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Abstract:
The research aims to know the relationship between the auditor industry
specialization and the efficiency of investment through the mediation of corporate
governance represented by its mechanisms (the independence of the board of directors,
the size of the board of directors, concentration of ownership, institutional ownership),
by applying to a sample of companies listed in the Iraqi Stock Exchange for the period
extending from 2011 to 2019, the research dealt with a content analysis method for the
annual financial statements of a sample of (12) companies distributed into (6) banks and
(6) industries, as well as the use of industrially specialized external audit offices, their
reports and interviews. Correlation and regression models were used in the examination
of The relationship and the effect between those variables, and the research concluded
that there is insufficient interest for companies in the Iraqi environment to rely on audit
offices distinguished by industry specialization, and that the impact of the auditor
industry specialization of the on investment efficiency increases positively when the
mechanisms of corporate governance are mediated.
Keywords: auditor industry specialization of the auditor, corporate governance
mechanisms, investment efficiency.

العالقة بين التخصص القطاعي للمدقق وكفاءة االستثمار بتوسيط حوكمة الشركات
دراسة تطبيقية على عينة من الشركات العراقية
 ليث نعمان حسون.د.م.أ
كلية اإلدارة واالقتصاد
جامعة تكريت

 مهند ياسين فرحان:الباحث
كلية اإلدارة واالقتصاد
جامعة تكريت
:المستخلص
يهدف البحث الى معرفة العالقة بين التخصص القطاعي للمدقق وكفاءة االستثمار بتوسيط
 تركز، حجم مجلس اإلدارة،حوكمة الشركات والمتمثلة بآلياتها وهي (استقاللية مجلس اإلدارة
http://jaes.tu.edu.iq

Tikrit Journal of Administration and Economics Sciences, (31/3/2022); Vol. 18, No. 57, Part (1): 264-284
Doi: www.doi.org/10.25130/tjaes.18.57.1.14

الملكية ،الملكية المؤسسية) ،وذلك بالتطبيق على عينة من الشركات المدرجة في سوق العراق
لألوراق المالية للفترة الممتدة من  5122لغاية  ،5122تناول البحث أسلوب تحليل محتوى للقوائم
المالية السنوية لعينة مؤلفة من ( )25شركات موزعة الى ( )6مصارف و( )6صناعية ،وكذلك
االستعانة بمكاتب التدقيق الخارجية المتخصصة قطاعيا وتقاريرهم واجراء المقابالت معهم ،وتم
استخدام نماذج االرتباط واالنحدار في فحص العالقة والتأثير بين تلك المتغيرات ،وتوصل البحث
الى عدم وجود االهتمام الكافي للشركات في البيئة العراقية في االعتماد على مكاتب التدقيق
المتميزة بالتخصص القطاعي ،وان تأثير التخصص القطاعي للمدقق في كفاءة االستثمار يزداد
إيجابية عند توسيط آليات حوكمة الشركات.
الكلمات المفتاحية :التخصص القطاعي للمدقق ،آليات حوكمة الشركات ،كفاءة االستثمار.
 .1المقدمة:
لقد سعت العديد من المهن السائدة في المجتمع منذ فترة طويلة نحو التخصص الدقيق في
األعمال كأداة لتحسين وتعزيز كفاءة األداء المهني ،وقد اعتبر المعهد األمريكي للمحاسبين
القانونيين ان التخصص القطاعي يعد من اهم القضايا التي تؤثر على نجاح واستمرارية البقاء
لمكاتب التدقيق ( .)Minutti-Meza, 2013: 780وعليه إذا كان التخصص القطاعي للمدقق يزيد
من جودة التدقيق ،فانه يقدم العديد من المزايا التي تهدف الى زيادة كفاءة االستثمار من خالل الحد
من ممارسات إدارة األرباح ،وضمان االعتراف بالخسائر في الوقت المناسب ،وتحسين جودة
اإلفصاح ،وتخفيض تكلفة رأس المال ،وذلك نتيجة الستثمار قدر كبير من الموارد في تطوير
الخبرة المتخصصة في مجال التدقيق في القطاع المحدد .فضال عن دور التدقيق في مراقبة انشطة
المديرين بما ينعكس ذلك على تحسين جودة االستثمار في الشركة ،وقد عبرت الدراسات السابقة
عن دور التخصص القطاعي للمدقق في تقييد مشاكل االستثمار ليس فقط من خالل تدقيق القوائم
المالية فقط وانما من خالل تفاعلهم مع آليات حوكمة الشركات بما في ذلك حوكمة مجلس اإلدارة،
إذ تستفيد مجالس اإلدارة ذات الحوكمة العالية من التعاقد مع مدققين متخصصين نظرا لما يتمتعون
به من الخبرة العالية في القطاع ( ،)Khanqah, 2015: 2لذلك يمكن آلليات حوكمة الشركات ان
تلعب دورا مهما في تعزيز العالقة بين التخصص القطاعي للمدقق وكفاءة االستثمار ،إذ يحقق
التخصص القطاعي للمدقق دورا مهما في دعم حوكمة الشركات بما يضمن ذلك توفير الحماية
الكافية للمساهمين وأصحاب المصلحة االخرين ،هذا ويعد دور التخصص القطاعي للمدقق واحدة
من األدوار الفعالة التي تساهم في زيادة فاعلية حوكمة الشركات ،بناء على ما سبق فان التخصص
القطاعي للمدقق يمكن ان يكون اكثر فاعلية في تحسين كفاءة االستثمار عند توسيط اليات حوكمة
الشركات.
 .1-1مشكلة البحث :تتحدد مشكلة البحث من خالل التساؤل اآلتي :هل يزداد تأثير التخصص
القطاعي للمدقق في كفاءة االستثمار بتوسيط آليات حوكمة الشركات؟
 .2-1أهمية البحث :تكمن أهمية البحث في تناول أحد المواضيع البحثية المهمة ،إذ تؤثر كفاءة
وقرارات االستثمار بشكل مباشرة على ربحية وقيمة الشركة ،فضال عن تقديم الدراسة تحليال للبيئة
العراقية نظرا لعدم إمكانية تعميم نتائج الدراسات السابقة في الدول األخرى عليها الختالف العوامل
البيئة والقيم المجتمعية السائدة في البيئة العراقية ،وتكمن أهمية البحث أيضا في األسلوب الكمي
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المعتمد في قياس متغيرات البحث الثالثة (التخصص القطاعي للمدقق ،كفاءة االستثمار ،حوكمة
الشركات).
 .3-1فرضية البحث :لإلجابة على تساؤل البحث تم صياغة الفرضية اآلتية:
"يزداد تأثير التخصص القطاعي للمدقق في كفاءة االستثمار بتوسيط حوكمة الشركات"
 .4-1اهداف البحث :يهدف البحث الى بيان أسس العالقة بين التخصص القطاعي للمدقق وكفاءة
االستثمار في البيئة العراقية ،باعتبار ان كفاءة االستثمار تحظى باهتمام واسع أذ تسعى الكثير من
الشركات لتحقيقها في بيئة االعمال الحديثة من اجل البقاء والمنافسة في السوق ،واختبار تلك
العالقة بتوسيط آليات حوكمة الشركات باعتبار ان هذه اآلليات تلعب دورا مهما في ضمان حقوق
المساهمين.
 .5-1حدود البحث :اقتصر البحث على عينة من الشركات الصناعية والمصرفية المدرجة في
سوق العراق لألوراق المالية خالل الفترة ( ،)5122-5122فضال عن تتبع مكاتب التدقيق
الخارجية ذات التخصص القطاعي التي دققت الشركات عينة البحث واجراء المقابالت معهم.
 .6-1اسلوب البحث :يعتمد هذا البحث على منهجين من منهاج البحث العلمي وهو المنهج
االستقرائي والوصفي التحليلي ،وذلك لتأصيل مفاهيم وموضوعات البحث من خالل استقراء
األدبيات والنشرات العلمية ذات الصلة بها ،من كتب ودوريات علمية ورسائل جامعية ومقاالت
وابحاث من المواقع االلكترونية عربية واجنبية ،بغرض تحليلها وبناء جانبها النظري انتهاء بتحليل
العالقة والتأثير بين متغيرات البحث ،وسيتم التعامل مع الشركات المصرفية والصناعية كحقل
إلجراء البحث التطبيقي .والشكل ( )2يوضح العالقة بين متغيرات البحث:

الشكل ( :)2نموذج متغيرات البحث
المصدر :الشكل من اعداد الباحثان.
وبعد تناول المقدمة والمنهجية في القسم األول من البحث ،سيتم استعراض ما تبقى من
البحث على النحو التالي ،يتناول الباحثان في القسم الثاني مراجعة الدراسات السابقة لبناء اإلطار
النظري لمتغيرات البحث وتحليل العالقة فيما بينها ،من خالل بيان مفاهيم واهمية متغيرات البحث
وتوضيح دور التخصص القطاعي للمدقق في دعم حوكمة الشركات وانعكاس هذا الدور على كفاءة
االستثمار ،في حين خصص القسم الثالث لنموذج البحث واختبار الفرضيات ،وانتهاء بالقسم الرابع
لبيان االستنتاجات والتوصيات.
