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أثر دليل الحاكمية المؤسسية الصادر عن البنك المركزي األردني في تحسين جودة التدقيق الداخلي في 

  األردنيةالبنوك 
  

  قاسم محمد زريقات
  

  صـلخم
  

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر تعليمات دليل الحاكمية المؤسسية الصادر عن البنك المركزي األردني في تحسين جودة 
خلي في البنوك األردنية، وذلك اعتماداً على مدى تأثير بنود هذا الدليل على مكونات جودة التدقيق الداخلي التي التدقيق الدا

 وقد تم تصميم استبانة موجهة لموظفي إدارات التدقيق الداخلي في البنوك األردنية .)IIA(معهد المدققين الداخليين حددها 
  .  كل من عناصر جودة التدقيق الداخليفير دليل الحاكمية بمسمياتهم المختلفة، وذلك بهدف تبيان أث

أظهرت نتائج الدراسة وجود دور هام لتعليمات دليل الحاكمية المؤسسية في تحسين جودة التدقيق الداخلي للبنوك األردنية، 
متمثلة في زيادة االلتزام ال مكونات جودة التدقيق الداخلي فيوذلك من خالل تأثير تعليمات هذا الدليل وبشكل مهم إحصائياً 

بميثاق أخالقيات مهنة التدقيق الداخلي وزيادة االلتزام بمعايير التدقيق الداخلي وتطوير االداء المهني للمدققين الداخليين 
 ويوصي الباحث القطاعات االقتصادية األخرى والجهات المشرفة عليها، .وتحسين ممارسات وأساليب التدقيق الداخلي

  . ك، بضرورة تبني مثل هذا الدليلبخالف البنو
  .التدقيق الداخلي، الحاكمية المؤسسية، البنوك: الدالةالكلمات 

 
  مقدمـةال

  
 The Institute of(يعرف معهد المدققين الداخليين 

Internal Auditors ( التدقيق الداخلي بأنه نشاط استشاري
 تطوير أنشطة إلىوتوكيدي مستقل وموضوعي يهدف 

 حيث يساعد التدقيق الداخلي ،إضافة قيمة لهاالمنظمة و
المنظمات في تحقيق أهدافها من خالل منهج منتظم لتقييم 
وتحسين كفاءة كل من إدارة المخاطر والرقابة وعمليات 

  .الحوكمة
 بدأ ينظر إلى التدقيق الداخلي من خالل مفهوم أوسع وقد 

ي من دوره في الرقابة والتدقيق على العمليات المالية ف
المنشأة فقط ليتوسع ويشمل التركيز على الرقابة الداخلية 

، وهذا أكدته )Cooper et al., 2006(وتقييم المخاطر 
معايير التدقيق الداخلي الدولية من خالل تركيز المعيار رقم 

على ضرورة االلتزام بتعريف التدقيق الداخلي ) 1010(
 يلعبداخلي ، وبالتالي فقد أصبح التدقيق ال)IIA(الذي قدمه 

دوراً هاماً في المحافظة على أصول الشركات وتعظيم 
ثروات المالك من خالل دوره في تطوير أنشطة العمل في 
المنظمات، هذا عالوة على دوره في المساهمة في الحد من 
المشاكل المصاحبة لمهنة المحاسبة بشكل عام كما أشار 

)Thomas, 2003; Card News, 2002.(  
تتالية للعديد مت، ونتيجة للفضائح المالية الوفي نفس الوق

من الشركات الكبرى خالل السنوات الماضية أخذت العديد 
من الدول والمنظمات على عاتقها زيادة االهتمام بمفهوم 

أبوزر، ) (Corporate Governance(الحاكمية المؤسسية 
وذلك نظراً للمنافع العديدة التي بينتها الدراسات ) 2006
سين وتطوير نتائج ة لدور الحاكمية المؤسسية في تحالمختلف

 ,.Dhaliwal et al( فقد بين كل من ؛المال والشركات
2007; Carcello et al., 2008 ( وجود عالقة إيجابية بين

