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ضوابط ب ردنية المساهمةالشركات األ مدى التزام تقييم
حوكمة  عملها لتعزيز آلياتتشكيل لجان التدقيق و
 دراسة ميدانية: الشركات

  

   المومنياهللا عبدالدكتور محمد 

  كلية الدراسات االقتصادية واإلدارية

  األردن -جامعة جدارا
  

  الملخص

ت األردنية المساهمة العامة المساهمة بـضوابط       تقييم مدى التزام الشركا   هدفت هذه الدراسة إلى     
 لتحقيق هـدف الدراسـة وزعـت    .تشكيل وآليات عمل لجان التدقيق في تعزيز حوكمة الشركات   

ضـوابط  : شركة مساهمة مكونة من جـزأين ) 67( على أعضاء مجالس اإلدارة يمثلون  استبانات
 التي استردت بعـد توزيعهـا علـى         بلغ مجموع االستبانات  .  تشكيل وآليات عمل لجان التدقيق    

 واسـتخدم  .اسـتبانة ) 118(وبشكل صالح لتحقيق أغراض هذه الدراسة      أعضاء مجالس اإلدارة    
 ومن أهم النتائج التي     .لفحص بيانات الدراسة واختبار فرضياتها    ) ت(اإلحصاء الوصفي واختبار    

 ضـوابط تـشكيل لجـان     لكل منتلتزم بدرجة متوسطةتوصلت إليها الدراسة أن مجالس اإلدارة  
إذ تشير هذه النتائج إلى أن لجان التدقيق ال تزال تفتقر إلى االسـتقاللية              . التدقيق وآليات عملها  

  .وقد قدمت الدراسة بعض التوصيات في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها. والفعالية الكاملة

لجان ت عمل لجان التدقيق،     حوكمة الشركات، ضوابط تشكيل لجان التدقيق، آليا      : كلمات مفتاحية 
  .، لجان التدقيق، الشركات المساهمةالتدقيق
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  :مقدمة
 قتصاديات الدول المتقدمة والناشئة،  ا في العديد من      وتطبيقاتها  بقواعد حوكمة الشركات   االهتمامتزايد  
جارة وية منظمة الت   االنفتاح االقتصادي الكبير بين الدول ودخول العديد من الدول في عض           نتيجة وذلك

حركـة  وتفاقات التجارية الحرة بين العديد من الدول وانتشار الشركات المتعددة الجنسية، العالمية واال 
 أصبح لزاماً على الحكومات والجهات المهنية والمنظمات ذات العالقة وضـع أطـر              ،رؤوس األموال 

 يجابيـاً إما ينعكس   شرافي، م دورها الرقابي واإل  وضوابط حاكمة لمساعدة مجالس إداراتها في تعزيز        
على كفاءة األسواق المالية، وزيادة ثقة المساهمين وذوي المصالح، مع ضـمان التـشغيل األمثـل                

  الشركات الرائـدة     كبرى دارية في اإلفضائح  المالية و النهيارات  حدوث  اال  ل وكان .للموارد االقتصادية 
 وروسيا كـشركة    ةسيآية  ودول شرق     مريكدول العالم كالواليات المتحدة األ    العمالقة في العديد من     و

وراق  كثير من المؤسسات الدولية وبورصـات األ       نتيجة لذلك سارعت   .الخ ...انرون وشركة ورد كم   
 واألعـراف المالية والمنظمات المهنية في العديد من الدول بوضع مجموعة من القوانين والـضوابط       

 الـشركة، وذلـك لحمايـة    إدارةليـة علـى    للرقابة المالية وغيـر الما  األخالقية والمبادئ   واألنظمة
 وتعزيز الثقة والمصداقية  في اإلداري ذات العالقة من التالعب المالي والفساد       طرافواألالمستثمرين  

 والسـيما  مـستخدموها    إليهاالمعلومات المحاسبية المحتواة في القوائم المالية المعلنة، التي يحتاج          
 وقد سميت مجموعة الضوابط والمبادئ بحوكمـة        ، المالية األوراقن في سوق    ين المتعامل يالمستثمر
 . خـسائر فادحـة     فيهـا  نو، وتكبد المساهم  إليها اقتصاديات الدول التي تنتمي      تتأثروقد   ،الشركات
 فشل  أووجود ضعف    إلى ذلك   ىوعز ، في الشركات  اإلدارية الهيئات   إلى  عن ذلك   المسؤولية ونسبت

 قـصور فـي عمليـات المـساءلة         إلـى  وكذلك   ، والرقابة فاإلشرا في عمليات    اإلدارةلدى مجالس   
ارتكـاب المخالفـات   ، وواإلداري مما ساعد على انتشار الفساد المـالي        المديرين ألخطاءالمؤسسية  

 وافتقار الشفافية والوضوح والدقة في البيانات المالية المعلنة ممـا جعـل             المتعلقة بالعمليات المالية  
 المالية غير قـادرين     األوراق  سوق ن في ون والمتعامل و المستثمر همأبرز ذات العالقة ومن     األطراف

  . الرشيدةاالقتصادية على اتخاذ قراراتهم

 بشكل فعال يجب أن يكون لهـا  شرافية والرقابيةإل اابمسؤولياته أن تفي   اإلدارةوحتى تتمكن مجالس    
كون هياكـل  تأن  لبيتطوهذا   شؤون الشركة ،     ىالقدرة على ممارسة الحكم الموضوعي المستقل عل      

 إحـدى   لجنة التدقيق  د وتع . التنفيذيين وغير التنفيذيين   األعضاء مكونة من مزيج من      اإلدارةلس  امج
 األعـضاء  من   األقل على وتتكون لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء        ، المنبثقة من مجلس اإلدارة    اللجان

المالية والمحاسبية، والدراية بطبيعة    غير التنفيذيين، الذين يجب أن يتوافر لديهم الخبرة في الشؤون           
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، وكذلك بـين المـدققين   اإلدارة التنفيذية ومجلس    اإلدارة تمثل حلقة الوصل بين      ي وه نشاط الشركة، 
 ،حوكمة الـشركات  ل  الرئيسية ركائزال لجان التدقيق من     وتعد،  اإلدارةالداخليين والخارجيين ومجلس    

 العديـد  لهـا  حددت  وقد.حوكمة الشركات من تطبيق قواعد  يمكن من خاللها التأكد   التي األداة تمثلو
 بحيث يكون لها دور في تحسين في مهامها، نوعية خدماتمن المهام والواجبات ويأمل منها أن تقدم    

نظم الرقابة الداخلية، ودعم استقاللية المدقق الخارجي، وتعزيز مصداقية القوائم المالية، ممـا يعيـد         
  .  ذوي العالقة في الشركةافلألطرالثقة والطمأنينة 

 يتطلب من مجالس     في أداء عمل لجان التدقيق      والفاعلية واالستقالليةوالكفاءة  لتحقيق الموضوعية   و
، وأن  ألعـضاء اللجنـة  عند اختيارهامجموعة من الضوابط والمعايير ب تلتزم نأ ها عند تشكيل اإلدارة

وقد تناولت العديـد مـن       .إليها الموكلة   مالعاأل في   إلرشادها ةمكتوب عمل مفصلة و   آلياتيكون لها   
 لتلك  هذه الدراسة امتداداً دور لجان التدقيق في الشركات وفاعليتها، وتعد     واألجنبيةالدراسات العربية   

ة  مد ذ الشركات المدرجة في البورصة بتشكيل لجان تدقيق من        ألزمت الدول التي    من األردن .الدراسات
لذلك جاءت هذه الدراسـة      .حوكمة الشركات لتوجهات العالمية بتفعيل    ل استجابة وذلك،  قصيرة نسبياً 

تـشكيل لجـان التـدقيق       ضوابطب المساهمة األردنية لبيان مدى التزام الشركات       الواقع الفعلي  لتقييم
  .حوكمة الشركاتلتعزيز  عملها، آلياتو

  :مشكلة الدراسة
تـدقيق ضـمن الهيكـل التنظيمـي     برز اهتمام ملحوظ خالل العقود الماضية بضرورة وجود لجـان        

 بتشكيل لجـان التـدقيق وفـق    اإلدارةمجالس  نجاح عدي و،متعددة واجبات   إليهاأسند  وقد   للشركات،
 عمـل   آليـات ها وفق   أعمالوأن تمارس    ،تهم واستقاللي تهموخبرأعضائها   ةضوابط تركز على كفاء   

 نإلجابة ع ل ك جاءت هذه الدراسة     لذل . لنجاح حوكمة الشركات   األساسيةأحد العناصر   يعد  موضوعة  
  :اآلتيةالتساؤالت 

لجان التـدقيق بمـا     تشكيل  ضوابط  ب المساهمة في الشركات األردنية     اإلدارةمجالس   تلتزمهل   .1
  ؟حوكمة الشركاتيعزز 

 في الـشركات األردنيـة   اإلدارةمجالس   من قبل ة موضوع لجان التدقيق عملل آلياتوجد  ت هل .2
  ؟شركاتحوكمة ال لتعزيز المساهمة
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 :الدراسةأهمية 

  فـي حوكمـة     همـاً م  دوراً وتؤدي والرقابة   اإلشراف عن مجلس اإلدارة في       وكيالً لجان التدقيق تعد 
منها ما يرتبط بعمل المدقق الخارجي ومنها ما يرتبط بتقيـيم            عديدة   إليها، فالمهام الموكلة    الشركات

تأتي  لذلك  . وأخرى تتعلق بإعداد التقارير المالية     نظم الرقابة الداخلية ودعم استقاللية المدقق الداخلي      
، المـساهمة  فـي الـشركات   تشكيل لجان التـدقيق    واقع  لتدرس  أنها جاءت   من  الدراسة  هذه أهمية

 في الـشركات    اإلدارةمدى التزام مجالس    ف  ، وذلك من خالل تعر     هاأعمالوالكيفية التي تمارس بها     
للوقـوف علـى    اللجنـة،  أعضاءلكيفية التي يتم بها اختيار  و ا هاتشكيلضوابط    ب المساهمة األردنية

  كافةً الشركات المدرجة في البورصة هيئة األوراق المالية ألزمت وذلك بعد أن     ،هاعمالكيفية تأديتها أل  
يف ض ولت ،حوكمة الشركات  للدراسات التي أجريت على      اًامتداد هذه الدراسة تعد   ،تشكيل لجان تدقيق  ب

  . عملهاآليات تشكيل لجان التدقيق وضوابططبيعة بعداً مكمالً عن 

  :هدف الدراسة
  : تي تحقيق اآلإلىالدراسة   هذهت هدف

  .ضوابط تشكيل لجان التدقيقب  المساهمة مدى التزام مجالس اإلدارة في الشركات األردنيةتقييم -1

 . في الشركات األردنية المساهمة عمل للجان التدقيقآلياتجود وتقييم مدى  -2

  :ات السابقةالدراس
تناول العديد من الدراسات العربية واألجنبية دور لجان التدقيق وفاعليتها في الـشركات، إذ تناولـت           

دراسة تشكيل واستقاللية لجنة التدقيق وعالقتهـا  ) Carcello & Neal, 2000(كارسيلو ونيل  دراسة
 هـذه   بينت  عثرة مالياً، وقد    بتقرير المدقق الخارجي حول رأيه باستمرارية الشركة في الشركات المت         

  :الدراسة النتائج اآلتية

في لجنة التـدقيق، قـل   ) Affiliated Directors( كلما زادت نسبة األعضاء من الشركات الحليفة -
  .احتمال استالم تقرير من مدقق الحسابات الخارجي يتعلق بعدم االستمرارية

المتعثرة التي تكون نسبة األعـضاء مـن        ال يرغب المدقق الخارجي بتعديل تقريره في الشركات          -
 .في لجنة التدقيق كبيرة) Affiliated Directors(الشركات الحليفة 
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حوكمـة   آليات كلما كانت لجنة التدقيق المشكلة مكونة من أعضاء مستقلين كانت فاعلة كآلية من     -
  .  في إجراءات التقارير الماليةالشركات

جان التدقيق في الشركات األردنية المساهمة العامة من وجهـة          فعالية ل ) 2001الفرح،  (وقد تناولت   
شركة في عام   ) 29(نظر مديري التدقيق الداخلي في الشركات التي لديها لجان تدقيق والبالغ عددها             

2000  نت الدراسة أن لجان التدقيق تتمتع بفاعلية من وجهة نظر التدقيق الداخلي وال تتمتـع     ، وقد بي
ر التدقيق الخارجي، وقد أوصت الدراسة بضرورة أن تلزم هيئة األوراق المالية          بفاعلية من وجهة نظ   

األردنية الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة بتشكيل لجان تدقيق وأن توضح لها المهام،          
  .وأن تفصح الشركات عن وجود لجنة التدقيق لديها