 .2مراجعـة الـدراســات السـابـقـة وبـنـاء الجــانـب النـظــري للبـحــث :هنـاك العـديـد مـن
الـدراسـات التـي تـنـاولت الـعالقـة بـيـن التـخـصـص القـطـاعـي للـمـدقـق وحـوكمـة الشـركات
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منهـا ( ،)Soyemi et al., 2021( ،)Khanqah, 2015( ،)Sun & Liu, 2013فـي حـيـن
تـنـاولـت دراسـات أخـرى عــالقـة التـخـصـص القـطـاعـي للمــدقـق مـع كـفــاءة االسـتثمـار
( ،)Bae et al., 2017) ،)Elaouda & Jarboui, 2017( ،)Bae & choi, 2012وهناك
دراسات عديدة تناولت عالقة حوكمة الشركات بكفاءة االستثمار منها )،)Chen et al., 2016
(.)Ismail, 2020( ،)Bzeouich et al., 2019
 .1-2التخصص القطاعي للمدقق :يعد التخصص القطاعي للمدقق أحد االتجاهات الحديثة في
تطوير مهنة التدقيق ،وواحد من أبرز مداخل االستمرارية في سوق التدقيق لمواجهة المنافسة
المتزايدة في ظل ظهور العولمة وانفتاح األسواق ،ونظرا ألهمية التخصص القطاعي للمدقق إال أن
هناك صعوبات في تعريف وتحديد المدقق المتخصص قطاعيا ،وقد اتبع الباحثون واألكاديميون
طرق متعددة لتعريفه ،فقد عرف التخصص القطاعي للمدقق بانه قيام المدقق بالتخصص في أداء
عمليات التدقيق لشركات تتبع قطاع صناعي او خدمي معين ،كأن يتولى مدقق او مجموعة مدققين
تدقيق الشركات التي تعمل في مجال األسمدة وغيرها من الشركات التغذية او الصناعات
اإللكترونية وهكذا ،...مع تأكيد ان لكل قطاع من هذه القطاعات لها خصائص فنية ترتبط بأنشطته
وقد تختلف مع القطاعات األخرى ،وبذلك يظهر لنا تصنيف واضح للمدققين حسب القطاعات التي
يتولون تدقيق حساباتها (الصغير والمحارفي .)221-221 :5122 ،ومن منظور االستراتيجية
يعرف التخصص القطاعي للمدقق أيضا بأنه استراتيجية تمايز تهدف إلى تزويد مكاتب التدقيق
بميزة تنافسية مستدامة مقارنة مع المكاتب غير المتخصصة قطاعيا ،واستراتيجية التمايز تسعى
فيها المكاتب إلى أن تكون فريدة من نوعها في بعض األبعاد التي يتم تقييمها على نطاق واسع من
قبل العمالء (.)Hegazy & El-Deeb, 2016: 5
ويرى الباحثان ان التخصص القطاعي للمدقق يعني امتالك المدقق قدر كبير من المعرفة
المتميزة والخبرة العلمية نتيجة أداء خدمات التدقيق الى مجموعة من العمالء ذات االنشطة المتماثلة
بما يساعد ذلك على تفهم طبيعة المخاطر والممارسات المحاسبية في تلك االنشطة بشكل أفضل
مقارنة بنظيره غير المتخصص قطاعيا وتقديم خدمات ذات جودة عالية لكافة األطراف الخاضعة
للتدقيق وبالشكل الذي ينال ثقتهم.
 .2-2آليات حوكمة الشركات :يمكن توضيح آليات حوكمة الشركات كما يلي:
أ .استقاللية مجلس اإلدارة :تعد استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة من أهم الخصائص التي تدعم قيام
مجلس اإلدارة بم هام االشراف والرقابة ،ومن ثم الحد من قدرة المديرين على التصرف بما يخدم
مصالحهم الخاصة على حساب المالك واألطراف األخرى (عمران ،)12 :5122 ،ويمثل أحد
األدوار الرئيس ة لمجلس اإلدارة مراقبة انشطة المديرين نيابة عن المالكين من خالل االستعانة
بمديرين خارجيين ،نظرا ألنهم يتعرضون لضغوط أقـل مـن المسـاهمين والمديـرين مقارنـة
بالمديرين الـداخلييـن وعـادة مـا يكـون لديهـم خـبرة أكبـر .ووفقـا لنظـرية الوكـالة فـان زيـادة
المـديرين المسـتقلين يسـاهم فـي تخـفيف تكـاليـف الوكـالة وتحسـين جـودة مـراقبـة مجـلـس اإلدارة
(.)Miras-Rodríguez et al., 2019: 6
ب .حجم مجلس اإلدارة :يعبر حجم مجلس االدارة عن عدد األعضاء المنتخبين مـن الهيئة العامـة ،إذ
نص قانون حوكمة الشركات العراقي لعام 2222على أن حجم مجلس اإلدارة يتكون من خمسة
أعضاء كحد أدنى وتسعة أعضاء كحد أقصى ومتوسط عدد األعضاء بموجب هذا القانون سبعة
أعضاء ( ،)Mahmood et al., 2018: 2290وفيما يتعلق بالحجم المناسب لمجلس اإلدارة
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وفـاعليـة الـدور الرقـابـي ،فـقـد اكـد ) )Jensen, 1993ان المـجـالـس األصغـر حجـما تكـون
أكثـر فاعليـة ،إذ تمـيل المجـالس األكبـر حـجما إلـى مشـاكل التنسـيق وصـعوبة اتخـاذ القـرارات
( ،)Al-Matari et al., 2012: 20اما وجهة النظر األخرى فترى أن الحجم الكبير لمجلس
اإلدارة يؤدي إلى التنوع في الخبرات والمهارات بين أعضاء المجلس وهذا بدوره ينعكس ايجابيا
في اتخاذ قراراتهم ).)Latif et al., 2014: 86
ج .تركز الملكية (كبار المالك) :يمكن تعريف كبار المالك بأنهم" :المساهمون الذين يمتلكون 5%
فأكثر من أسهم الشركة المصدرة" ( ،)Thomsen et al., 2006: 248وعادة ما يتم تقسيم هياكل
الملكية في الشركات إلى نوعين هما :الملكية المركزة التي تكون الملكية أو السيطرة مركزة في عدد
قليل من األفراد والمديرين التنفيذيين وغيرها ،وتدار الشركة من قبل هذه الفئات وتسيطر عليها أو
تؤثر فيها بقوة ،ويطلق عليها نظام سيطرة الداخليين والملكية المشتتة والتي تكون في عدد كبير من
حملة األسهم مع ممتلكات قليلة وعدد قليل من حملة األسهم الكبار (إن وجد) ،وينتج عنه ضعف في
مراقبة القرارات اإلدارية وصعوبة أولئك المالكين في تنسيق مجهوداتهم ،ويطلق عليه نظام سيطرة
الخارجيين (جاسم وعبدالله.)22-22 :5122 ،
د .الملكية المؤسسية :يقصد بالملكية المؤسسية مقدار ما تملكه المؤسسات او الهيئات من اسهم
الشركة مثل :المصارف ،شركات التأمين ،الصناديق المشتركة واالستثمار (،)Makni, 2012: 4
ويعرف المستثمر المؤسسي بأنه وسيط مالي يقوم بتجميع األموال من األطراف التي لديها مدخرات
وتوجيهها إلى المنشآت التي تحتاج إلى تمويل من خالل امتالك أسهم في العديد من الشركات
(الحناوي ،)26 :5122 ،وقد جادل ( )Pound، 1988ثالثة فروض نظرية لتأثير الملكية
المؤسسية على األداء ،األول هو فرض الرقابة الكفء إذ أن المؤسسات لديها خبراء يستطيعون
رقابة المديرين وبتكلفة منخفضة بالمقارنة مع المستثمرين اآلخرين الصغار .أما الفرض الثاني فهو
تضارب المصالح ووفقا له يتوقع  Poundأن يجبر المؤسسات المالكة على التصويت لصالح
اإلدارة حتى ال تخسر تلك المؤسسات عالقات العمل المربحة مع تلك الشركة ،وأخيرا الفرض
الثالث وهو فرض التحالف االستراتيجي ووفقا له يكون هناك مصالح متبادلة بين مالك المؤسسات
والمديرين (السمادوني.)22 :5151 ،
 .3-2مفهوم كفاءة االستثمار :تضمن الفكر المحاسبي بعض الجهود التي استهدفت تعريف كفاءة
االستثمار ،فقد عرفها بصبوص بأنها مدى قدرة االستثمارات على توليد األرباح من خالل
االستثمار على أساس التوازن السليم بين العوائد والمخاطر ومراعاة القوانين والقواعد التي تحكم
عملية إدارة المخاطر ،واالفصاح والشفافية ،ودرجة السيولة ،وتحقيق تطلعات المستثمرين والدائنين
وأصحاب المصلحة االخرين (بصبوص.)21 :5122 ،
بينما عرفها اخرون بأنها قيام الشركات باستغالل كافة الفرص االستثمارية التي يمكن ان
توفر تدفقات نقدية ذات صافي القيمة الحالية الموجبة ( ،)NPVوذلك بافتراض عدم وجود
احتكاكات في السوق مثل مشاكل االختيار المعاكسة وتكاليف الوكالة (.)Biddle et al., 2009: 3
ويقصد بكفاءة االستثمار بانها المستوى األمثل لالستثمار والذي يعني استثمار الشركة حتى
تتساوى المنفعة الحدية لالستثمارات الجديدة مع التكلفة الحدية لها من خالل تبني كافة الفرص ذات
صافي القيمة الحالية الموجبة مع إعادة الفائض من النقدية الى مزودي راس المال وبما يحقق زيادة
قيمة المساهمين في ضل عدم وجود تضارب بين الوكاالت (.)Amberger et al., 2019: 10
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وعرف الباحثان كفاءة االستثمار بانها مدى قدرة الشركة على التخصيص األمثل للموارد
من خالل استغالل كافة الفرص االستثمارية التي يكون صافي القيمة الحالية للمشروع االستثماري
موجبة وتجنب كافة الفرص االستثمارية التي يكون صافي القيمة الحالية للمشروع االستثماري
سالبة وذلك في حال اكتمال السوق وعدم وجود أي احتكاكات مثل المشاكل المعاكسة والمخاطر
األخالقية والتي تؤثر على قدرة الشركة في تحقيق األداء المستهدف بشكل كامل.