بعض عناصر الحاكمية المؤسسية وجودة خصائص األرباح 
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إلى ) Krishnan, 2005( في القوائم المالية، كما أشار
ه العالقة أيضاً بين الحاكمية المؤسسية وجودة وجود مثل هذ

الرقابة الداخلية، هذا عالوة على دور الحاكمية المؤسسية في 
 Hoitash(تحسين جودة القوائم المالية واإلفصاح بشكل عام 

et al., 2009( ونتيجة لمثل هذه الفوائد للحاكمية المؤسسية ،
ماً فقد بدأ ونظراً لعالقتها مع أهداف التدقيق الداخلي عمو

ينظر إلى التدقيق الداخلي على أنه أحد عناصر ومقومات 
 ;Savcuk, 2009; Herdman, 2002(الحاكمية المؤسسية 
Gadziala, 2005(، هذا عالوة على اعتبار وظيفة التدقيق 

 اآلليات المهمة لهيكل الحاكمية المؤسسية إحدىالداخلي 
)Jackson, 2007; Rezaee, 2008 ( زاد األمر الذي

االهتمام بمهنة التدقيق الداخلي ووظائفها بشكل عام، وهذا 
جعل العديد من المنظمات والدول تهتم بمفاهيم التدقيق 
الداخلي عموماً عند وضع أي تشريعات تتعلق بالحاكمية 

  .  وغيرهSarbanes-Oxleyالمؤسسية مثل قانون 
وفي األردن اهتم البنك المركزي األردني بمفاهيم التدقيق 
الداخلي والخارجي وأهدافهما ومقوماتهما عندما قام بإعداد 
دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك في األردن الذي هدف من 
خالله إلى توفير معيار ألفضل الممارسات الدولية في مجال 
الحاكمية المؤسسية من خالل االرتكاز على مبادئ العدالة 

جعل من هذا والشفافية واإلفصاح والمساءلة والمسؤولية، و
الدليل وتعليماته الحد األدنى لمتطلبات الحاكمية المؤسسية 
الواجبة التطبيق في جميع البنوك األردنية اعتباراً من تاريخ 

، حيث اعتمد هذا الدليل على تقديم إرشادات 31/12/2007
عامة وتفصيلية للبنوك حول عناصر ومستويات الحاكمية 

لعناصر وبالتالي تحسين المؤسسية بهدف تطوير كفاءة هذه ا
البنك  (ممارسات البنوك في مجال الحاكمية المؤسسية

   ).2007المركزي األردني،
ومن هنا جاءت هذه الدراسة الختبار دور تعليمات دليل 
الحاكمية المؤسسية في تحسين جودة وظيفة التدقيق الداخلي 

  . في البنوك األردنية
  مشكلة الدراسة

خلي دوراً هاماً في التأثير على تلعب وظيفة التدقيق الدا
مدى مالءمة القوائم المالية ومدى القدرة على االعتماد عليها 

)James, 2003( كما يعتبر التدقيق أحد العناصر المهمة ،

في المحافظة على مصالح الجهات ذات العالقة بالشركات 
من مساهمين وغيرهم وخاصة في ظل المشاكل المتعددة 

 Agency(نبثق عن مشكلة الوكالة وتضارب المصالح الم
Problem ( األمر الذي ولد االهتمام بضرورة زيادة جودة

، وقد )Leung et al., 2004:26( عمليات التدقيق الداخلي
من خالل نشرات التأكيد على جودة ) IIA, 2009(حدد 

التدقيق الداخلي أربعة مكونات هامة للمحافظة على جودة 
  : ات وهيالتدقيق الداخلي في الشرك

  . االلتزام بميثاق أخالقيات مهنة التدقيق الداخلي -
تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي بما يتفق مع معايير التدقيق  -

  . الداخلي
العمل على متابعة التطوير المهني للمدققين الداخليين  -

  . بشكل مستمر
العمل على متابعة التحسين المستمر في ممارسات  -

  .وأساليب التدقيق الداخلي
عملياً، فقد زاد االهتمام بجودة وظيفة التدقيق الداخلي و

في المنظمات نظراً للدور المهم له في تحسين هيكل 
الحاكمية المؤسسية وممارساتها الهادفة إلى حماية مصالح 
جميع الجهات المهتمة بالمنشأة، هذا عالوة على دوره الهام 