 استقاللية لجنة التـدقيق،  فيالقتصادية المؤثرة تناولت المحددات اف) Klein, 2002(أما دراسة كالين 
 وقـد  1993-1991منشأة للـسنوات  ) 803(وقد أجريت الدراسة التي قام بها على عينة مكونة من   

معدل النمو، والخسائر، ونسبة المديونية، ونـسبة       :  استقاللية المدقق  فيدرست تأثير العوامل اآلتية     
في لجنة التدقيق، ونـسبة أعـضاء   ) من أسهم الشركة% 5 الذين يملكون أكثر من   (كبار المساهمين   

وعدد أعضاء اللجنة، وتـم      اللجنة التنفيذيين، ونسبة أعضاء اللجنة الذين يملكون أسهماً في الشركة         
التعبير عن استقاللية أعضاء لجنة التدقيق من خالل قياس نسبة األعضاء الخارجيين فـي اللجنـة،                

  :ة إلى اآلتيوحجم الشركة، وقد توصلت الدراس

هناك عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة إحصائية ما بين استقاللية لجنة التدقيق وكـل مـن حجـم                   -
  .مجلس اإلدارة ونسبة األعضاء الخارجيين في مجلس اإلدارة

هناك عالقة ارتباط سلبية ذات داللة إحصائية ما بين اسقاللية لجنة التدقيق وكل من معدل النمو،                 -
من أسهم الشركة في لجنة التدقيق، ونـسبة        % 5ساهمين الذين يملكون أكثر من      ونسبة كبار الم  

 .أعضاء اللجنة التنفيذيين

  .تزداد استقاللية لجنة التدقيق كلما كان أعضاء اللجنة من األعضاء الخارجيين -

 فـي الـشركات   حوكمـة الـشركات  ، أهمية تطبيـق  )Glasgow, 2002(وقد تناولت دراسة كالسكو 
الذي صدر فـي  ) Sarbanes – Oxley(عامة األمريكية، وناقشت القانون األمريكي الجديد المساهمة ال

يتضمن مواد يمنع من خاللها مدقق الحـسابات    إذ  ،  حوكمة الشركات المتعلق بالمحاسبة و   2002عام  
من تقديم أية خدمات استشارية مثل مسك الدفاتر أو تصميم النظام المحاسـبي أو خـدمات التقيـيم،            

  .لشركة موضع التدقيق، وذلك من أجل تعزيز استقالليتهى الإا من الخدمات المقدمة وغيره
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 دور لجان التدقيق المنبثقة من أعضاء مجلس اإلدارة بعـد  تناولتف )Spira, 2003(أما دراسة سبيرا 
 القـرار، وال تقـدم تقاريرهـا    اتخـاذ م، وهي ال تملك سلطة 1992صدور تقرير لجنة كادبوري عام   

نت الدراسة االفتراضات الواجب توافرها في لجنة التـدقيق وهـي            إلى الهيئة العمومية، وبي    مباشرة
االستقاللية في عملها، وقد وضحت الدراسات والتقارير الصادرة من المنظمات المهنية بأن استقاللية             

جدت لتعطي ، وأنها و)الخارجيين(لجان التدقيق تتحقق إذا كان أعضاء اللجنة من األعضاء المستقلين  
حكمها بجودة التقارير المالية وتدعم استقاللية المدققين الخارجيين والداخليين، وتدعم نظم الرقابـة             

  : في الشركات، وبدأت تثار تساؤالت عديدة عن كيفية قيامها بدورها بفاعلية منها

  كيف تعمل لجان التدقيق؟ -

 كيف تكون لجان التدقيق مستقلة؟ -

  في أعضاء اللجنة؟ما الشروط الواجب توافرها -

 كيف تدعم استقاللية المدققين الخارجيين والداخليين؟ -

  .ما دور مجلس اإلدارة -

  كيف تقوم لجان التدقيق بالمهام المحددة لها؟: اآلتيوقد ختمت الدراسة بالسؤال الكبير 

ن التويجري وآخرون وقد بي)Al-Twaijry, et al., 2003 (  ن قصوراً في الصالحيات الممنوحـة للجـا
 بسبب العالقـة   السعودي، وذلك عمال في قطاع األ   التدقيق ، وأن استقاللية لجان التدقيق موضع شك       

 الخبـرة فـي     إلىالوثيقة القائمة بين أعضاء اللجنة واإلدارة التنفيذية، وكذلك افتقار أعضاء اللجنة            
المدققين الخارجيين  الشؤون المالية والمحاسبية، وفشل لجان التدقيق بإيجاد عالقة وثيقة مع كل من             

  .والداخليين

-Sarbanes(ن أهمية دور القانون األمريكـي الجديـد   ، لتبي)Oracle, 2003(وجاءت دراسة أوراكل 

Oxley (              في زيادة دقة اإلبالغ المالي في الشركات األمريكية بشكل عام وفي شـركة أوراكـل بـشك
ضمن التقريـر المـالي والمتعلقـة    خاص، وكيف عمل هذا القانون على تحسين اإلفصاحات الواردة          

  .بالرقابة الداخلية والنشاطات التشغيلية للشركة

 ومستوى حوكمة الشركات بين بحثت العالقة ف (Mangena and Pike, 2005)دراسة مانجينا وبيكأما 
ثر بعض خصائص أعـضاء لجـان التـدقيق    ، وذلك من خالل دراسة أ في التقارير المرحلية  اإلفصاح
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 القوائم في   اإلفصاح هم الشركة، وخبراتهم في الشؤون المالية، وحجم اللجنة على مدى         كملكيتهم ألس 
  : الدراسة النتائج اآلتيةبينت وقد . المالية المرحلية على الشركات المدرجة في بورصة لندن

 سلبية ما بين ملكية أعضاء لجنة التدقيق ألسهم الشركة ومستوى     إحصائيةعالقة ذات داللة    هناك   -
  .صاحاإلف

 .هناك عالقة ذات داللة إحصائية إيجابية ما بين الخبرة في الشؤون المالية ومستوى اإلفصاح -

 .اإلفصاح ما بين حجم لجنة التدقيق ومستوى إحصائية يوجد عالقة ذات داللة يست هناكل -

ا  ترتكز عليهأنساسية التي يجب  العناصر األ(Bromilow &Berlin, 2005)وقد بين بروميلو وبرلين 
لى خطـة عمـل موضـوعة    إ تستند   ومهامها بفاعلية وكفاءة، بحيث    هاأعماللجان التدقيق في تأدية     

 معد  أعمال بشكل منتظم وكلما دعت الحاجة، وأن تكون اجتماعاتها وفق جدول            تجتمع دورياً و لديها،
يين  المـدقق  تناقش لجـان التـدقيق  ن بصورة رسمية، وأ    محاضر االجتماعات  ن يتم تدوين  وأ،  مسبقاً

  . همأعمالب التنفيذية في القضايا ذات الصلة واإلدارةالداخليين والخارجيين 

تقييم التجربة األردنية لقياس مدى توافر المتطلبات ) 2006سويطي، (وفي هذا السياق تناولت دراسة    
       نت الدراسة أن تقريبـاً الـشركات المـساهمة   األساسية لممارسة لجان التدقيق دورها بفاعلية، إذ بي 

ال تتوافر لهذه اللجان بشكل عام المتطلبات لكن   فيها لجان تدقيق، و     كافةً العامة المدرجة في البورصة   
،  واسـتقالليته هم في فاعلية المدقق الخـارجي  ماألساسية لممارسة دورها بفاعلية، وليس لها تأثير        

ـ                ات التنظيميـة   وكان من أبرز توصيات الدراسة أن تقوم هيئـة األوراق الماليـة األردنيـة والجه
والتشريعية بإجراء التعديالت التشريعية الالزمة المتعلقة بتشكيل لجان التدقيق لتتمكن مـن قيامهـا              

  .بالمهام المناطة بها بكفاءة وفاعلية

 في تناولت أثر وجود لجان التدقيق في الشركات  فقد)Chen, et al., 2008(ن يأما دراسة جين وآخر
 وذلك مـن خـالل   ،م1998 عام Blue Ribbon بعد صدور تقرير Earnings-Returnعوائد األرباح 

دراسة عينة مكونة من الشركات األمريكية واألجنبية الموجود فيها لجان التدقيق والشركات األجنبيـة   
المسجلة في الواليات المتحدة األمريكية التي ال يوجد فيها لجان تدقيق، وكان من أبرز نتائج الدراسة                

  : اآلتي

األرباح للشركات التي لديها لجان تدقيق األمريكية أكبر من الشركات األجنبية التـي لـيس           عوائد   -
  .لديها لجان تدقيق
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  . أجنبيةمال يوجد فرق في عوائد األرباح للشركات التي لديها لجان تدقيق سواء أمريكية أ -

ان التدقيق وقيمة العالقة ما بين استقاللية لج) Chan & Li, 2008(ولي ووفي هذا السياق درس جان 
ت النتائج وجود عالقة إيجابية ذات نشركة، إذ بي) 200(على عينة مكونة من ) Firm Value(المنشأة 

داللة ما بين أعضاء اللجنة الخبراء المستقلين وقيمة المنشأة، وهناك عالقة سلبية ما بين استقاللية                
، اإلدارةجان المنبثقـة عـن مجلـس    عضو لجنة التدقيق وتعدد اشتراكه في أكثر من عضوية من الل      

  . عالقة إيجابية ما بين خبرة عضو لجنة التدقيق في الشؤون المالية وقيمة المنشأةهناكوأيضاً 

  :فرضيات الدراسة
ن على النحـو    االتاليت نافرضيتال ِتيغَِص،  هاوالتوصل إلى النتائج المتوخاة من    الدراسة  لتحقيق أهداف   

  :اآلتي

HO1 :   جان التدقيق لتعزيز ل تشكيل ضوابطب األردنية المساهمة في الشركات   اإلدارةمجالس   تلتزمال
   .حوكمة الشركات

HO2 : الشركاتحوكمة ز يلتعز المساهمةلشركات األردنية ا  في عمل للجان التدقيقآلياتوجد ت ال .  

  :منهجية الدراسة
 المنهج  مِدخْلمتعلقة به، فاستُ   للحصول على البيانات ا    ننجاز هذا البحث على منهجي    إاعتمد الباحث في    

 الكتـب   خاصة بالجانب النظري مـن المـصادر المتاحـة مـن          االستنباطي للحصول على البيانات ال    
 والخـروج   ، ذات العالقة بموضوع البحث من أجل توضيح المفاهيم األساسية للموضـوع           والدوريات

اسـتُخِْدم   وقد .مين بهذا الموضوعبتصميم للدراسة يحقق أهدافها ويخرج بنتائج مفيدة للباحثين المهت    
، وذلك من خـالل إعـداد       تْسِر التي تتعلق بالظاهرة التي د     األوليةالمنهج االستقرائي لجمع البيانات     

  .ستبانة وجهت ألعضاء مجلس اإلدارةا

 وقد صتمـ  و ، االستبانة من خالل استعراض األدبيات التي بحثت في هذا الموضوع          م فقـرات  تْيغَص 
: ن فقرة موزعة على مجالين    ي وأربع اًحيث وضع الباحث تسع   . انة بما يتناسب وأهداف الدراسة    االستب

) 25( وتضمن المجـال الثـاني     التدقيق،فقرة تتعلق بضوابط تشكيل لجان      ) 24(تضمن المجال األول    
 بحيث) 5-1( واستخدم الباحث نظام ليكرت ذا الخمس درجات         .التدقيق عمل لجان    آلياتفقرة ترتبط ب  
 مـدى  ولتقيـيم  .دائماً) 5(غالباً، و) 4(أحياناً، و) 3(نادراً، و ) 2(كال على اإلطالق، و   ) 1(يعني الرقم   



  المومنيهللاعبد امحمد                                  2010- األول العدد -26 المجلد –والقانونیة االقتصادیة للعلوم دمشق جامعة مجلة

 

 245 

 مجالس  جانبمن  لها   عمل   آلياتوجود    تشكيل لجان التدقيق ، ومدى الحرص على       ضوابطب االلتزام
 إذا كان الوسط  عاٍلتزامال: اآلتي على النحو االلتزام مدى لتقييماإلدارة، وضع الباحث ثالثة مستويات     

 اقل -3 متوسط إذا كان الوسط الحسابي يقع في الفئة من           التزام ، و  5-4الحسابي يقع في الفئة من      
وللتأكد من صـدق  . 3قل من أ -1 منخفض إذا كان الوسط الحسابي يقع في الفئة من التزام، و 4من  

علياً ما ينبغي قياسه قام الباحث بالتأكد من  في هذه الدراسة يقيس ف    استُخِْدم  األداة وأن المقياس الذي     
بعرضها على مجموعة من المختصين األكـاديميين، كمـا   ) Face Validity(الصدق الظاهري لألداة 

وزاالستبانة على عينة مختارة من مجتمع الدراسة ِتع )Pilot Study (ف مدى فهم هـذا  وذلك لتعر
 قام الباحث بالتعديل المطلوب     وقدرجة وضوحها وسهولتها    المجتمع للعبارات واأللفاظ المستخدمة ود    

  .على الفقرات التي أدت إلى صعوبة في الفهم

وقام الباحث بقياس ثبات األداة لغايات التحقق من مقدار االتـساق الـداخلي ألداة الدراسـة وذلـك                  
لحصول عليها بعد إلجابات عينة الدراسة التي تم ا) Cronbach Alpha(باستخدام معامل كرونباخ ألفا 

وهـو  %) 85.39(لفا ألداة الدراسـة     أتوزيع االستبانة عليهم، بلغ معامل االتساق الداخلي كرونباخ         
  ).Coake and Steed,2001%(60أعلى من القيمة المقبولة كحد أدنى لالتساق الداخلي التي تقدر بـ 

  :وعينتهامجتمع الدراسة 
 شركة، )1()211( التي يبلغ مجموعها المساهمة العامة يتكون مجتمع الدراسة من الشركات المساهمة    

شركة مساهمة، وزع عليهـا  ) 67(إذ بلغ حجم العينة    .  العينة بالطريقة العشوائية البسيطة      رتواختي
العـامون،  والمـديرون   مجـالس اإلدارة ،      رؤساء( على أعضاء مجلس اإلدارة فيها       استبانة) 155(

استبانة ) 118(ن أن الصالح لالستخدام منها بلغ       ذه االستبانات تبي  وبعد فرز ه   . )نو المالي يرونوالمد
، وهي نسبة جيدة في حالة استخدام االسـتبانة كوسـيلة لجمـع       %)76(إذ بلغت نسبة االسترجاع     . 

