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ية في تعزيز ردن في الشركات األدارةاإلدور مجالس 

  فاعلية لجان التدقيق

 )دراسة ميدانية(
 

 اهللا المومني الدكتور محمد عبد

 كلية الدراسات االقتصادية واإلدارية

 جامعة جدارا

 اربد -ية الهاشميةردناألالمملكة 
 

 الملخص

األردنية في تعزيزها لفاعليـة      لشركاتتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور مجالس اإلدارة في ا          

وذلك من خالل معرفة مدى استجابة أعضاء مجلس اإلدارة لتوصيات لجـان التـدقيق              . لجان التدقيق 

.  ونظام الرقابة الداخلية، وإعـداد القـوائم الماليـة         ،التدقيق الخارجي : المتعلقة في بالمجاالت اآلتية   

شركة مساهمة، ) 65(أعضاء مجالس اإلدارة يمثلون      على   استباناتلتحقيق هدف الدراسة تم توزيع      

وبشـكل صـالح   أعضـاء مجـالس اإلدارة      وكان مجموع االستبانات التي استردت بعد توزيعها على         

لفحـص  ) ت( واستخدم اإلحصاء الوصـفي واختبـار        .استبانة) 113(لتحقيق أغراض هذه الدراسة     

التي توصلت إليها الدراسـة أن مجـالس اإلدارة    ومن أهم النتائج  .بيانات الدراسة واختبار فرضياتها   

التدقيق الخارجي، ونظام الرقابـة     : تعزز من فاعلية لجان التدقيق بدرجة متوسطة في المجاالت كلّها         

مـن أعضـاء مجـالس       %) 61.1(وكما أظهرت النتائج ما نسبته      . الداخلية، وإعداد القوائم المالية   

وقد قدمت الدراسة بعض التوصـيات فـي      . الية والمحاسبية اإلدارة يفتقرون للخبرات في الشؤون الم     

 .ضوء النتائج التي تم التوصل إليها

، يـة ردن الشـركات األ   ،، لجان التدقيق، الفاعلية، الحاكمية المؤسسية     دارةاإلمجالس   :كلمات مفتاحية 

 التدقيق الخارجي، الرقابة الداخلية
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 :مقدمة
  في الشركات الرائدة العمالقة      إداريةانهيارات مالية وفضائح      الماضية  الثالثة العقودشهد العالم خالل    

وروسيا  كشـركة انـرون       آسية     ودول شرق   ةمريكياألفي العديد من دول العالم كالواليات المتحدة        

  فيهـا  ، وتكبد المسـاهمين    إليها  اقتصاديات الدول التي تنتمي    أثرت إلى   أدىمما   .....وشركة ورد كم  

 دارةاإلمجـالس    في الشركات وإلى     اإلداريةالهيئات   إلى     عن ذلك  مسؤولية ال ونسبت .خسائر فادحة 

، وافتقار الشفافية والوضوح والدقة فـي       دارةاإل وء وس واإلداريالفساد المالي    إلى   وعزي ذلك  ،فيها

 ن فـي  ون والمتعـامل  و المستثمر أبرزهم ذات العالقة ومن     طرافاألالبيانات المالية المعلنة مما جعل      

 . المالية غير قادرين على اتخاذ قراراتهم الرشيدةراقواأل سوق

 العديد مـن  التسـاؤالت       أن ثار  واإلخفاقاتمنطقية لحدوث حاالت االنهيارات المالية      اليجة  تنالوكانت  

وكيف يتم اسـتعادة     ؟ الداخليين والخارجيين   الحسابات يمدققدور   و ؟ الوحدة االقتصادية  إدارة أثر عن

  ، المال وزيادة االسـتثمارات    أسواق وتعميق دور    ،   المالية األسواقاملين في   والمتعثقة المستثمرين   

 المـال   أسواق؟ وما هو المطلوب في ظل عولمة         ذات العالقة  طرافاأل الحفاظ على مصالح     وكيف يتم 

 ه هـذ   عـن  لإلجابـة وتحرير التجارة والتطور في تكنولوجيا المعلومات وكبر حجـم المشـروعات؟            

 المالية  والمنظمات المهنية فـي       وراقاألالمؤسسات الدولية وبورصات    ير من   التساؤالت سارعت كث  

 خالقيـة  والمبـادئ األ   نظمـة واأل واألعرافوالضوابط  ن  يمجموعة من القوان  بوضع   العديد من الدول  

 ذات العالقة من    طرافواألحماية المستثمرين   ل  وذلك ، الشركة إدارة علىللرقابة المالية وغير المالية     

ز الثقة والمصداقية  في المعلومات المحاسبية  المحتواة فـي           ي وتعز اإلداري المالي والفساد    التالعب

ن فـي سـوق     ين المتعـامل  ي المستثمر والسيماها  و مستخدم  إليها التي يحتاج  ،القوائم المالية المعلنة  

 .سسـية  الحاكمية المؤ  أو سميت مجموعة الضوابط والمبادئ بحوكمة الشركات         وقد . المالية وراقاأل

ـ    ل األساسية من الركائز    تدقيق في الشركات  ال لجان    وجود يعدو ، ودعـم   ةتحسين نظم الرقابة الداخلي

   . على إعداد التقارير الماليةشرافواإل، استقاللية المدقق الخارجي

 تعـد  دور لجان التدقيق في الشركات وفاعليتها، و       ةجنبيواألوقد تناولت العديد من الدراسات العربية       

 ألزمـت  الدول التي    من ردناأل من أن  هذه الدراسة    أهمية، وتأتي    لتلك الدراسات  ذه الدراسة امتداداً  ه

لتوجهات ل استجابة وذلك،   قصيرة نسبياً  مدة ذالشركات المدرجة في البورصة بتشكيل لجان تدقيق من       

لذلك جاءت هذه   . هارافأطحد  أ لجان التدقيق    تعد، التي   )الحوكمة( العالمية بتفعيل الحاكمية المؤسسية   

 المدرجـة فـي    يةردناأل في الشركات    دارةاإلالدراسة لبيان الواقع الفعلي الممارس من جانب مجالس         

 القوائم المالية   بإعدادتوصيات لجان التدقيق المتعلقة     ل اللوقوف على مدى استجابته    و بورصة عمان، 
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 في تحسين جودة التـدقيق وزيـادة        ةخليومسؤولية اللجان اتجاه المدقق الخارجي ونظام الرقابة الدا       

 .الدقة والشفافية والمصداقية في البيانات المالية

 :مشكلة الدراسة
 وتسـليط الضـوء علـى       في الشركات المساهمة العامة،    بسبب تزايد االهتمام العالمي بوجود لجان تدقيق      

ات المناطة بها ال بد من تعاون        بالمهام والواجب  لجانل ا  وحتى تقوم  ،شرافواإلالرقابة  في   فعاليتها ودورها 

ـ    يشرافواإلدورها الرقابي    ممارسة لجان التدقيق ل    ن أل ،فيها دارةاإلودعم مجالس     بمـدى   اً يبقـى مرهون

 :ةاآلتي التساؤالت نإلجابة عل  لذلك جاءت هذه الدراسة ،ها توصيات تجاهدارةاإل مجالس  استجابة

لجـان   توصـيات لالمدرجة في بورصة عمـان  ية ردن في الشركات األ دارةاإلمجالس   تستجيبهل   .1

 التدقيق المتعلقة بالمدقق الخارجي ؟

لجـان التـدقيق     توصياتلية المدرجة في بورصة     ردن في الشركات األ   دارةاإلمجالس    تستجيب هل .2

  ؟ ةالمتعلقة بنظام الرقابة الداخلي

لجـان   صـيات تولية المدرجة في بورصة عمـان  ردن في الشركات األ دارةاإلمجالس   تستجيبهل   .3

   نشرها؟لتقارير المالية قبلالتدقيق المتعلقة با

 :الدراسةأهمية 
 في  دارةاإلمجالس  ات الممارسة من جانب     جراءإلل  الحال  واقع للوقوف على  الدراسة    هذه تأتي أهمية 

 دارةاإلفي مساعدة مجـالس       دور لجان التدقيق    وتعزيز  لتفعيل ، المدرجة في بورصة عمان    الشركات

  لجـان التـدقيق     لتوصـيات  سـتجابة  وهذا يتوقف على مدى اال     ، والرقابة شرافاإلت في   في الشركا 

ـ أنهـا   ب  الدراسـة  أهمية، لذلك تأتي    دارةاإلمجالس  وااللتزام في تطبيقها من جانب       سـؤال  ب تتوجه

 إجاباتهمعيين وشفافين في    ون وموض  متعاوني ا يكونو أن دون غيرهم على أمل      دارةاإل مجالس أعضاء

 اًامتـداد   هـذه الدراسـة    تعـد وكذلك   .لشركاتافي    الممارس لدراسة لتعكس واقع الحال    ا أسئلة نع

 الممارسةات  جراءيف بعداً مكمالً عن طبيعة اإل     ض ولت ،المؤسسيةة  يللدراسات التي أجريت على الحاكم    

والجهات التـي     وذوي المصالح   حقوق المساهمين  من أجل حماية   دور لجان التدقيق  تعزيز  بالمتعلقة  

 .عتمد قراراتها االقتصادية على البيانات المنشورةت

 :أهداف الدراسة
 يـة ردناأل في الشركات المساهمة العامـة       دارةاإلالوقوف على دور مجالس      إلى    الدراسة  هذه تهدف

فـي   ،فاعليتهـا  لتعزيز لمقترحات وتوصيات لجان التدقيق      ستجابةالمدرجة في بورصة عمان في اال     

 :ةاآلتيالجوانب 



 )دراسة ميدانية(دور مجالس اإلدارة في الشركات األردنية في تعزيز فاعلية لجان التدقيق 

 458

  .تقاللية المدقق الخارجيدعم اس -1

 .زيادة فاعلية نظام الرقابة الداخلية -2

 . التقارير الماليةإعداد على شرافاإل -3

 :الدراسات السابقة
ة دور لجان التدقيق وفاعليتها في الشـركات، إذ تناولـت           جنبيتناول العديد من الدراسات العربية واأل     

ية المساهمة العامة من وجهة نظـر       ردنت األ فعالية لجان التدقيق في الشركا    ) 2001الفرح،  (دراسة  

شـركة فـي عـام      ) 29(مديري التدقيق الداخلي في الشركات التي لديها لجان تدقيق والبالغ عددها            

، وقد بينت الدراسة أن لجان التدقيق تتمتع بفاعلية من وجهة نظر التدقيق الداخلي وال تتمتـع                 2000

 المالية  وراق أوصت الدراسة بضرورة أن تلزم هيئة األ       بفاعلية من وجهة نظر التدقيق الخارجي، وقد      

ة بتشكيل لجان تدقيق وأن توضح لها المهام،        صية الشركات المساهمة العامة المدرجة في البور      ردناأل

 .وأن تفصح الشركات عن وجود لجنة التدقيق لديها

 الممنوحـة للجـان    فـي الصـالحيات  اًقصور) Al-Twaijry, et al., 2003(جري وآخرون يوقد بين التو

التدقيق وفي تحديد نطاق عملها في قطاع األعمال السعودي، وأن استقاللية لجان التدقيق موضع شك               

 إلـى    اللجنة أعضاء التنفيذية، وكذلك افتقار     دارةاإل اللجنة و  أعضاءبسبب العالقة الوثيقة القائمة بين      