ة نظر في تحسين مالءمة واعتمادية القوائم المالية من وجه
، حيث )Archambeault et al., 2008(المستخدمين 

اهتمت العديد من الدراسات بالبحث في العوامل المؤثرة في 
جودة وكفاءة أنشطة التدقيق الداخلي من خالل تناول قدرة 
التدقيق الداخلي على تخطيط وتنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي 

لمسؤولة وإيصال النتائج بموضوعية للمستويات اإلدارية ا
)Spraakman, 1997; Dittenhofer, 2001( أو من ،

خالل تحديد بعض العناصر التنظيمية في المنشآت لقياس 
 Gansberghe, 2005; Mihret(كفاءة التدقيق الداخلي 
and Yismaw, 2007(اً قوياً لتوسيع فع، األمر الذي يقدم دا

 جودة فيالبحث في بعض العوامل األخرى التي قد تؤثر 
  . تدقيق الداخليال

ولما هدف دليل الحاكمية المؤسسية الصادر عن البنك 
المركزي األردني إلى تحسين جودة الحاكمية المؤسسية من 
خالل العمل على تحسين جودة عناصرها ومكوناتها التي 

منها، فإن مشكلة هذه الدراسة واحداً اعتبر التدقيق الداخلي 
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دليل في تحسين جودة تتمثل في اختبار دور تعليمات هذا ال
التدقيق الداخلي في قطاع هام ورئيس في االقتصاد األردني 

وذلك انطالقاً من دور هذه التعليمات في ) قطاع البنوك(
تحسين عناصر جودة التدقيق الداخلي كما حددها معهد 

 إلى، بحيث يمكن النظر )IIA,2009(المدققين الداخليين 
  :ة التاليةمشكلة هذه الدراسة من خالل األسئل

 إلىهل تؤدي تعليمات دليل الحاكمية المؤسسية  .1
زيادة التزام المدققين الداخليين بميثاق أخالقيات مهنة التدقيق 

  الداخلي؟
 إلىهل تؤدي تعليمات دليل الحاكمية المؤسسية  .2

  زيادة التزام المدققين الداخليين بمعايير التدقيق الداخلي؟
 إلىمؤسسية هل تؤدي تعليمات دليل الحاكمية ال .3

  تطوير األداء المهني للمدققين الداخليين؟
إلى هل تؤدي تعليمات دليل الحاكمية المؤسسية  .4

  تحسين أساليب وممارسات التدقيق الداخلي؟
  

  هدف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور تعليمات دليل 

األردني في المركزي الحاكمية المؤسسية الصادر عن البنك 
الذي قيق الداخلي في البنوك األردنية دة التدتحسين جو

اعتبره الدليل أحد مقومات الحاكمية المؤسسية التي يجب 
العمل على تحسين وتطوير أنشطتها، حيث تم إفراد جزء 
خاص من تعليمات هذا الدليل لتناول مفاهيم ومرتكزات 

 ولما كان معهد المدققين .دقيق الداخلي في البنوك األردنيةالت
ة التدقيق خليين قد حدد أربعة عناصر رئيسة لجودالدا

ن هذه الدراسة تهدف إلى البحث في إالداخلي في الشركات، ف
دور تعليمات دليل الحاكمية المؤسسية في تحسين وجود 

ويمكن . صر جودة التدقيق الداخلي األربعةوتطبيق عنا
  :  هدف هذه الدراسة من خاللإلىالنظر 
دليل الحاكمية المؤسسية التعرف على أثر تعليمات  .1

الصادر عن البنك المركزي في تحسين التزام إدارات 
  .التدقيق الداخلي بأخالقيات مهنة التدقيق الداخلي

التعرف على أثر تعليمات دليل الحاكمية المؤسسية  .2
الصادر عن البنك المركزي في تحسين التزام المدققين 