  .البيانات في دراسات العلوم االجتماعية 

  :األساليب اإلحصائية
حـصائية المعـروف    لجت باستخدام برنامج الحزم اإل    و البيانات وع  لَِتلِّح)SPSS(   وقـد اسـتخدمت ،

األساليب اإلحصائية الوصفية والتحليلية لمعالجة البيانات، فمثالً استخدمت التكرارات والنسب المئوية           
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفـة اتجاهـات         واستُخِْرجِت   لوصف عينة الدراسة،  

                                                
   htt://www.ase.com.Jo: متاحة على الموقع اإللكتروني.م31/12/2007وية لبورصة عمان في حسب النشرة السن) 1(

http://www.ase.com.Jo
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حيث تم االعتماد   ) T-Test( اختبار   استُخِدمكما  . لدراسة بشكل عام  أفراد العينة حول األبعاد الرئيسية ل     
متوسط إجابات  بوالذي يمثل درجة موافقة متوسطة لهذه العوامل ومقارنته         ) 3(على الوسط الفرضي    

  .عينة الدراسة حول مجاالت الدراسةالعينة الختبار الفرضيات المتعلقة باتجاهات 

  : النظرياإلطار
  :كاآلتي جوانب موضوع الدراسة وهي تشملنظري العديد من المباحث التي  الاإلطاريتناول 

  : لجان التدقيقةنشأ:  أوالً
لجـان التـدقيق فـي       وء التالعب والغش في التقارير المالية من أهم األسباب التي أدت إلى نش            يعد 

الثالثـة عقـود   الشركات، وكانت االنهيارات واإلخفاقات المالية في كبرى الشركات العالميـة خـالل     
الماضية الدافع األكبر أمام الهيئات المهنية والمنظمات والمشرعين للمطالبة والتوصية بتشكيل لجـان    

جـل  أالتدقيق من أعضاء مجلس اإلدارة على أن تحدد لها المهام والوجبات وكيفية تـشكيليها، مـن    
 لجنة التدقيق اإلشـراف علـى    اإلشرافية والرقابية، إذ تتولى    هلياتومساعدة المجلس في القيام بمسؤ    

إعداد التقارير المالية، وتعمل كحلقة وصل بين مجلس اإلدارة وكل من  المدقق الخارجي والـداخلي                
بوصـفها  لجان التدقيق   ى  لإها، وينظر   أعمالبما يضمن لها االستقاللية في أداء عملهم وتحسين أداء          
 وجدت لتالفي أوجه القصور التي تعـاني  التيأحد العناصر المهمة في حوكمة الشركات في الشركات       

  . المختلفةعمالمنها شركات األ

 1928  مالكبيـر عـا   ارتبط ظهور فكرة لجان التدقيق في الواليات المتحدة بأزمة الكساد االقتصادي            
 وأبـو الـسقا،  ( أسـبابها  من ضمن    ، وكان ضعف استقاللية مدققي الحسابات والمحاسبين       1929،

 American األمريكـي م أوصت اللجنة التنفيذية لمعهد المحاسبين 1967 ام وفي ع ) .2002الخير،

Institute of Certificated Public Accountants(AICPA) بوجوب تشكيل لجان تدقيق في الشركات  
ويكون من مهامها حل المشاكل التـي   الخارجيين، اإلدارة مجلس   أعضاءالمساهمة العامة مكونة من     

 عـن  اإلفـصاح لخارجي وإدارة الشركة وخاصة في النواحي المحاسبية وطريقـة         تنشأ بين المدقق ا   
اهتمام هيئة بم 1972 حظي تشكيل لجان التدقيق عام       وأيضاًالمعلومات المحاسبية في القوائم المالية،      

 عنهـا، وذلـك لـضمان     واإلفصاحبمطالبة الشركات بتشكيل لجان تدقيق      و األمريكية المالية   األوراق
  ).2006سليمان، ( الشركة إدارةاعدة التحكم ومس
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ات القرن الماضي، والكشف عن العديد مـن  ي  في سبعينPenn Central Companyإن انهيار شركة 
 األجانب التي تقدمها الشركات المساهمة في مجال التجارة الخارجية إلى المسؤولين            الرشاوىحاالت  

 الماليـة  األوراق الفاسدة، وتم حـث هيئـة   ةاألجنبي سن قانون مكافحة الممارسات إثرهاوالتي على   
  ) .2003دهمش، (وبورصة نيويورك أن توصي بتشكيل لجنة تدقيق في الشركات المساهمة العامة

  قـراراً New York Exchange المالية لألوراق بورصة نيورك إدارةصدر مجلس أم 1978ففي عام 
 األعـضاء  لجان تدقيق مكونة من    إنشاءسوق   في ال  أوراقها التي تتداول    األمريكية الشركات   هيلزم في 

 األمريكيـة  الماليـة بالبورصـة      األوراقم قررت لجنة تـداول      1979 في عام    أيضاً .نالتنفيذيي رغي
American Securities علـي  ( لجان التدقيق في الـشركات المـسجلة بالبورصـة    استخدام ضرورة

  ).2007وشحاتة،

وقـد أوصـت    ، )Tread way commission, 1987( م صدر تقرير لجنة تريد واي1987عام في و 
، األمريكية المالية األوراق في بورصات    أسهمها المسجلة لجان تدقيق للشركات     إنشاءاللجنة ضرورة   

م 1992في المملكة المتحدة صدر عام و . غير التنفيذييناألعضاء لجنة التدقيق من     أعضاءوأن يكون   
 الذي طالب بتشكيل لجان التدقيق المسجلة فـي  (Cadbury Committee,1992) تقرير لجنة كادبوري

  :اآلتيوهي على النحو   المالية  وتحديد مهامهالألوراقبورصة لندن 

 ه واسـتمرار  وأتعابـه  تعيين مدقق الحسابات الخارجي      بشأن اإلدارةمجلس  ى  لإتقديم التوصيات    -
  .هوفصل

 . القوائم المالية السنويةتدقيق -

 .ونطاقهخارجي حول طبيعة التدقيق مناقشة مدقق الحسابات ال -

 .اإلدارة رسالة تدقيق -

 . نطاق الرقابة الداخلية في الشركةتدقيق -

 . برنامج التدقيق الداخليتدقيق -

 .ة قد تظهر خالل التدقيق الداخليمهم أمور أية تدقيق -

 اوكـسلي لعـام     – يسمى قانون سـاربينس      األمريكي قانون عن الكونجرس     صدرم  2002وفي عام   
، الذي قضى بوجوب  تشكيل لجان تدقيق فـي كـل شـركة    (Sarbons Oxaly  Act-2002) م 2002
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 تـصدر  مالية للـشركات، وأن  المحاسبين القانونيين الذين يدققون القوائم ال أداء للرقابة على    ،  عامة
  . بعنوان تقرير الرقابة الداخلية الشركة ضمن تقاريرها المالية المنشورة تقريراًإدارة

 فقد اهتمت العديد من الجهات المعنية بوجود لجان التـدقيق فـي الـشركات          ره من الدول   كغي األردن
 مذكرتـه  البنوك بموجـب     األردني البنك المركزي    ألزم إذ 2/1/1996 بدايتها بتاريخ    ت، وكان األردنية

م صدر قـانون    2000، وفي عام    اإلدارة مجلس   أعضاء بتشكيل لجان تدقيق من بين       7020/68رقم  
قـانون  ( نالتنفيذيي غير   األعضاء البنوك ملزمة بتشكيل لجان تدقيق من        أصبحت وبه   28قم  البنوك ر 

 المالية لتطوير سوق رأس المال الوطني واألطر        األوراق ظل إطار عمل هيئة      وفي). 2000  ،البنوك
م تعليمات إفصاح الشركات المـصدرة والمعـايير        2004 التشريعية والتنظيمية فيه فقد أصدرت عام       

 في الشركات المصدرة تشكيل لجنة تـدقيق مـن          اإلدارة مجالس   ألزمتمحاسبية ومعايير التدقيق،    ال
 لجـان   تومـسؤوليا مهام وصالحيات   ، وحددت   نالتنفيذيي غير   نالطبيعيي أعضائها من   أعضاءثالثة  

رجي مما  دقق الداخلي والخا   والشفافية في القوائم المالية ولدعم استقاللية الم       اإلفصاحالتدقيق لتعزيز   
 الماليـة،  األوراقهيئـة  (معلنة مـن الـشركات    ال ودقتها الماليةتالبيانا على سالمة  يجابياًينعكس إ 

وكـان   حوكمة الشركات، صدر المجمع العربي للمحاسبين القانونيين دليل       أوفي هذا السياق    ). 2004
 أن  منهـا يتوقـع التي ، في كل شركة  الهيكل التنظيمي   ضمن  لجنة تدقيق    من ضمن ماورد فيه وجود    

 نـشاطاتها  أصبحت الشركة التي إلدارة وتقديم الدعم  والرقابةاإلشرافتفرز نتائج ايجابية عن طريق   
المجمـع العربـي للمحاسـبين    ( المعنيـة فيهـا  األطراف وللمؤسسات المالية التي تتنوع      أكثر تعقيداً 

  .)2007القانونيين، 

في تشكيل لجان التدقيق من أعضاء مجاس اإلدارة         كثير من العوامل على زيادة االهتمام        ساعدتوقد  
  ): 2007علي، وشحاتة،  ( يأتي العوامل ماهذهغير التنفيذيين وأهم 

تزايد حاالت الفشل المالي للعديد من الشركات و البنوك في الخارج، وتزايـد حـاالت الغـش                  -1
  منوالتأكدتها اطاوالتالعب بها، وزيادة رغبة هذه المؤسسات في تدعيم عملية الرقابة على نش    

 . المحاسبيةالمبادئ سالمة تطبيق أن

 القوائم المالية على الشركات والبنـوك إلظهـار نتيجـة           يمستخدم زيادة الضغوط من جانب      -2
 .وسليمةها ومركزها المالي بصورة حقيقية أعمال

التناقض الموجود بين مدققي الحسابات الخارجيين وبين إدارة الـشركة خاصـة فـي مجـال                 -3
فوجـود لجنـة    من ثم   ظة على استقالل مراجع الحسابات إلبداء الرأي الفني المحايد، و         المحاف
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التدقيق في أي شركة يمثل حماية للمساهمين ويضمن تحقيق استقالل مراجع الحـسابات فـي            
 .عملية إبداء رأيه الفني المحايد في القوائم المالية

قابة الداخلية، وتدعيم اسـتقالل مراجـع   الحد من حاالت الغش والتالعب وزيادة فعالية نظم الر      -4
خاصـة فـي ظـل      وتـدقيقها   تدعيم الثقة في عملية إعداد القوائم المالية        ومن ثم   الحسابات،  

اقتصاديات السوق والمنافسة، حيث يعتبر الحصول على قوائم مالية سـليمة يمكـن االعتمـاد          
 .فعالية بورصة األوراق الماليةدة عليها في اتخاذ قرارات االستثمار أساس عملية التنمية وزيا