 .4-2التخصص القطاعي للمدقق وآليات حوكمة الشركات :يعد التخصص القطاعي للمدقق من
أكثر العوامل تأثيرا في تفعيل آليات الحوكمة ،ويتم ذلك من خالل مجموعة من اآلليات اهمها ما
يلي:
أ .استقاللية مجلس اإلدارة :لخصت دراسة ( )Sun & Liu, 2013إلى أن إدارة األرباح ترتبط
بشكل سلبي باستقاللية مجالس اإلدارة في الشركات التي يتم تدقيقها من قبل مدققين متخصصين
قطاعيا أكثر من الشركات التي تم تدقيقها من قبل المدققون غير المتخصصين ،بما يتفق مع فكرة أن
هناك عالقة تكاملية بين التخصص القطاعي للمدققين وحوكمة مجلس اإلدارة ،كما توصلت الدراسة
إلى وجود تأثير تفاعلي إيجابي بين التخصص القطاعي للمدقق وإدارة مجلس اإلدارة على جودة
التقارير المالية ،بشكل عام فإن النتائج تشير إلى أن مجالس اإلدارات عالية الجودة تكون أكثر
فاعلية في تقييد إدارة األرباح عند تعيين مدققين متخصصين قطاعيا ،وفي السياق نفسه أوضحت
دراسة ( )Khanqah, 2015إلى أن التخصص القطاعي للمدقق يمكن أن يكون مكمال وليس بديال
الستقاللية المجلس في تحسين جودة المحاسبة أي ان هناك تفاعال بين التخصص للمدقق واستقاللية
مجلس اإلدارة ،فضال عن وجود ارتباط إيجابيا بين التخصص القطاعي ومجلس اإلدارة إذ يتطلب
مجلس االدارة ذات الحوكمة العالية عمليات تدقيق عالية الجـودة ،ومـن الممكـن أيضـا وجـود
عـالقة بـديلـة بيـن التخصـص القطاعي للمدقـق وحوكمـة مجلـس اإلدارة .كمـا اشـارت دراسـة
( )Sun & Liu, 2011بان هناك عالقة إيجابية بين التخصص القطاعي للمدقق ومجلس االدارة،
على أساس أن المدقق المتخصص قطاعيا يمكن أن يقدم خدمات تدقيق ذات جودة عالية للعمالء،
وأن المدقق المتخصص قطاعيا يمكن أن يساعد المديرين في اإلشراف على عملية إعداد التقارير
المالية بشكل أكثر فعالية لحماية رأس مالهم وتقليل تعرضهم لمخاطر التقاضي .وبالتالي ،فان هذا
يدفع مجلس االدارة لتوظيف مدققين متخصصين نتيجة لمعرفتهم الكبيرة الخاصة بالقطاع .وقد
توصلت دراسة (عبد اللطيف )5151 ،ان هناك عالقة معنوية طردية بين اليات حوكمة الشركات
المتمثلة باستقاللية مجلس اإلدارة مع التخصص القطاعي للمدقق ،كما ان تأثير التخصص القطاعي
للمدقق في الحد من إدارة األرباح يزداد بشكل كبير عند توسيط آليات حوكمة الشركات ،وذلك
بالتطبيق على عينة من المصارف المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية خالل الفترة -5121
.5122
ب .حجم مجلس اإلدارة :ذهبت دراسة ( )Karaibrahimoglu, 2013الى معرفة العالقة بين اليات
حوكمة الشركات واختيار المدقق ،وقد توصلت الدراسة الى وجود عالقة إيجابية بين حجم مجلس
اإلدارة والتخصص القطاعي للمدقق ،اذ ان الشركات التي لديها مجالس إدارة أكبر تطلب المزيد من
المدققين المتخصصين في القطاع ،وقد يكون هذا سبب مشاكل التنسيق واالتصال المحتملة بين
أعضاء مجلس اإلدارة ،مما يقلل من فعالية المجلس في اإلشراف على التقارير المالية .وأشارت
دراسة ( )Soyemi et al., 2021الى وجود عالقة إيجابية بين التخصص القطاعي وحجم مجلس
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اإلدارة من خالل تناول عينة من  12شركة من الشركات غير المالية المدرجة في البورصة
النيجيرية ،بينما توصلت دراسة ( )Mauricia, 2017: 31الى وجود عالقة سلبية بين التخصص
للمدقق وحجم مجلس اإلدارة ،مما يشير إلى أن الشركات التي لديها عدد كبير من أعضاء مجلس
إدارة تكون اقل عرضة لتعيين مدققين متخصصين في القطاع وذلك بالتطبيق على عينة من
شركات مدرجة في الواليات المتحدة االمريكية.
توصلت دراسة (عبد اللطيف )252 :5151 ،بان هناك عالقة معنوية طردية بين اليات
حوكمة الشركات منها حجم مجلس اإلدارة مع التخصص القطاعي للمدقق ،كما توصلت أيضا ان
تأثير التخصص القطاعي للمدقق في الحد من إدارة األرباح يزداد بشكل كبير عند توسيط حوكمة
الشركات.
ج .تركز الملكية :قد توجد عالقة تكاملية بين التخصص القطاعي للمدقق الخارجي وتركيز الملكية
نتيجة للتفاعل بين المساهمين الكبار والمدققين الخارجيين ،إذ يحظى كبار المساهمين وخاصة
المستثمرين المؤسسيين المشاركين لجنة التدقيق ،بفرص لالجتماع بانتظام مع المدققين الخارجيين
لمناقشة عملية التدقيق ،واستراتيجية الشركة واألداء التشغيلي ،وأنظمة الرقابة الداخلية ،باإلضافة
إلى ذلك ،قد تنشأ عالقة بديلة بين التخصص القطاعي للمدقق وتركز الملكية ،وعندما يكون لدى
المساهمين الكبار اكثر نفوذا على إدارة الشركة ،فقد يسعون وراء مصالحهم الخاصة ويستغلون
اقلية المساهمين ،لذلك يجب أن يتدخل دور المدققين الخارجيين لحماية كافة اصحاب المصالح
( ،)Ismail, 2020: 13-14بينما اشارة دراسة اخرى بان التخصص القطاعي للمدقق باعتباره
احد مؤشرات جودة التدقيق إذ ال يتأثر بمستوى تركز الملكية ).)Amin et al., 2017
د .الملكية المؤسسية :يرى ( )Velury et al., 2003: 45بان المستثمرون المؤسسون يفضلون
االستثمار في الشركات التي يتم تدقيقها من قبل مدققين متخصصين قطاعيا مقارنة مع المدققين غير
المتخصصين وذلك من خالل األبحاث التي تم اجرائها في األسواق المالية االمريكية ،وقد يساعد
تأثير أصحاب المؤسسات في إدارة وتحسين االستخدام الفعال لموارد الشركة.
