجعة 
 X5 یة وجود لجنة المكافآتیمثل آل 
 X6 یمثل آلیة وجود لجنة المخاطرة 
 X7 یمثل آلیة رأي مراقب الحسابات 

 :المتغیر: التابع 
 Y  ویمثل مستوى االفصاح 

 االحصاءات العامة لمتغیرات الدراسة  – :ثانیا
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 stander deviationواالنحراف المعیاري  meanیتضمن الجدول التالي االحصاءات العامة وھي الوسط الحسابي 
لكل متغیر من المتغیرات المستقلة باإلضافة الى المتغیر المعتمد  minimumوادنى قیمة  maximumواعلى قیمة 

  وكما في الجدول االتي:
 
 عامة لمتغیرات الدراسة          ) یبین اھم اإلحصاءات ال1جدول ( 

Descriptive Statistics 
 ادنى قیمة حجم العینة المتغیر

Minimum 
 اعظم قیمة

Maximum 
 الوسط الحسابي

Mean 
االنحراف 
 المعیاري

Sd 
 245. 0.94 1 0 95 االدارة مجلس حجم

 20.02 22.36 79.38 02. 95 االداریة الملكیة
 21.44 42.87 87.03 5.48 95 الملكیة تركز
 482. 36. 1 0 95 المراجعة لجنة
 309. 11. 1 0 95 المكافئات لجنة
 443. 26. 1 0 95 المخاطر لجنة

 485. 37. 1 0 95 الحسابات مراقب راي
 12 54.01 71 36 95 االفصاح

 
) واقل (1ان اعلى قیمة ھي ,و) 0.94ان الوسط الحسابي لمتغیر حجم مجلس االدارة ھو (نالحظ من الجدول اعاله 

االلتزام بھذه االلیة من قبل الشركات ) اي بمعنى ان نسبة (0.245وان االنحراف المعیاري یساوي  (0) قیمة ھي
بینما كانت اقل قیمة لمتغیر الملكیة  .عینة الدراسة ھي نسبة عالیة ویتضح ذلك من قیمة الوسط الحسابي لھذا المتغیر

وقیمة االنحراف المعیاري  22.36)) وكانت قیمة الوسط الحسابي مساویة الى ((79.38) واعلى قیمة (0.02االداریة 
وھذا یعني ان ھنالك شركات فیھا نسبة تملك عالیة من قبل اعضاء مجلس االدارة تصل الى حوالي . ) (20.02ھي

 اما) ، %2بینما شركات اخرى تكون نسبة اعضاء مجلس االدارة في اسھمھا منخفضة تصل الى حوالي ( )79%(
) وان اقل  (42.87ھذا المتغیر ھي المتغیر الثالث وھو تركز الملكیة فقد اشارت البیانات الى ان الوسط الحسابي ل

وھي تمثل ادنى نسبة تركز ملكیة في الشركات واما اعلى نسبة لتركز الملكیة في الشركات عینة  (5.48)نسبة ھي  
من اسھم تلك الشركات وقد كان  االنحراف المعیاري  %87) وھذا یعني ان ھناك من یمتلك (87.03الدراسة فقد بلغت 

ً ما. )(21.44لھذا المتغیر  ویعود السبب في ذلك الى التباین في تملك اسھم ھذه  وھي نسبة تعتبر مرتفعة نوعا
ففي بعض الشركات توجد نسبة تملك عالیة اما البعض االخر فیوجد بھا نسب  ,الشركات من قبل كبار المساھمین
اما المتغیر الرابع فھو متغیر لجنة المراجعة اي وجود لجنة المراجعة  .) %5.48تملك منخفضة وصلت الى نسبة (

) اي ان 1واعلى قیمة ھي (,) وھو دلیل على ان الشركات ال یوجد لدیھا لجنة مراجعة 0حیث بلغت ادنى قیمة (
ما نسبتھ  ) اي ان فقط(0.36الشركات لدیھا لجنة مراجعة  وكانت قیمة الوسط الحسابي لھذا المتغیر مساویة الى 

) من الشركات عینة الدراسة لدیھا لجان مراجعة وباقي الشركات ال یوجد لدیھا لحان مراجعة  , وفیما یتعلق 36%(
) (0.11) وكانت نسبة الوسط الحسابي مساویة الى 1اعلى قیمة ( و )0بمتغیر لجنة المكافئات فقد بلغت اقل قیمة لھا (

) من الشركات عینة الدراسة لدیھا لجنة مكافآت %11یعني ان ما نسبتھ ( ) وھذا(0.309ونسبة االنحراف المعیاري 
) 0وباقي الشركات ال تمتلك لجان مكافآت ، اما المتغیر السادس والذي یمثل لجنة المخاطر فأن اقل قیمة لھ ھي (

) ومن (0.443) وقیمة االنحراف المعیاري (0.26) وكانت قیمة الوسط الحسابي مساویة الى 1واعلى قیمة ھي (
) من الشركات عینة الدراسة لدیھا لجنة مخاطر %26الحسابي لمتغیر لجنة المخاطر فأن ما نسبتھ ( خالل الوسط 

وباقي الشركات لیس فیھا لجنة للمخاطر اما المتغیر االخیر من المتغیرات المستقلة والذي یتمثل برأي مراقب 
) ونسبة االنحراف (0.37وكانت نسبة الوسط الحسابي مساویة الى  )1) واعلى قیمة لھ (0الحسابات فأن اقل قیمة لھ (