حاجة أصحاب المصلحة في الشركات خاصة المقيدة بالبورصة إلى آلية إدارية تسهم في ضبط               -5
  .والرقابية األمور الماليةكوكيل عنهم خاصة بشأن ورقابتها  اإلدارة أداء

تـشريعات   المطالبة بضرورة وجود لجنة التدقيق في الشركات المساهمة وسن           أننستنتج مما سبق    
 وتعزيـز   الـشركات  إدارة فـي    الموجـود  جاء لمعالجة الخلل     تجاه عالمي ا هو   في بعض دول العالم   

   .حوكمتها

 : أهمية لجان التدقيق لمجلس اإلدارة:ثانياً

نتيجة للتطور المتزايد والمستمر في العمليات المالية للشركات، أصبح حاجة ملحـة علـى مجـالس                
 التـي تمـارس فـي    عمالاألعلى بكل كفاءة وفاعلية    ابية واإلشرافية اإلدارة أن تمارس مهمتها الرق    

،  للموارد االقتصادية للـشركة األمثلويضمن التشغيل   فيها،حوكمة الشركاتوبما يعزز كافةً،   الشركة
 وحتى ،لة المديرين التنفيذيين ومحاسبتهم عن أدائهم   ء عن المستثمرين في مسا    إلدارةجلس ا وينوب م 

دارة من ممارسة دورها الرقابي واإلشرافي يتطلب أن تكون على درجة عالية مـن              تتمكن مجالس اإل  
 إن وجود األعضاء    . في المجلس  االستقاللية، وذلك من خالل وجود عدد من األعضاء غير التنفيذيين         

 من الـتحكم العـائلي فـي مجـالس     نيخفضوإذ ، حوكمة الشركاتغير التنفيذيين لهم دور مهم في      
  ).Solomon. et al,.2003 (واإلدارةمصالح المساهمين  نقوحقياإلدارة، و

إن االتجاه العالمي يتزايد بالمطالبة بتشكيل لجنة تدقيق في كل شركة من األعضاء غير التنفيذيين في                
المجلس ، فالمهمة األساسية للجنة تنحصر بمساعدة مجلس اإلدارة على أداء مهامه بكفاءة وفاعلية              

 واإلفصاح عنها بشكل مناسب  ،ائم المالية والتأكد من أنها أعدت بطريقة سليمة       فيما يتعلق بإعداد القو   
لمستخدميها، وكذلك زيادة كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلي والتدقيق الداخلي، والتأكيد على حصول  

 فهي ومن أجل تحقيق ذلك انبثقت لجنة التدقيق      .  في مهامه  واالستقالليةالمدقق الخارجي على الدعم     
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 من ثالثة أعضاء من األعضاء غير التنفيذيين في األقل ولديهم الخبـرة والدرايـة بالـشؤون              تتكون
 إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلـة        اإلشرافعن   المالية والمحاسبية، وتكون مسؤوليتها   

 نتائج عمليـات    وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، واالجتماع مع المدقق الخارجي ومناقشته حول          
 إن اإلشراف الفعال يتطلب وجود      .التدقيق، وكذلك التأكد من مالءمة نظم الرقابة الداخلية في الشركة         

أعضاء بمجلس اإلدارة لديهم الدراية والمعرفة بالشؤون المحاسبية والمالية ولديهم الدافع والرغبـة             
  .بية واإلشرافيةفي العمل لمساعدة مجالس اإلدارة في القيام بمسؤوليتها الرقا

 ا ذ وتطبيقه والمحافظة عليه على أن يكـون      تصميم نظام رقابة داخلي    مسؤول عن إن مجلس اإلدارة    
بصورة عادلة خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عـن          وعرضها  صلة بإعداد القوائم المالية     

القيام بتقـديرات محاسـبية     ووتطبيقها  احتيال أو خطأ، وكذلك اختيار السياسات المحاسبية المالئمة         
ومـساءلة اإلدارات التنفيذيـة     كافةً  معقولة حسب الظروف، واإلشراف والرقابة على مرافق الشركة         

ها، والتأكد من عدم سوء استخدامها، مما قد ينعكس إيجابياً أعمالعن أي قصور في تأدية   ومحاسبتها  
  . فيها أهداف األطراف ذات العالقةعلى زيادة قيمة الشركة وتحقيق

فلجان التدقيق وجدت لمساعدة مجلس اإلدارة للقيام بمهامه اإلشرافية والرقابية، وتعتمـد فاعليتهـا              
تقدم التقـارير والتوصـيات لمجلـس    إذ  ،  لهاعلى مدى استجابة المجلس لتوصياتها للمهام المحددة        

  .اخليةاإلدارة حول نتائج العمليات التشغيلية والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الد

  :حوكمة الشركاتضوابط تشكيل لجان التدقيق من منظور  :ثالثاً
، فهي مكونة من عدد من أعضاء مجلس اإلدارة مجلس   عن   لجنة التدقيق من أهم الجان المنبثقة      عدت

وكلما كانت لجنة التدقيق المشكلة مكونة من أعضاء مستقلين كانت          ،)مستقلين( غير التنفيذيين  اإلدارة
   وتكـون أكثـر اسـتقاللية      في إجراءات التقـارير الماليـة،     حوكمة الشركات  آلياتية من   فاعلة كآل 

)Klein, 2002 . ( إن عملية اختيار أعضاء اللجنة من أهم القضايا التي تواجه مجلس اإلدارة، ويجب
لتؤدي عملهـا بكفـاءة     ) المعايير(أن تخضع عملية اختيار أعضاء اللجنة إلى مجموعة من الضوابط         

 التي أستقر رأى معظم الكتاب علـى         التي يجب توافرها بأعضاء اللجنة      الضوابط أهم اآلتي .اعليةوف
هـا بكفـاءة أو   أعمال شركة حتى تؤدي هذه اللجنة       أيضرورة توافرها عند تشكيل لجنة التدقيق في        

نحـو   حكومة الشركات، ويمكن بلورة تلك الـضوابط علـى ال  آلياتبفاعلية وتسهم إيجابياً في تفعيل      
المجمع العربي  (و )2004 المالية،   األوراقهيئة  (و )2006سليمان،  (و) 2007علي، وشحاتة،   (اآلتي

  . )2008حماد، ( )2007للمحاسبين القانونيين، 
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 .في أعضاء لجنة التدقيقوتكاملهما توافر الخبرة و المهارة  -1

 في تطبيق المعـايير  اإلبداعية المالية وتعقد هياكل رأس المال وممارسة المحاسبة  األمورنتيجة لتعقد   
 الـذين يتمتعـون   األشـخاص المحاسبية من قبل اإلدارة، يتطلب أن يكونوا أعضاء لجنة التدقيق من        

بالخبرة والمهارة الالزمة، لذلك على كل مجالس اإلدارة في الشركات أن تحدد مجموعة من المؤهالت     
فر لديهم الخبرة في الـشؤون المحاسـبية    والكفاءات التي يجب توافرها في أعضاء اللجنة، كأن يتوا        

والمالية والتدقيق، والخبرة في الشؤون القانونية للشركة، ويجب أن يكونوا على درجة عاليـة مـن           
 الخبرة ألعضاء لجنة التدقيق ضروري ألن       إن توافر .  تعمل فيه  الذي الشركة أو المجال     أعمالتفهم    

  .  ألعضائهامد على الحكم الشخصي العديد من المشاكل المحاسبية والقانونية تعت

 .تحديد العدد المالئم ألعضاء لجنة التدقيق  -2

 وحجم الشركة ، من الضروري تحديد عدد أعضاء   اإلدارةيعتمد عدد أعضاء اللجنة على حجم مجلس        
 من الخبرات والقدرات والتوازن بين حجم المهام        اًٍلجنة التدقيق ، بحيث يكفي هذا العدد ليحقيق مزيج        

ويراعى عدم زيادة عدد أعـضاء  . أخرى إلىعيتها التي تقوم بها اللجنة والتي تختلف من شركة          ونو
 عدد أعضاء اللجنة   انخفاض القرارات بصورة سريعة وفعالة، وعدم       اتخاذاللجنة بصورة قد تمنع من      

ـ   األمثـل  وفعالية، ويعد  العدد بكفاءةها عمالبصورة تحد من أداء اللجنة أل    دقيق  ألعـضاء لجنـة الت
  .يتراوح بين ثالثة وخمسة أعضاء

 .استقالل لجنة التدقيق -3

لجنة التدقيق من أبرز اللجان التي يشكلها مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيـذيين، وتقـدم                 تعد 
 حلقـة الـصلة بـين اإلدارة التنفيذيـة      عن عبارةيمجلس اإلدارة، وهإلى ها أعمالتقاريرها ونتائج  

مور التي تدخل في اختصاصها، ومن الضروري عدم قيام أعضاء لجنة التدقيق        ومجلس اإلدارة في األ   
 .هاعمال اإلدارة التنفيذية وذلك لتحقيق الموضوعية واالستقالل في أداء اللجنة أل  أعمال من   أعمالبأي  
  :اآلتي ةاالستقالليعاتها لتحقيق امريجب  التي األمورومن 

  . الشركات التابعة لهاإحدىمن موظفي الشركة أو  يكون الَّ  أ-أ

 الشركات التابعة لها بخالف المكافأة التـي  إحدىيحصل على أي مكافأة مالية من الشركة أو    أالَّ   -ب
  .يحصل عليها مقابل الخدمة في مجلس اإلدارة
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  . لهاالتابعة الشركات إحدى داخل الشركة أو اً تنفيذياً موظفأقاربهحد أيكون أالَّ  -ج

          جارية مع الشركة أو إحدى الشركات في إحدى الشركات التي لها عالقات ت    اً تنفيذي اًيكون مدير أالَّ   -د
  .التابعة لها

 .إدراك لجنة التدقيق لدورها في حوكمة الشركات في الشركات  -4

يجابي في حوكمة الشركات من خالل أن تدرك جيداً دورها اإلن على أعضاء لجنة التدقيقيتعي:  

 المحاسبي وغير المحاسبي في مساعدة أصحاب المصلحة فـي الـشركات         تدعيم دور اإلفصاح    - أ
  .اإلدارةعلى مراقبة 

 . تدعيم دور مدققي الحسابات في زيادة درجة الثقة في القوائم المالية للشركات  - ب

 الـشركة  إدارة وضـمان التـزام   ، تدعيم دور الرقابة الداخلية في صدق القوائم المالية من جهة    -ج
  .ائح ذات الصلةبالقوانين  واللو

 :ومهامهاالتحديد الواضح لسلطات اللجنة  -5

 وفاعلية،  بكفاءة على أداء مهامه     اإلدارة للجان التدقيق في مساعدة مجلس       األساسيةتنحصر المهمة   
 روإعداد التقاري  وخاصة في مجال النظم المحاسبية       األساسية وتنفيذ مهامه    هبمسؤولياتوعلى الوفاء   

فهي بحاجة أن تكـون     .  المدققين الداخليين والخارجيين   استقالللداخلية ودعم   المالية ودعم الرقابة ا   
 دليل، بحيث يوضح المسؤوليات وطبيعـة  أومهامها ومسؤولياتها واضحة ومكتوبة ومحددة في نظام       

العالقة بين إدارة الشركة والمدقق الداخلي والخارجي، وحتى ال يحدث تداخل أو تعارض بـين عمـل        
ويجب أن يكون للجنة التدقيق سلطة مناقـشة أي         . الشركة التنفيذية في    األجهزةض  اللجنة وعمل بع  
 مهمة، ولها الحق في االستعانة بأحد األطراف الخارجيـة ذات الخبـرة والدرايـة               اموضوعات تراه 

التي يمكن أن تـؤثر    و  كلها بالمشاكل التي تواجهها اللجنة في النواحي المالية والمحاسبية والقانونية        
  .لمعلومات التي تظهر بهاعن ا سالمة اإلفصاح فيملية إعداد القوائم المالية  و عفي

  :حوكمة الشركات عمل لجان التدقيق من منظور آليات :رابعاًً
  يجب  التنفيذية التي  اإلجراءاتن   دليل عمل مكتوب يبي    نظام أو يجب أن يرتكز عمل لجنة التدقيق على        

 (Bromilow &Berlin, 2005)بين بروميلو وبرلين قد فمهامها، ا له تنفيذ عندعلى اللجنة االلتزام بها
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 ومهامهـا بفاعليـة   هـا أعمال ترتكز عليها لجان التدقيق في تأدية     أن التي يجب    األساسية العناصر   
  : وهي على النحو األتي،وكفاءة

التي تقع   عمالاأل  خالل السنة ، تناقش فيها        (Scheduling)أن يكون لديها خطة عمل الجتماعاتها      -
  .تحت مسؤولياتها

 يوزع على أعضاء اللجنة قبل موعد (Agenda) مكتوبأعمالأن يكون لديها في كل اجتماع جدول      -
 .قل عدد اجتماعاتها عن أربعة سنوياًي ، ويجب أن الاالجتماع