كما توصلت دراسة كل من ( )Soyemi et al., 2021) ،)Almutairi, 2013الى
وجـود عـالقـة إيجـابية بيـن التخصـص القطـاعي والملكـية المؤسـسية ،بينمـا أشـارت دراسـة
( )Makni et al., 2012الى وجود عالقة سلبية بين التخصص القطاعي والمستثمرين المؤسسين
وذلك على عينة من الشركات المدرجة في البورصة التونسية ،وقدمت الدراسة مجموعة من
المبررات إذ يتميز سوق راس المال التونسي بغموض المعلومات وهيمنة المستثمرين وعدم
التركيز على جودة التدقيق ،كذلك توصلت دراسة ( )Azibi et al., 2017الى وجودة عالقة سلبية
بين التخصص القطاعي والملكية المؤسسية وذلك من خالل دراسة عينة من  211شركة مدرجة في
البورصة الفرنسية .اما في البحرين ،وتشير دراسة ( )Khasharmeh & Joseph, 2017إلى
عدم وجود عالقة بين الملكية المؤسسية وإمكانية اختيار مدققين متخصصين قطاعيا من قبل
الشركات ألن غالبية الشركات في الدولة هي شركات عائلية.
بناء على ما سبق يرى الباحثان بان هناك تباين في نتائج الدراسات السابقة التي تناولت
عالقة او دور التخصص القطاعي للمدقق في دعم حوكمة الشركات ويعود ذلك الى مجموعة من
المبررات منها مجتمع البحث والعينة المختارة فضال عن الفترة التي تغطيها واألسلوب المستخدم
في هذا البحث.
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 .5-2دور التخصص القطاعي للمدقق في تحسين كفاءة االستثمـار :أوضـحت دراسـة
( )Elaouda & Jarboui, 2017الى أن جودة المعلومات المحاسبية تقلل من االفراط في
االستثمار ،بينما يقلل التخصص القطاعي للمدقق من النقص في االستثمار ،وهناك تأثير إيجابي
لجودة المعلومات المحاسبية على كفاءة االستثمار في الشركات التي يكون مدقق حساباتها
متخصصا في القطاع ،مما يبرز الدور البديل لجودة المعلومات المحاسبية وتخصص المدقق في
تقليل عدم تماثل المعلومات ومراقبة سلوك المديرين بطريقة تحد من تقييد المصادرة بشكل كبير،
كما إشارة أن الشركات التي يتم تدقيقها من قبل مدقق متخصص مؤهل ترسل معلومات تنبؤيه عن
التدفقات النقدية المستقبلية بشكل أكثر مصداقية من تلك التي تم تدقيقها من قبل مدقق غير
متخصص ،وان زيادة مستوى المراقبة من خالل االستعانة بمكاتب التدقيق المتخصصة قطاعيا
يمثل آلية رئيسية للحد من مشاكل المخاطر االخالقية وأنشطة بناء اإلمبراطوريات.
أشارت دراسة ( )Bae & choi, 2012بأن إحدى الفوائد المهمة من توظيف المدققين
المتخصصين في قطاع معين تحسين كفاءة االستثمار في الشركة ،اذ يوفر المدققون تأكيد معقول
للتقارير المالية وان كفاءة االستثمار في الشركات العميلة والتي تتعامل مع مدققين متخصصين
قطاعيا تكون كفاءتها أعلى بكثير مقارنة بالتعامل مع المدققين غير المتخصصين ،عالوة على ذلك،
يحد المدققين المتخصصين في القطاع كال من الزيادة او النقص باالستثمار ،على الرغم من أنهم
يحدون بشكل أكبر من مشكلة النقص مقارنة باإلفراط في االستثمار.
اختبرت دراسة ) )Boubaker et al., 2018أثر جودة التدقيق المقاسة بالتخصص
القطاعي للمدقق وحجم مكتب التدقيق على كفاءة االستثمار في الشركات الفرنسية وأثر جودة
التقارير المالية تلك العالقة ،وتوصلت الدراسة إلى أن الشركات التي يتم تدقيقها بواسطة المدققين
المتخصصين ومكاتب التدقيق كبيرة الحجم تستثمر بكفاءة مرتفعة إذ يقل االستثمار األكثر واألقل
من الالزم ،وأن هذه العالقة مستقلة عن جودة التقارير المالية ،مما يشير إلى أن المدققين يقدمون
خدمات ذات قيمة مضافة تؤثر على مديري الشركات عند اتخاذ القرارات االستثمارية بغض النظر
عن مستوى جودة المعلومات المحاسبية.
وفي أمريكا ،تناولت دراسة ) (Bae et al., 2017أثر تخصص المدقق وحجم مكتب
التدقيق على كفاءة االستثمار وجودة التقارير المالية ،وتوصلت الدراسة إلى أن هناك ارتباط سلبي
بين التخصص القطاعي للمدقق وحجم مكتب التدقيق وبين مستويات االستثمار غير الطبيعية ،كما
أوضحت نتائج الدراسة أن تأثير المدقق في زيادة كفاءة االستثمار كان أكبر من تأثير المدقق في
زيادة جودة التقارير المالية ،كما أن العالقة بين خصائص مكتب التدقيق وكفاءة االستثمار كانت
أكثر وضوحا في الشركات صغيرة الحجم ذات الموارد المعلوماتية المحدودة والشركات التي تعمل
في الصناعات شديدة المنافسة.
بناء على الدراسات السابقة يرى الباحثان بان المعرفة الكبيرة في القطاع من قبل المدقق
تمكنه من اكتشاف التحريفات الجوهرية في القوائم المالية مما ينعكس على زيادة جودة التدقيق
والحد من عدم تماثل المعلومات بين اإلدارة والمساهمين بما يساهم في تحسين كفاءة االستثمار في
الشركات.
 .6-2عالقة حوكمة الشركات في كفاءة االستثمار :ان وجود حوكمة شركات رشيدة يمكن ان تزيد
من المستوى األمثل لالستثمار من خالل الحد من تصرفات المديرين لحسابهم الخاص والقدرة على
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التحكم في الفرص االستثمارية المتاحة ( .)Billett et al., 2011: 643ويمكن عرض بعض
آليات الحوكمة التي يمكن ان تزيد من كفاءة االستثمار كما يأتي:
أ .استقاللية مجلس اإلدارة :توصلت دراسة ( )Bzeouich et al., 2019أن استقاللية مجلس
اإلدارة ترتبط بشكل إيجابي بكفاءة االستثمار ،وتوصلت ايضا ان خصائص مجلس اإلدارة تساهم
في تقليل ممارسات إدارة األرباح وتؤثر بشكل إيجابي على قرارات االستثمار وتخصيص األمثل
للموارد ،وذلك بالتطبيق على عينة من الشركات الفرنسية.
وتشير دراسة ( )Lu & Wang, 2015: 28بالتطبيق على عينة من الشركات االمريكية
الكبرى خالل الفترة  ،5112-2222بان استقاللية مجلس اإلدارة تؤثر على قرارات االستثمار في
الشركة من خالل التخفيف من مشكلتين بارزتين في وكالة المساهمين والمديرين من ناحية ،عندما
يتوفر التدفق النقدي الحر ،يميل المديرين المهتمين بمصالحهم إلى االفراط في االستثمار من خالل
الموجودات المادية للحصول على مزايا خاصة ،ومن ناحية أخرى ،يميل المديرين إلى خفض
استثمارات البحث والتطوير المحفوفة بالمخاطر لحماية ثروتهم وحياتهم المهنية وسمعتهم ،على
الرغم من أن هذه االستثمارات قد تكون مشاريع صافي قيمتها الحالية موجبة ،وتوصلت الدراسة
بان استقاللية مجلس اإلدارة يرتبط بشكل سلبي مع زيادة االستثمار ويرتبط بشكل إيجابي بالنقص
في االستثمار في البحث والتطوير.
وفي الصين ،توصلت دراسة ( )Cai, 2013الى عدم وجود دليل بأن استقاللية مجلس
اإلدارة والتي يتم قياسها بنسبة أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين في مجلس اإلدارة أو الفصل
بين أدوار رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي بان لها ارتباط سلبي باإلفراط في االستثمار .بينما
اشارت دراسة ( )Nor & Salin, 2017بان استقاللية مجلس اإلدارة ال تؤدي الى تحقيق المستوى
األمثل لالستثمار ،وأن آليات حوكمة الشركات القوية تساهم بشكل إيجابي في أداء الشركة من خالل
التخفيف من مستويات االستثمار المحتملة غير الفعالة من خالل االفراط او النقص في االستثمار.
ب .حجم مجلس اإلدارة :يمكن توضيح عالقة آلية حجم مجلس اإلدارة بكفاءة االستثمار بناء على العديد
من الدراسات السابقة منها دراسة ( )Nor & Salin, 2017والتي تناولت تأثير آليات حوكمة
الشركات بما في ذلك حجم مجلس اإلدارة على مستوى كفاءة االستثمار ،وقد توصلت الدراسة بأن
حجم مجلس اإلدارة فقط هو الذي يمكن أن يؤثر على مستوى كفاءة االستثمار في الشركة ،وقد
اكدت الدراسة على دور حوكمة الشركات في تعزيز أداء الشركة ،وال سيما دور حجم مجلس
اإلدارة في حماية مصالح المساهمين.