بإيجاد عالقة وثيقة مع كل من المدققين       الخبرة في الشؤون المالية والمحاسبية، وفشل لجان التدقيق         

 .الخارجيين والداخليين

ية لقياس مدى توافر المتطلبات ردنتقييم التجربة األ) 2006سويطي،  (وفي هذا السياق تناولت دراسة      

األساسية لممارسة لجان التدقيق دورها بفاعلية، إذ بينت الدراسة أن الشـركات المسـاهمة العامـة                

ال تتوافر لهذه اللجان بشـكل عـام        لكن  يوجد فيها لجان تدقيق، و    تقريباً كلّها    المدرجة في البورصة  

هم في فاعلية واسـتقاللية المـدقق       مالمتطلبات األساسية لممارسة دورها بفاعلية، وليس لها تأثير         

ية والجهات التنظيمية   ردن المالية األ  وراقالخارجي، وكان من أبرز توصيات الدراسة أن تقوم هيئة األ         

يالت التشريعية الالزمة المتعلقة بتشكيل لجان التدقيق لتتمكن مـن قيامهـا            تعد ال إجراءالتشريعية ب و

 .بالمهام المناطة بها بكفاءة وفاعلية

تناولت تشكيل واستقاللية لجنة التدقيق وعالقتها ف) Carcello & Neal, 2000(أما دراسة كارسيلو ونيل 

  هـذه  ستمرارية الشركة في الشركات المتعثرة مالياً، وقد بينـت        بتقرير المدقق الخارجي حول رأيه با     

 :ةاآلتيالدراسة النتائج 
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 قـل  ، في لجنـة التـدقيق  ) Affiliated Directors( من الشركات الحليفة عضاء نسبة األتكلما زاد -

 .احتمال استالم تقرير من مدقق الحسابات الخارجي يتعلق بعدم االستمرارية

 مـن   عضـاء كون نسبة األ  تيل تقريره في الشركات المتعثرة التي       تعدجي ب ال يرغب المدقق الخار    -

 .في لجنة التدقيق كبيرة) Affiliated Directors(الشركات الحليفة 

 مستقلين كانت فاعلة كآلية من آليات الحاكمية        أعضاءكلما كانت لجنة التدقيق المشكلة مكونة من         -

 .ات التقارير الماليةإجراءالمؤسسية في 

  استقاللية لجنـة التـدقيق،  فيالمحددات االقتصادية المؤثرة ) Klein, 2002(ين التناولت دراسة كد وق

درست تـأثير   و ،  م1993-1991منشأة للسنوات   ) 803( أجريت الدراسة على عينة مكونة من        حيث

 معدل النمو، والخسـائر، ونسـبة المديونيـة، ونسـبة كبـار           :  استقاللية المدقق  فية  اآلتيالعوامل  

 اللجنـة   أعضاءفي لجنة التدقيق، ونسبة     ) من أسهم الشركة  % 5ن أكثر من    والذين يملك (المساهمين  

 اللجنة، وتم التعبيـر     أعضاءوعدد   لشركة في ا  اً اللجنة الذين يملكون أسهم    أعضاءالتنفيذيين، ونسبة   

ـ     عضاء لجنة التدقيق من خالل قياس نسبة األ       أعضاءعن استقاللية    ة، وحجـم    الخارجيين فـي اللجن

 :اآلتي إلى الشركة، وقد توصلت الدراسة

ة ذات داللة إحصائية ما بين استقاللية لجنة التدقيق وكـل مـن حجـم               إيجابيهناك عالقة ارتباط     -

 .دارةاإل الخارجيين في مجلس عضاء ونسبة األدارةاإلمجلس 

وكل من معدل النمو،    قاللية لجنة التدقيق    تهناك عالقة ارتباط سلبية ذات داللة إحصائية ما بين اس          -

من أسهم الشركة في لجنة التدقيق، ونسـبة        % 5ونسبة كبار المساهمين الذين يملكون أكثر من        

 . اللجنة التنفيذيينأعضاء

 . الخارجيينعضاء اللجنة من األأعضاءتزداد استقاللية لجنة التدقيق كلما كان  -

 بعـد  دارةاإل مجلس أعضاءلمنبثقة من لتبين دور لجان التدقيق ا) Spira, 2003(وجاءت دراسة سبيرا 

 القـرار، وال تقـدم      اتخـاذ ال تملك سـلطة      فلجان التدقيق م،  1992صدور تقرير لجنة كادبوري عام      

الهيئة العمومية، وبينت الدراسة االفتراضات الواجب توافرها في لجنة التـدقيق         إلى   تقاريرها مباشرة 

والتقارير الصادرة مـن المنظمـات المهنيـة بـأن           الدراسات   بينتوهي االستقاللية في عملها، وقد      

، وأنهـا   )الخـارجيين ( المستقلين   عضاء اللجنة من األ   أعضاء إذا كان    تتحققاستقاللية لجان التدقيق    

وجدت لتعطي حكمها بجودة التقارير المالية وتدعم استقاللية المدققين الخارجيين والداخليين، وتدعم            

 بـدورها   قيام لجـان التـدقيق     كيفية   عنتساؤالت  ال  العديد من  ثارنظم الرقابة في الشركات، وبدأت ت     

 : بفاعلية منها
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 كيف تعمل لجان التدقيق؟ -

 كيف تكون لجان التدقيق مستقلة؟ -

  اللجنة؟أعضاءفي ما الشروط الواجب توافرها  -

 كيف تدعم استقاللية المدققين الخارجيين والداخليين؟ -

 .دارةاإلما دور مجلس  -

 كيف تقوم لجان التدقيق بالمهام المحددة لها؟: اآلتيبالسؤال الكبير وقد ختمت الدراسة 

 عوائد في وجود لجان التدقيق في الشركات أثرتناولت ف )Chen, et al., 2008(ن يأما دراسة جين وآخر

م وذلك من خالل دراسـة عينـة   1998 عام Blue Ribbon بعد صدور تقرير Earnings-Returnاألرباح 

ة المسجلة في   جنبية الموجود فيها لجان التدقيق والشركات األ      جنبي واأل ةمريكيات األ مكونة من الشرك  

 : اآلتي التي ال يوجد فيها لجان تدقيق، وكان من أبرز نتائج الدراسة ةمريكيالواليات المتحدة األ

س ة التـي لـي    جنبي من الشركات األ   أكبر ةمريكيعوائد األرباح للشركات التي لديها لجان تدقيق األ        -

 .لديها لجان تدقيق

 .ةأجنبي م أةأمريكيال يوجد فرق في عوائد األرباح للشركات التي لديها لجان تدقيق سواء  -

العالقة ما بين استقاللية لجان التدقيق وقيمـة  ) Chan & Li, 2008(ولي ووفي هذا السياق درس جان 

ة ذات إيجابيائج وجود عالقة شركة، إذ بينت النت) 200(على عينة مكونة من ) Firm Value(المنشأة 

 اللجنة الخبراء المستقلين وقيمة المنشأة، وهناك عالقة سلبية ما بين اسـتقاللية          أعضاءداللة ما بين    

، دارةاإلد اشتراكه في أكثر من عضوية من اللجان المنبثقـة عـن مجلـس               تعدعضو لجنة التدقيق و   

 .تدقيق في الشؤون المالية وقيمة المنشأةة ما بين خبرة عضو لجنة الإيجابيوجد عالقة ت أيضاًو

، فقد تناولت مفهوم التعثر المالي والعوامل التي ساعدت عليه مما يطلق            )2002خوري،  (أما دراسة   

 هو المسـؤول    دارةاإلعليه الفساد المالي وتحديد المسؤولية للتعثر المالي في الشركات، وأن مجلس            

 حول البيانات المالية، وهو     رأيهخارجي تنحصر في إبداء     األول عنه وأن مسؤولية مدقق الحسابات ال      

غير مسؤول عن التعثر المالي، وجرى التركيز على التحكم المؤسسي في الشركات والـذي ال يقـل                 

أهمية عن التحكم المؤسسي في الحكومات، وأن العديد من الدراسات التي أجريت أثبتـت أن الـتحكم              

 لسوق المالي في حين أن الضعف في التحكم المؤسسي يـؤدي المؤسسي الجيد يزيد سعر السهم في ا    

وأشار الباحث إن المفهوم التقليدي للـتحكم       ،  هبوط سعر السهم، وتدهور الحالة المالية للشركات      إلى  
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 المخاطر  إدارةمفهوم جديد مرتبط بنجاح الشركة وإنجازاتها، وتحسين         إلى   المؤسسي، وكيفية تحوله  

 .قيق أهدافهافيها، ووضع استراتيجية لتح

، أهمية تطبيق الحاكميـة المؤسسـية فـي الشـركات     )Glasgow, 2002 ( كالسكووقد تناولت دراسة

الذي صدر في عام ) Sarbanes – Oxley( الجديد مريكي، وناقشت القانون األةمريكيالمساهمة العامة األ

حسابات من تقديم أية    منع مدقق ال  ت والمتعلق بالمحاسبة والحاكمية المؤسسية، ويتضمن مواد        2002

خدمات استشارية مثل مسك الدفاتر أو تصميم النظام المحاسبي أو خدمات التقيـيم، وغيرهـا مـن                 

 .الخدمات المقدمة للشركة موضع التدقيق، وذلك من أجل تعزيز استقالليته

) Sarbanes-Oxley( الجديد مريكي أهمية دور القانون األلتبين، )Oracle, 2003(كل اوجاءت دراسة أور

 بشكل عام وفي شركة أوراكل بشك خاص، وكيف         ةمريكيفي زيادة دقة اإلبالغ المالي في الشركات األ       

ات الواردة ضمن التقرير المالي والمتعلقة بالرقابـة الداخليـة          فصاحعمل هذا القانون على تحسين اإل     

 .والنشاطات التشغيلية للشركة

 :فرضيات الدراسة
  :اآلتيعلى النحو  فرضيات ِصيغَتْ ثالث ،هاالنتائج المتوخاة من إلى صلوالتوالدراسة لتحقيق أهداف 

HO1 :    توصيات لجـان  لية المدرجة في بورصة عمان      ردن في الشركات األ   دارةاإلمجالس  ال تستجيب      

 .التدقيق المتعلقة بالمدقق الخارجي

HO2 :  توصيات لجـان   ل  عمان رصةية المدرجة في بو   ردن في الشركات األ   دارةاإلمجالس   ال تستجيب

  .ةالتدقيق المتعلقة بنظام الرقابة الداخلي

HO3 :  توصيات لجـان   لية المدرجة في بورصة عمان      ردن في الشركات األ   دارةاإلمجالس   ال تستجيب

 . نشرهالتقارير المالية قبلالتدقيق المتعلقة با

 :منهجية الدراسة 
الستنباطي في الحصول على البيانات الخاصة  على المنهج ا هذا البحثاعتمد الباحث في إنجاز

 ذات العالقة ودوريات علمية وأطاريح الدراسات العلياكتب  من المصادر المتاحة من بالجانب النظري
لجمع البيانات ستبانة اعتمد الباحث على المنهج االسقرائي من خالل إعداد اوقد  ، بموضوع البحث

 أفضل وسيلة يمكن الحصول على تعد ت دراستها، ألنهااألولية والتي تتعلق بالظاهرة التي تم
 زمنية معقولة وغير مكلفة من جهة أخرى، حيث قام الباحث بتوجيه مدةمعلومات من خاللها في 

