
 المستخلص: 

 دور حوكمة الشركات في تحسين وظيفة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية 

 دراسة ميدانية على الشركات الصناعية في حضرموت 

 إعداد 

 سيف ناجي صالح بن حدجان

الشركات في تحسين وظيفة التدقيق الداخلي في الشركات   هدفت هذه الدراسة إلى معرفه دور حوكمة
الصناعية المسجلة لدى مكتب الصناعة والتجارة في محافظة حضرموت )الساحل والوادي( وبيان 
البيانات من مصادرها،  مدى تطبيق الحوكمة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في جمع 

السابقة في إعداد االستبيان وتوزيعه على عينه الدراسة  واالعتماد على الدراسة النظرية والدراسات  
( استمارة استبيان من إجمالي االستمارات  45( شركة صناعية، وبلغت الردود )60المتمثلة في)

 الموزعة.  

وخلصت الدراسة إلى: أن لتطبيق حوكمة الشركات أثر إيجابي في تحسين وظيفة التدقيق الداخلي،  
الحوكمة بدرجات متفاوتة حيث حصل مبدأ وجود إطار فعال   وكان لجميع مبادئ  ايجابي  دور 

وهو   بمتوسط  تأثير  درجة  أكبر  على  حقوق   4.24للحوكمة  حماية  مبدأ  من  كل  حصل  بينما 
. 3.89المساهمين والمعاملة المتساوية ومبدأ اإلفصاح والشفافية على أقل درجة تأثير بمتوسط وهو  

لصناعية في حضرموت بالتطبيق األمثل والفعلي لحوكمة  وأوصت الدراسة بأهمية قيام الشركات ا
الشركات من قبل المهتمين بالحوكمة مثل نادي رجال االعمال اليمنيين وغيرهم وكذلك االهتمام  

 األكاديمي بحوكمة الشركات من خالل زيادة الدراسات في هذا المجال. 
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This study aimed to investigate the role of corporate governance in improving the 

internal audit function in industrial companies registered with the Office of Industry 

and Trade in Hadramout Governorate (Coast and Valley areas) and to demonstrate the 

extent of the application of governance, and the descriptive and analytical approach has 

been applied in this study to collect data. Theoretical study and literature were applied 

in preparing the questionnaire and distributing it to the study sample of (60) units 

(internal audit department) at industrial companies. The number of responses of the 

distributed questionnaire reached (45).  

The study findings include: The application of corporate governance has a positive 

impact on improving the internal audit function. All principles of governance have had 

a role to varying degrees, as the principle of an effective governance framework has the 

highest degree and medium impact at 4.24, while the principle of protecting 

shareholders' rights, equal treatment and the principle of disclosure and transparency 

have scored the lowest degree at 3.96. And  the study has recommended it is importance 

for industrial companies in Hadramout to optimally and effectively implement 

corporate governance by holding training sessions by those interested in governance, 

such as the Yemeni Businessmen Club and others. The study has also recommended it 

is important to pay further academic interest in corporate governance by increasing 

studies in this field . 

 