اشارت دراسة ) )Chen et al., 2016بان حجم مجلس اإلدارة االكبر يحد من االفراط
في االستثمار في الشركات التي تعاني من مشكلة االفراط في االستثمار ،وذلك من خالل دراسة
تمت على عينة من الشركات الصينية المدرجة في البورصة خالل الفترة .5111-5112
وبالتطبيق على عينة من الشركات الهندية ،فقد توصلت دراسة ( ،)Suman & Singh, 2020بان
هناك عالقة إيجابية بين حجم مجلس اإلدارة والنقص في االستثمار ،ولخصت الدراسة بانه كلما زاد
حجم مجلس اإلدارة يزداد مشكلة الوكالة وبناء اإلمبراطوريات ،فضال عن صعوبة االتصال
والتنسيق واتخاذا القرارات بين اعضاء مجلس اإلدارة.
كما ذهبت دراسة ( )Andreou et al., 2014الى معرفة العالقة بين حوكمة الشركات مع
كال من ( )2قرارات اإلدارة المالية مثل إدارة األرباح واالستثمار دون المستوى األمثل )5( ،أداء
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الشركات ،وذلك بالتطبيق على عينة من الشركات البحرية المدرجة في الواليات المتحدة خالل
الفترة  ،5121-2222وتوصلت الدراسة أن حوكمة الشركات في الشركات البحرية مرتبطة
بقرارات اإلدارة المالية مثل إدارة االرباح واالستثمار دون المستوى األمثل وأداء الشركة ،وان
وحجم مجلس اإلدارة يرتبط سلبا باإلفراط في االستثمار ،في حين أن وجود التزام لحوكمة
الشركات يرتبط بشكل إيجابي بالنقص في االستثمار ،وتوصلت أيضا إلى أن حجم األكبر لمجلس
االدارة الكبير يساهم في تعظيم قيمة الشركات.
ج .تركز الملكية :اختبرت دراسة ( )Azhar et al., 2019تأثير هيكل الملكية وحوكمة الشركات على
كفاءة االستثمار ،وقد توصلت الدراسة بان زيادة تركز الملكية يؤدي الى انخفاض كفاءة االستثمار،
وان زيادة تركز الملكية يصبح اكثر ضررا في كفاءة االستثمار وقد يؤدي ذلك الى عدم تماثل
المعلومات ،إذ يتمتع المساهمين الكبار في الملكية بمزايا خاصة والسيطرة على حقوق المساهمين
األقلية وخاصة في الدول االسيوية بسبب ضعف القوانين الخاصة بحماية المستثمرين ،وقد يعتمد
المساهمين المسيطرين على التمويل الداخلي بدال من التمويل الخارجي مما يؤدي الى زيادة القيود
المالية على حساب المساهمين األقلية.
واختبرت دراسة ( )Wang et al., 2021الى تحليل أثر تركز الملكية على كفاءة
االستثمار لشركات الطاقة الصينية بناء على الصدمة المتمثلة في تخفيف قيود نسبة المساهمة
للمستثمرين المؤسسيين األجانب المؤهلين ،اذ توصلت الدراسة أن تركز الملكية يحسن بشكل كبير
من كفاءة استثمار شركات الطاقة في الصين ،وان تركز الملكية يؤثر على كفاءة االستثمار من
خالل من منظوريين األول تكاليف الوكالة والثاني تحسين بيئة المعلومات .ويلعب تركز الملكية
دورا مهما في تحسين كفاءة االستثمار عندما تكون سلطة اتخاذ القرار المركزية وخاصة عندما
تكون البيئة الخارجية معقدة .وفي الصين أيضا ،هدفت دراسة ( )Chen et al., 2017أثر آليات
الحوكمة الداخلية والخارجية على كفاءة االستثمار بالتطبيق على عينة من الشركات المدرجة في
البورصة الصينية خالل الفترة  ،5125-5115وقد بينت نتائج الدراسة بان كفاءة االستثمار تزداد
مع انخفاض تركز الملكية وهذا التأثير السلبي أكثر وضوحا في الشركات المملوكة للدولة منه في
الشركات الخاصة بسبب انخفاض تركز الملكية في الشركات الخاصة كما ان الشركات المدرجة في
البورصة الصينية تخضع لسيطرة الحكومة .وفي المانية ،توصلت دراسة ( )Andres, 2011على
عينة مؤلفة من ( )561شركة خالل الفترة من 2222حتى  ،5111بان زيادة تركز الملكية تؤدي
الى انخفاض كفاءة االستثمار.
د .الملكية المؤسسية :اوضحت دراسة ( )Rashed et al., 2018عالقة الملكية المؤسسية وكفاءة
االستثمار ،وقدمت الدراسة دليال بان الملكية المؤسسية لها تأثير سلبي على كفاءة االستثمار .كما
تلعب الملكية المؤسسية دورا مهما في تقليل مشاكل الوكالة الناتجة عن الصراع بين المديرين
والمساهمين ،وتقليل عدم تماثل المعلومات وتسهيل مراقبة قرارات االستثمار.
اكدت دراسة ( )Alvarez et al., 2018على الدور االستراتيجي الذي يلعبه المستثمرون
المؤسسون في ديناميكيات االستثمار في الشركات ،وان فاعلية الدور الرقابي للملكية المؤسسية
يعتمد على الملكية التي يحتفظ بها المؤسسون على المدى الطويل وهذا يؤدي بدوره الى تحسين
المستوى األمثل لالستثمار ،وقد توصلت الدراسة الى وجود عالقة غير خطية بين الملكية المؤسسية
وكفاءة االستثمار ،وذلك بالتطبيق على عينة تغطي ( )26سوقا من أكبر األسواق النشطة في كل
من شرق آسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا الشرقية وجنوب إفريقيا.
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هدفت دراسة ( )Yin, 2018الى معرفة تأثير أنواع الملكية المؤسسية في تحسين كفاءة
االستثمار ،وقد اشارت الدراسة بان الملكية المؤسسية تزيد من كفاءة االستثمار ،إذ يلعب الدور
الرقابي للمؤسسين في الحد من مشاكل اإلفراط في االستثمار خاصة إذا كان لدى الشركات
احتياطيات نقدية أكبر وتدفقات نقدية حرة ،اما دور الملكية المؤسسية فأنها تساهم في تقليل مشاكل
النقص في االستثمار من خالل الحد من التأثير اإلداري للمديرين.
اختبرت دراسة ( )Ferreira & Matos, 2008تحديد ما إذا كانت هناك عالقة بين
الملكية المؤسسية وكفاءة االستثمار باإلضافة إلى فحص دور الملكية المؤسسية وذلك بالتطبيق على
عينة من ( )52دولة من جميع أنحاء العالم بما فيها الشركات االمريكية وغير االمريكية ،توصلت
الدراسة الى وجود عالقة سلبية بين الملكية المؤسسية وكفاءة االستثمار بما يؤدي إلى زيادة قيمة
الشركة ،بمعنى أن الشركات التي تتمتع بملكية مؤسسية مستقلة تحد من االفراط في االستثمار ،وان
الشركات ذات الملكية األعلى من قبل المؤسسات األجنبية والمستقلة (على عكس المؤسسات
األخرى) لديها تقييمات أعلى للشركات ،وأداء تشغيلي أفضل ،ونفقات رأسمالية أقل وأكثر تحررا
من التأثير اإلداري .وبحثت دراسة ( )Cao et al., 2020في تأثير المؤسسات االستثمارية على
كفاءة استثمار ،وقد توصلت الدراسة أن الملكية المؤسسية تعمل بشكل عام على تحسين كفاءة
استثمار الشركة .وبالنظر الى استقاللية الملكية المؤسسية ،اظهرت الدراسة بان المالك المؤسسي
المقاوم للضغط يزيد من كفاءة استثمار الشركة من خالل التخفيف من االفراط او النقص في
االستثمار ،وان المستثمرين في المؤسسات المقاومة للضغط والذين لديهم حصص أعلى هم أكثر
استقرارا إذ يميلون إلى االحتفاظ باألسهم لفترة أطول وبالتالي يكون لديهم تأثير أكثر كثافة على
كفاءة االستثمار.
 .7-2العالقة بين التخصص القطاعي للمدقق وكفاءة االستثمار بتوسيط حوكمة الشركات :وبعد
تناول تأثير كل من التخصص القطاعي للمدقق وحوكمة الشركات منفردا على كفاءة االستثمار،
سيتم تناول الدور الوسيط بين التخصص القطاعي وحوكمة الشركات على كفاءة االستثمار ،للتحقق
فيما إذا إذا كان تأثير التخصص القطاعي على كفاءة االستثمار يتزايد أم يتناقص بوجود حوكمة
الشركات ،إذ تناولت دراسة ( )Ashhoob, 2016أثر جودة التقارير المالية ،والملكية األجنبية،
وتكرار اجتماعات لجنة التدقيق ،والتخصص القطاعي للمدقق على كفاءة االستثمار .بالتطبيق على
عينة من الشركات المدرجة في بورصة إندونيسيا خالل الفترة  ،5121-5112وقد أوضحت نتائج
الدراسة بان اجتماعات لجنة التدقيق الملكية األجنبية لها تأثير إيجابي كبير على كفاءة االستثمار،
بينما التخصص القطاعي وجودة التقارير المالية لها تأثير سلبي ولكن لم يظهر بشكل كبير على
كفاءة االستثمار ،وان جودة التقارير المالية لها تأثير سلبي كبير على كفاءة االستثمار.