 الستقراء ردنية المساهمة العامة في األردن في الشركات األدارةاإل مجلس  إلى أعضاءاالستبانة
 . التدقيقلجان لتوصيات ستجابةممارستهم في اال
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وقد تم تصميم االستبانة من خالل استعراض األدبيات التي بحثت في هذا الموضوع والمهام التي تم 

 قام الباحث بصياغة فقرات االستبانة .وضعها من قبل المنظمات والهيئات المهنية المحلية والدولية

ت، إذ تضمن المجال األول  أربعون فقرة موزعة على ثالثة مجاالِصيغَتْ وقد ،لتحقيق أهداف الدراسة

 لتوصيات لجان التدقيق المتعلقة بالمدقق الخارجي، دارةاإل مجلس استجابةفقرة تتعلق بمدى ) 16(

 لتوصيات لجان التدقيق دارةاإل مجلس استجابةفقرة ترتبط بمدى ) 11(وتضمن المجال الثاني 

 استجابةترتبط بمدى ) 13(جال الثالث  ويتضمن الم،المتعلقة بنظام الرقابة الداخلي والتدقيق الداخلي

 لتوصيات لجان التدقيق المتعلقة بالتقارير المالية، واستخدم الباحث نظام ليكرت ذا دارةاإلمجلس 

) 4(أحياناً، و ) 3(نادراً، و ) 2(كال على اإلطالق، و ) 1(بحيث يعني الرقم ) 5-1(الخمس درجات 

 للجان التدقيق وضع دارةاإلزيز الفاعلية ودعم مجالس وللحكم على مستوى تع.دائماً) 5(غالباً، و 

-4 إذا كان الوسط الحسابي يقع في الفئة من مستوى عاٍل: اآلتيالباحث ثالثة مستويات على النحو 

، ومستوى منخفض إذا 4من  أقل -3 ومستوى متوسط إذا كان الوسط الحسابي يقع في الفئة من ،5

  وللتأكد من صدق األداة وأن المقياس الذي تم .3من  أقل -1 كان الوسط الحسابي يقع في الفئة من

استخدامه في هذه الدراسة يقيس فعلياً ما ينبغي قياسه قام الباحث بالتأكد من الصدق الظاهري لألداة 

)Face Validity ( بعرضها على مجموعة من المختصين األكاديميين، كما تم توزيع االستبانة على عينة

وذلك للتعرف على مدى فهم هذا المجتمع للعبارات واأللفاظ ) Pilot Study(ع الدراسة مختارة من مجتم

 يل المطلوب على الفقرات التي أدتتعد حيث قام الباحث بال،المستخدمة ودرجة وضوحها وسهولتها

 .صعوبة في الفهمإلى 

داة الدراسة وذلك وقام الباحث بقياس ثبات األداة لغايات التحقق من مقدار االتساق الداخلي أل

إلجابات عينة الدراسة التي تم الحصول عليها بعد ) Cronbach Alpha(باستخدام معامل كرونباخ ألفا 

وهو أعلى %) 77.3( ألداة الدراسة ألفاتوزيع االستبانة عليهم، بلغ معامل االتساق الداخلي كرونباخ 

 .)Coake and Steed,2001%(60 بـ من القيمة المقبولة كحد أدنى لالتساق الداخلي والتي تقدر

 :وعينتهامجتمع الدراسة 
عمان والتي يبلغ  يتكون مجتمع الدراسة من الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة

) 65( إذ بلغ حجم العينة . شركة، وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة)1()211(مجموعها 

ن، ولعاميرون المد(فيها دارةاإل مجالس أعضاء على ستبانةا) 150(شركة مساهمة، وزع عليها 

وبعد فرز هذه االستبانات تبين أن الصالح . )نو المالييرونالمدو، دارةاإلمجالس رؤوساء و

                                                 
  htt://www.ase.com.Jo: متاحة على الموقع اإللكتروني.م31/12/2007حسب النشرة السنوية لبورصة عمان في ) 1(
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، وهي نسبة جيدة في حالة %)75.33( إذ بلغت نسبة االسترجاع .استبانة) 113(لالستخدام منها بلغ 

 .لبيانات في دراسات العلوم االجتماعيةاستخدام االستبانة كوسيلة لجمع ا

 :األساليب اإلحصائية
، وقد استخدمت )SPSS(تم تحليل البيانات ومعالجتها باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية المعروف 

األساليب اإلحصائية الوصفية والتحليلية لمعالجة البيانات، فمثالً استخدمت التكرارات والنسب المئوية 

ات المعيارية لمعرفة اتجاهات نحرافسة، وتم استخراج المتوسطات الحسابية وااللوصف عينة الدرا

حيث تم ) T-Test (اختبار كما تم استخدام .أفراد العينة حول األبعاد الرئيسية للدراسة بشكل عام

والذي يمثل درجة موافقة متوسطة لهذه العوامل ومقارنته مع ) 3(االعتماد على الوسط الفرضي 

 الفرضيات المتعلقة باتجاهات عينة الدراسة حول مجاالت الدراسة ختباربات العينة المتوسط إجا

 .الثالثة

 : النظرياإلطار
 :اآلتيك النظري العديد من المباحث التي تغطي جوانب موضوع الدراسة وهي اإلطاريتناول 

 . لجان التدقيقةنشأ:  والًأ

ـ  إلى أدت التي  األسباب أهم التالعب والغش في التقارير المالية من        يعد  لجـان التـدقيق فـي    وءنش

 المالية في كبرى الشركات العالميـة خـالل الثالثـة عقـود             واإلخفاقاتالشركات، وكانت االنهيارات    

 الهيئات المهنية والمنظمات والمشرعين للمطالبة والتوصية بتشكيل لجـان          أمام كبراألالماضية الدافع   

جـل  أ لها المهام والوجبات وكيفية تشـكيليها، مـن          ى أن تحدد  عل دارةاإل مجلس   أعضاء من   التدقيق

  بوصـفها لجان التدقيقإلى   وينظر   ، والرقابية يةشرافاإل ها في القيام بمسؤليات   دارةاإلمجالس  مساعدة  

 علـى   شـراف اإلإذ تتولى لجنة التـدقيق      أحد العناصر المهمة في الحاكمية المؤسسية في الشركات،         

 وكل من  المدقق الخارجي والـداخلي        دارةاإل وتعمل كحلقة وصل بين مجلس        التقارير المالية،  إعداد

   .أعمالها أداء وتحسين  عملهمأداء االستقاللية في ابما يضمن له

عـام    ارتبط ظهور فكرة لجان التدقيق في الواليات المتحـدة بأزمـة الكسـاد االقتصـادي الكبيـر                

السـقا،  ( لية مدققي الحسابات والمحاسبين    استقال  في  ضعف أسبابها من ضمن      ، وكان 1928،1929

 مريكـي األأوصت اللجنـة التنفيذيـة لمعهـد المحاسـبين            م   1967  وفي عام  .)2002 الخير، وأبو

American Institute of Certificated Public Accountants(AICPA)    بوجوب تشكيل لجـان تـدقيق فـي  

 ويكون مـن مهامهـا حـل      الخارجيين،   ارةداإل مجلس   أعضاءالشركات المساهمة العامة مكونة من      
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 في النـواحي المحاسـبية وطريقـة        والسيما الشركة   إدارةالمشاكل التي تنشأ بين المدقق الخارجي و      

م 1972 حظي تشكيل لجان التدقيق عام       أيضاً عن المعلومات المحاسبية في القوائم المالية، و       اإلفصاح

 عنها، وذلـك    فصاحالبة الشركات بتشكيل لجان تدقيق واإل      بمط ةمريكي المالية األ  وراقاهتمام هيئة األ  ب

 ).2006سليمان، ( الشركة إدارةلضمان التحكم ومساعدة 

 والكشف عـن العديـد مـن    ،ات القرن الماضيي  في سبعينPenn Central Companyإن انهيار شركة 

 جانبالمسؤولين األ  إلى   حاالت الرشاوي التي تقدمها الشركات المساهمة في مجال التجارة الخارجية         

 الماليـة   وراقة الفاسدة، وتم حـث هيئـة األ       جنبيها سن قانون مكافحة الممارسات األ     أثروالتي على   

 .)2003دهمش، (وبورصة نيويورك أن توصي بتشكيل لجنة تدقيق  في الشركات المساهمة العامة

  قـراراً New York Exchange الماليـة  وراق بورصة نيورك لألإدارة مجلس أصدر م 1978ففي عام 

 عضـاء  لجان تدقيق  مكونة من األإنشاءها في السوق أوراق التي تتداول ةمريكي الشركات األ هيلزم في 

ـ  الماليـة بالبورصـة األ     وراقم قررت لجنة  تـداول األ      1979 في عام    أيضاً . التنفذيين رغي  ةمريكي

American Securities ـ   استخدام ضرورة علـي  (جلة بالبورصـة   لجان التدقيق  فـي الشـركات المس

 ). 2007وشحاتة،

وقد أوصت اللجنـة  ، ) Tread way commission, 1987( م صدر تقرير لجنة تريد واي1987عام في و

ـ  المالية األ  وراق في بورصات األ   أسهمها ة لجان تدقيق للشركات المسجل    إنشاءضرورة    وأن  ،ةمريكي

 م  1992وفي المملكة المتحدة صـدر عـام         . غير التنفيذيين  عضاء لجنة التدقيق من األ    أعضاءيكون  

  فـي الشـركات   الذي طالب بتشكيل لجان التـدقيق (Cadbury Committee,1992) تقرير لجنة كادبوري

 :اآلتيوهي على النحو   المالية  وتحديد مهامهاوراقالمسجلة في بورصة لندن لأل

 .ه وفصله واستمرارهوأتعاب تعيين مدقق الحسابات الخارجي بشأن دارةاإلتقديم التوصيات لمجلس  -

 .مراجعة القوائم المالية السنوية -

 .همناقشة مدقق الحسابات الخارجي حول طبيعة التدقيق ونطاق -

 .دارةاإلمراجعة رسالة  -

 .مراجعة نطاق الرقابة الداخلية في الشركة -

 .مراجعة برنامج التدقيق الداخلي -

 .همة قد تظهر خالل التدقيق الداخليم أمور أيةمراجعة  -
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 اوكسـلي لعـام    –  يسمى قانون ساربينس      مريكي قانون عن الكونجرس األ    صدر م     2002وفي عام   

 ،  الذي قضى بوجوب  تشكيل لجان تدقيق في كل شركة عامـة ،(Sarbons Oxaly  Act-2002) م 2002

 إدارةن تصـدر    أ المحاسبين القانونيين الذين يدققون القوائم الماليـة للشـركات، و          أداءللرقابة على   

 .الشركة ضمن تقاريرها المالية المنشورة تقريرا بعنوان تقرير الرقابة الداخلية

يـة،  ردن فقد اهتمت العديد من الجهات المعنية بوجود لجان التدقيق فـي الشـركات األ              ردنأما في األ  

ـ  البنك المركزي األألزم إذ 2/1/1996 بدايتها بتاريخ  توكان ـ   ردن  رقـم  هي البنـوك بموجـب مذكرت

م صدر قانون البنوك 2000، وفي عام  دارةاإل مجلس   أعضاء  بتشكيل لجان تدقيق من بين        7020/68