) یمثل رأي غیر %37ومن خالل الوسط الحسابي لرأي مراقب الحسابات یتضح بأن ما نسبتھ (.) 0.485المعیاري (
اما المتغیر المعتمد وھو متغیر االفصاح  فأن اقل  .متحفظ اما النسبة المكملة فتعني ان رأي مراقب الحسابات متحفظ

) اي ھناك شركات یتم االفصاح فیھا بھذه النسبة وھناك شركات یتم فیھا االفصاح بنسب اعلى %36لھ ھي (نسبة 
 .) %71وھي (

 تحلیل عالقة االرتباط بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع –:ثالثا
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 SPSSفقد تم اوالً ایجاد قیم تلك االرتباطات باستخدام النظام االحصائي  ,بین المتغیراتلغرض تحلیل عالقات االرتباط 
vr.20  : وكما مبینة النتائج في الجدول التالي 

 
 ) یبین االرتباطات ومعنویاتھا بین متغیرات الدراسة  2جدول (

 
% 5من خالل النتائج في الجدول اعاله ان ھناك عالقات ارتباط ذات داللة معنویة تحت مستوى معنویة  یتضحو

لجمیع المتغیرات مع متغیر االستجابة الذي یمثل مستوى االفصاح وبدرجات قوة مختلفة كون قیم المعنویة لجمیع 
% عدا المتغیر االول وھو متغیر حجم مجلس االدارة فقد بلغت قیمة االرتباط بین حجم 5االرتباطات كانت اقل من 
وھذا یعني عدم وجود عالقة ارتباط معنویة بین  (0.106)) وبقیمة معنویة تساوي 0.167مجلس االدارة واالفصاح (

وھذا یدل على  (0.019)) بقیمة معنویة 0.239المتغیرین, كما بلغت قیمة االرتباط بین الملكیة االداریة واالفصاح (
قد بلغت ان ھناك عالقة ارتباط طردیة معنویة بین المتغیرین, وفیما یخص قیمة االرتباط بین تركز الملكیة واالفصاح ف

وھذا یدل على ان ھناك عالقة ارتباط عكسیة معنویة بین المتغیرین اي بمعنى  0.028)) وبقیمة معنویة (0.225-(
كلما زاد تركز الملكیة في الشركات عینة الدراسة كلما قل مستوى وجودة االفصاح والعكس صحیح , اما المتغیر 

وھذا یبین   0.000) ) بقیمة معنویة ( (0.897بینھ وبین االفصاح   الرابع وھو لجنة المراجعة فقد بلغت قیمة االرتباط
بأن ھناك عالقة ارتباط طردیة معنویة بین المتغیرین, وقد بلغت قیمة االرتباط بین المتغیر الخامس وھو وجود لجنة 

ونستنتج من ذلك بأن ھناك عالقة ارتباط طردیة معنویة  0.000)) بقیمة معنویة (0.462المكافئات وبین االفصاح (
بین المتغیرین, وفیما یتعلق بقیمة االرتباط بین المتغیر السادس وھو وجود لجنة المخاطر وبین مستوى االفصاح فقد 

المتغیر وذلك یعني بأن ھناك عالقة ارتباط طردیة معنویة بین المتغیرین, اما 0.000) ) وبقیمة معنویة ((0.732بلغت 
 (0.000) ) وبقیمة معنویة 0.381االخیر وھو رأي مراقب الحسابات فقد بلغت قیمة االرتباط بینھ وبین االفصاح (

 وھذا یدل ایضاً بأن ھناك عالقة ارتباط طردیة معنویة بین المتغیرین 
                    تحلیل اثر المتغیرات المستقلة على مستوى االفصاح واختبار الفرضیات           : رابعا

سیتم تحدید قوة واتجاه اثر المتغیرات المستقلة المتمثلة بحجم مجلس االدارة والملكیة االداریة وتركز الملكیة ولجنة   
المراجعة ولجنة المكافئات ولجنة المخاطر ورأي مراقب الحسابات على متغیر االستجابة المتمثل بمتغیر االفصاح ثم 

   .الفرضیات الخاصة بكل متغیر ألثباتھا او نفیھابعد ذلك یتم اختبار 
 ( مستوى االفصاح)  yحجم مجلس االدارة) في  ( x1تحلیل اثر المتغیر المستقل   -1

لغرض استخراج متطلبات تحلیل اثر المتغیر االول وھو حجم مجلس االدارة في متغیر االستجابة والذي یمثل مستوى 
 الخاصة بھذا االفتراض والتي یجب اختبارھا مقابل الفرضیة البدیلة :  االفصاح فقد تم وضع الفرضیة الصفریة

H0 ال توجد عالقة اثر لحجم مجلس االدارة في مستوى االفصاح :.   
H1 توجد عالقة اثر لحجم مجلس االدارة في مستوى االفصاح والشفافیة : 

% ومعامل التحدید المصحح 3یمتھ مساویة الى  وبعد حساب متطلبات تحلیل االثر تم ایجاد معامل التحدید الذي كانت ق
 % وكما موضح في الجدول ادناه:2الذي یساوي 

  ) 3جدول رقم (       
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 .167a .028 .017 11.898 1.77 
a.  Predictors: (Constant) االدارة مجلس حجم. b.     Dependent Variable: االفصاح 

Correlations 
 مجلس حجم 

 االدارة
 الملكیة
 االداریة

 تركز
 الملكیة

 لجنة
 المراجعة

 لجنة
 المكافئات

 لجنة
 المخاطر

 مراقب راي
 الحسابات

 االفصاح

Pearson 
Correlation .167 *239. *-225.- **897. **462. **732. **381. 