أوضحت دراسة ( )Ismail, 2020التأثير التفاعلي بين التخصص القطاعي للمدقق
وتركز الملكية على كفاءة االستثمار بالتطبيق على الشركات المقيدة في البورصة المصرية،
توصلت الدراسة الى وجود عالقة جوهرية بين التخصص القطاعي وكفاءة االستثمار وبالتحديد مع
مشكلة االستثمار األقل من الالزم ،وعدم وجود عالقة جوهرية بين تركز الملكية وكفاءة االستثمار
سواء بالنقص او االفراط في االستثمار ،وأخيرا توصلت الدراسة الى عدم وجود تأثير تفاعلي
للتخصص القطاعي للمدقق على العالقة بين تركز الملكية وكفاءة االستثمار وقد ظهر هذا التأثير مع
مشكلة النقص مقارنة باإلفراط في االستثمار.
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وبحثت دراسة ( )Khanqah, 2015الى معرفة فيما إذا كانت استقاللية مجلس اإلدارة
أكثر فاعلية أو أقل في تقييد مشاكل االستثمار في الشركات التي يتم تدقيقها من قبل المدققين
المتخصصين قطاعيا أو أقل منه في حالة الشركات التي يتم تدقيقها بواسطة غير المتخصصين ،إذ
توصلت الدراسة أن استقاللية مجلس اإلدارة تكون أكثر فاعلية في تقييد مشاكل االستثمار األكثر
واالقل من الالزم في الشركات التي يتم تدقيقها من قبل المتخصصين قطاعيا مقارنة مع الشركات
التي يتم تدقيقها من قبل غير المتخصصين ،وأشارت الدراسة الى وجود تأثير تفاعل إيجابي بين
التخصص للمدقق واستقاللية مجلس اإلدارة على كفاءة االستثمار ،وأن مجلس اإلدارة ذات الجودة
تكون أكثر فاعلية من خالل تعيين مدققين متخصصين في القطاع ،بما يتفق مع فكرة أن هناك عالقة
بين التخصص القطاع للمدقق واستقاللية مجلس اإلدارة.
واشارت دراسة ( )Soliman, 2020بأن اإلدارة التي لديها آليات جيدة لحوكمة الشركات
تتمتع بأجواء مناسبة إلعداد تقارير مالية شفافة ،مما يساعد على تعزيز دور المدقق وتحسين جودة
التدقيق ،مما يزيد من ثقة المستثمرين في قرارات اإلدارة وتقليل الضغط على اإلدارة وتحسين
كفاءة قرارات االستثمار ،كما توفر آليات حوكمة الشركات الجيدة لإلدارة مناخا جيدا التخاذ
قرارات االستثمار الصحيحة ،كما أن وجود آليات حوكمة جيدة يزيد من جودة التدقيق ،مما يساعد
اإلدارة في الحصول على بيئة جيدة التخاذ قرارات االستثمار بكفاءة أعلى ،أو بعبارة أخرى ،هناك
تأثير هام وإيجابي للتكامل بين حوكمة الشركات وجودة التدقيق على كفاءة االستثمار.
ويالحظ مما سبق بان هناك أواصر ارتباط عميقة بين كل من التخصص القطاعي للمدقق
وكفاءة االستثمار وحوكمة الشركات والمتمثلة في آلياتها األربع وهي (استقاللية وحجم مجلس
اإلدارة ،تركز الملكية ،الملكية المؤسسية)
 .3تصميم البحث :يتضمن هذا الجزء ،مجتمع البحث ،طريقة قياس المتغيرات ،تحليل النتائج
اإلحصائية ،وأخيرا ،اختبار الفرضيات التي قام عليها البحث.
 .1-3اختيار عينة البحث وجمع المعلومات :تم تحديد عينة البحث بالشركات المدرجة في سوق
العراق لألوراق المالية والمنشور تقاريرها على الموقع االلكتروني لهيئة األوراق المالية ،وللفترة
الممتدة من  5122لغاية  ،5122واالستعانة بمكاتب التدقيق المتخصصة قطاعيا والتي دُققت
حسابات تلك الشركات عينة البحث ،وكان معيار اختيار العينة على أساس انتظام التقارير المالية
خالل الفترة المشمولة بالبحث ،اذ أسفر تطبيق المعيار عن قبول ( )25شركة منها ( )6مصارف
و( )6صناعية.
 .2-3متغيرات البحث :يتضمن البحث ثالث انواع من المتغيرات ،يمكن توضيحها كما يلي:
أ .المتغير المستقل :التخصص القطاعي للمدقق :يمكن قياس التخصص القطاعي للمدقق من خالل
النسبة المئوية للنقاط (الحصة) المستخدمة لتدقيق القوائم المالية لقطاع معين في سنة ما الى اجمالي
القطاعات االخرى التي تم تدقيقها من قبل المدقق الخارجي في نفس السنة ،باالتفاق مع دراسة
( ،)Ismail et al., 2019هذا ويمكن حساب التخصص القطاعي للمدقق بالشكل اآلتي:
إيرادات مكتب التدقيق عن تدقيق قطاع معين
في سنة ما
× ٪211
التخصص القطاعي للمدقق =
إجمالي إيرادات مكتب التدقيق في نفس السنة
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ب .المتغير الوسيط :حوكمة الشركات :يمكن قياس حوكمة الشركات من خالل آلياتها والمتمثلة بـ
(استقاللية مجلس اإلدارة ،حجم مجلس اإلدارة ،تركز الملكية ،الملكية المؤسسية) .وقد اعتمد
الباحثان في تحديد هذه المتغيرات على الدراسات السابقة ،والجدول التالي يوضح كيفية قياس هذه
المتغيرات والدراسات المعتدة في قياسها.
الجدول ( :)2قياس آليات حوكمة الشركات
الدراسات المتفق معها
القياس
آليات حوكمة الشركات
نسبة المديرين المستقلين في
استقاللية مجلس اإلدارة
مجلس اإلدارة
))Mahmood et al., 2018
()Bzeouich et al., 2019
عدد أعضاء مجلس اإلدارة
حجم مجلس اإلدارة
نسبة أسهم المالك الذين يمتلكون ()Suman & Singh, 2020
()Soliman, 2020
أكثر من  ٪2من األسهم المصدرة
تركز الملكية
الى اجمالي األسهم المتداولة.
األسهم المملوكة للمؤسسات –
(الرقيبات)5122 ،
غير االفراد-نسبة الى العدد الكلي
الملكية المؤسسية
لألسهم المتداولة.
المصدر :الجدول من اعداد الباحثان
ج .المتغير التابع :كفاءة االستثمار :يمكن قياس كفاءة االستثمار باستخدام نموذج يتنبأ باالستثمار كدالة
لفرص النمو (مقاسة بنمو المبيعات) ،إذ يعد كل من نقص االستثمار (االنحرافات السلبية عن
االستثمار المتوقع) واالفراط في االستثمار (االنحرافات اإليجابية عن االستثمار المتوقع) والتي
يشير كال منها الى عدم كفاءة االستثمار ،وبالتالي تحدث كفاءة االستثمار عندما ال يكون هناك افراط
او نقص عن االستثمار المتوقع ،ونستخدم الفوائض كمؤشر محدد لالنحرافات عن االستثمار
المتوقع .وسيتم قياس كفاءة االستثمار بالقيمة المطلقة لبقايا نموذج االستثمار مضروبا في (،)2-
وباالتفاق مع دراسة ( ،)Biddle et al., 2009هذا يمكن توضيح نموذج كفاءة االستثمار كما
يأتي:
Investi, t = ß0 + ß1Sales Growthi, t–1 +εi,t
اذ ان:
 = Investi,tاالستثمار هو صافي الزيادة في الموجودات الملموسة وغير الملموسة للشركة ()i
للسنة ( )tمقسوما على إجمالي الموجودات في السنة السابقة.
 = Growthi, t-1معدل نمو اإليرادات السنوية للشركة ( )iفي نهاية العام السابق ([ t-1مبيعات
العام الحالي  -مبيعات العام السابق)  /مبيعات السنة السابقة].
 = Ei,tالخطأ المعياري لنموذج االستثمار للشركة ( )iخالل السنة الحالية t
 .3-3تحليل النتائج واختبار الفرضيات :يتم في هذا الجزء من البحث عرض نتائج البحث بعد
تفريغ البيانات المجمعة من التقارير المالية السنوية ومكاتب التدقيق لعينـة البحـث فـي البرنامـج
االحصـائي (.)SPSS Ver. 23
 .1-3-3وصف المتغيرات :يعرض الجدول ( )5قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،
لمتغيرات البحث الثالثة التي تم الحصول عليها من التحليل االحصائي للبيانات.