  .الداخليين بمعايير التدقيق الداخلي

لى أثر تعليمات دليل الحاكمية المؤسسية التعرف ع .3
الصادر عن البنك المركزي في تطوير األداء المهني 

  . للمدققين الداخليين
التعرف على أثر تعليمات دليل الحاكمية المؤسسية  .4

الصادر عن البنك المركزي في تحسين ممارسات وأساليب 
  . التدقيق الداخلي

  أهمية الدراسة
ين على توسيع نطاق أنشطة ليقين الداخعمل معهد المدق

التدقيق الداخلي ومسؤولياته من خالل التعريف الذي قدمه 
للتدقيق الداخلي والذي تضمن تكليف التدقيق الداخلي بتقييم 
وتحسين كفاءة عمليات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية مع 

 آخذاًالتركيز أيضاً على عمليات الحوكمة داخل الشركات 
التدقيق الداخلي على أنه أحد العناصر الرئيسة بعين االعتبار 

في الحاكمية المؤسسية، األمر الذي زاد من االهتمام بالبحث 
في العالقات الممكنة بين جودة وكفاءة التدقيق الداخلي من 
جهة، وبين الحاكمية المؤسسية بعناصرها المختلفة من جهة 

 ;Doyle et al., 2007; Zhang et al., 2007(أخرى 
Beasley et al., 2000; Farber, 2006.(  

إلى أن عالقة ) Hoitash et al., 2009(وقد أشار 
عناصر الحاكمية المؤسسية بأنشطة ونتائج عمليات التدقيق 

تحمل تأثير كل من ) Causality(الداخلي هي عالقة متبادلة 
الطرفين على اآلخر، األمر الذي يزيد من أهمية البحث في 

بادلة نظراً لألهمية الكبيرة لعناصر هذه هذه العالقة المت
العالقة، حيث اتسع مفهوم التدقيق الداخلي وتطورت وظائفه 
لتشمل تقديم قيمة للمنشآت من خالل تطوير كفاءة العمليات 

 وظائفه التقليدية المتمثلة في علىالتشغيلية، هذا عالوة 
مراجعة مالءمة وتكامل المعلومات وضمان االلتزام 

 والتشريعات الحاكمة للعمليات التشغيلية وحماية بالسياسات
، األمر الذي يزيد )Arens et al., 2006: 770(األصول 

من أهمية البحث في كافة السبل والوسائل التي يمكن أن 
  . جودة التدقيق الداخليفيتؤثر 

ومن جهة أخرى، تستمد هذه الدراسة أهمية متزايدة من 
ية هومي الحاكمية المؤسس من مفلبحث في تطوير كّلأهمية ا

ل االقتصاد ات الناشئة مثوالتدقيق الداخلي في االقتصاد
 اختصاص هذه الدراسة بالبحث في لىاألردني، هذا عالوة ع
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دور التشريعات واألنظمة الخاصة بتحسين ممارسات 
 جودة التدقيق الداخلي في فيالحاكمية المؤسسية في التأثير 

بيئة األردنية مثل قطاع قطاع اقتصادي مهم وحساس في ال
  . البنوك

  الدراسات السابقة
 العديد من الدراسات على البحث في مفاهيم أجري

 البحث إلى إضافةالتدقيق الداخلي وأنشطته ووظائفه المختلفة 
في جودة وكفاءة التدقيق الداخلي، كما كان للحاكمية 
المؤسسية أيضاً نصيب كبير من الدراسات السابقة التي 

أهميتها ودورها في العديد من الجوانب المادية تناولت 
 الدراسات التي بحثت العالقة على هذا عالوة ،واالقتصادية

 .التدقيق الداخلي بالحاكمية المؤسسية المتبادلة التي تربط
 Van( ففيما يتعلق بالتدقيق الداخلي فقد بحثت دراسة

Peursem, 2005 ( في اآللية لنداينيوزالتي أجريت في 
 يمكن من خاللها الوصول إلى تدقيق داخلي كفؤ يعمل التي