 من أيام قبل عشرة عمالاأل  المدرجة على جدول  (Briefing materials)أن توزع ملخصات المواد -
 . الوقت الكافي لدراستها وتسجيل مالحظاتهم عليهاإلعطائهملجلسة على أعضاء اللجنة عقد ا

 كل من المدققين الداخليين والخارجيين في اجتماع لجنة التـدقيق           (Participants) مشاركة تمتأن   -
 .المتعلقة بالقوائم المالية

رجي والداخلي عند بحث   مع كل من المدقق الخا(Private meeting)كون هناك لقاءات خاصةأن ت -
 .همأعمالالقضايا ذات الصلة ب

 فعال قبل االجتماعات بحيث يجـري لقـاءات بـشكل    (Chair's role)أن يكون لرئيس اللجنة دور -
 الصلة معهم قبل    تالقضايا ذا  والخارجيين والمدير المالي لمناقشة      الداخليينمنفصل  مع المدققين     

 . كثر وعمق في القضايا المدرجةاجتماع لجنة التدقيق ليكون لدية فهم أ

 Meeting)  واقعيـة وفعالـة  عمـال األأن تكون مناقشات الجنة في القضايا المدرجة على جدول  -

dynamics)                بحيث يكون لكل عضو في اللجنة بأن لديه مسؤولية عن فعاليـة االجتماعـات وأن 
 . وجديةباهتمامكلّها  ةالقضايا المدرجتناقش 

ـ      (Minutes) لجنة التدقيق  أن تدون محاضر اجتماعات    -  للجنـة يـتم     اً بشكل مفصل  لتكون مرجع
 ذات العالقة، وبيـان  لألطراف والمناقشات والتوصيات المرفوعة     اإلجراءات لمتابعة   إليهاالرجوع  

 .القضايا التي تمت مناقشتها

معـه    بشكل منتظم وتناقش (Reporting to the board) مجلس اإلدارة إلىأن تقدم اللجنة تقريراً  -
 .  القضايا المدرجة في التقرير
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   :حوكمة الشركاتمن منظور  مهام لجان التدقيق: خامساً
من أهم اللجان التي تساعد       وهي اإلدارة اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس       إحدى لجان التدقيق    تعد 

لرقابـة الداخليـة    تجاه اإلفصاح المالي ونظـام ا  والرقابيةاإلشرافيةي القيام بمهامه   ف اإلدارةمجلس  
 واألنظمـة  التدقيق والتأكد من مدى توافق العمليات التي تقوم فيها الـشركة مـع القـوانين      أعمالو

(Sawer, et al,.2003)  ويتوقع من لجان التدقيق من خالل الضوابط واإلجراءات الرقابية المختلفـة ،
ن وقـد بـي   . ارة فـي الـشركات    والمهام المناطة بها إفراز نتائج إيجابية تدعم وتساعد مجالس اإلد         

  :اآلتية التدقيق تكمن في المجاالت أهمية لجانأن  )2006سليمان، (

  .يتها وموضوعاإلدارة خارج المشروع بخصوص شمولية عمليات مجلس المساهمةطمأنة  -1

لعمليات التي يقومون بها، وتساعد علـى       ى ا لإتحسين جودة المهمة، إذ تضيف قيمة ملحوظة         -2
 .لمساهمين في صحة تلك العملياتزيادة درجة ثقة ا

 . ومصلحة المساهميننالتنفيذيي المديرينحل المنازعات التي تنشأ نتيجة تعارض المصالح بين  -3

 في القيـام بمـسؤولياته   اإلدارةلكي تؤدي لجان التدقيق دورها بكل كفاءة وفاعلية وتساعد مجلس       و
العديد من الجهـات والهيئـات       حددت   اتحوكمة الشرك  آليات والرقابية، وتسهم في تفعيل      اإلشرافية

وتـتلخص هـذه المهـام     ،هـا بوالمنظمات المهنية المحلية والدولية المهام والمسؤوليات المناطـة       
المجمع العربي  (و) 2004 المالية،   األوراقهيئة  (و) 2006سليمان،  (و) 2007علي، وشحاتة،   (تيآلبا

  :) 2008حماد، ) (2007للمحاسبين القانونيين، 

  مهام اللجنة تجاه المدقق الخارجي : أ
قيامـه  إلـى    لجان التدقيق دوراً مهماً في دعم استقاللية المدقق الخارجي بالشكل الذي يؤدي              تؤدي

بمهامه دون ضغط أو تدخل من إدارة الشركة، وزادت الحاجة إلى خدمات المدققين الخارجيين بسبب               
 التي تعتمد عليها األطراف ذات العالقة فـي قراراتهـا   تزايد حاالت الغش في البيانات المالية المعلنة،  

 التـدقيق  اتطارتبط فاعلية التدقيق الخارجي بمدى تحقق األهداف المرجوة من نش       تلذلك  . االقتصادية
، لهذا يتطلب من المدقق الخارجي تحليل عدة متغيـرات  النشاطاتومدى الجودة في أداء المدقق لهذه    

 واختبارات التخطيط للتدقيق واالختبارات الجوهرية ليتمكن مـن إعطـاء       تشمل تقييم الرقابة الداخلية   
ولكي يقـوم المـدقق الخـارجي بمهامـه بكـل           ). 2006سويطي،  (رأيه المهني في القوائم المالية      

موضوعية حرصت العديد من الهيئات والمنظمات المهنية على تعزيز استقاللية المـدقق الخـارجي               
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 .وجـه  كافية للقيام بمهامه على أفـضل        ةواستقالليمهماً وفاعلية أكبر    وذلك من خالل إعطائه دوراً      
  : مهام لجان التدقيق تجاه المدقق الخارجيبرز أوفيما يلي

والتأكد مـن  ، هعزل  أوه وإعادة تعيينمدقق الحسابات الخارجي بترشيح مناقشة األمور المتعلقة  -1
 ومدى تـأثير    ،ثر على استقالليته  وعدم وجود ما يؤ   ،  )مؤهالت وخبرات (أهليتهاستيفائه شروط   

  . هذه االستقالليةفي أخرى يقوم بها لحساب الشركة أعمالأية 

ه ومقترحاته وتحفظاته ومتابعـة     بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات بما في ذلك مالحظات           -2
 .اإلدارة مجلس إلىإدارة الشركة لها وتقديم التوصيات بشأنها  مدى استجابة

وتقييم ما يرد فيها وإبداء المالحظـات       ،  ركة مع مدقق الحسابات الخارجي     مراسالت الش  تدقيق -3
 .والتوصيات بشأنها

 . المدقق الخارجيأعدها خطة التدقيق التي تدقيق -4

 والمدقق الخارجي، والعمل كحلقة وصـل بيـنهم وبـين           اإلدارةحل المنازعات التي تنشأ بين       -5
 .اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة

 .لشركةى الإر التدقيق التي يقوم المدقق الخارجي بتقديمها  خدمات غيتدقيق -6

 . كلّهاها التي يحتاجواإليضاحاتمساعدة المدقق الخارجي في الحصول على المعلومات  -7

فـي  واستقالليته  وجود لجان التدقيق لها دور في زيادة فاعلية المدقق الخارجي           نأنستنج مما سبق    
 واألطراف، مما يكون له األثر اإليجابي في زيادة ثقة  المستثمرين  هاه كلّ  ذات العالقة بعمل   األموركافة  

  . المستخدمة  للمعلومات المحاسبية المحتواة في التقارير المالية، ويرشد قراراتهم االقتصاديةاألخرى

   ةمهام اللجنة تجاه نظام الرقابة الداخلي: ب
دارية والـضبط   اإل يشتمل على األنظمة المالية و      نظام الرقابة اإلطار العام للوحدات واألقسام فهو       يعد

المعلومات ونظام  الداخلي، وتصميم الحسابات وقواعد اإلثبات فيها والعمليات والبيانات المالية ونظام           
باستمرار لمعرفـة مـدى   وتقييمها جب على مجلس اإلدارة تدقيق نظم الرقابة الداخلية   األفراد، لذلك ي  

ن وتنفيذ المهام، ولمساعدة المجلس في القيام بذلك تمارس لجنـة التـدقيق   االلتزام باألنظمة والقواني 
 في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلي، وتقديم التوصيات الالزمـة لمجلـس اإلدارة، التـي       اًدور

بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح األطـراف ذات         وتفعيله  تراها مناسبة لتطوير نظام الرقابة      
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هٍم في توجيه م وحدة التدقيق الداخلي من أهم أجزاء نظام الرقابة الداخلي إذ تقوم بدوٍر            عد وت .العالقة
،  وتقييمها  تساعد في فحص النشاطات المالية واإلدارية والتشغيلية       إذعمليات الشركات نحو النجاح،     

لحمايـة  وتزود اإلدارات على كل المستويات بالمعلومات الالزمة للمساعدة فـي تحقيـق الـضبط وا             
وظيفة التدقيق الداخلي من الوظائف المـساندة       وتعد  .  مسؤوليتها ضمنلألصول والعمليات التي تقع     

  ). 2003جمعة، (همة لإلدارة والمدقق الخارجي وللجنة التدقيق وأصحاب المصالح مال

واكتـشاف  فالمدققون الداخليون هم موظفون في الشركة لهم دور في منع التالعب في البيانـات الماليـة                 
األخطاء داخل الشركة فهم يدركون أهمية وجـود لجنـة التـدقيق لتـساعدهم فـي تعزيـز اسـتقالليتهم           

 ,Goodwin & Yeo(و) Asare, et al., 2003 (وموضوعيتهم والتقليل من مخاطر نشر بيانـات مـضللة  

2001.(  

   الستقاللية موظفي أن وجود لجنة التدقيق هي الضامن    ) 2007علي، وشحادة،   (ن  وفي هذا السياق بي
ألن هؤالء الموظفين قد تكون مؤهالتهم ورتبهم الوظيفية أقـل مـن درجـات         وحيادهم  قسم التدقيق   

 إدارة أعمـال  مما يخلق نوعاً من المجامالت فـي مجـال   ؛همأعمالاألشخاص الذين يقومون بفحص    
اللية، لذلك من أبرز ولكي يؤدي موظفو قسم التدقيق دورهم بفاعلية يجب أن يكون لهم استق     . التدقيق

مهام لجان التدقيق التحقق من استقاللية المدققيين الداخليين ودراسة خطة عملهم ونطاق الفحـص               
والتقارير التي تصدر عنهم،  فلجنة التدقيق هي الحارس للمدققين الداخليين من تدخل اإلدارة وهـي                

وفيما يلي أبرز مهام لجنة ). 2006 سليمان،(حلقة الوصل ما بين مجلس اإلدارة والمدققين الداخليين        
  :التدقيق تجاه نظام الرقابة الداخلي

  .باستمراروالعمل على تحسينها وتطويرها وتقييمها دراسة أنظمة الرقابة الداخلية  -1

 الماليـة واإلداريـة     واإلجراءاتدراسة التقارير الخاصة بتطوير نظم العمل والنظم المحاسبية          -2
 .دقيقها وتوإجراءات التدقيق الداخلي

 المدقق الخارجي في تـصميم نظـام الرقابـة    إليها أشارتفحص أوجه القصور الجوهرية التي       -3
 .الداخلي

ـ      -4 سهيالت دراسة خطة عمل مدقق الحسابات الداخلي والتأكد من أن الشركة تـوفر للمـدقق الت
  .ه للقيام بعمل كلّهاالضرورية
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 تقييم المدقق الخارجي لهذه اإلجراءات واالطالع علىوتقييمها دراسة إجراءات الرقابة الداخلية     -5
ـ         ،واالطالع على تقارير الرقابة الداخلية      ل وال سيما تلك المتعلقة بأي مخالفات تظهر نتيجة لعم

 .المدقق الداخلي

 فيما يتعلق باألمور المرتبطة بإجراءات التدقيق الداخلي وعمل المدقق          اإلدارةالتوصية لمجلس    -6
 .الداخلي

 .الداخلي خطط التدقيق تدقيقق الداخلي، وتقييم فاعلية التدقي -7

 .التنسيق بين عمل المدققين الداخليين والخارجيين -8

إذ  ، الـداخلي لنظام الرقابةنستنتج من ذلك أن وجود لجنة تدقيق في الشركة يعود بالعديد من المنافع        
ي تنشأ بين القـسم     التكلّها، قسم التدقيق وتوفير الموارد الالزمة للقسم وحل المشاكل          استقاللية يعزز

إن قسم التدقيق الـداخلي يـوفر معلومـات      . واإلدارة وزيادة التفاعل والتنسيق مع المدقق الخارجي      
 فـضالً عـن   ها تأكيدات مستقلة وموضـوعية،       ترشيد قراراتها من خالل إعطائ      في دهالإلدارة تساع 