  ،قانون البنـوك  (  غير التنفذيين  عضاء البنوك ملزمة بتشكيل لجان تدقيق من األ       أصبحت وبه   28رقم  

 الشركات المصدرة والمعايير    إفصاح المالية تعليمات    وراقت هيئة األ  أصدرم  2004وفي عام   ). 2000

تشكيل لجنة تـدقيق مـن      ب في الشركات المصدرة     دارةاإل الزمت مجالس    ،لمحاسبية ومعايير التدقيق  ا

 وراقهيئـة األ   (. والواجبـات  مهامال  لها  الطبعيين غير التنفذيين، وحددت    أعضائها من   أعضاءثالثة  

 ). 2004المالية، 

 أكد ضرورة   مة الشركات الذي   المجمع العربي للمحاسبين القانونيين  دليل حوك       أصدروفي هذا السياق    

مـن  ة إيجابي أن تفرز نتائج  منها ضمن اللجان المشكلة  في كل شركة والتي يتوقع  وجود لجنة تدقيق  

   نشـاطاتها أكثـر تعقيـداً      أصبحت الشركة التي    دارةإلوتقديم الدعم    والرقابة،   شرافخالل قيامها باإل  

 )2007المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، (  المعنية فيهاطرافاألوللمؤسسات المالية التي تتنوع 

 هو توجه عالمي،     المطالبة بضرورة وجود لجنة التدقيق في الشركات المساهمة        أن مما سبق    نستنتج

 أعضـاء  تحدد بموجبها الشروط الواجب توافرها فـي         سن تشريعات   بإذ قامت العديد من دول العالم       

 .اللجنة والمهام والواجبات المناطة بها

 :مهام لجان التدقيق: انياًث

ودارةاإل اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس    إحدى التدقيق   لجان تعد من أهم اللجان التي تسـاعد  تعد 

 المالي ونظـام الرقابـة الداخليـة        فصاح تجاه اإل  ية والرقابية شراف قي القيام بمهامه اإل    دارةاإلمجلس  

 ,Sawer)نظمةيات التي تقوم فيها الشركة مع القوانين واألوأعمال التدقيق والتأكد من مدى توافق العمل

et al,.2003)، والمهـام  ات الرقابية المختلفـة جراء ويتوقع من لجان التدقيق من خالل الضوابط واإل 

سـليمان،  (وقـد بـين      . في الشركات  دارةاإلة تدعم وتساعد مجالس     إيجابي نتائج   إفراز المناطه بها 

 :ةاآلتيقيق تكمن في المجاالت  التدأهمية لجانأن  )2006

 .دارةاإلطمأنة المساهمين خارج المشروع بخصوص شمولية وموضوعية عمليات مجلس  -1
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 وتساعد علـى    ،لعمليات التي يقومون بها   إلى ا  إذ تضيف قيمة ملحوظة      ،تحسين جودة المهمة   -2

 .زيادة درجة ثقة المساهمين في صحة تلك العمليات

 .تعارض المصالح بين المديريين التنفذيين ومصلحة المساهمينحل المنازعات التي تنشأ نتيجة  -3

 عند قيام   بالحسبان تؤخذ   أننوعين من المخاطر يجب     ) 2007 وشحادة،   ،علي( بين   السياقوفي هذا   

 :لجنة التدقيق بمهامها وهي

 .نظمةمخاطر الرقابة الخارجية والتي تتضمن ظروف الصناعة والتشريعات والقوانين واأل -

 .اإلدارية والرقابة دارةاإل في التي تؤثر واألحداثقابة الداخلية والتي تتضمن الظروف مخاطر الر -

  حـددت المهـام     واللجـان   العديد من الجهات والهيئات والمنظمات المهنيـة المحليـة والدوليـة           إن

 قوراهيئـة األ (، )2007المجمع العربي للمحاسبين القانونيين،    (لجان التدقيق بوالمسؤوليات المناطة   

 :اآلتيوتتلخص هذه المهام ب، (Cadbury Committee,1992) ،)2007، وشحادة، علي(، )2004المالية، 

 :مهام اللجنة تجاه المدقق الخارجي وتشمل: أ
والتأكد من  ،  ه أو عزل  هوإعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي     بترشيح   مناقشة األمور المتعلقة   -1

 ومدى تـأثير    ، استقالليته فيوعدم وجود ما يؤثر      ،)مؤهالت وخبرات (أهليتهاستيفائه لشروط   

 . هذه االستقالليةفيأية أعمال أخرى يقوم بها لحساب الشركة 

ه ومقترحاته وتحفظاته ومتابعـة     بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات بما في ذلك مالحظات           -2

 .دارةاإلمجلس  إلى  الشركة لها وتقديم التوصيات بشأنهاإدارة استجابةمدى 

وتقييم ما يرد فيها وإبداء المالحظات      ،  راجعة مراسالت الشركة مع مدقق الحسابات الخارجي      م -3

 .والتوصيات بشأنها

 . المدقق الخارجيأعدهامراجعة خطة التدقيق التي  -4

 والمدقق الخارجي، والعمل كحلقة وصـل بيـنهم وبـين           دارةاإلحل المنازعات التي تنشأ بين       -5

 .رةدااإل التنفيذية ومجلس دارةاإل

 .مراجعة خدمات غير التدقيق التي يقوم المدقق الخارجي بتقديمها للشركة -6

 .هاحات التي يحتاجايضمساعدة المدقق الخارجي في الحصول على المعلومات واإل -7

 :  وتشملةمهام اللجنة تجاه نظام الرقابة الداخلي: ب

 .باستمرار الرقابة الداخلية والعمل على تحسينها وتطويرها أنظمةدراسة وتقييم  -1

ات الماليـة  جـراء دراسة ومراجعة التقارير الخاصة بتطوير نظم العمل والنظم المحاسـبية واإل   -2

 .ات التدقيق الداخليإجراءواإلدارية و
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 المدقق الخارجي في تصـميم نظـام الرقابـة           إليها أشارتفحص أوجه القصور الجوهرية التي       -3

 .الداخلي

سـهيالت   الت كّلتأكد من أن الشركة توفر للمدقق       دراسة خطة عمل مدقق الحسابات الداخلي وال       -4

 .الضرورية للقيام بعملة

ات جـراء ات الرقابة الداخلية واالطالع على تقييم المدقق الخارجي لهذه اإل         إجراءدراسة وتقييم    -5

ـ         لواالطالع على تقارير الرقابة الداخلية والسيما تلك المتعلقة بأي مخالفـات تظهـر نتيجـة لعم

 .المدقق الداخلي

ات التدقيق الداخلي وعمل المدقق     إجراء فيما يتعلق باألمور المرتبطة ب     دارةاإلالتوصية لمجلس    -6

 .الداخلي

 .تقييم فاعلية التدقيق الداخلي، ومراجعة خطط التدقيق الداخلي وعمل المدقق الداخلي -7

 .التنسيق بين عمل المدققين الداخليين والخارجيين -8

 :ية وتشملمهام اللجنة تجاه التقارير المال: ج

 والتعليمـات والقـرارات الصـادرة       نظمة المالية واأل  وراقمتابعة مدى تقيد الشركة بقانون األ      -1

 .بموجبه

ات بشأنها مع التركيـز      وتقديم التوصي  دارةاإلدراسة التقارير الدورية قبل عرضها على مجلس         -2

 :يأتعلى ما ي

 .أي تغير في السياسات المحاسبية المتبعة  -

 . حسابات الشركة جراء عمليات التدقيق أو نتيجة لمقترحات مدقق الحساباتأي تغير يطرأ على  -

 التسـهيالت   كـلّ دراسة خطة عمل مدقق الحسابات والتأكد من أن الشـركة تـوفر للمـدقق                -3

 .الضرورية للقيام بعملة

 إبرامالتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح قد ينجم عن قيام الشركة بعقد الصفقات أو                  -4

 . ذات العالقةطرافاأل أو الدخول في المشروعات مع العقود

 :دارةاإل أهمية لجان التدقيق لمجلس :ثالثاً

 حاجة ملحة على مجالس تنتيجة للتطور المتزايد والمستمر في العمليات المالية للشركات، أصبح

 فصاحأن يتم اإلية على محتوى البيانات المالية التي يجب شراف أن تمارس مهمتها الرقابية واإلدارةاإل
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 ذات العالقة استخداماً رشيداً لموارد الشركة طرافعنها بكل كفاءة وفاعلية، ليضمن للمستثمرين واأل

لة المديرين التنفيذيين ومحاسبتهم عن ء المستثمرين في مسا تنوب عندارةاإلفمجالس االقتصادية، 

 من ممارسة دارةاإلى تتمكن مجالس وحت.  للتغيرات في بيئة األعمالستجابةأدائهم، ولها القدرة لال

 وجود عدد وهذا يتطلبي يتطلب أن تكون على درجة عالية من االستقاللية، شرافدورها الرقابي واإل

  غير التنفيذيين لهم دوراًعضاء إن وجود األ. في المجلسغير التنفيذيينو التنفيذيين عضاءمن األ

التحكم العائلي في   ويخفضوا مندارةاإلمين وتحقق مصالح المساهو في الحاكمية المؤسسية مهماً

 لديهم دارةاإل بمجلس أعضاء الفعال يتطلب وجود شراف إن اإل. (Solomon. et al,.2003)دارةاإلمجالس 

لتتمكن من مساعدة   ولديهم الدافع والرغبة في العمل،الدراية بالشؤون المحاسبية والماليةالخبرة و

 عضاءلمي يتزايد بالمطالبة بتشكيل لجنة تدقيق في كل شركة من األ إن االتجاه العا.دارةاإلمجلس 

 دارةاإلغير التنفيذيين في المجلس لتمارس دورها، فالمهمة األساسية للجنة تنحصر بمساعدة مجلس 

 مهامه بكفاءة وفاعلية فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية والتأكد من أنها أعدت بطريقة أداءعلى 

 وكذلك زيادة كفاءة وفعالية نظام الرقابة ، عنها بشكل مناسب لمستخدميهاصاحفسليمة وأن اإل

 .ستقاللية في مهامهالداخلي والتدقيق الداخلي، والتأكيد على حصول المدقق الخارجي على الدعم واال

 العديد من اللجان ومن أبرز هذه اللجان لجنة التدقيق، فهي مكونة من ثالثة دارةاإلينبثق عن مجلس 

 ولديهم الخبرة والدراية بالشؤون المالية والمحاسبية، قل غير التنفيذيين في األعضاء من األعضاءأ

 مسؤول عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير دارةاإلفمجلس 

 داخلي ذي تطبيق والمحافظة على نظام رقابةالتصميم والالمالية الدولية، وتشمل هذه المسؤولية 

صلة بإعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن 

احتيال أو خطأ، وكذلك اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية المالئمة والقيام بتقديرات محاسبية 

سبة اإلدارات  ومساءلة ومحا كلّها والرقابة على مرافق الشركةشرافمعقولة حسب الظروف، واإل

اً على إيجابيالتنفيذية عن أي قصور في تأدية أعمالها، والتأكد من عدم سوء استخدامها، مما ينعكس 

 . ذات العالقة فيهاطرافزيادة قيمة الشركة وتحقيق أهداف األ

ية والرقابية، وتعتمـد فاعليتهـا      شراف للقيام بمهامه اإل   دارةاإلفلجان التدقيق وجدت لمساعدة مجلس      