Sig. (2-tailed) .106 .019 .028 .000 .000 .000 .000 
N 95 95 95 95 95 95 95 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

130



 2018نة الثالثة    الس    2 العدد   لثالثا المجلد     Al-Kut Univ. College Journal    مجلة كلیة الكوت الجامعة  
and   ISSN: 2414 – 7419   (Print)          ISSN: 2616 – 7808  (Online)      

 

% من االختالفات في متغیر مستوى 3مما یدل على ان نموذج اثر حجم مجلس االدارة استطاع ان یفسر ما مقداره 
كانت مساویة الى  Fاالفصاح والمتبقي یتم تفسیره من قبل متغیرات اخرى. وان قیمة اختبار معنویة النموذج ككل 

قیمة لیست ذات داللة معنویة وكما یوضحھا جدول تحلیل التباین التالي: وھي  2.666
 aANOVA تحلیل التباین )4جدول (

Model Sum of Squares Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 
Regression 377.476 1 377.476 2.666 .106b 
Residual 13165.513 93 141.565 

Total 13542.989 94 
a. Dependent Variable: االفصاح

b. Predictors: (Constant), االدارة مجلس حجم 
) مما تدل على انعدام وجود ھذه مشكلة, كما 1.77واتسون الختبار مشكلة االرتباط الذاتي بلغت ( -وان قیمة دیربن 

) بقیمة اختبار (4.857االثر بلغت ) وان قیمة معلمة (46.333تم ایجاد قیمة ثابت نموذج االنحدار الذي كانت قیمتھ 
t  وھي اكبر من مستوى الداللة المستخدم من قبل الباحث 0.106) ) وكانت قیمتھ المعنویة  ((1.633مساویة الى

وترفض الفرضیة البدیلة  H0% وبالتالي تعد قیمة لیست ذات داللة معنویة ومنھ تقبل الفرضیة الصفریة 5وھو 
ة لیس لھ اثر ذو داللة معنویة على مستوى االفصاح والشفافیة, وكما یوضحھ الجدول ونستنتج ان حجم مجلس االدار

 التالي:
 aCoefficients )5جدول (   

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
حجم مجلس 

 000. 9.539 4.857 46.333 االدارة

8.195 5.018 .167 1.633 .106 

 (مستوى االفصاح) yآلیة الملكیة االداریة ) في  ( x2تحلیل اثر المتغیر المستقل  -ثانیاً 
بعد استخراج متطلبات تحلیل اثر المتغیر الثاني وھو الملكیة االداریة في متغیر االستجابة وھو االفصاح والشفافیة 

فقد تم وضع الفرضیة الصفریة الخاصة بھذا االفتراض والتي یجب اختبارھا وكاالتي: 
H0ال توجد عالقة اثر للملكیة االداریة في مستوى االفصاح والشفافیة : 

الفرضیة البدیلة مقابل 
H1 توجد عالقة اثر للملكیة االداریة في مستوى االفصاح والشفافیة : 

% ومعامل التحدید المصحح 6وبعد حساب متطلبات تحلیل االثر تم ایجاد معامل التحدید كانت قیمتھ مساویة الى  
 % وكما موضحة في الجدول ادناه:5

 bModel Summary )6جدول ( 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .239a .057 .047 11.716 1.90 
a. Predictors: (Constant), االداریة الملكیة
b. Dependent Variable: االفصاح

% من االختالفات في متغیر االفصاح 6مما یدل على ان نموذج اثر الملكیة االداریة استطاع ان یفسر ما مقداره 
 5.657كانت مساویة الى  Fوالمتبقي یتم تفسیره من قبل متغیرات اخرى. وان قیمة اختبار معنویة النموذج ككل 

  ضحھا جدول تحلیل التباین التالي:وھي قیمة ذات داللة معنویة وكما یو
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 ANOVAa )7جدول ( 
Model Sum of 

Squares 
Df Mean 

Square 
F Sig. 

1 
Regression 776.584 1 776.584 5.657 .019b 
Residual 12766.406 93 137.273 

Total 13542.989 94 

مشكلة, كما ال) مما تدل على انعدام وجود ھذه 1.9واتسون الختبار مشكلة االرتباط الذاتي بلغت (-كما ن قیمة دیربن
 t) بقیمة اختبار 0.144) وان قیمة معلمة االثر بلغت ((50.801وجد الباحث ان قیمة ثابت نموذج االنحدار كانت 

وھي اقل من مستوى الداللة المستخدم من قبل الباحث (0.019) ) وبمستوى معنویة یساوي 2.378مساویة الى (
% ونستنتج من ذلك ان آلیة  الملكیة االداریة لھا اثر ذو داللة معنویة على مستوى االفصاح والشفافیة, حیث 5وھو 