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الجدول ( :)5نتائج التحليل الوصفي
اعلى
الوسط االنحراف معامل
اقل قيمة
المتغيرات
قيمة
الحسابي المعياري االختالف
13211- 13116 53212 13226 13112
االستثمار
13221- 13226 23222 13525 13215
نمو المبيعات
التابع
13222- 13112- 23211- 13122 13122كفاءة االستثمار
التخصص القطاعي
13115 13652 13212 13226 13551
المستقل
للمدقق
1322
1322
13525 13222 13212
استقاللية المجلس
2311
2311
13512 23122 63211
حجم المجلس
الوسيط
1312
11321 13211 13622 23512
تركز الملكية
1312
1322
13262 13262 13526
الملكية المؤسسية
المصدر :الجدول من اعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي (.)SPSS
يالحظ من الجدول ( )5النتائج اآلتية:
أ .يشير الوسط الحسابي لالستثمار انخفاض مستوى االستثمار بنسبة ال تتجاور  %132من اجمالي
الموجودات .في حين يالحظ ان الوسط الحسابي لنمو المبيعات بان هناك نمو إيجابي على مستوى
العينة اال ان هذا النمو ظهر بصيغة متباينة وفق بيانات مشتتة ألجمالي المشاهدات بداللة االنحراف
المعياري ومعامل االختالف المرتفع .اما كفاءة االستثمار فيشير الوسط الحسابي والذي بلغ نسبته
( )13122-وهذا يدل على انخفاض كفاءة االستثمار .اما الوسط الحسابي للتخصص القطاعي
للمدقق والبالغ نسبته ( )13551فيعطي مؤشر بان نسبة ( )%5531من الشركات قد خضعت
للتدقيق من قبل مدققين متخصصين قطاعيا وهي نسبة ليست كبيرة للغاية وال تعطي موضوعية
عالية لتقرير المدقق ولصحة التقارير المالية.
ب .اما االنحراف المعياري لالستثمار والذي يبلغ ( )13226يدل على ان االنحراف عن الوسط
الحسابي كان منخفضا اال ان هناك تفاوت في مستوى االستثمار بين المشاهدات بداللة معامل
االختالف المرتفع والبالغ نسبته ( ،)53212وقد وصلت اعلى قيمة خالل الفترة هي ( )13116واقل
قيمة تم تسجيلها كانت نسبتها ( ،)13211-اما نمو المبيعات فقد بلغ االنحراف المعياري له
( ) 13525وهذا يدل على االنخفاض عن الوسط الحسابي وارتفاع معامل االختالف والبالغ نسبته
( )23222والذي يشير الى عدم وجود اتساق في اغلب المشاهدات وقد وصلت اعلى نسبة لنمو
المبيعات خالل الفترة ( )13262في حين بلغت اقل نسبة بمقدار ( .)13221-اما االنحراف
المعياري لكفاءة االستثمار عن الوسط الحسابي والبالغ قيمته ( )13122فقد كان منخفضا فضال عن
عدم وجـود تشـتت او تبـاين بيـن الشـركات عينـة البحـث بداللـة معامـل االختالف والبالـغ نسـبته
( ،)23211-واعلى قيمة وصلت اليـه كفـاءة االستثمـار ( )13112-بينمـا اقـل قيمـة كـانت بنسـبة
( .) 13222-واما التخصص القطاعي للمدقق فقد ظهر بصيغة متباينة وفق بيانات مشتتة ألجمالي
المشاهدات بداللة االرتفاع في كل من االنحراف المعياري والبالغ قيمته ( )13226ومعامل
االختالف والذي بلغت نسبته ( )13212وقد وصل اعلى مستوى للتخصص القطاعي للمدقق
ألجمالي المشاهدات ما نسبته ( )13652بينما اقل مستوى كان بنسبة (.)13115
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ج .وفيما يتعلق باليات حوكمة الشركات فقد تراوحت األوساط الحسابية بين ( )13526-63211وقد
بلغ الوسط الحسابي الستقاللية مجلس اإلدارة ما نسبته ( )13212وهذا يدل على ان مجلس اإلدارة
يتمتع باالستقاللية بنسبة  %21اال ان هذه االستقاللية ظهرت متباينة على مستوى عينة البحث
بداللة االنحراف المعياري المرتفع والبالغ نسبته ( )13222واالرتفاع في معامل االختالف والبالغ
نسبته ( )13525وهذا يعني عدم وجود اتساق الستقاللية المجلس في اغلب المشاهدات وقد وصل
اعلى مستوى لالستقاللية خالل الفترة ( )1322بينما اقل مستوى ظهر بنسبة ( .)1322وهذا يتفق
مع دراسة ( )Mahmood et al., 2018والتي اشارت الى ان زيادة عدد األعضاء المستقلين في
مجلس اإلدارة يعمل كآلية حوكمة فعالة.
د .بلغ الوسط الحسابي آللية حجم مجلس االدرة بنسبة ( )63211وهذا يشر الى ان اغلب الشركات
عينة البحث قد تجاوزت ست أعضاء وهو عدد يفي بمتطلبات الحوكمة الجيدة التي تتعلق في تحديد
عدد أعضاء مجلس اإلدارة ،ويشير االنحراف عن الوسط الحسابي والبالغ قيمته ( )23122الى ان
التباين بين الشركات كان مرتفعا هذا فضال عن االرتفاع في معامل االختالف على مستوى عينة
البحث والذي بلغ بنسبة ( ،)131512وقد ظهر أكبر عدد وصل اليه أعضاء مجلس اإلدارة ()2
بينما اقل عدد كان ( )2وهذا يدل على الفجوة في حجم المجلس لعينة البحث.
ه .بلغ متوسط نسبة تركز الملكية لعينة البحث ما نسبته ( )23512وهذا مؤشر بان الشركات لديها
ارتفاع في نسبة األسهم التي يمتلكها أصحاب األسهم الكبار والتي ال تقل نسبة األسهم الممتلكة عن
%2من راس المال المصدر ،ويشير التباين والتشتت بين المشاهدات عينة البحث الى االرتفاع
وذلك بداللة كل من واالنحراف المعياري البالغ نسبته ( )13622ومعامل االختالف البالغ
( ) 13211وهي قيمة كبيرة جدا تدل على تفاوت مستويات تركز الملكية في اغلب المشاهدات
واعلى مستوى تم تسجيله بلغت ( )11321في حين اقل نسبة تم تسجيلها كانت ( )1312وهذا يدل
على الفجوة الكبيرة في االنخفاض في تركز الملكية لعينة البحث.
و .بلغ نسبة الوسط الحسابي للملكية المؤسسية ما نسبته ( )13526وهذا يدل على انخفاض نسبة
االستحواذ في األسهم المملوكة من قبل المؤسسات في الشركات المصرفية والصناعية ،كما ان
هناك ارتفاع في كل من االنحراف المعياري والذي وصلت نسبته ( )13261ومعامل االختالف
الذي وصلت نسبته ( ،)13262وهذا يدل على وجود اختالف ما بين الشركات عينة البحث لمتغير
الملكية المؤسسية وقد كان اعلى مستوى للملكية المؤسسية بنسبة ( )1322بينما اقل مستوى كان
بنسبة (.)1312
 .2-3-3اختبار الفرضيات :ويتم تناول هذه الفرضية كما يلي:
فرضية البحث :يزداد تأثير التخصص القطاعي للمدقق في كفاءة االستثمار عند توسيط آليات
حوكمة الشركات األربع.
تم اسـتخدام البرنامج اإلحصائي ( )AMOS: Ver. 22لقياس هذه التأثيرات المباشرة
وغير المباشرة بين التخصص اقطاعي للمدقق وكفاءة االستثمار بتوسط آليات حوكمة الشركات،
وللتعرف على مستوى معنوية العالقات المباشرة وغير المباشرة بين تلك المتغيرات تم استخدام
طريقة األرجحية العظمى ( ،)Maximum Likelihoodوقد ثبتت معنوية النموذج كما يتضح في
الجدول اآلتي:
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الجدول ( :)1مؤشرات معنوية نموذج عالقات التأثير المباشرة للتخصص القطاعي للمدقق في
كفاءة االستثمار
القيمة المعيارية القيمة المحسوبة
المؤشر
2
13111
< 1312
معنوية كاX )p. value( 5
23111
>1321
مؤشر جودة المطابقة ()GFI
13111
< 1316
الجذر التربيعي لمتوسط البواقي ()RMR
23111
> 1322
مؤشر المطابقة المقارن ()CFI
المصدر :الجدول من اعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي (.)AMOS
يتبين من الجدول ( )1أعاله ،انخفاض في قيمة كال من (كا 5والجذر التربيعي لمتوسط
مربع البواقي والتي بلغت صفر) ،مما يدل على ارتفاع قوة ومعنوية النموذج ،كما أظهرت النتائ ُج
ارتفاعا في قيمة مؤشر جودة المطابقة عن الحد األدنى ( ،)1321حيث بلغت ( ،)2وتشير النتائج
أيضا إلى ارتفاع قيمة مؤشر المطابقة المقارن عن الحد األدنى ( ،)1322حيث بلغت ( ،)2مما يدل
على أن المؤشرات جاءت أعلى من المعايير المحددة ،وهذا يؤكد على ارتفاع جودة النموذج .