 حيث تقدم التقارير والتوصيات لمجلـس       ، المجلس لتوصياتها للمهام المحددة لها     استجابة مدى   على

 . الرقابة الداخليةأنظمة حول نتائج العمليات التشغيلية والقوائم المالية ودارةاإل
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 أهمية لجان التدقيق للمساهمين :رابعاً

ية فيها من   إشراف رقابية و  آلياتوافر   ذات العالقة في الشركات  بضرورة ت       طراف واأل المساهمونيهتم  

م  التي تبني قـراراته     في التقارير المالية    في المعلومات المالية المنشورة    وطمأنتهماجل تعزيز ثقتهم      

 إلـزام  إن . الحاكمية المؤسسية فـي الشـركات      أدوات لجان التدقيق أداة من      تعد و ، عليها االقتصادية

 هـو   تكوين لجان التدقيق فيهـا،    ب  في معظم دول العالم    مالية ال وراقالشركات المدرجة في بورصة األ    

زيادة كفاءة  وفاعلية نظم الرقابة  إلى تسعى  فهي ،دليل يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به في الشركات      

 المنصـوص   فصاحللتأكد من التزام الشركات بقواعد اإل     و ، ودعم اسقاللية المدقق الخارجي    ،الداخلية

 وذلك لزيادة الدقة والشفافية واالعتمادية في المعلومات المالية التي تفصح عنها            ،عليها في التعليمات  

 وجسر بـين المـدققين الخـارجيين        ، كممثل للمساهمين  اً محوري اًتؤدي لجان التدقيق دور   . الشركات

خـالل   مـن     كفاءة  وفاعلية نظم الرقابة الداخلية      زيادةتعمل على    فهي   ،دارةاإلوالداخليين ومجلس   

 إجـراء  وتعمل على  ،يبين نقاط الضعف بنظم الرقابة الداخلية       الذي المدقق الخارجي  تقريرل المهااست

تسجيل وتلخـيص البيانـات الماليـة        على قدرة الشركة على      ذلك مما ينعكس    ،المعالجة الالزمة لها  

 بوصـفه  ارجيق الخ قد استقاللية الم   لجان التدقيق   وتدعم .األخطاءوإعداد القوائم المالية الخالية من      

 عدالة القوائم المالية ومدى تقيـدها بالمعـايير   في الفني المحايد   ه رأي اءوكيال عن المساهمين في إبد    

 وذلك من خـالل تأكـدها         المالية، وراق الصادرة من هيئة األ    فصاحالمحاسبية المقبولة وبمتطلبات اإل   

 مهامه، وحل المنازعات التي قد      أثناء قيامه بتأدية  في   دارةاإلمن عدم ممارسة ضغوط عليه من قبل        

 التـي   األخـرى  على تقديم الخـدمات      شراف الشركة بخصوص القوائم المالية، واإل     إدارةتنشأ بينه و  

حماية حقوق المسـاهمين     إلى   لجان التدقيق تسعى  ب ة المناط اإلعمال إن هذه . يقدمها المدقق الخارجي  

ثقـة   لموارد االقتصادية، ممـا يعيـد ويعـزز        ذات العالقة مع ضمان التشغيل األمثل ل        كلّها طرافاأل

 قـراراتهم تخـاذ   اوزيـادة االعتمـاد عليهـا فـي          ،في التقارير المالية   المساهمين وذوي المصالح  

   ).2007علي وشحاتة،( المالية سواق كفاءة األفي اًإيجابي تؤثر ومن ثم،  االستثمارية

 أهمية لجان التدقيق لنظام الرقابة الداخلية :خامساً

 نظام الرقابة يعد هو إيجاد نظام رقابة داخلي فاعل، و   دارةاإلن من أهم المسؤوليات الرئيسية لمجلس       إ

إلدارية والضبط الداخلي، وتصـميم     ا المالية و  نظمةاإلطار العام للوحدات واألقسام فهو يشتمل على األ       

، لذلك يجب   األفرادومات ونظام    فيها والعمليات والبيانات المالية ونظام المعل      اإلثباتالحسابات وقواعد   

 نظمـة  باأل االلتـزام لمعرفة مـدى    باستمرار   الداخلية مراجعة وتقييم نظم الرقابة      دارةاإلعلى مجلس   

 فـي التحقـق      ولمساعدة المجلس في القيام بذلك تمارس لجنة التدقيق دوراً         ،والقوانين وتنفيذ المهام  
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،  التي تراها مناسبة لتطوير      دارةاإل الالزمة لمجلس     وتقديم التوصيات  ،من كفاية نظام الرقابة الداخلي    

 وحـدة   تعـد و.   ذات العالقة   طراف الشركة ويحمي مصالح األ    أغراضوتفعيل نظام الرقابة بما يحقق      

هم في توجيه عمليات الشـركات      مالتدقيق الداخلي من أهم أجزاء نظام الرقابة الداخلي إذ تقوم بدور            

ص وتقييم النشاطات المالية واإلدارية والتشغيلية، وتـزود اإلدارات         نحو النجاح، حيث تساعد في فح     

على كل المستويات بالمعلومات الالزمة للمساعدة في تحقيق الضبط والحماية لألصول والعمليات التي             

 والمـدقق   دارةهمة لـإل  م وظيفة التدقيق الداخلي من الوظائف المساندة ال       تعدو. تقع تحت مسؤوليتها  

ولكي يؤدي موظفو قسم التدقيق دورهم      ). 2003جمعة،  (جنة التدقيق وأصحاب المصالح     الخارجي ولل 

بفاعلية يجب أن يكون لهم استقاللية، لذلك من أبرز مهام لجان التـدقيق التحقـق مـن اسـتقاللية                   

 ودراسة خطة عملهم ونطاق الفحص والتقارير التي تصـدر عـنهم،              وتعزيزها، المدققيين الداخليين 

 وهي حلقة الوصل مـا بـين        ،دارةاإل الحارس للمدققين الداخليين من تدخل       بمنزل دقيق هي فلجنة الت 

 ).2006سليمان، ( والمدققين الداخليين دارةاإلمجلس 

البيانـات الماليـة    ب في منع التالعـب      أساسي فالمدققون الداخليون هم موظفون في الشركة لهم دور       

ة وجـود لجنـة التـدقيق لتسـاعدهم فـي تعزيـز             يدركون أهمي و ،واكتشاف األخطاء داخل الشركة   

 Goodwin(و) Asare, et al., 2003(استقالليتهم وموضوعيتهم والتقليل من مخاطر نشر بيانات مضللة 

& Yeo, 2001.( 

أن وجود لجنة التدقيق هي الضامن الستقاللية وحيـاد         ) 2007علي، وشحادة،   (وفي هذا السياق بين     

من درجات األشـخاص   أقل  الموظفين قد تكون مؤهالتهم ورتبهم الوظيفيةموظفي قسم التدقيق ألن هؤالء 

 . التدقيقإدارةالذين يقومون بفحص أعمالهم مما يخلق نوعاً من المجامالت في مجال أعمال 

التـدقيق  يدعم ويعـزز اسـتقاللية أقسـام         الشركاتتدقيق في   ال لجان   أن وجود    مما تقدم ونستنتج  

 المشاكل التي   كّل الموارد الالزمة للقسم وحل      وتوفيريح رئيس قسم التدقيق     التي تبدأ بترش  و ،الداخلي

 قسم التـدقيق    يوفر ومن ثم ،   وزيادة التفاعل والتنسيق مع المدقق الخارجي      دارةاإلتنشأ بين القسم و   

هـا تأكيـدات مسـتقلة    ئ ترشـيد قراراتهـا مـن خـالل إعطا     في تساعدهادارةالداخلي معلومات لإل 

زيادة وتحسين قيمة العمليات من خالل المراجعة المسـتقلة وتقيـيم فعاليـة              الً عن فضوموضوعية،  

 .العمليات والضبط وتزويدها بالتحليل الموضوعي واالقتراحات البناءة

 أهمية لجان التدقيق للمدقق الخارجي: سادساًً

 يـؤدي   سـتطيع أن   ي  لجان التدقيق دوراً مهماً في دعم استقاللية المدقق الخارجي بالشكل الذي           تؤدي

خدمات المدققين الخارجيين بسـبب      إلى    وزادت الحاجة  ، الشركة إدارةمهامه دون ضغط أو تدخل من       
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ذات العالقة فـي قراراتهـا    طراف األ المعلنة، التي تعتمد عليهاتزايد حاالت الغش في البيانات المالية    

ـ اف المرجوة من أن   رتبط فاعلية التدقيق الخارجي بمدى تحقق األهد      ت لذلك   .االقتصادية طة التـدقيق   ش

 الرقابـة    نظـم   المدقق لهذه األنشطة، لهذا يتطلب من المدقق الخارجي تقيـيم          أداءومدى الجودة في    

ـ ات الجوهرية ليتمكن من إعطاء رأيـه المه       ختبارات التخطيط للتدقيق واال   اختبار و ،الداخلية ي فـي   ن

 ).2006سويطي، (القوائم المالية 

والمطلـوب   دارةاإل عن المساهمين في تدقيق القوائم المالية التي أعدتها          وكيالًُ المدقق الخارجي    يعد ،

 وهذا يتطلب االلتزام بقواعد السلوك المهنـي والتخطـيط وتنفيـذ            ، الفني المحايد فيها   منه إبداء رأيه  

  ولكـي  ،أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهريـة             

 حرصت العديد من الهيئـات والمنظمـات        قاللية،تسا و يقوم المدقق الخارجي بمهامه بكل موضوعية     

فـي  زيادة فاعلية واستقاللية المدقق الخارجي      و تعزيز  أن يكون من مهام لجان التدقيق     المهنية على   

 طـراف رين واأل  في زيادة ثقة  المسـتثم      يجابي اإل ثر، مما يكون له األ    كلّها ذات العالقة بعملة     األمور

  .لمعلومات المحاسبية المحتواة في التقارير المالية، ويرشد قراراتهم االقتصاديةل  المستخدمة األخرى

 :ومناقشتهاوعرضها تحليل النتائج 
يتضمن هذا الجزء عرض نتائج الدراسة الميدانية وتحليلها في إطار األهـداف واألسـئلة التـي تـم             

يم وصف تفصيلي لعينة الدراسة والتي تشمل الخصائص الديموغرافية         تحديدها سابقاً، حيث يبدأ بتقد    

ومناقشـة  وفرضـياتها  والشخصية والمهنية ألفراد العينة، يلي ذلك عرض شامل ألسـئلة الدراسـة        

 .نتائجها

 :وصف الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة : أوالً 

وكانـت علـى    لتكرارات والنسب المئوية     ا استُخِدمِتيموغرافية لعينة الدراسة    دلمعرفة الخصائص ال  

 :اآلتيالنحو 

  خاصية الجنس-أ

 أن نسـبة   إلـى     أفراد عينة الدراسة حسب الجنس فتشير النتائج الـواردة         ، توزيع )1( الجدول   يبين

تدني مسـتوى   إلى مما يشير%) 1.8(مقارنة مع اإلناث والبالغة % )98.2(الذكور في عينة الدراسة  

وجـود بعـض المعوقـات       إلـى     في الشركات، والذي قد يعـزى      دارةاإللس  مشاركة المرأة في مجا   