وكما (0.144)ان ارتفاع الملكیة االداریة بمقدار وحدة واحدة یؤدي الى ارتفاع مستوى االفصاح والشفافیة بمقدار 
ة وقبول الفرضیة البدیلة والتي تنص على وجود اثر موضحة في الجدول التالي وبذلك سیتم رفض الفرضیة الصفری

 ذو داللة معنویة لمتغیر الملكیة االداریة في مستوى االفصاح والشفافیة .
 aCoefficients )8جدول ( 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 50.801 1.807 28.110 .000 
 019. 2.378 239. 060. 144. االداریة الملكیة

a. Dependent Variable: االفصاح
  ً  (مستوى االفصاح ) y(تركز الملكیة) في  x3تحلیل اثر المتغیر المستقل  -ثالثا

بعد استخراج متطلبات تحلیل اثر المتغیر الثالث وھو تركز الملكیة في متغیر االستجابة وھو االفصاح فقد تم وضع 
الفرضیة الصفریة الخاصة بھذا االفتراض والتي یجب اختبارھا وكاالتي: 

H0ال توجد عالقة اثر لتركز الملكیة في مستوى االفصاح والشفافیة : 
مقابل الفرضیة البدیلة 

H1 توجد عالقة اثر لتركز الملكیة في مستوى االفصاح والشفافیة : 
% ومعامل التحدید المصحح 5وبعد حساب متطلبات تحلیل االثر تبین ان معامل التحدید كانت قیمتھ مساویة الى  

 % وكما موضحة في الجدول ادناه:4
bModel Summary )9جدول (  

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .225a .051 .041 11.757 1.60 

% من االختالفات في متغیر االفصاح والشفافیة 5مما یدل على ان نموذج اثر تركز الملكیة استطاع ان یفسر ما مقداره 
) (4.974كانت مساویة الى  Fوالمتبقي یتم تفسیره من قبل متغیرات اخرى. وان قیمة اختبار معنویة النموذج ككل 

 وھي قیمة ذات داللة معنویة وكما یوضحھا جدول تحلیل التباین التالي:
 aANOVA )10جدول (   

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 
Regression 687.546 1 687.546 4.974 b028. 
Residual 12855.443 93 138.231 

Total 13542.989 94 
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مشكلة, كما وجد المما تدل على انعدام وجود ھذه  1.6واتسون الختبار مشكلة االرتباط الذاتي بلغت -وان قیمة دیربن

-مساویة الى  t) بقیمة اختبار (0.126-) وان قیمة معلمة االثر بلغت 59.420كانت ( ان قیمة ثابت نموذج االنحدار
وھي اقل من مستوى الداللة المستخدم من قبل الباحث والتي (0.028) ) كما ان مستوى المعنویة یساوي(2.23

دیلة ونستنتج ان وتقبل الب H0% وبالتالي تعد قیمة ذات داللة معنویة ومنھ ترفض الفرضیة الصفریة 5تساوي  
عكسي ذو داللة معنویة على االفصاح, حیث ان ارتفاع تركز الملكیة بمقدار وحدة واحدة یؤدي  تركز الملكیة لھا اثر

 ) وكما یوضحھ الجدول التالي:0.126الى انخفاض مستوى االفصاح والشفافیة بمقدار (
 

 aCoefficients )11جدول (  

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 59.420 2.709  21.936 .000 
 028. -2.230- -225.- 057. -126.- الملكیة تركز

        
 ً  (مستوى االفصاح) y(وجود لجنة المراجعة) في   x4تحلیل اثر المتغیر   -رابعا

فقد تم  المحاسبي,لتحلیل اثر المتغیر الرابع وھو وجود لجنة المراجعة في متغیر االستجابة وھو مستوى االفصاح  
 وضع الفرضیة الصفریة الخاصة بھذا االفتراض والتي یجب اختبارھا كاالتي: 

H0 المحاسبي: ال توجد عالقة اثر لوجود لجنة المراجعة في مستوى االفصاح 
 لبدیلة مقابل الفرضیة ا

H1 المحاسبي.: توجد عالقة اثر لوجود لجنة المراجعة في مستوى االفصاح 
% ومعامل التحدید المصحح 80وبعد حساب متطلبات تحلیل االثر وجد بأن معامل التحدید كانت قیمتھ مساویة الى  

 % وكما موضحة في الجدول ادناه:80
 )12جدول (                                                                   

bModel Summary 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .897a .804 .802 5.339 1.71 
a. Predictors: (Constant), المراجعة لجنة 
b. Dependent Variable: االفصاح 

 
 % من االختالفات في متغیر 80مما یدل على ان نموذج اثر وجود لجنة المراجعة استطاع ان یفسر ما مقداره 

كانت مساویة  Fمستوى االفصاح والمتبقي یتم تفسیره من قبل متغیرات اخرى. وان قیمة اختبار معنویة النموذج ككل 
                             :جدول تحلیل التباین التالي) وھي قیمة ذات داللة معنویة وكما یوضحھا (382.148الى 

   
 aANOVA )13جدول ( 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regressio    
n 10892.241 1 10892.241 382.148 .000b 

Residual 2650.748 93 28.503   
Total 13542.989 94    

a. Dependent Variable: االفصاح 
b. Predictors: (Constant), المراجعة لجنة 
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مما تدل على انعدام وجود ھذه  1.71واتسون الختبار مشكلة االرتباط الذاتي بلغت -وان قیمة دیربن