تقيـيم فعاليـة العمليـات       و تدقيقمن خالل ال  وتحسينها  النشاط الذي يهدف إلى زيادة قيمة العمليات        
  .والضبط وتزويدها بالتحليل الموضوعي واالقتراحات البناءة

   المالية القوائممهام اللجنة تجاه : ج
  فالمعلومات المحاسـبية تـستخدم فـي اتخـاذ           المنتج النهائي لنظام المحاسبي    القوائم المالية وتعد ،

 فـي  المحتـواة  والشفافية في المعلومـات      القرارات من قبل مستخدميها، ومن أجل زيادة االعتمادية       
تم تحديـد العديـد     ذات العالقة في الشركة،واألطراف وزيادة ثقة المستثمرين ،المعلنةالقوائم المالية  

  :أبرزهاالتدقيق تجاه القوائم المالية ومن لجنة ل من المهام

لقـرارات الـصادرة     والتعليمـات وا   واألنظمة المالية   األوراقمتابعة مدى تقيد الشركة بقانون       -1
 .بموجبه

ات بشأنها مع التركيـز   وتقديم التوصي  اإلدارةدراسة التقارير الدورية قبل عرضها على مجلس         -2
 :يأتعلى ما ي

  . تغير في السياسات المحاسبية المتبعةأيإلى  النظر -
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تغير يطرأ على حسابات الشركة جراء عمليات التـدقيق أو نتيجـة لمقترحـات      إلى أي   النظر    -
 . الحساباتيمدقق

 الحسابات الداخليين والخارجيين لـضمان معالجتهـا       مدققو أثارهاالتي  جميعها  متابعة القضايا    -3
 .بشكل سليم

مـدى تـوفير    إلى  النظر  ، و اإلدارة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على مجلس         استعراض -4
 .هاولمعلومات التي يحتاجها مستخدما

  . وتقييمهاقائمة الدخل التي تظهر في اإليراداتفهم نوعية  -5

  :ومناقشتهاوعرضها تحليل النتائج 
ـ     يتضمن هذا الجزء عرض نتائج الدراسة الميدانية وتحليلها في إطار األهداف واألسئلة التـي حدتْد 

 يبدأ بتقديم وصف تفصيلي لعينة الدراسة التي تشمل الخصائص الديموغرافية والشخـصية             إذسابقاً،  
  .ومناقشة نتائجهاوفرضياتها ة، يلي ذلك عرض شامل ألسئلة الدراسة والمهنية ألفراد العين

  :وصف الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة : أوالً 
وكانـت علـى     التكرارات والنسب المئوية     ِتمخِديموغرافية لعينة الدراسة استُ   دلمعرفة الخصائص ال  

  :تيالنحو اآل

   خاصية الجنس-أ

فتشير النتائج الـواردة إلـى أن نـسبة   ،د عينة الدراسة حسب الجنس    توزيع أفرا ،  )1( الجدول   نيبي  
 مما يشير إلى تـدني مـستوى        ؛%)1.7(اإلناث البالغة   بمقارنة  % )98.3(الذكور في عينة الدراسة     

مشاركة المرأة في مجالس اإلدارة في الشركات، الذي قـد يعـزى إلـى وجـود بعـض المعوقـات            
  .األردنيةترجم واقع البيئة ي هذا و، االستثمارعن عمليات ةاألردنياالجتماعية، وعزوف المرأة 

   خاصية الجنس:)1(الجدول 
 (%)النسبة المئوية التكرار البيان
 98.3 116 ذكر
 1.7 2 أنثى

 100 118 المجموع
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   خاصية الفئات العمرية-ب
إلى أن نـسبة    ) 2(أما عن توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر فتشير النتائج الواردة في الجدول              

فـي  ، %3.4سنة قد بلغت ) 30قل من  أ( الذين تقع أعمارهم في الفئة العمرية        اإلدارةأعضاء مجلس   
 45-30( والفئة العمرية %45.8بلغت)  سنة60-46( في الفئة العمرية  أعضاء مجلس حين أن نسبة  

مما يدل على أن ، %20.3بلغت )  سنة وأكثر61( الفئة العمريةت كانفي حين ،  %30.5قد بلغت   ) سنة
 اًوهذا يعطي مؤشـر   ، هي الفئة الشابة والمتوسطة    في عينة الدراسة     أعضاء المجلس متوسط أعمار   

  .بأن الفئة الشابة والمتوسطة لديها سرعة التكيف مع المتغيرات التي تحدث في بيئة عمل الشركات
  خاصية الفئات العمرية:)2(جدول رقم 

 )(%النسبة المئوية التكرار البيان
  3.4  4   سنة30قل من أ

  30.5  36   سنة30-45
  45.8  54   سنة46-60
  20.3  24   سنة وأكثر61

  100  118  المجموع

   المؤهل العلمي خاصية-ج
ن مـا نـسبته     إلى توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المـستوى التعليمـي، إ          ) 3(يشير الجدول رقم    

) بكالوريوس(من أعضاء مجلس اإلدارة في عينة الدراسة يحملون الشهادة الجامعية األولى          % 59.3
من المؤهالت األخـرى،  % 13.6من جملة الماجستير، و  %) 15.3(يحملون دبلوماً عالياً    %) 9.3(و

اإلدارة ذوو وتـدل هـذه النتـائج أن أعـضاء        %) 2.7(في حين كانت نسبة حملة دراجة الدكتوراه        
  .مؤهالت علمية عالية نسبياً، مما يشير إلى توافر الكفاءات العلمية لديهم

  
  خاصية المؤهل العلمي :)3(جدول رقم

 (%)النسبة المئوية التكرار البيان
  59.3  70 بكالوريوس
  9.3  11  دبلوم عاٍل
  15.3  18  ماجستير
  2.5  3  دكتوراه
  13.6  16  أخرى

  100  118  المجموع

  . أو ثانوية عامة أو دون الثانوية العامةاً متوسطاً تمثل دبلوماألخرىهالت المؤ*
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  األكاديمي التخصص  خاصية-د
34.7( أن )4( في جدول   ا توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص األكاديمي فتظهر النتائج         أم (%

 تخصـصات  ( االقتـصادية  عمـال من أعضاء مجلس اإلدارة تخصصاتهم ليست في بيئة المـال واأل         
 بنـسبة وتخصص العلوم المالية والمـصرفية      %) 25.4( بنسبة عمالتخصص إدارة األ   يليهم ،)أخرى

 كـان تخـصص االقتـصاد بنـسبة     في حين ،%)13.6( بنسبة  ثم يليها تخصص المحاسبة ،)17.8(
 عمـال  ال ينحـصر بتخصـصات بيئـة األ   إلدارةاأعضاء مجلس  وتشير النتائج أن مجتمع     ). 8.5%(

هناك فئـات بتخصـصات     في حين    )، واقتصاد أعمالمحاسبة، ومالية ومصرفية، وإدارة     (يةاالقتصاد
  .استثمارية اتطانش تمارس أخرى

  األكاديميخاصية التخصص ): 4(جدول رقم 
 (%)النسبة المئوية التكرار البيان

  13.6  16 محاسبة
  17.8  21  علوم مالية ومصرفية

  25.4 30  أعمالإدارة 
  8.5  10  اقتصاد

  34.7  41  خرىأ
  100  118  المجموع

  )الخ...كالصحافة والكيمياء ، والهندسة(ط بطبيعة نشاط الشركة تخصصات أخرى ترتب*
  المالي أو المحاسبي الخبرة العملية في المجال خاصية -ـه

 يـشير  المالي أو المحاسـبي  في المجال  لسنوات الخبرةوفيما يتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً   
 في عينة الدراسة لـيس لـديهم        أعضاء مجلس اإلدارة  من  %) 60.2(إلى أن ما نسبته     ) 5(ول  الجد
تتراوح خبـرتهم   % 11 سنوات و    أقل من لديهم خبرة   % 21.2 و ، بالشؤون المالية والمحاسبية   خبرة
% 0.8كانت نـسبة    في حين سنة،  ) 30-21(لديهم خبرة تتراوح مابين     % 6.8سنة و ) 20-11(من  

 وتشير هذه النتائج إلـى  . سنة40وجد خبرات أكثر من توال  سنة) 40-31(راوح مابين فئة التي تت  لل
  .في الشؤون المالية والمحاسبيةمتواضعة  الدراسة تمتلك خبرات عينةاإلدارة أعضاء مجلس أن 

  المالي أو المحاسبي الخبرة العملية في المجال خاصية): 5(جدول رقم
 (%)النسبة المئوية التكرار البيان
  60.2  71 ال يوجد

  21.2  25   سنوات10قل من أ
  11  13   سنة11-20
  6.8  8   سنة21-30
  0.8  1   سنة31-40

  0  0   سنة40أكثر من 
  100  118  المجموع
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  اإلداري الخبرة العملية في المجال  خاصية-ز
) 6(جدول رقم   وفيما يتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لسنوات الخبرة في مجال اإلدارة، يشير ال             

 10(أقـل مـن    في عينة الدراسة لديهم خبرة    أعضاء مجلس اإلدارة  من  %) 42.4(إلى أن ما نسبته     
-21(تتراوح خبرتهم من    % 11.9 و   ةسن) 20-11(لديهم خبرة تتراوح ما بين      % 36.4 و ،)سنوات

 عينـة   فيأعضاء مجلس اإلدارة     وتشير هذه النتائج إلى أن       .لديهم خبرة وجد  تال  % 9.3سنة و ) 30
  .في شركاتهم اإلدارية األمورممتازة في الدراسة تمتلك خبرات 

  اإلداري الخبرة العملية في المجال خاصية): 6(جدول رقم
 (%)النسبة المئوية التكرار البيان
  9.3  11 ال يوجد

  42.4 50   سنوات10قل من أ
  36.4  43   سنة11-20
  11.5  14   سنة21-30
  0  0   سنة31-40

  0  0   سنة40أكثر من 
  100  118  المجموع

   خاصية نسبة ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة-و
اإلدارة مجلـس    أعـضاء  نسبة ملكية    حسبعينة الدراسة    توزيع أفراد    خصائص) 7(جدول رقم ن  يبي 

من %)10-%5(من أعضاء المجلس يملكون من    %) 30.5(  إذ تشير النتائج أن نسبة     ،ألسهم الشركة 
 ، الشركات أسهممن   %)5( من أقل يملكون    من أعضاء المجلس   %)22.9(نسبةتليها  ،   الشركات أسهم

 مـن يملكـون     أما،  %) 15-%11(من أعضاء المجلس يملكون من       %)19.5(في حين بلغت نسبة   
للذين %) 3.4(، وكانت نسبة الملكية   %)8.5(قد بلغت نسبتهم    ف الشركات   أسهممن  %) 20-%16(من

 فـي   اًال يملكون أسهم  %) 15.3(نسبته حين نجد ما     ي، ف  الشركات مأسهمن  % 20يملكون أكثر من    
  .وتشير هذه النتائج أن غالبية أعضاء مجلس اإلدارة من كبار المالكين ألسهم الشركات. الشركات

   مجلس اإلدارة ألسهم الشركةأعضاءنسبة ملكية  خاصية): 7(جدول رقم
 (%)النسبة المئوية التكرار البيان
  15.3  18 ال يوجد

  22.9  27 %5قل من أ
5%- 10%  36  30.5  

11%-15%  23  19.5  
16%-20%  10  8.5  

  3.4  4  %20أكثر من 
  100  118  المجموع



 انیةدراسة مید: تقییم مدى التزام الشركات األردنیة المساھمة بضوابط تشكیل لجان التدقیق وآلیات عملھا لتعزیز حوكمة الشركات

 262 

    ومناقشتهاتحليل أسئلة الدراسة وفرضياتها: ثانياً

ضوابط تشكيل   ب المساهمةالشركات األردنية     مدى التزام  بتقييميتعلق  :المجال األول   
   .لجان التدقيق

ـ  المساهمةال تلتزم مجالس اإلدارة في الشركات       : HO1)(ة األولى   الفرضي ضوابط ب
  . تشكيل لجان التدقيق لتعزيز حوكمة الشركات

ضوابط تشكيل لجان التـدقيق فـي الـشركات األردنيـة            فقرة تركز على  ) 24(يتكون هذا البعد من     
حصلت على أعلى وسـط   ،12، 3 ،7 ،1الفقرات ذوات األرقام  أن  ) 8(يتضح من الجدول     .المساهمة

، 0.534،  0.513، وانحراف معياري بلـغ       على التوالي  ،4.06 ،4.38 ،4.47،  4.65حسابي إذ بلغ    
 اإلدارة مجـالس  أعـضاء مما يدل على أن معظم عينة الدراسة من           على التوالي،  ،0.981،  0.829
ها  يكون عدد أعضائ   وأن بتشكيل لجان التدقيق في الشركات،    :  بدرجة عالية فيما يتعلق    التزاماً يولون

