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  عايد حامد عواد الهطالنى  اســم الباحـث
دور التدقيق الداخلى فى تقييم االلتزام بمبادئ حوكمة   عـنـوان البحث

الشركات المقيدة بسوق الكويت الشركات بالتطبيق على 
  لألوراق المالية

  المنوفية  جـامـعــــة
  التجارة  كـلـيـــــة
  المحاسبة  قـســــــم
  )م٢٠٠٨(الماجستير   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

يسعى هذا البحث إلى الوصول إلى إطار محاسبى مقبول حول أهم 
لى فى تقييم االلتزام بحوكمة الشركات العوامل المفسرة لدور التدقيق الداخ

  :المساهمة الكويتية وذلك من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية
عرض وتحليل المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلى طبقاً  -١

م، فضال عن عرض المبادئ الدولية لحوكمة الشركات ٢٠٠٣إلصدار 
  .م٢٠٠٥طبقا إلصدار 

سبى للعوامل المؤثرة على كل من التدقيق الداخلى تحليل الوزن الن -٢
وحوكمة الشركات طبقاً لمدى اتفاق أو اختالف المشاركين فى 

 .االستقصاء

تحليل مدى جوهرية االرتباط بين العناصر المؤثرة على كل من التدقيق  -٣
 .الداخلى وحكومة الشركات وبين العوامل المنتمية إليها هذه العناصر
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  منهج الدراسة
  خدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي است

  استنتاجات الدراسة
توصلت الدراسة بشقيها النظرى والتطبيقى إلى مجموعة النتائج 

  :التالية
وجود أهمية بالغة لدور الدقيق الداخلى فى تقييم االلتزام بمبادئ حكومة  -١

الشركات المساهمة الكويتية شريطة أن يتم هذا التقييم بصفة دورية 
لطريقة العوامل والمحددات المؤثرة على حكومة الشركة التى وطبقا 

  .أفصح عنها البحث
وجود قصور بالشركات المساهمة الكويتية حول الطريقة المتبعة حاليا  -٢

فى تقييم االلتزام بمبادئ الحكومة نتيجة استمرارها فى االعتماد على 
 .القواعد والتعليمات التى تعززها اللوائح الحكومية

ة البالغة للتجارب الدولية الرائدة فى مجال تقييم االلتزام بمبادئ األهمي -٣
حوكمة الشركات شريطة أن تتوافق مع البيئة االقتصادية الكويتية 
إلمكانية تحليل الدروس المستفادة منها ومحاولة توظيفها على واقع 

 .الشركات المساهمة الكويتية

) ر التحليل العاملىفى إطا(كشف البحث من خالل الدراسة التطبيقية  -٤
عن وجود ثالثة عوامل رئيسية مؤثرة على تقييم االلتزام بحوكمة 

 :الشركات المساهمة الكويتية وذلك كمايلى 

أنشطة التدقيق الداخلى، نطاق معايير صفات المدقق، : العامل األول -
طبيعة حوكمة الشركات، مجال نطاق تطبيق الحوكمة، حقوق 

تكافئة للمساهمينن حماية أصحابة المصالح المساهمين، المعاملة الم
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المتعارضة، اإلفصاح والشفافية، الفئات المستفيدة من حكومة الشركات، 
عالقة التدقيق الداخلى بحوكمة الشركات، المسئولية المحدودة للمدقق 
الداخلى عن حوكمة الشركة، أنشطة التدقيق الداخلى المتصلة بحوكمة 

  .الشركة
يعة التدقيق الداخلى، معايير أدائ وتنفيذ أنشطة التدقيق طب: العامل الثانى 

الداخلى، مسئوليات المدقق الداخلى، الهدف من حوكمة الشركات، 
مبادئ حوكمة الشركات، مسئوليات مجلس اإلدارة، المسئولية الكاملة 
للمدقق الداخلى عن حوكمة الشركة، مسئوليات مدير إدارة التدقيق 

الشركة، مسئولية اإلفصاح عن الحوكمة الداخلى فى مجال حوكمة 
  .بالتقرير المالى للشركة

هدف التدقيق الداخلى، مسئولية المدقق الداخلى عن : العامل الثالث 
  .حوكمة الشركة

) فى إطار تحليل االرتباط(كشف البحث من خالل الدراسة التطبيقية  -٥
  :عن ما يلى 

ى وبين مبادئ وجود ارتباط قوى وطردى وجوهرى بين التدقيق الداخل -
  %.٩٩حوكمة الشركات المساهمة الكويتية وبدرجة ثقة 

وجود ارتباط قوى وطردى وجوهرى بين العوامل المؤثرة على التدقيق  -
الداخلى وبين تقييم االلتزام بمبادئ حوكمة الشركات المساهمة الكويتية 

 %.٩٥وبدرجة ثقة 

 من أظهرت نتائج االرتباط الجزئى وجود ازدواج خطى بين عدد -٦
المتغيرات تؤثر بصورة غير مباشرة على عالقة المتغيرات المستقلة 

  .بالمتغير التابع وبمعامالت ارتباط ذات درجة عالية
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أظهرت الدراسة التطبيقية بالبحث من خالل تحليل التباين وجود اتفاق  -٧
بين المستقصى منهم حول بعض العوامل األساسية للتدقيق الداخلى 

كات، فضال عن وجود فروق جوهرية بينهم فى وعالقته بحوكمة الشر
أكثر العوامل األساسية تأثيرا على عملية تقييم االلتزام بمبادئ حوكمة 

 .الشركات المساهمة الكويتية

وعلى ذلك فقد أسفرت النتائج النهائية للبحث عن قبول صحة الفرض  -٨
وجود فروق جوهرية بين المستقصى منهم حول "االول ومضمونه 

، كما "المؤثرة على كل من التدقيق الداخلى وحوكمة الشركةالعناصر 
وجود عالقة "أسفرت عن قبول صحة الفرص الثانى ومضمونه 

ارتباطية جوهرية بين العناصر المؤثرة على تقييم االلتزام بحوكمة 
الشركات بمعرفة المدققين الداخليين وبين العوامل التى تنتمى إليها هذه 

 .العناصر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