) وان قیمة معلمة االثر بلغت 46.016مشكلة, كما وجد بأن قیمة ثابت نموذج االنحدار كانت قیمتھ (
وھي اقل من 0.000) وكانت قیمة المعنویة مساویة ( 19.549مساویة الى  tبقیمة اختبار  22.337

% وبالتالي تعد قیمة ذات داللة معنویة ومنھ ترفض 5مستوى الداللة المستخدم والذي یساوي  
وتقبل البدیلة ونستنتج بأن وجود لجنة المراجعة لھا اثر ذو داللة معنویة  H0الفرضیة الصفریة 

الشفافیة , حیث ان وجود لجنة المراجعة یؤدي الى ارتفاع االفصاح على مستوى االفصاح و
    -) وكما یوضحھ الجدول التالي:(22.337بمقدار

 واخیرا یمكن صیاغة ما تم شرحھ في اعاله بمعادلة االنحدار التالیة:
 ً  (مستوى االفصاح) y(وجود لجنة المكافئات) في   x5تحلیل اثر المتغیر  -خامسا

ر المتغیر الخامس وھو وجود لجنة المكافئات في متغیر االستجابة وھو االفصاح لغرض تحلیل اث
 والشفافیة  فقد تم وضع الفرضیة الصفریة الخاصة بھذا االفتراض والتي یجب اختبارھا كاالتي: 

H0ال توجد عالقة اثر لوجود لجنة المكافئات في مستوى االفصاح والشفافیة : 
 مقابل الفرضیة البدیلة 

H1 :توجد عالقة اثر لوجود لجنة المكافئات في مستوى االفصاح والشفافیة 
% ومعامل 21وبعد حساب متطلبات تحلیل االثر وجد بأن معامل التحدید كانت قیمتھ مساویة الى  

 % وكما موضحة في الجدول ادناه:21التحدید المصحح 
  
 bModel Summary )14جدول ( 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 a462. .214 .205 10.701 1.62 
 

% من االختالفات في متغیر 21مما یدل على ان نموذج اثر وجود لجنة المكافئات استطاع ان یفسر ما مقداره 
كانت مساویة الى  Fاالفصاح والمتبقي یتم تفسیره من قبل متغیرات اخرى. وان قیمة اختبار معنویة النموذج ككل 

 التباین التالي: ) وھي قیمة ذات داللة معنویة وكما یوضحھا جدول تحلیل25.266(
  

 aANOVA )15جدول (
Model Sum of 

Squares 
Df Mean 

Square 
F Sig. 

1 
Regression 2893.266 1 2893.266 25.266 b000. 
Residual 10649.724 93 114.513   

Total 13542.989 94    
 

مما تدل على انعدام وجود ھذه مشكلة, كما  1.62واتسون الختبار مشكلة االرتباط الذاتي بلغت -كما ان قیمة دیربن
 t) بقیمة اختبار 17.982) وان قیمة معلمة االثر بلغت (52.118وجد بأن قیمة ثابت نموذج االنحدار كانت قیمتھ(

% وبالتالي 5وھي اقل من مستوى الداللة المستخدم والذي یساوي 0.000) وبمستوى معنویة( (5.027)مساویة الى 
وتقبل الفرضیة البدیلة ونستنتج من ذلك بأن  H0لة معنویة وبذلك یتم رفض الفرضیة الصفریة تعد قیمة ذات دال

وجود لجنة المكافئات لھا اثر ایجابي ذو داللة معنویة على مستوى االفصاح والشفافیة, حیث ان وجود لجنة المكافئات 
 الجدول التالي وكما یوضحھ 17.982یؤدي الى ارتفاع مستوى االفصاح والشفافیة بمقدار 
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aCoefficients )16جدول (  
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1
(Constant) 52.118 1.161 44.902 .000 

 000. 5.027 462. 3.578 17.982 المكافئات لجنة
a. Dependent Variable:االفصاح

 ً  (مستوى االفصاح) y(وجود لجنة المخاطر) في x6تحلیل اثر المتغیر  -سادسا
بھدف تحلیل اثر المتغیر السادس وھو وجود لجنة المخاطر في متغیر االستجابة وھو مستوى االفصاح والشفافیة 

 فقد تم وضع الفرضیة الصفریة الخاصة بھذا االفتراض والتي یجب اختبارھا كاالتي: 
H0البدیلة  : ال توجد عالقة اثر لوجود لجنة المخاطر في مستوى االفصاح والشفافیة  ، ضد الفرضیة 
H1توجد عالقة اثر لوجود لجنة المخاطر في مستوى االفصاح والشفافیة : 

% ومعامل التحدید المصحح 54وبعد حساب متطلبات تحلیل االثر وجد بأن معامل التحدید كانت قیمتھ مساویة الى  
 % وكما موضحة في الجدول ادناه:  53یساوي 

 bModel Summary )71جدول (  
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 a732. .536 .531 8.218 1.91 
a. Predictors: (Constant), المخاطر لجنة
b. Dependent Variable: االفصاح

% من االختالفات في متغیر االفصاح 54مما یدل على ان نموذج اثر لجنة المخاطر استطاع ان یفسر ما مقداره 
) (107.508كانت مساویة الى  Fوالمتبقي یتم تفسیره من قبل متغیرات اخرى. وان قیمة اختبار معنویة النموذج ككل 