 والـسمعة  والنزاهة باألمانة امن عرفوم وايكون، وأن  ثالثة أعضاء من األشخاص الطبيعيين    األقلفي  
فـي حـين حـصلت       . في الشركة  نالتنفيذيي ين منهم مصلحة مالية مع المدر     ألي يكون   الّ، وأ الطيبة

 ،2.93،  2.95،  2.97ذ بلـغ     إ وسط حسابي   على أدنى  ،24 ،17 ،21 ،6 ،20 ذوات األرقام    الفقرات
مما يدل  ،  0.871 ،0.810،  1.019 ،  0.959،  1.169 معياري وانحراف على التوالي، ،  2.90،  2.90

 :بدرجة منخفضة  فيما يتعلـق اً التزام  يولوناإلدارةعلى أن معظم عينة الدراسة من أعضاء مجالس   
لعامة في مجال عمـل الـشركة،    عضو من اللجنة في حال عدم توفر الخبرة والمعارف ا      يأ باستبدال

  يكونـوا  أالّو ،لجنة التدقيق شهادة مهنية في المحاسبة أو المالية       ال أعضاء لبعض   وكذلك بعدم توافر  
 لشركة  يكون عضو اللجنة مالكاً   وأالّ   ، من حملة األسهم المسيطرين في الشركة      أعضاء لجنة التدقيق  

بينمـا  . العمومية عن كيفية تشكيل لجنة التـدقيق      ، وال تهتم بإعالم الهيئة      ترتبط بعالقات مع الشركة   
 معياري لتلك الفقرات     وانحراف 3.95-3.06وسط حسابي انحصر بين     حصلت المفردات الباقية على     

 اإلدارة، مما يدل على أن معظم عينة الدراسة من أعـضاء مجـالس              1.245 – 0.851نحصر بين   ا
لباحث أن مجالس إدارة الشركات األردنية يفترض   يرى ا  . بدرجة متوسطة بتلك الفقرات    التزاماًيولون  

 االلتـزام   وال ينحـصر   لجان التدقيق، ل عند تشكيلها     كلّها  عالية في الضوابط   التزامهاكون درجة   تأن  
 ونالحـظ مـن    . في البورصـة   اإلدراج بتعليمات   ةبأنها ملتزم  اًتعطي تصور  ، بحيث  الشكلية األمورب

 بدرجـة   التزاماًيولون  بشكل عام    لس اإلدارة ا أعضاء مج  اه أن أدن) 8(رقم   في جدول النتائج الظاهرة   
 3.5201 كلهـا لفقـرات مجتمعـة  ل بلغ الوسط الحـسابي      إذ ،التدقيقضوابط تشكيل لجان    بمتوسطة  
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ـ   أعضاء مجلس اإلدارة      من ، وهذا يستلزم  0.38039 معياري   وبانحراف  أكثـر اهتمامـاً    واأن يكون
الكفـاءات   وعلى الشركات أن تحـدد مجموعـة مـن    ،قيقعضاء لجان التد أل عند اختيارهم    وحرصاً

 مستقلين بدرجـة كافيـة ليكونـوا        واوحتى يكون ،  اختيارهوالمؤهالت التي تطبق على كل عضو يتم        
 مما يكون له األثـر اإليجـابي فـي       ، وكفاءة بفاعليةمهامهم  ، وتأدية   ماتهمازتقادرين على الوفاء بال   

  . ذوي العالقة في الشركةكافةً  األطراف على يجابياًإينعكس و ،حوكمة الشركاتعزيز ت

   لفقرات المجال األولT المعياري ونتائج اختبار واالنحرافالوسط الحسابي  :)8 ( رقمجدول

 الفقرة الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 *داللة ت قيمة ت

 مجلس اإلدارة بتشكيل لجنـة تـدقيق فـي           يلتزم  -1
 0.000 35.013 0.513 4.65  .الشركة

يكـون أعـضاء لجنـة      يلتزم مجلـس اإلدارة أن        -2
 0.000 10.160 0.970 3.91  .التدقيق من األعضاء غير التنفيذيين في الشركة

يكون عدد أعضاء اللجنـة   يلتزم مجلس اإلدارة أن       -3
 18.069 0.829 4.38  . ثالثة أعضاء من األشخاص الطبيعييناألقلفي 

0.000 

 مـن   أكثـر  أوين عضو   يعبتيلتزم مجلس اإلدارة      -4
خارج الشركة في حال عدم توافر العدد الكافي من         

  . غير التنفيذيين في لجنة التدقيقاألعضاء
3.74 0.919 8.713 

0.000 

يكون من بـين أعـضاء      يلتزم مجلس اإلدارة أن       -5
 في األقل عـضو لديـه خبـرة فـي     التدقيق في لج

  .الشؤون المالية والمحاسبية
3.25 0.867 3.081 0.003 

 أعـضاء يحرص مجلس اإلدارة أن يتوافر لـبعض     -6
لجنة التدقيق شـهادة مهنيـة فـي المحاسـبة أو      

  .المالية
2.95 0.959 -0.576 0.566 

يحرص مجلس اإلدارة في اختيار أعضاء اللجنـة          -7
 والسمعة  والنزاهة باألمانة   اعرفون  مأن يكونوا م  

  .الطيبة
4.47 0.534 29.823 0.000 

أن ال يـستمر عـضو لجنـة         اإلدارةمجلس   يلتزم  -8
 0.000 4.311 1.174 3.47  .نمتتاليتي من دورتين أكثرالتدقيق 

 أعـضاء  إشـراك  على عدم  اإلدارةيحرص مجلس     -9
 منبثقـة عـن     أخـرى  لجنة   أيةلجنة التدقيق في    

  . اإلدارةمجلس 
3.24 0.854  3.018  0.003  

للجنة ا عضو في    يأ يكون   أالّ اإلدارة مجلس   يلتزم  -10
 في عضوية لجنة التدقيق فـي الـشركات         يشارك
  .  المماثلةاألخرى

3.66 1.171  6.132  0.000  

 يكون ضمن أعضاء لجنـة    الّ أ اإلدارة مجلس   يلتزم  -11
التدقيق أي شريك سـابق فـي مكتـب التـدقيق           

  .الخارجي المكلف بتدقيق حسابات الشركة
3.25 0.859  3.214  0.002  
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ي اختياره ألعضاء لجنـة     يحرص مجلس اإلدارة ف     -12
 منهم مـصلحة ماليـة مـع        ألييكون  أالّ  التدقيق  

  . في الشركةنالتنفيذيي ينريالمد
4.06 0.918  12.536  0.000  

يحرص مجلس اإلدارة في اختياره ألعضاء لجنـة          -13
 منهم له عالقة شخصية ذات      ألييكون  أالّ  التدقيق  

  . في الشركةنالتنفيذيي ينريشأن مع المد
3.84 1.070  8.518  0.000 

يحرص مجلس اإلدارة في اختياره ألعضاء لجنـة          -14
 منهم مصلحة مالية مباشـرة  ألي يكون  أالّالتدقيق  

  .  في الشركةنالتنفيذيي نالمديريمع زوجات 
3.95 1.093  9.436  0.000  

 يكـون عـضو اللجنـة       أالّ اإلدارةيحرص مجلس     -15
  0.003  3.028  1.003 3.28  . بأية مصالح مادية مع الشركةمرتبطاً

يحرص مجلس اإلدارة في اختياره ألعضاء اللجنة         -16
  0.000  4.623  1.075 3.46  . يكون ألي منهم عالقة عمل مع الشركةأالّ

 يكون عضو اللجنة مالكاً   أالّ   اإلدارةيحرص مجلس     -17
 0.175  1.364-  0.810 2.90  .لشركة ترتبط بعالقات مع الشركة

يكـون عـضو اللجنـة       أالّ   رةاإلدايحرص مجلس     -18
 0.000  5.114  1.152 3.54  .اإلدارة مجلس أعضاء ألحد شريكاً

يحرص مجلس اإلدارة في اختياره ألعضاء لجنة         -19
 يكون ألي منهم أقـارب فـي اإلدارة         أالّالتدقيق  

 الدرجة الرابعة فـي هـرم    حتىالتنفيذية للشركة   
  .القرابة

3.24 1.245  2.070  0.041 

 عـضو مـن     يأ باسـتبدال جلس اإلدارة   يلتزم م   -20
اللجنة في حال عدم تـوفر الخبـرة والمعـارف          

  .العامة في مجال عمل الشركة
2.97 1.169  -0.315  0.753 

 مجلس اإلدارة في اختياره ألعـضاء لجنـة    يلتزم  -21
 يكونوا من حملة األسهم المـسيطرين       أالّالتدقيق  

  .في الشركة
2.93 1.019  -0.723  0.471 

 اللجنة  ألعضاء في اختياره    اإلدارةص مجلس   يحر  -22
 0.581  0.554  1.164 3.06  .رئيسين بمساهمين  منهم مرتبطاًيأ يكون أالّ

 عضو في اللجنة    يأ  باستبدال اإلدارة مجلس   يلتزم  -23
 0.000  5.303  0.851 3.42  .الذي ال يلبي متطلبات االستقاللية

مية عن  إعالم الهيئة العمو  يلتزم مجلس اإلدارة ب     -24
 0.207  1.268-  0.871 2.90  .كيفية تشكيل لجنة التدقيق

     0.38039  3.5201   كلهامفردات المجال

    )α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى * 

 المـساهمة  في الـشركات األردنيـة   مجالس اإلدارة  التزام والختبار الفرضية األولى فيما يتعلق بعدم     
 ،كلها مفردات المجال مجتمعةل )ت(نتائج اختبار   )9( جدول رقم    نيبي .لجان التدقيق ل ضوابط تشكيل ب

كبـر  أ هذا الوسط    يعدو 0.38039 معياري   وبانحراف 3.5201وأظهرت النتائج أن الوسط الحسابي      
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متوسط إجابـات   ب ومقارنته   الضوابطمتوسطة لهذه    التزامالذي يمثل درجة    ) 3(من الوسط الفرضي    
 ≤ α(ذات دالله إحصائية عند مـستوى        كلهافقرات المجال   ل) ت(ائج اختبار    وكانت نت  . الدراسة عينة

وبهذا نرفض الفرضية العدمية ونقبل     ) 0.000(وبداللة إحصائية   ) 14.853( بلغت قيمة ت     إذْ، )0.05
  .الفرضية البديلة

   كلهافقرات المجال األول مجتمعةل) ت (اختبارنتائج ): 9(جدول رقم 
 *داللة ت قيمة ت االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة

 0.000 14.853 0.38039 3.5201  فقرات المجال األول

    )α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى  *

   المساهمةفي الشركات األردنية   عمل لجان التدقيقآلياتيتعلق بتقييم  :المجال الثاني

لشركات األردنيـة   في ا تدقيق   عمل للجان ال   آلياتوجد  تال  :HO2)(الفرضية الثانية 
 . لتعزيز حوكمة الشركاتالمساهمة

 عمل لجان التدقيق في الـشركات األردنيـة   آليات  وجودفقرة تركز على) 25( من المجاليتكون هذا   
 ،6 ،23 ،11الفقرات ذوات األرقـام     أن  أدناه  ) 10( جدول   يتبين من النتائج الظاهرة في      . المساهمة

 ،4.09 ،4.14 ،4.16، 4.18، 4.26لت على أعلى وسط حسابي إذ بلغ     حص ،18 ،25 ،24 ،20 ،19
 ،0.996 ،0.798،  0.716،  0.975،  0.928،  على التوالي، وانحراف معيـاري بلـغ          4.04 ،4.06

، على التوالي، مما يدل على أن معظم عينة الدراسة من أعضاء مجـالس              0.891،  0.870،  0.790
 بتقديم تقارير دورية    :يتعلق آليات لعمل لجان التدقيق فيما        يحرصون بدرجة عالية على وجود     اإلدارة

ها، وحول تقييمها لفاعلية نظام الرقابة الداخلي في الشركة، وأن تجتمع           أعمالمجلس اإلدارة عن    ى  لإ
مع المدقق الخارجي مرة في السنة على األقل، وأن تعلم مجلس اإلدارة عن نتـائج مناقـشاتها مـع          

لي حول القوائم المالية التي دققت، و يكفل مجلس اإلدارة ضمان تطبيق قواعـد    اإلدارة والمدقق الداخ  
العمل الخاصة بمهام اللجنة والصالحيات الموكلة إليها، ويوفر لها الموارد الكافية للجنة لتتمكن مـن               
أداء واجباتها، ويتلقى أعضاء لجنة التدقيق تعويضهم كأعضاء في المجلس فقط، وتعلم اللجنة مجلس     