وفيما يلي عرض لنتائج التحليل اإلحصائي الختبار هذه الفرضية ،وفقا للنموذج المقترح
لعالقات التأثير المباشر وغير المباشر بين التخصص القطاعي للمدقق وكفاءة االستثمار ،والجدول
( )1يوضح نتائج هذه العالقات عند توسيط آليات حوكمة الشركات.
الجدول ( :)1نتائج تحليل التأثيرات المباشرة وغير المباشرة والكلية للتخصص القطاعي للمدقق في
كفاءة االستثمار عند توسيط آليات الحوكمة
قيمة معامل
قيمة معامل
قيمة معامل
المسار غير
المسار
المتغيرات
المسار الكلي
المباشر
المباشر
التابع
الوسيط
المستقل
حجم المجلس
التخصص
استقاللية المجلس
كفاءة
**
**
**
13125
13111
13122
القطاعي
االستثمار
تركز الملكية
للمدقق
الملكية المؤسسية
** :وتعنى أن االرتباط دال معنويا عند (.)1312
المصدر :الجدول من اعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ).(AMOS
ويتضح من الجدول ( )1أعاله ،زيادة التأثير المعنوي للتخصص القطاعي للمدقق في كفاءة
االستثمار عند توسيط آليات الحوكمة االربع ،حيث بلغت قيمة الزيادة ( ،)13111وهي قيمة التأثير
غير المباشرة مما يعطي نتيجة عن قبول صحة فرضية البحث .بمعنى يزاد تأثير التخصص
القطاعي للمدقق بمقدار ( )13111عند توسيط آليات الحوكمة األربع .ويمكن من صياغة المعادلة
التالية والتي يتم خاللها استخراج التأثير غير المباشر كما يلي:
التأثير الكلي  -التأثير المباشر= التأثير غير المباشر ،أي ()13111 = 13122 -13125
االستنتاجات والتوصيات :توصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات أهمها ما يلي:
اوالً .االستنتاجات:
 .2وجود اتفاق نسبي بين الباحثين والكتاب والمنظمات المهنية على أهمية وضرورة التخصص
القطاعي في مجال التدقيق كنتيجة للفوائد المتحققة منه وبسبب التطورات وتعقد وازدياد حجم
االعمال واالنشطة وتنوع المعالجات المحاسبية باختالف القطاعات غالبا.
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 .5تعد حوكمة الشركات وآلياتها من الموضوعات التي تهم العديد من الباحثين والمنظمات المهنية
الدولية في فروع عديدة من المعرفة ،وخاصة دورها في الحد من االزمات المالية في الشركات في
البيئة العراقية لما لها من دور في ترشيد عملية إدارة ومراقبة الشركات ،فضال عن دور الحوكمة
في جذب االستثمارات ودعم االقتصاد المحلي طويل االجل والقدرة التنافسية.
 .1أظهرت نتائج البحث التطبيقية خالل الفترة الممتدة ( )5122-5122ان جميع الشركات عينة
البحث لديها مستوى منخفض من المدققين الخارجيين الذين يتميزون بالتخصص القطاعي ،وقد
يرجع ذلك الى عدم إدراك تلك الشركات ألهمية التخصص القطاعي للمدقق.
 .1على الرغم من أهمية االستثمار في الشركات في البيئة العراقية فقد ظهر النتائج انخفاض في
مستوى االستثمار ،بينما كان هناك ارتفاع في نمو المبيعات على مستوى العينة ،اما كفاءة االستثمار
فقد ظهرت بقيمة سالبية في كل من الشركات عينة البحث وهذا يعني عدم استغالل الفرص
االستثمارية ذات صافي القيمة الحالية الموجبة.
 .2بالنسبة آلليات حوكمة الشركات فان النتائج تشير الى ان جميع الشركات عينة البحث لديها حجم
مجلس إدارة يزيد عن ست أعضاء وهذا عدد يفي بمتطلبات حوكمة الشركات الجيدة ،وكذلك ان
اغلب الشركات لديها مستوى متوسط ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلين ولها نسبة تركز عالية من
كبار المساهمين الذين يمتلكون نسبة  %2او أكثر من راس مال الشركة ،فضال عن انخفاض نسبة
األسهم التي تمتلكها المؤسسات-غير االفراد-في تلك الشركات.
 .6يزداد تأثير المدقق المتخصص قطاعيا في كفاءة االستثمار عند توسيط حوكمة اليات الشركات.
ثانياً .التوصيات:
 .2ضر ورة تأكيد الهيئات التشريعية والتنظيمية لمهنة التدقيق في العراق ومنها مجلس مهنة مراقبة
الحسابات على مكاتب التدقيق بوجود مستوى مقبول من التخصص في قطاع معين.
 .5ضرورة اهتمام الشركات المصرفية والصناعية في البيئة العراقية بصورة أكبر في تطبيق آليات
حوكمة الشركات وبشكل أكثر فاعلية ،نظرا لدور هذه اآلليات في تعزيز الدور الرقابي واالشرافي
على إدارة تلك القطاعات لينعكس ذلك في أدائها ككل.
 .1تشجيع مكاتب التدقيق العراقية بالتخصص القطاعي لما لذلك من أهمية ،إذ يزيد من قدرة شركة
التدقيق على التعرف على مشاكل القطاع ويمكنها من التخطيط الجيد لعملية التدقيق الذي يساهم في
القدرة على اكتشاف االخطاء والتحريفات الجوهرية في القوائم المالية ،وبالتالي تقديم خدمات تدقيق
ذات كفاءة عالية.
 .1تطوير وتفعيل القوانين التي تحمي المساهمين وعلى وجه الخصوص األقلية من حملة األسهم نتيجة
لألضرار التي قد تلحق بهم من إدارة الشركات لتوفير الحماية الستثماراتهم وزيادة قدرة الجمهور
على اتخاذ القرارات االستثمارية المناسبة.
المصادر
اوالً .المصادر العربية:
أ .الرسائل واألطاريح:
 .2الرقيبات ،عبير محمد قاسم ،)5122( ،أثر هيكل الملكية على األداء في الشركات المساهمة العامة
الصناعية األردنية :دراسة تطبيقية ،رسالة ماجستير في المحاسبة ،جامعة اليرموك ،كلية االقتصاد
والعلوم االدارية ،األردن.
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 .5السمادوني ،حماده فتح الله محمد ،)5151( ،أثـر هيكـل الملكية وخصـائص مجلـس اإلدارة على
مستوي اإلفصاح االختياري عن المخاطر غير المالية ـ مع دراسة تطبيقية ،رسالة ماجستير في
المحاسبة ،كلية التجارة ،جامعة كفر الشيخ ،مصر.
 .1عبد اللطيف ،محمد ناظم ،)5151( ،تأثير التخصص القطاعي للمدقق في دعم آليات حوكمة
الشركات وانعكاسه في الحد من إدارة األرباح "بحث تطبيقي على عينة مختارة من شركات
"المصارف" المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية ،رسالة مقدمة للحصول على شهادة
المحاسب القانونية غير منشورة ،المعهد العربي للمحاسبين القانونيين ،العراق.
ب .الدوريات:
 .2بصبوص ،أحمد يسين عبد الرازق ،)5122( ،أثر معايير بازل على كفاءة االستثمار بالبنوك
التجارية المقيدة بالبورصة المصرية :دراسة تطبيقية ،مجلة الدراسات التجارية المعاصرة ،العدد،2
كلية التجارة ،جامعة كفر الشيخ ،مصر.
 .5الحناوي ،السيد محمود ،)5122( ،أثر هيكل الملكية علي جودة التقارير المالية :دارسة
تطبيقية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ،مجلة البحوث المحاسبية ،كلية التجارة ،جامعة
طنطا ،مصر.
 .1الصغير ،محمد السيد محمد ،المحارفي ،عبد الرحمن بن أحمد ،)5122( ،دور التخصص القطاعي
لمراجع الحسابات الخارجي في تفعيل تطبيق إجراءات حوكمة الشركات في المملكة العربية
السعودية :دراسة ميدانية ،المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل/العلوم اإلنسانية واإلدارية ،كلية إدارة
األعمال ،جامعة الملك فيصل األحساء ،المملكة العربية السعودية
 .1جاسم ،مثنى روكان ،عبد الله ،بشرى نجم ،تأثير حوكمة الشركات في الحد من ممارسات إدارة
األرباح ،مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،المجلد  ،22العدد ،12كلية اإلدارة واالقتصاد،
جامعة تكريت ،العراق.
 .2عمران ،صالح محمد ،)5122( ،حوكمة الشركات ومشكالت الوكالة (حالة اإلفصاح عن
معلومات إدارة المخاطر) :دراسة تحليلية ميدانية ،مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ،العدد،22
كلية التجارة ،جامعة أسيوط ،مصر.
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