 ین التالي:وھي قیمة ذات داللة معنویة وكما یوضحھا جدول تحلیل التبا
 aANOVA )18جدول (  

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 
Regression 7261.444 1 7261.444 107.508 b000. 
Residual 6281.546 93 67.544 

Total 13542.989 94 
a. Dependent Variable: االفصاح
b. Predictors: (Constant), المخاطر لجنة

مما تدل على انعدام وجود ھذه مشكلة, وقد  1.91واتسون الختبار مشكلة االرتباط الذاتي بلغت -كما ان قیمة دیربن
مساویة الى  t) بقیمة اختبار 19.854) وأن قیمة معلمة االثر بلغت (48.786بلغت قیمة ثابت نموذج االنحدار كانت (

مستوى الداللة المستخدم في الدراسة والبالغة نسبتھا  وھي تعد اقل من 0.000) ) وبمستوى معنویة ((10.369
وقبول الفرضیة البدیلة ونستنتج  H0% وبالتالي تعد قیمة ذات داللة معنویة وبذلك سیتم رفض الفرضیة الصفریة 5
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من ذلك بأن وجود لجنة المخاطر لھا اثر ذو داللة معنویة على االفصاح, حیث ان وجود لجنة المخاطر یؤدي الى 
 ) وكما یوضحھ الجدول التالي:(19.854تفاع االفصاح بمقدار ار

aCoefficients )91جدول (
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1
(Constant) 48.786 .982 49.665 .000 

 000. 10.369 732. 1.915 19.854 المخاطر لجنة
a. Dependent Variable: االفصاح

 ً  (مستوى االفصاح) y(راي مراقب الحسابات) في   x7تحلیل اثر المتغیر   -سابعا
لغرض تحلیل اثر الرأي االیجابي لمراقب الحسابات وھو المتغیر السابع في متغیر االستجابة والذي یمثل مستوى 

 االفصاح فقد تم وضع الفرضیة الصفریة وكاالتي: 
H0 المحاسبي.: ال توجد عالقة اثر لرأي مراقب الحسابات في مستوى االفصاح 

 مقابل الفرضیة البدیلة 
H1 المحاسبي.: توجد عالقة اثر لراي مراقب الحسابات في مستوى االفصاح 

% ومعامل التحدید المصحح 15وبعد حساب متطلبات تحلیل االثر فقد وجد بأن معامل التحدید كانت قیمتھ مساویة الى  
 % وكما موضحة في الجدول ادناه:14

 bModel Summary )20جدول (  
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 a381. .145 .136 11.156 1.8 
a. Predictors: (Constant), الحسابات مراقب راي
b. Dependent Variable: االفصاح

% من االختالفات في متغیر 15مما یدل على ان نموذج اثر راي مراقب الحسابات استطاع ان یفسر ما مقداره 
 Fمستوى االفصاح والشفافیة  والمتبقي یتم تفسیره من قبل متغیرات اخرى. وان قیمة اختبار معنویة النموذج ككل 

وھي قیمة ذات داللة معنویة وكما یوضحھا جدول تحلیل التباین التالي:                                 15.822كانت مساویة الى 

مما تدل على انعدام وجود ھذه مشكلة, كما تم ایجاد  1.8واتسون الختبار مشكلة االرتباط الذاتي -وبلغت قیمة دیربن
مساویة الى  tبقیمة اختبار  9.438) وان قیمة معلمة االثر بلغت 50.533قیمة ثابت نموذج االنحدار والتي كانت (

وھي اقل من مستوى الداللة المستخدم في الدراسة والبالغة 0.000) والتي كانت قیمة المعنویة تساوي ( 3.978

 aANOVA  )21جدول رقم (
Model Sum of 

Squares 
Df Mean 

Square 
F Sig. 

1 
Regression 1969.085 1 1969.085 15.822 b000. 
Residual 11573.905 93 124.451 

Total 13542.989 94 
a. Dependent Variable: االفصاح
b. Predictors: (Constant), الحسابات مراقب راي
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وقبول الفرضیة البدیلة  H0% وبالتالي تعد قیمة ذات داللة معنویة وبذلك سیتم رفض الفرضیة الصفریة 5نسبتھا  
ى مستوى االفصاح والشفافیة , حیث ان اعطاء وھذا یدل على ان رأي مراقب الحسابات لھ اثر ذو داللة معنویة عل

 وكما یوضحھ الجدول التالي: 9.438راي مراقب الحسابات سیؤدي الى ارتفاع االفصاح بمقدار 

aCoefficients )22جدول (
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 50.533 1.440 35.088 .000 

مراقب راي
 000. 3.978 381. 2.373 9.438 الحسابات

a. Dependent Variable: االفصاح

من المتغیرات المستقلة لھ تأثیر والجدول التالي یبین اھم نتائج خالصة تحلیل االثر التي تم التوصل الیھا وبیان اي 
 اكبر على المتغیر المعتمد

 ) یبین خالصة نتائج تحلیل اثر المتغیرات المستقلة في المتغیر التابع23جدول ( 
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حجم 
مجلس 
 االدارة