على مساعدة اإلدارة في تحسين أداء المنظمات بشكل عام، 
حيث وجدت أن هناك ثالثة مفاهيم أساسية تعمل على تحقيق 

 طبيعة الوضع :األداء الجيد لوظيفة التدقيق الداخلي، وهي
ل ة وسائالمهني للمدققين الداخليين ومدى تأهيلهم وآلية وطبيع

التي يستطيع المدققون االتصال الرسمية وغير الرسمية 
 قدرة المدققين على هذا عالوة ،الداخليون استخدامها

  . الداخليين على تحديد واجبات ومسؤوليات عملهم
فقد هدفت ) Mihret and Yismaw, 2007(أما دراسة 

 جودة التدقيق الداخلي في فيإلى البحث في العوامل المؤثرة 
ثيوبيا، وحددت هذه إؤسسات التعليم العالي العامة في ع مقطا

الدراسة بعض العناصر الهامة كمقاييس لجودة التدقيق مثل 
خبرة المدققين الداخليين ونطاق عملهم إضافة إلى كفاءة 

 وقدالتخطيط واالتصال المتاح لدى المدققين الداخليين، 
ين وجدت أن مثل هذه العوامل تساهم وبشكل مهم في تحس

أن هناك أثراً مهماً للدعم فاءة التدقيق الداخلي، كما وجدت ك
الذي تقدمه اإلدارة لقسم التدقيق الداخلي في تحسين كفاءة 

إلدارية أنشطة التدقيق الداخلي، بينما لم تجد أثراً للتقسيمات ا
 كفاءة أنشطة فيلتدقيق لوخصائص الوحدات الخاضعة 

  . التدقيق الداخلي
من خالل دراسته تحديد ) Savcuk, 2007 (وقد حاول

 كفاءة التدقيق الداخلي معتمداً على فيبعض العوامل المؤثرة 
 وذلك انطالقاً من ،دراسة وتفنيد العديد من الدراسات السابقة

الحاجة لوجود مقياس محدد يمكن من خالله الحكم على 
أن الل نتائج دراسته كفاءة التدقيق الداخلي، حيث وجد من خ

وعة من العناصر التي تعمل في حال وجودها في هناك مجم
  :  وهي،منشأة ما على رفع مستوى كفاءة التدقيق الداخلي

  . ربط إدارة التدقيق الداخلي بلجنة تدقيق مستقلة -
  . االهتمام بالتأهيل المهني للمدققين الداخليين -
  . ربط عملية إدارة المخاطر بأنشطة التدقيق الداخلي -
  . لداخلية بشكل مستمرا اءة العملياتجاد آلية لتقييم كفإي -

ويالحظ من خالل استعراض نتائج هذه الدراسة وجود 
توافق كبير بينها وبين الضوابط التي ركز عليها معهد 
المدققين الداخليين سواء من خالل عناصر جودة التدقيق 

  . الداخلي أو من خالل تعريف التدقيق الداخلي
) Archambeault et al., 2008(وقد هدفت دراسة 

 البحث في الحاجة إلى إيجاد تقرير تدقيق داخلي لزيادة إلى
شفافية الحاكمية للفئات المهتمة بمصالح الشركة في الواليات 
المتحدة، حيث عملت الدراسة على البحث في الفوائد 
المتوقعة لتقرير التدقيق الداخلي من حيث زيادة كل من 

ليف هذا التقرير االشفافية والمساءلة، كما بحثت في تك
المتمثلة في زيادة كم المعلومات الذي تقدمه الشركات عالوة 

 التكاليف المادية، ووجدت أن مثل هذا اإلفصاح عن على
 يأنشطة ونتائج عمليات التدقيق الداخلي من خالل تقرير ذ

نموذج موحد سيعمل على تقديم فائدة كبيرة تفوق التكاليف 
علق بتقديم إفصاحات تمكن المرتبطة به وخصوصاً فيما يت

المستخدمين من تقييم جودة الحاكمية والشفافية داخل 
  . الشركات

أما بخصوص الدراسات التي بحثت في عالقة الحاكمية 
المؤسسية بعناصرها وأسسها المختلفة بأنشطة ونتائج 