 .يةردنترجم واقع البيئة األي هذا و،ية عن  عمليات االستثمارردناالجتماعية، وعزوف المرأة األ
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  خاصية الجنس:)1(الجدول 

 (%)النسبة المئوية التكرار البيان
 98.2 111 ذكر
 1.8 2 أنثى

 100 113 المجموع

 ية الفئات العمرية خاص-ب
أن نسـبة    إلى   )2(أما عن توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر فتشير النتائج الواردة في الجدول              

فـي  % 3.5سنة قد بلغت    ) 30 من   أقل( الذين تقع أعمارهم في الفئة العمرية        دارةاإل مجلس   أعضاء
)  سنة 45-30( العمرية   والفئة% 46)  سنة 60-46( مجلس في الفئة العمرية      أعضاءحين أن نسبة    

مما يدل علـى أن متوسـط       ، %21.2بلغت  )  سنة وأكثر  61( الفئة العمرية  وبلغت،  %29.2قد بلغت   
 بأن الفئة   اًوهذا يعطي مؤشر  ،  المجلس في عينة الدراسة هي الفئة الشابة والمتوسطة        أعضاءأعمار  

 .ة عمل الشركاتالشابة والمتوسطة لديها سرعة التكيف مع المتغيرات التي تحدث في بيئ

 خاصية الفئات العمرية:)2(جدول رقم 

 (%)النسبة المئوية التكرار البيان
 3.5 4  سنة30 من أقل

 29.2 33  سنة30-45
 46 52  سنة46-60
 21.2 24  سنة وأكثر61

 100 113 المجموع

 : المؤهل العلمي خاصية-ج
 أن مـا نسـبته       إلى   المستوى التعليمي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب       إلى   )3 ( رقم الجدوليشير  
و ) سبكـالوريو (بعينة الدراسة يحملون الشهادة الجامعية األولى        دارةاإل مجلس   أعضاءمن  % 59.3

ـ ، من المؤهالت األخـرى   % 14.2و، الماجستير من حملة %) 14.2(و  ، اًعالي اًدبلوم%) 9.7(  ابينم
 ذوو مـؤهالت  دارةاإل مجلس أعضاءائج أن  وتدل هذه النت،)%2.7(كانت نسبة حملة درجة الدكتوراه    

 .لديهمتوافر الكفاءات العلمية  إلى مما يشير، علمية عالية نسبياً
 خاصية المؤهل العلمي:)3(جدول رقم

 (%)النسبة المئوية التكرار البيان
 59.3 67 بكالوريوس
 9.7 11 دبلوم عالي
 14.2 16 ماجستير
 2.7 3 دكتوراه
 14.2 16 * أخرى
 100 113 موعالمج

  . أو دون الثانوية العامة ثانوية عامة أودبلوم متوسط، تمثل األخرىالمؤهالت  *
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 :األكاديمي  التخصص خاصية-د
أن ) 4(أما بالنسبة لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص األكاديمي فتظهر النتائج في جـدول               

 (االقتصـادية  المـال و األعمـال    تخصصاتهم ليست في بيئـة   دارةاإل مجلس   أعضاءمن  %) 34.5(

و تخصـص العلـوم الماليـة       %) 25.7( األعمـال بنسـبة    إدارة تخصص   يليهم ،)تخصصات أخرى 

 كـان تخصـص     في حين  ،%)14.2( ثم يليها تخصص المحاسبة  بنسبة        ،)17.7( والمصرفية بنسبة 

تخصصات بيئة   ال ينحصر ب   دارة مجلس لإل  أعضاءوتشير النتائج أن مجتمع      .%)8(االقتصاد  بنسبة    

 هنـاك فئـات     وإنمـا  ) أعمـال، واقتصـاد    إدارةمحاسبة، ومالية ومصرفية، و   ( األعمال االقتصادية 

 .استثمارية أنشطة تمارس بتخصصات أخرى

 األكاديميخاصية التخصص ): 4(جدول رقم 
 (%)النسبة المئوية التكرار البيان
 14.2 16 محاسبة

 17.7 20 علوم مالية ومصرفية
 25.7 29 ل أعماإدارة

 8 9 اقتصاد
 34.5 39 *أخرى

 100 113 المجموع

 )الخ...والهندسة، ، والكيمياءصحافة وأعالم،الو كالصيدلة، (مرتبطة بطبيعة نشاط الشركة تخصصات *

 المالي أو المحاسبي الخبرة العملية في المجال خاصية -ـه
 في المجال المالي أو المحاسـبي يشـير         وفيما يتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لسنوات الخبرة        

 في عينة الدراسة لـيس لـديهم        دارةاإل مجلس   أعضاءمن  %) 61.1(أن ما نسبته     إلى   )5(الجدول  

تتـراوح  % 10.6 سنوات و     عشر من أقل لديهم خبرة % 22.4و،  بالشؤون المالية والمحاسبية   خبرة

 كانت نسبة   في حين سنة،  ) 30-21(لديهم خبرة تتراوح مابين     % 6.2سنة و ) 20-11(خبرتهم من   

وتشـير هـذه   .  سـنة 40يوجد خبرات أكثر من    وال   سنة) 40-31(فئة التي تتراوح مابين     لل% 0.9

فـي الشـؤون الماليـة       عينة الدراسة تمتلك خبرات متواضعة        دارةاإل مجلس   أعضاءأن   إلى   النتائج

 .والمحاسبية

 ي أو المحاسبيالمال الخبرة العملية في المجال خاصية): 5(جدول رقم

 (%)النسبة المئوية التكرار البيان
 61.1 69 ال يوجد

 21.2 24  سنوات10 من أقل
 10.6 12  سنة11-20
 6.2 7  سنة21-30
 0.9 1  سنة31-40
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 0 0  سنة40أكثر من 
 100 113 المجموع

 اإلداري الخبرة العملية في المجال  خاصية-ز
 )6 ( رقم  يشير الجدول  ،دارةاإل في مجال    اسة تبعا لسنوات الخبرة   وفيما يتعلق بتوزيع أفراد عينة الدر     

 10(مـن    أقـل   في عينة الدراسة لديهم خبرة     دارةاإل مجلس   أعضاءمن  %) 40.7(أن ما نسبته    إلى  

-21(تتراوح خبرتهم من    % 11.5 و   ةسن) 20-11(لديهم خبرة تتراوح ما بين      % 38.1و، )سنوات

 عينـة    في دارةاإل مجلس   أعضاءأن   إلى   وتشير هذه النتائج  . ةلديهم خبر وجد  تال  % 9.7سنة و ) 30

 .في شركاتهم اإلدارية األمورممتازة في الدراسة تمتلك خبرات 

 اإلداري الخبرة العملية في المجال خاصية): 6(جدول رقم
 (%)النسبة المئوية التكرار البيان
 9.7 11 ال يوجد

 40.7 46  سنوات10 من أقل
 38.1 43  سنة11-20
 11.5 13  سنة21-30
 0 0  سنة31-40

 0 0  سنة40أكثر من 
 100 113 المجموع

  ألسهم الشركةدارةاإل مجلس أعضاء خاصية نسبة ملكية -و
 دارةاإل مجلـس    أعضـاء  نسبة ملكية    حسبعينة الدراسة    توزيع أفراد    خصائص) 7(جدول رقم يبين  

مـن  %)10-%5( المجلس يملكون من   أعضاءمن  %) 31.9(  إذ تشير النتائج أن نسبة     ألسهم الشركة 

 أسـهم مـن   %) 15-%11( يملكون مـن    المجلس أعضاء من   %)19.5(نسبةتليها   الشركات،   أسهم

، %)8.8( الشركات قد بلغـت نسـبتهم        أسهممن  %) 20-%16( من يملكون من   في حين ،  الشركات

ه ن نجد ما نسبت    الشركات،في حي  أسهممن  % 20للذين يملكون أكثر من     %) 2.7(وكانت نسبة الملكية  

 دارةاإل مجلـس    أعضاءأن غالبية    إلى   وتشير هذه النتائج  .  في الشركات  اًال يملكون أسهم  %) 14.2(

 .من كبار المالكين ألسهم الشركات

  ألسهم الشركةدارةاإل مجلس أعضاءنسبة ملكية  خاصية): 7(جدول رقم
 (%)النسبة المئوية التكرار البيان
 14.2 16 ال يوجد

 23 26 % 5 من أقل
5%- 10% 36 31.9 

11%-15% 22 19.5 
16%-20% 10 8.8 

 2.7 3 %20أكثر من 
 100 113 المجموع
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:تحليل ومناقشة أسئلة الدراسة وفرضياتها: ثانياً  

    لتوصيات لجنة التدقيق المتعلقة بالمـدقق الخـارجي  دارةاإل مجلس استجابةيتعلق بمدى 

 :المجال األول

ية المدرجة في بورصة عمان ردن في الشركات األدارةاإلمجالس ال تستجيب : HO1) (الفرضية األولى

 .لتوصيات لجان التدقيق المتعلقة بالمدقق الخارجي

 لتوصيات لجنة التدقيق    دارةاإل مجلس   استجابة مدىفقرة تركز على معرفة     ) 16( هذا البعد من     يتكون

حصـلت علـى     1،8،10فقرات ذوات األرقام    الأن  ) 8(يتضح من الجدول    ،  يالمتعلقة بالمدقق الخارج  

 ،0.831 معيـاري بلـغ      انحـراف ، و  على التوالي   4.02 ،4.06  ،4.07أعلى وسط حسابي إذ بلغ      

 بدرجة  نيستجيبو دارةاإل مجالس أعضاء مما يدل على أن معظم عينة الدراسة من           0.845 ،0.827

بتغييـره نتيجـة    وح المدقق الخـارجي      لتوصيات لجان التدقيق المتعلقة في ترشي      عالية من الفاعلية    

 وحرص المجلس على أن تناقش لجـان        ، التدقيق للشركة مدة طويلة دون انقطاع      بأعمال هاستمراريت

 انحصـر وسط حسابي   على  باقي الفقرات   في حين حصلت    .  التدقيق التقرير األولي للمدقق الخارجي    

 مما يدل على أن     .1.136 – 0.760 بين   انحصرمعياري لتلك الفقرات     انحرافو  ،3.96-3.34بين  

بدرجة متوسطة من الفاعلية  لتوصـيات       ن   يستجيبو دارةاإل مجالس   أعضاء من   معظم عينة الدراسة  

 أعضاء أدناه أن ) 8(رقم   جدول    النتائج الظاهرة في     ونالحظ من . لجان التدقيق المتعلقة بتلك الفقرات    

قيق بدرجـة متوسـطة المتعلقـة بالمـدقق          لتوصيات لجان التد   ونبشكل عام يستجيب   دارةاإلمجلس  

 وهذا  ،0.31979 معياري   انحرافوب 3.7832الخارجي إذ بلغ الوسط الحسابي لكافة الفقرات مجتمعة       

 لتفعيل دور لجان التـدقيق فـي         واهتماماً استجابةأكثر   واأن يكون  دارةاإل مجلس   أعضاء  من يستلزم

 ذات العالقـة    األمورواستقاللية المدقق الخارجي في     زيادة فاعلية   لو ذلك     ،م به ةتأدية المهام المناط  