3% 2.666 46.333 9.539 4.857 1.633 0.106 
عدم 

وجود 
 عالقة

7 

الملكیة 
 0.019 2.378 0.144 28.110 50.801 5.657 %6 االداریة

توجد 
عالقة 
 طردیة

5 

تركز 
 0.028 2.230- 0.126- 21.936 59.420 4.974 %5 الملكیة

توجد 
عالقة 
 عكسیة

6 

لجنة 
 0.000 19.549 22.337 67.319 46.016 382.148 %80 المراجعة

توجد 
عالقة 
 طردیة

1 

لجنة 
 0.000 5.027 17.982 44.902 52.118 25.266 %21 المكافئات

توجد 
عالقة 
 طردیة

3 

لجنة 
 0.000 10.369 19.854 49.665 48.786 107.508 %54 المخاطر

توجد 
عالقة 
 طردیة

2 

راي 
مراقب 
 الحسابات

15% 15.822 50.533 35.088 9.438 3.978 0.000 
توجد 
عالقة 
 طردیة

4 
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) ھي للجنة المراجعة ثم تلیھا لجنة المخاطر وھكذا لباقي Fویتبین من خالل الجدول اعاله بأن اعلى قیمة الختبار (  
المتغیرات االخرى اما مستوى قبول او رفض الفرضیة فیعتمد على مستوى المعنویة فكلما كان مستوى المعنویة اقل 
من المستوى المستخدم فأن ذلك یدل على رفض فرضیة العدم وقبول الفرضیة البدیلة اما في حال كان مستوى 

ویة اعلى من المستوى المستخدم عند ذلك یتم قبول فرضیة العدم ورفض الفرضیة البدیلة وكما نالحظ بأن المعن
مستوى المعنویة لحجم مجلس االدارة كان اعلى من المستخدم وبذلك تم قبول فرضیة العدم ورفض الفرضیة البدیلة 

من المستخدم لذلك تم رفض الفرضیة العدمیة اما باقي المتغیرات االخرى فنالحظ بأن مستوى المعنویة فیھا اقل 
 .وقبول الفرضیة البدیلة 

اعاله یتضح بأن اقوى تأثیر  من قبل المتغیرات المستقلة في المتغیر التابع انما یتم من قبل وجود ما سبق ومن خالل 
لقة وصل بین االجھزة وھذا یدلل على  الدور الكبیر الذي تقوم بھ لجنة المراجعة والتي تعتبر ح .لجنة المراجعة 

الرقابیة ومجلس االدارة كما یؤدي وجودھا الى شفافیة التقاریر المالیة وجعلھا اكثر وضوحاً لكافة المستخدمین سواء 
یأتي بعد ذلك بالمرتبة الثانیة وجود لجنة المخاطرة والتي یعد وجودھا دقیق ومھم في و .كانوا داخلیین او خارجیین 

ة وایجاد الحلول لھا قبل وقوعھا او معالجة المخاطر التي وقعت بالفعل والتخلص من اثارھا تحدید المخاطر المحتمل
السلبیة والتي قد تؤدي الى االضرار بمصالح المستخدمین كافة كما ان بقاء تلك المخاطر دون وجود لجنة تعالجھا 

الثا یأتي متغیر وجود لجنة المكافئات فیما لو استمر وجودھا ، وث الشركاتربما یؤدي ذلك الى عرقلة سیر عمل تلك 
والتي ال تقل اھمیة عن اللجنتین السابقتین لما لھا دور مھم في تحدید مكافئات اعضاء مجلس االدارة والمدراء 
التنفیذیین وبما ینسجم مع اداء كل منھم ، اما رأي مراقب الحسابات النظیف وغیر المتحفظ فقد كان تأثیره ایجابي 

فصاح وقد حل بالمرتبة الرابعة ،ویعد امتالك اعضاء مجلس االدارة لعدد من االسھم المصدرة عنصراً على مستوى اال
محفزاً وداعماً لھم من خالل ربط مصلحتھم  بمصلحة الشركة ككل وبذلك یكون متغیر الملكیة االداریة ذو تأثیر ایجابي 

متغیر تركز الملكیة فقد حل سادساً وكان تأثیره عكسیاً  ایضاً على مستوى االفصاح وقد جاء تأثیره خامساً ، اما تأثیر
فأكثر من عدد االسھم المصدرة كلما كان التأثیر سلبي على   %5بمعنى كلما زاد عدد المساھمین الذین یمتلكون نسبة

ه یمثل مستوى االفصاح وغالباً ما یحصل ذلك في الشركات العائلیة وربما یرجع ذلك الى تخوفھم من االفصاح باعتبار
  فضح ألسرار الشركة واخیراً جاء متغیر حجم مجلس االدارة الذي لم یكن لھ اي تأثیر .