مة وجوهرية تؤثر في سـالمة  مهي مستجدات أعن  دارة نتيجة مناقشات اإلدارة والمدقق الخارجي   اإل
، علـى أدنـى وسـط       5 ،17 ،13 ،1 ،7 ،4في حين حصلت الفقرات ذوات األرقام        .البيانات المالية 
، 0.857 معيـاري  وانحراف التوالي، على   ،2.85 ،2.85،  2.90 ،2.91،  2.94،  2.98حسابي إذ بلغ    

، على التوالي، مما يدل على أن معظم عينة الدراسة من           1.107،  1.083،  1.024،  0.943 ،1.149
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 نظام بوجود:  وجود آليات عمل لها فيما يتعلقى يحرصون بدرجة منخفضة علاإلدارةأعضاء مجالس   
ـ عمالخطة مهام سنوية لها مكتوبة قابلة للتنفيذ، وبتقديم موازنة أل         ، و مكتوب للجان التدقيق   أن ها، وب

 التامة، وكذلك تقرير للجنة عن المسائل ذات       ه يؤكد بموجبة استقالليت   اًيوقع عضو لجنة التدقيق إقرار    
ألعضائها، وعدد االجتماعات التي عقدتها ونشاطاتها الرئيسية ليعرض في          العالقة بالتاريخ الشخصي  
 3.57-3.30نحصر بين وسط حسابي ا بينما حصلت المفردات الباقية على .االجتماع العام للمساهمين

، مما يدل على أن معظم عينة الدراسة        1.223 – 0.857نحصر بين   ا معياري لتلك الفقرات     وانحراف
 ونالحظ من النتائج الظاهرة في    . بدرجة متوسطة بتلك الفقرات   يحرصون   اإلدارةمن أعضاء مجالس    

وجـود  علـى  متوسطة  بدرجة يحرصونأدناه أن أعضاء مجالس اإلدارة بشكل عام  ) 10(جدول رقم   
 معياري وبانحراف ،3.5136 كلها لفقرات مجتمعةلإذ بلغ الوسط الحسابي ، لجان التدقيقل  عمل آليات

 مكتـوب  عمل للجان التدقيق في الشركات من خالل نظـام           آليات وجود   يرى الباحث أن   .0.39949
عـزز العمـل    ت فهـي بـذلك   ،   كافـةً   والتقرير عنها  هاأعمالو ايتناول الجوانب المتعلقة بتأدية مهامه    

لذلك على مجالس إدارة الـشركات     . عملها داءفي أ   للجنة  كمرشد  الدليل يعد إذ   ،في عملها المؤسسي  
أن تلتزم بإيجاد آليات العمل للجان التدقيق، والعمل على تطويرها باستمرار، لما لها من أهمية فـي                 

 وكفايـة   اًيحقق تطـوير  بما    وموضوعية، ها بكل شفافية  أعمالتأدية المهام المناطة بها، بحيث تؤدي       
 الستقاللية المدقق الخارجي بما يـدعم جـودة أداء عمليـة            اًوفاعلية  لنظام الرقابة الداخلي، ودعم     

التدقيق، ويعزز الثقة واالطمئنان لدى أصحاب المصالح واألطراف ذات العالقة في الشركة في القوائم              
ها تأكيـدات مـستقلة   ئفي ترشيد قراراتها من خالل إعطا     ومساعدة مجالس اإلدارة     المالية للشركات، 

   .عزيز حوكمة الشركاتوموضوعية، مما يكون له األثر اإليجابي في ت

  الثانيالمجال   لفقرات)ت( المعياري ونتائج اختبار واالنحرافالوسط الحسابي : )10(جدول رقم

 الفقرة الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 *داللة ت قيمة ت

 0.285 1.074- 0.943 2.91  . مكتوبنظام  وجوديرتكز عمل لجنة التدقيق على 1

 في األقل أربع مـرات سـنوياً    اًلجنة التدقيق دوري  تجتمع    2
 0.000 5.466 1.011 3.51  .وكلما دعت الضرورة

 0.000 5.730 0.883 3.47  .تدون محاضر اجتماعات لجنة التدقيق بشكل أصولي  3

لتدقيق خطة مهام سـنوية مكتوبـة قابلـة        يكون للجنة ا    4
 0.215- 0.857 2.98  .للتنفيذ

0.830 

موازنـة وخطـة     اإلدارةمجلـس   لى  إتقدم لجنة التدقيق      5
 0.137 1.498- 1.107 2.85  .عملها بعد اعتمادها من اللجنة

 لجنة التدقيق مع المدقق الخارجي مرة في الـسنة       تجتمع  6
 0.000 17.620 0.716 4.16  .على األقل
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 أن يوقع عـضو لجنـة التـدقيق         اإلدارةيحرص مجلس     7
 0.576 0.561- 1.149 2.94  . التامةاستقالليته يؤكد بموجبة اًإقرار

 أن يتحمل عضو لجنـة التـدقيق        اإلدارةيحرص مجلس     8
 0.000 7.693 1.005 3.71  . الشركةأسرار إفشاءمسؤولية 

9  
 إذادقيق   في استقاللية عضو لجنة الت     اإلدارةيشك مجلس   

أطراف ذات العالقـة فـي       أي    له قيمة من   شيء أي   قبل
  . الشركة

3.29 1.185  2.642  0.009  

كون هناك لقاءات مبرمجة تجمع لجنـة التـدقيق مـع           ت  10
  0.009  2.664  1.208 3.30  .اإلدارة والمدققين الداخليين والخارجيين

 أن تقدم لجنـة التـدقيق تقـارير         اإلدارةيحرص مجلس     11
  0.000  14.774  0.928 4.26  .هاأعمالن دورية ع

 اً أن تقدم لجنـة التـدقيق تقريـر        اإلدارةيحرص مجلس     12
 0.140  1.487-  1.114 2.85  . ونتائجها للجمعية العمومية للشركةهاأعمال عن سنوياً

13  
يكون لدى لجنة التدقيق تـصور مكتـوب فـي متابعـة            
ومراقبة استقاللية مدقق الحـسابات الخـارجي ومـدى         

  .ضوعيتهمو
2.90 1.024  -1.078  0.283 

14  
نة التدقيق االستعانة بـالخبراء     يصرح مجلس اإلدارة للج   

لتقديم المشورات كلما كان    ) مثل المحاسبين والمحامين  (
  .ذلك ضرورياً

3.36 1.189  3.330  0.001 

15  
ـ إتقدم لجنة التدقيق      يتـضمن   بيانـاً اإلدارةمجلـس   ى  ل

ــابــراء محتويــات المــشورة المقدمــة مــن الخ  إليه
  . ومصاريفها

3.44 1.223  3.913  0.000 

16  
 عـن   تقريـراً اإلدارةإلـى مجلـس   تقدم لجنة التـدقيق     

 من الخبـراء    إليها المتابعة للمشورات المقدمة     إجراءات
  .ونتائجها

3.36 1.151  3.359  0.001 

17 

عـن المـسائل ذات العالقـة        اً لجنة التدقيق تقريـر    تعد 
اللجنة وعـدد االجتماعـات      ألعضاءبالتاريخ الشخصي   

التي عقدتها ونشاطاتها الرئيسية ليعرض في االجتمـاع        
  . العام للمساهمين

2.85 1.085  -1.364  0.175 

18 
 اإلدارة نتيجة مناقـشات  اإلدارةتعلم لجنة التدقيق مجلس     

همـة وجوهريـة    ممستجدات   أي   والمدقق الخارجي عن  
  .تؤثر في سالمة البيانات المالية

4.04 0.891  12.715  0.000 

19 
 نتيجة مناقـشة اللجنـة   اإلدارةتعلم لجنة التدقيق مجلس   

 التـي  والمدقق الداخلي حول القوائم الماليـة        اإلدارةمع  
  .دققت

4.14 0.798  15.565  0.000 

20 
 ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصـة       اإلدارةيكفل مجلس   

 0.000  11.928  0.996 4.09  .بمهام اللجنة والصالحيات الموكلة إليها

21 
إلـى    أن تقدم لجنة التدقيق تقريراً     اإلدارةيحرص مجلس   

 0.000  6.575  0.938 3.57  .اإلدارة حول دقة سالمة البيانات المالية للشركةمجلس 

22 
اإلدارة حـول   إلـى مجلـس      تقدم لجنة التدقيق تقريـراً    

 0.000  5.085  1.068 3.50  .  تقييمها لكفاءة رئيس قسم التدقيق الداخلي
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23 
 اإلدارة حـول    تقريـراً إلـى مجلـس     تقدم لجنة التدقيق    

 0.000  13.122  0.975 4.18  .تقييمها لفاعلية نظام الرقابة الداخلي في الشركة

24 
يوفر مجلس اإلدارة الموارد الكافية ألداء لجنة التـدقيق         

 0.000  15.490  0.790 4.13  .واجباتها

25 
اء فـي   لجنة التـدقيق تعويـضهم كأعـض      أعضاءيتلقى  

 0.000  13.225  0.870 4.06  .المجلس فقط

     0.39949  3.5136   كلهامفردات المجال

  )α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى  •

 عمل موضوعة للجان    آلياتوجود   مجالس اإلدارة ب   اهتمام م فيما يتعلق بعد   الثانيةوالختبار الفرضية   
 )ت(نتـائج اختبـار    ) 11( جدول رقم ن يبي،اتحوكمة الشرك لتعزيز المساهمةالتدقيق في الشركات   

  معيـاري  وبـانحراف  3.5136 وأظهرت النتائج أن الوسط الحسابي       ،كلها مفردات المجال مجتمعة  ل
الذي يمثل درجة ممارسة متوسطة لهـذه       ) 3( هذا الوسط أكبر من الوسط الفرضي        د ويع 0.39949

 ذات كلهـا  فقرات المجال ل)ت(انت نتائج اختبار  وك.متوسط إجابات عينة الدراسة   بالعوامل ومقارنته   
) 0.000(وبداللـة إحـصائية   ) 13.955( بلغت قيمة ت    إذْ، )α ≥ 0.05(دالله إحصائية عند مستوى     

  .وبهذا نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة

  كلها  مجتمعةالثانيفقرات المجال ل T اختبارنتائج ) 11( رقمجدول
 *داللة ت قيمة ت االنحراف المعياري سابيالوسط الح الفقرة

 0.000 13.955 0.39949 3.5136  المجال الثاني مجتمعة

  α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى * 

  :نتائج الدراسة
  :تي ملخص لنتائج الدراسةاآل

 األكاديميـة من أعضاء مجالس اإلدارة تخصصاتهم      %) 34.7( أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة     -1
  . االقتصاديةعمالواألفي بيئة المال ليست 

وجد لديهم خبرة في    تمن أعضاء مجالس اإلدارة ال      %) 60.2( أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة     -2
مـن أعـضاء مجـالس      %) 42.4( نسبته النتائج ما    بينت   المالي أو المحاسبي، أيضا      المجال

 .اإلدارة يوجد لديهم خبرة في المجال اإلداري أقل من عشر سنوات
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فـي الـشركات األردنيـة        بدرجة متوسطة بضوابط تشكيل لجان التدقيق      مجالس اإلدارة  لتزمت -3
  .المساهمة

 فـي الـشركات      عمل للجان التدقيق   آلياتعلى وجود     بدرجة متوسطة  مجالس اإلدارة  تحرص -4
 .المساهمةاألردنية 

  :التوصيات
  :يأتمايب في ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث 

عن كيفيـة تـشكيل      إعالم الهيئة العمومية   األردنية اإلدارة في الشركات      مجالس إلزامضرورة   -1
 .لجان التدقيق

 عنـد اختيارهـا     من قبل مجالس إدارة الشركات      مراعاة الكفاءة والخبرة واالستقاللية    ضرورة -2
 .التدقيقألعضاء لجان 

يحقـق  مـا   وضع دليل عمل للجان التدقيق، ب     ب  المالية الشركات  األوراق أن تلزم هيئة     ضرورة -3
 .  وفاعلية عاليةكفاءة

 ضـمن تقاريرهـا     قالتـدقي  بتقديم تقرير حول فاعلية لجـان        األردنية الشركات   إلزامضرورة   -4
 .السنوية
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 المراجع

  :العربيةالمراجع  

نحو تحقيق فعاليـة وكفـاءة لجـان التـدقيق لـدعم الوقايـة               ") .1999 (،جمعه، أحمد حلمي   •
 المجلـة المـصرية للدراسـات       ".ي المملكة األردنية الهاشمية   االستراتيجية في الشركات العامة ف    

 ) .191-137(، ص)1(، العدد )23(التجارية، كلية التجارة، جامعة المنصورة، المجلد 

التحكم المؤسسي وأبعاد التطور في إطار ممارسة مهنة التدقيق         ") . 2003 (ــــــــــ، •
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