 المسـتخدمة    األخـرى  طراف في زيادة ثقة  المستثمرين واأل      يجابي اإل ثر، مما يكون له األ    ه كلّها بعمل

 . للمعلومات المحاسبية المحتواة في التقارير المالية، ويرشد قراراتهم االقتصادية
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  لفقرات المجال األولT اختبار المعياري ونتائج فنحراواالالوسط الحسابي  :)8 ( رقمجدول

الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 نحرافاال
 *داللة ت قيمة ت المعياري

 اختيار مدقق الحسابات الخارجي التي      دارةاإليتبنى مجلس    1
 0.000 13.690 0.831 4.07 .ارتأت لجنة التدقيق ترشيحه لهذه المهمة

 المدقق الخـارجي التـي   رأجو على   دارةاإليصادق مجلس    2
 0.000 11.084 0.925 3.96 .حددتها لجنة التدقيق

ات التي حددتها لجنـة     جراء على اإل  دارةاإليصادق مجلس    3
 0.000 7.952 1.136 3.85 . التدقيق لنطاق ومهام عمل المدقق الخارجي

 أن تكون مراسـالت الشـركة مـع         دارةاإليحرص مجلس    4
 0.000 12.129 0.783 3.89 .ة التدقيقالمدقق الخارجي بمعرفة لجن

 بالمقترحات لتوصيات لجنة التدقيق المتعلقة      دارةاإليستجيب مجلس    5
 0.000 7.761 0.849 3.62 .توصيات التي قدمها المدقق الخارجيالمالحظات والو

 بمالحظـات لجنـة التـدقيق بشـأن       دارةاإليهتم مجلـس     6
 0.000 7.851 0.911 3.67 .مراسالتها مع المدقق الخارجي

7 
 توصـيات لجنـة التـدقيق المتعلقـة         دارةاإليتبنى مجلس   

بالمخاطر التشغلية بعد مناقشتها مع المدقق الخارجي التي        
 .هتكون ضمن مسؤوليات

3.72 0.818 9.315 0.000 

 تناقش  لجنـة التـدقيق تقريـر    أن دارةاإليحرص مجلس   8
 0.000 13.653 0.827 4.06 .األوليالمدقق الخارجي السنوي 

 توصيات لجنة التدقيق المتعلقة بقبول      دارةاإليتبنى مجلس    9
 0.000 12.803 0.845 4.02 .التقرير السنوي للمدقق الخارجي

10 
 توصية لجنة التدقيق المتعلقة بتغييـر       دارةاإليتبنى مجلس   

 التدقيق للشركة   بأعمال هالمدقق الخارجي نتيجة استمراريت   
  . مدة طويلة دون انقطاع

3.67 1.022 6.998 0.000 

11 
 بتغييـر   دارةاإل لتوصـية مجلـس      دارةاإليستجيب مجلس   
 تبين للجنة أن احد مـوظفي الشـركة         إذاالمدقق الخارجي   

 .  المهمين قد عمل موظفا لدى شركة التدقيق
3.34 0.988 3.620 0.000 

12 
 لتوصية لجنـة التـدقيق بتغييـر        دارةاإليستجيب مجلس   
 المدقق الخـارجي يقـدم      أن ثبت لها    إذاالمدقق الخارجي   

 ).كالخدمات االستشارية( للشركة غير التدقيق أخرى أعمال
3.61 0.977 6.645 0.000 

 توصيات اللجنـة بخصـوص تقيـيم        دارةاإليتبنى مجلس    13
 0.000 12.498 0.760 3.89 .المدقق الخارجي لنظام الرقابة الداخلي

14 
المتعلقـة بـالقيود     بحـل المشـاكل      دارةاإليقوم مجلـس    

المفروضة على عمل المدقق الخارجي الموصى بهـا مـن          
 .لجنة التدقيق

3.92 0.878 11.147 0.000 

15 
 توصـية لجنـة التـدقيق المتعلقـة         دارةاإليتبنى مجلس   

باستمرارية  المدقق الخارجي السابق  بأعمـال التـدقيق          
 .ضمن المدة المحددة في القانون

3.46 0.907 5.395 0.000 

16 
 الحلول المقترحة من لجنـة التـدقيق        دارةاإليتبنى مجلس   

 والمـدقق   دارةاإل بـين    اآلراءلحل التضارب الجوهري في     
 .الخارجي

3.77 0.824 9.934 0.000 

   0.31979 3.7832  كلّهامفردات المجال

   )α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى * 
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ية المدرجة في   ردن في الشركات األ   دارةاإلمجالس   استجابة م الفرضية األولى فيما يتعلق بعد     ختباروال

 اختبارنتائج    )9( جدول رقم     يبين .بورصة عمان لتوصيات لجان التدقيق المتعلقة بالمدقق الخارجي       

 معياري  انحراف وب 3.7832ت النتائج أن الوسط الحسابي      أظهرو،  لكافة مفردات المجال مجتمعة    )ت(

والذي يمثل درجة ممارسة متوسطة لهذه      ) 3( من الوسط الفرضي     أكبرط   هذا الوس  يعد و  0.31979

، )α ≥ 0.05( إحصائية عند مستوى     داللةلكافة فقرات المجال ذات     ) ت (اختبار وكانت نتائج    ،العوامل

وبهذا نرفض الفرضية العدميـة ونقبـل        ) 0.000(وبداللة إحصائية   ) 26.034(حيث بلغت قيمة ت     

 .الفرضية البديلة

 فقرات المجال األول مجتمعةل )ت( اختبار نتائج :)9( رقم لجدو

 *داللة ت قيمة ت  المعيارينحرافاال الوسط الحسابي الفقرة

 0.000 26.034 0.31979 3.7832 فقرات المجال األول

   )α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى * 

 لجنة التدقيق المتعلـق بنظـام      لتوصيات دارةاإل مجلس   استجابةيتعلق بمدى   : المجال الثاني 

  اخلية الدالرقابة

           عمانية المدرجة في بورصةردن في الشركات األدارةاإلمجالس ال تستجيب : HO2) (:الفرضية الثانية

  .ةلتوصيات لجان التدقيق المتعلقة بنظام الرقابة الداخلي

 لتوصيات لجنة التدقيق    دارةاإلمجلس   استجابة فقرة تركز على معرفة مدى    ) 11(يتكون هذا البعد من     

 حصـلت    7،10،5الفقرات ذوات األرقام    أن  ) 10( يتضح من الجدول     ،ةبنظام الرقابة الداخلي  المتعلقة  

 ،0.651 معياري بلـغ     انحراف  على التوالي، و    4.05 ،4.18،    4.18 إذ بلغ    حسابيعلى أعلى وسط    

 دارةاإل مجـالس    أعضـاء عينة الدراسة من     مما يدل على أن معظم       ،على التوالي  0.915   ،0.644

بتصـحيح خطـة    الفاعلية  لتوصيات لجان التدقيق المتعلقـة        و  االهتمام    بدرجة عالية من   نيستجيبو

ر يطرأ على حسابات    ي وقبول خطة التدقيق الداخلي، وبأي تغي      ،العمل الموضوعة لنظام الرقابة الداخلي    

 بين  انحصر وسط حسابي     على  حصلت باقي الفقرات     في حين   .الشركة جراء عملية التدقيق الداخلي    

 مما يدل على أن معظم      .0.869 – 0.658 بين   انحصرمعياري لتلك الفقرات     انحرافو  3.70-3.98

الفاعليـة    و االهتمـام  بدرجـة متوسـطة مـن        ن يستجيبو دارةاإل مجالس   أعضاءعينة الدراسة من    

أدناه ) 10(حظ من النتائج الظاهرة في  جدول رقم         ونال. لتوصيات لجان التدقيق المتعلقة بتلك الفقرات     

 لتوصيات لجان التدقيق بدرجـة متوسـطة المتعلقـة    ون بشكل عام يستجيب  دارةاإل مجلس   أعضاءأن  

ـ        ـ  3.9107  الفقـرات مجتمعـة    لبالمدقق الخارجي إذ بلغ الوسط الحسابي لك  معيـاري   انحراف وب
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 دور  في تفعيل   واهتماماً استجابة أكثر   واون أن يك  دارةاإل مجلس   أعضاء وهذا يستلزم من     ،0.34914

 وتطـوير   ، في التحقق من كفاية نظام الرقابـة الـداخلي         ،م به ةلجان التدقيق في تأدية المهام المناط     

   ذات العالقة فـي الشـركة،       طراف الشركة ويحمي مصالح األ    أغراضوتفعيل نظام الرقابة بما يحقق      

فضالً ها تأكيدات مستقلة وموضوعية،     ئها من خالل إعطا     في ترشيد قرارات    دارةاإلولمساعدة مجالس   

زيادة وتحسين قيمة العمليات من خالل المراجعة المستقلة وتقييم فعاليـة     إلى   النشاط الذي يهدف   عن

 .العمليات والضبط وتزويدها بالتحليل الموضوعي واالقتراحات البناءة

 الثاني لفقرات المجال )ت( اختبارئج  المعياري ونتانحرافالوسط الحسابي واال: )10(جدول رقم

الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 نحرافاال
 *داللة ت قيمة ت المعياري

 على تعيين وعزل رئيس قسـم       دارةاإليصادق مجلس    1
 0.000 9.311 0.869 3.76 .هالتدقيق الداخلي في الشركة التي ارتأت الجنة ترشيح

ق في تقييمهـا   تنسيب لجنة  التدقي  دارةاإليتبنى مجلس    2
 0.000 12.965 0.784 3.96 .للمدقق الداخلي

3 
 مقترحات لجنة التدقيق المتعلقـة      دارةاإليتبنى مجلس   

بتقييمها مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية المطبق في        
 . الشركةأصولحماية 

3.88 0.776 12.117 
0.000 

4 
 االهتمام بتوصيات لجنة التـدقيق      دارةاإليولي مجلس   

لقة بأي تغير يطرأ على حسابات الشـركة جـراء          المتع
 .عملية التدقيق الداخلي

3.98 0.756 13.817 
0.000 

 أوجـه  توصيات اللجنة بمعالجـة      دارةاإليتبنى مجلس    5
 0.000 12.240 0.915 4.05 .القصور في نظام الرقابة الداخلي

 توصيات لجنة التـدقيق المتعلقـة       دارةاإليتبنى مجلس    6
 0.000 10.022 0.854 3.81 . المخاطرإدارةلمدقق الداخلي في بتفعيل دور ا

 توصيات اللجنة بتصـحيح خطـة       دارةاإليتبنى مجلس    7
 0.000 19.021 0.658 4.18 .العمل الموضوعة لنظام الرقابة الداخلي

 توصيات اللجنة في الموافقة على      دارةاإليتبنى مجلس    8
 0.000 10.847 0.720 3.73 .موازنة التدقيق الداخلي

ة التدقيق المتعلقـة     مقترحات لجن  دارةاإليتبنى مجلس    9
 0.000 10.833 0.773 3.79 .مة نظام الرقابة الداخلي وكفايتةبتقييمها مالء

 توصيات اللجنة في قبـول خطـة        دارةاإليتبنى مجلس    10
 0.000 19.426 0.644 4.18 .التدقيق الداخلي

ز استقاللية موظفي   ات لتعزي إجراء دارةاإليتخذ مجلس    11
 0.000 10.348 0.718 3.70 .التدقيق الداخليين الموصى بها من لجنة التدقيق