 
 :االستنتاجات والتوصیات

 
 اوال: االستنتاجات

 لقد توصل الباحث إلى جملة من االستنتاجات ، أبرزھا ما یأتي :      
یحقق اتباع آلیات حوكمة الشركات قدر مالئم من الطمأنینة للمستثمرین ومتخذي القرارات اعتماداً على  .1

 التقاریر المالیة التي أعدت وروجعت وفقاً آللیات حوكمة الشركات. 
 لتطبیق اإلیجابي االنعكاس خالل من باالقتصاد، للنھوض الجدیدة المتطلبات إحدى الشركات حوكمة تعتبر .2

 ھذه وأن خاصة المال، أسواق في المدرجة الشركات قبل من والشفافیة، اإلفصاح على القائمة ھامبادئ
 . الشركات بتلك المتعلقة المعلومات وتقدیم للتمویل ھاما مصدرا تعد األخیرة

 التضلیل، أسالیب من والحد اإلدارة، وسوء الفساد ضد ضمانات خلق إلى یؤدي وعادل شفاف نظام تبني أن .3
 الشركة رأسمال تكلفة تخفیض في مھما عامال یعتبر الذي المحاسبیة المعلومات عن اإلفصاح مبدأ خالل من

 جھة من لألسھم الحقیقي السعر إلى والوصول جھة، من السوق تنشیط یضمن بما استمراریتھا، وضمان
 .المالي السوق كفاءة رفع ثم ومن أخرى،

 بعض باستثناء الشركات حوكمة مبادئ او بألیات یتعلق فیما العراق في قانوني تشریع او نص یوجد ال .4
 أن اال ، القوانین من غیرھا او المصارف قانون او الشركات كقانون القوانین ضمن توجد التي النصوص

 عن صادرة المبادئ تلك لكون الحوكمة مبادئ غیاب عن تعوض ان یمكنھا ال والقوانین التشریعات تلك
 . دقة اكثر تكون مھمة فقرات ولھا متخصصة دولیة منظمة

 بتلك التزام اعلى كان حیث الحوكمة آلیات بعض بتطبیق البحث عینة الشركات التزام الدراسة نتائج اظھرت .5
 مستثمرین دخول ھو ذلك في السبب وكان تباعاً  االخرى القطاعات بعده تأتي ثم المصارف لقطاع ھو اآللیات

 بلدانھم. في الحوكمة وآلیات مبادى یطبقون كانوا القطاع ھذا في خارجیین
 االفصاح بمستوى المتمثل التابع المتغیر في المستقلة للمتغیرات اثر اقوى ان التطبیقیة الدراسة نتائج اثبتت .6

 المخاطر لجنة وجود متغیر( االتي التسلسل وفق المتغیرات بقیة تأتي ثم المراجعة لجنة وجود لمتغیر كان
 تركز متغیر اما)  االداریة الملكیة متغیر ، الحسابات مراقب رأي متغیر ، المكافئات لجنة وجود متغیر ،
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 یخص وفیما والشفافیة االفصاح مستوى قل كلما الملكیة تركز زاد كلما انھ اي سلبي تأثیره فجاء الملكیة
 . تأثیر اي لھ یكن فلم االدارة مجلس حجم متغیر

 
 ثانیا: التوصیات:

 الشركات، إلدارة الجیدة الممارسات لتفعیل اتخاذھا یتم التي الشركات حوكمة آلیات تطبیق تدعیم ینبغي .1
 شفافیة ذات سنویة ربع مالیة تقاریر بتقدیم الشركات إلزام مثل العالمیة، والقواعد المعاییر مع باالتساق

 علیھا. ومتعارف مقبولة ومراجعة محاسبة بمعاییر محكومة وجودة
الحوكمة نشر ثقافة الحوكمة في المجتمع ، فإذا ما أدرك المجتمع إن الحوكمة تمثل لھ یتطلب تطبیق آلیات  .2

خط الدفاع األول والحصن المنیع ضد أي فساد أو إفساد یحاول أن یسلب  المجتمع ثرواتھ وأموالھ ومكاسبھ 
 . ، فانھ سوف یدعم تطبیقھا وإرساء قواعدھا والدفاع عنھا

 القطاعات ولكافة السنویة المالیة التقاریر في والشفافیة االفصاح مستوى بزیادة االھتمام ضرورة .3
 تتمیز التي المعلومات جمیع على التقاریر تلك احتواء خالل من والتالعب والغش االحتیال لتفادي االقتصادیة

 مستخدمیھا.  لكافة فائدة ذات المعلومات تلك تكون بحیث والمصداقیة والموضوعیة بالدقة
 وقانون المصارف وقانون الشركات كقانون الشركات بعمل الخاصة العراقیة القوانین تحدیث ضرورة .4

 داعمة القوانین تلك تصبح بحیث الدولیة المستجدات مع لتتالءم ، الموحد المحاسبي والنظام المالیة االسواق
   .الشركات حوكمة وآلیات لمبادئ ومؤیدة

 الفساد من الحد في تساھم سوف والتي الشركات قبل من الحوكمة آلیات افضل بتطبیق االلتزام ضرورة .5
ً  المجال وتفتح واالداري المالي  .  العراقیة البیئة في الخارجي لالستثمار واسعا

 افضل اتباع الى المالیة واالسواق الشركات بعمل المعنیة االطراف قبل من الجھود من المزید بذل ضرورة .6
 لما بتطبیقھا الشركات والزام العراقیة البیئة مع وتكیفھا الدولیة والمعاییر بالمبادئ یتعلق فیما الممارسات

 . المالیة التقاریر محتوى تحسین في اھمیة من لھا
 المفھوم ھذا ودراسة الشركات، حوكمة موضوع حول والمؤتمرات الندوات عقد في الفعالة المشاركة ینبغي .7

 مع ومناقشتھ المدرجة في سوق العراق لألوراق المالیة تلك خاصة العراقیة، الشركات بكافة تطبیقھ وآلیات
 .المعنیة األطراف جمیع
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