   0.34914 3.9107  كلّهامفردات المجال

 )α ≥ 0.05(ات داللة إحصائية عند مستوى ذ •

 في  ية المدرجة ردن في الشركات األ   دارةاإلمجالس   استجابة فيما يتعلق بعدم     الثانية الفرضية   ختباروال

 اختبارنتائج   ) 11( جدول رقم     يبين .بورصة عمان لتوصيات لجان التدقيق المتعلقة بالمدقق الخارجي       

ـ  3.9107ت النتـائج أن الوسـط الحسـابي         أظهـر  و ،مفردات المجـال مجتمعـة    ل )ت(  انحراف وب
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والذي يمثل درجة ممارسة متوسطة     ) 3( من الوسط الفرضي     أكبر هذا الوسط    يعد و 0.34914معياري

ـ  كلّهـا   فقرات المجال   ) ت (اختبار وكانت نتائج    ،لهذه العوامل    إحصـائية عنـد مسـتوى      ةذات دالل

) α ≥ 0.05( ،     حيث بلغت قيمة ت)وبهذا نـرفض الفرضـية     )  0.000(وبداللة إحصائية   ) 26.034

 .العدمية ونقبل الفرضية البديلة

  لفقرات المجال األول مجتمعةT اختبارنتائج ) 11( رقمجدول

 *داللة ت قيمة ت  المعيارينحرافاال الوسط الحسابي رةالفق

 0.000 27.728 0.34914 3.9107 المجال الثاني مجتمعة

 α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى * 

تقارير ل لتوصيات لجنة التدقيق المتعلقة با     دارةاإل مجلس   استجابةيتعلق بمدى   : المجال الثالث 

 .المالية قبل نشرها

ية المدرجـة فـي بورصـة       ردن في الشركات األ   دارةاإلمجالس  ال تستجيب    : (HO3)  الثالثةالفرضية  

 .عمان لتوصيات لجان التدقيق المتعلقة بالتقارير المالية قبل نشرها

 لتوصـيات لجنـة     دارةاإل مجلـس    استجابة  على معرفة مدى   تفقرة تركز ) 13(يتكون هذا البعد من     
الفقـرات ذوات األرقـام     أن  ) 12( يتضح من الجـدول      ،لية قبل نشرها  بالتقارير الما التدقيق المتعلقة   

علـى التـوالي،      4.09،4.07 ،4.13،    4.27 حصلت على أعلى وسط حسـابي إذ بلـغ            8،9،6،4
 مما يدل على أن معظم عينـة        ، على التوالي  0.776 ،0.739 ،0.738 ،0.685 معياري بلغ    انحرافو

الفاعلية  لتوصيات لجان    و  االهتمام    بدرجة عالية من   نبو يستجي دارةاإل مجالس   أعضاءالدراسة من   
 وراق في القوائم المالية الصادرة عن هيئـة األ       فصاحبمدى تقيد الشركة بمتطلبات اإل    التدقيق المتعلقة   

ات تصحيحية لدعم صحة ومنطقية النشاطات المالية، وبالقوائم الماليـة قبـل            إجراء وباتخاذهالمالية،  
  فـي    . والتعليمات الصادرة بمقتضـاه    نظمة المالية واأل  وراقد الشركة لقانون األ   اعتمادها، ومدى تقي  

 معيـاري لتلـك     انحرافو ، 3.94-3.67 بين   انحصر وسط حسابي     على حين حصلت باقي الفقرات   
 مجـالس   أعضـاء  مما يدل على أن معظم عينة الدراسة من          .0.981 – 0.746 بين   انحصرالفقرات  

. توسطة من الفاعلية  لتوصيات لجان التدقيق المتعلقـة بتلـك الفقـرات             بدرجة م  ن يستجيبو دارةاإل
 بشـكل عـام     دارةاإل مجلـس    أعضـاء أدنـاه أن    ) 12(ونالحظ من النتائج الظاهرة في  جدول رقم         

 لتوصيات لجان التدقيق بدرجة متوسطة لتوصياتها المتعلقة بالمـدقق الخـارجي إذ بلـغ               ونيستجيب
 أعضـاء  مـن    يتطلـب  وهذا    0.719 معياري   انحراف وب ،)3.38(ة  الوسط الحسابي للفقرات مجتمع   

ـ          استجابة أكثر   وا أن يكون  دارةاإلمجلس    ة واهتماما لتفعيل دور لجان التدقيق في تأدية المهام المناط



 )دراسة ميدانية(دور مجالس اإلدارة في الشركات األردنية في تعزيز فاعلية لجان التدقيق 

 480

 التقارير الماليـة    تعدية ورقابية، و  إشراف بالنسبة للقوائم المالية هي وظيفة       األساسية فوظيفتهم،  وبه
 فصـاح  اإل يعد، و البيانات المتاحة للمستثمرين  الي وكفاءة السوق تعتمد على طبيعة       عصب السوق الم  

زيـادة   إلـى     التي تؤدي  األساسية األمور والتعليمات من    نظمةالسليم والشفافية والتقيد بالقوانين واأل    
 المسـتخدمة    األخـرى  طـراف زيادة ثقـة  المسـتثمرين واأل      المعلومات المحاسبية المعلنة و   جودة  

  . في التقارير الماليةالمحتواةمعلومات المحاسبية لل

  لفقرات المجال الثالث)ت( اختبار المعياري ونتائج نحرافالوسط الحسابي واال): 12(جدول رقم

الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 نحرافاال
 *داللة ت قيمة ت المعياري

 في التقارير الدورية فقط في حال يكون        دارةاإلينظر مجلس    1
 0.000 8.784 0.835 3.69 .ير لجنة التدقيق المتعلق فيها مرفقاً معهاتقر

2 
 االهتمـام بتوصـيات لجنـة التـدقيق         دارةاإليولي مجلس   

المتعلقة بأي تغيير في السياسات المحاسبية المتبعـة فـي          
 .الشركة قبل اعتمادها

3.88 0.746 12.491 0.000 

في التغيرات  بة   توصيات اللجنة المتعلق   دارةاإليتبنى مجلس    3
 0.000 8.311 0.860 3.67 .متها قبل اعتمادهاالتقديرات المحاسبية ومدى مالء

4 
 مالحظات لجنة التدقيق المتعلقة بمدى      دارةاإليتبنى مجلس   

 والتعليمـات   نظمة المالية واأل  وراقتقيد الشركة لقانون األ   
 .الصادرة بمقتضاه

4.09 0.739 15.665 
0.000 

5 
 على قيام لجنة التـدقيق بمناقشـة        ارةداإليحرص مجلس   

 والمدقق الداخلي للقوائم المالية قبل إعداد       دارةاإلومراجعة  
 .التقارير السنوية

3.92 0.888 11.020 0.000 

تحظى توصيات لجنة التدقيق المتعلقـة بـالقوائم الماليـة           6
 0.000 14.670 0.776 4.07 . قبل اعتمادهادارةاإلاهتمام خاص من مجلس ب

7 
 دارةاإل بمناقشـات لجنـة التـدقيق و       دارةاإليهتم مجلـس    

همـة  مالتنفيذية والمدقق الخارجي المتعلقة بأي مستجدات       
 .  التقارير والبيانات الماليةفيتؤثر 

3.93 0.873 11.310 0.0000 

8 
 توصيات اللجنة المتعلقة بمـدى تقيـد        دارةاإليتبنى مجلس   

مالية الصادرة عن    في القوائم ال   فصاحالشركة بمتطلبات اإل  
 . الماليةوراقهيئة األ

4.27 0.685 19.787 0.000 

 لتوصيات  استجابةات تصحيحية   إجراء دارةاإليتخذ مجلس    9
 0.000 16.315 0.738 4.13 .اللجنة لدعم صحة ومنطقية النشاطات المالية

10 
 على دراسة تقرير لجنـة التـدقيق        دارةاإليحرص مجلس   

المصالح أو إبرام عقد صـفقات   المتعلق بوجود تضارب في     
 . ذات العالقةطرافمع األ

3.94 0.805 12.388 0.000 

 بتوفير تسهيالت حضور أي موظف في    دارةاإليلتزم مجلس    11
 0.000 9.238 0.947 3.82 .حاتيضاالشركة للمثول أمام اللجنة لتزويدها بمزيد من اإل

تـوفير   تأمين تعاون موظفي الشركة ل     دارةاإليلتزم مجلس    12
 0.000 9.013 0.981 3.83 .أي معلومات تحتاجها اللجنة في عملها

   0.719 3.38 كافة مفردات المجال

   )α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى * 
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ية المدرجة في   ردن في الشركات األ   دارةاإلمجالس   استجابة الفرضية الثالثة فيما يتعلق بعدم       ختباروال

) 13(  جدول رقـم      يبين .جان التدقيق المتعلقة بالتقارير المالية قبل نشرها      لتوصيات ل بورصة عمان   

ـ  3.38ت النتائج أن الوسط الحسـابي       أظهرو، مفردات المجال مجتمعة   ل )ت( اختبارنتائج    انحراف وب

والذي يمثل درجة ممارسة متوسطة     ) 3( من الوسط الفرضي     أكبر هذا الوسط    يعد  و  0.719معياري  

 ≤ α(إحصائية عنـد مسـتوى      ة  ذات دالل كلّها  لفقرات المجال   ) ت (اختباروكانت نتائج    ،لهذه العوامل 

وبهذا نرفض الفرضية العدميـة     )  0.000(وبداللة إحصائية   ) 25.578(حيث بلغت قيمة ت     ، )0.05

 .ونقبل الفرضية البديلة

  مجتمعةالثالث لفقرات المجال )ت( اختبار نتائج :)13( رقمجدول

 *داللة ت قيمة ت  المعيارينحرافاال لحسابيالوسط ا الفقرة

 0.000 25.578 0.719 3.38 المجال الثالث مجتمعةفقرات 

 α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى  •
 :نتائج الدراسة

 :ملخص لنتائج الدراسة
ية المدرجة في بورصة عمـان لتوصـيات لجـان          ردنفي الشركات األ   دارةاإلتستجيب مجالس    -1

 .علقة بالمدقق الخارجي بدرجة متوسطةالتدقيق المت
ية المدرجة في بورصة عمـان لتوصـيات لجـان          ردن في الشركات األ   دارةاإلمجالس  تستجيب   -2

 . بدرجة متوسطةةالتدقيق المتعلقة بنظام الرقابة الداخلي
ية المدرجة في بورصة عمـان لتوصـيات لجـان          ردن في الشركات األ   دارةاإلمجالس  تستجيب   -3

 .ة بالتقارير المالية قبل نشرها بدرجة متوسطةالتدقيق المتعلق
 :التوصيات

 :يأتي ماب في ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث 
تـدقيق ضـمن تقاريرهـا      لية بتقديم تقرير حول فاعلية لجـان ا       ردن الشركات األ  إلزامضرورة     -1

 .السنوية
 . السنوية تقرير لجان التدقيق مع تقاريرهاإرفاقية  ردن الشركات األإلزامضرورة   -2
 الخبرة في الشؤون المالية     ي المؤهلين وذو  األشخاص لجان التدقيق من     أعضاءار  تيضرورة اخ  -3

 .والمحاسبية
 . لجان التدقيق في الشؤون المالية والمحاسبيةأعضاءتأهيل وتدريب ضرورة   -4
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