 فنرى ؛هاالتدقيق، فقد تباينت من حيث منهجياتها ونتائج
التي أجريت في ) Goodwin and Yeo, 2001(دراسة 

 استقاللية فيسنغافورة بهدف دراسة العوامل المؤثرة 
وموضوعية التدقيق الداخلي مثل لجنة التدقيق باعتبارها أحد 

قد وجدت عالقة قوية بين وأهم عناصر الحاكمية المؤسسية، 
خصائص لجنة التدقيق وبين أداء التدقيق الداخلي لمهامه 



،א א א   2011، 2العدد ، 7المجلّد א

- 213  -  

قة تزداد بازدياد عدد أن هذه العالاتضح وواجباته، و
  . األعضاء المستقلين في لجنة التدقيق

 ,Goodwin and Kent(وفي البيئة األسترالية عمل 
ام التدقيق الداخلي في على دراسة مدى استخد) 2006

 هذا المؤثرة فيملزمة باستخدامه والعوامل الغير الشركات 
 أهم العوامل التي تدفع وتبين أناالستخدام االختياري، 

لشركات إلى استخدام وإيجاد وظيفة التدقيق الداخلي تتمثل ا
في العوامل المرتبطة بإدارة المخاطر والحاجة إلى رقابة 

ة قوية، داخلية قوية إضافة إلى الحاجة إلى حاكمية مؤسسي
أن من الصعب على لجان التدقيق كما بينت الدراسة أيضاً 
 ي، وهذا بدون دعم التدقيق الداخلأن تؤدي دورها بكفاءة

كجزء من الحاكمية (يؤكد العالقة القوية بين لجان التدقيق 
  . وبين أنشطة التدقيق الداخلي) المؤسسية

فقد ) O’Leary and Stewart, 2007(أما دراسة 
 اتخاذ المدققين فيهدفت إلى اختبار أثر الحاكمية المؤسسية 

الداخليين لقراراتهم المرتبطة بأخالقيات مهنة التدقيق 
خلي، حيث تم استقصاء أثر مجموعة من عناصر الدا

الحاكمية المؤسسية مثل دعم لجنة التدقيق وتكامل اإلدارة 
والسياسات المحاسبية وخصائص المدقق الخارجي من خالل 

مدققاً ) 66(ضم هذه العوامل وغيرها على ت استبانةطرح 
داخلياً للوقوف على أثر مثل هذه العوامل في آلية اتخاذ 

 الداخليين لقراراتهم، وقد وجدت الدراسة أن هناك المدققين
عالقة مهمة بين جودة التدقيق الخارجي من جهة وبين اتخاذ 
 المدققين الداخليين لقراراتهم المتأثرة بأخالقيات مهنة التدقيق

جد الدراسة مثل هذه تالداخلي من جهة أخرى، بينما لم 
ؤسسية مثل العالقة عند اختبارها بقية عناصر الحاكمية الم

  . دعم لجنة التدقيق وتكامل اإلدارة والسياسات المحاسبية
 فقد وجدت بعض الدراسات ،أما على الصعيد المحلي

 مهنة فيالتي تناولت مفاهيم الحاكمية المؤسسية وأثرها 
) 2003أحمد،  ( فقد هدفت دراسة.المحاسبة والتدقيق عموماً

 الشركات ثر آليات الحاكمية المؤسسية فيأإلى اختبار 
 جودة التقارير المالية وفعالية تدقيق الحسابات، فياألردنية 

وخلصت الدراسة إلى وجود ارتباط وثيق بين قوة آليات 
الحاكمية المؤسسية وبين جودة التقارير المالية وفعالية عملية 
التدقيق، حيث قدمت هذه الدراسة إشارة مهمة لدور عناصر 

 تحسين نوعية التقارير الحاكمية المؤسسية المختلفة في
المالية األمر الذي يمكن النظر إليه من خالل تعريف أهداف 
التدقيق الداخلي على أنه دليل حول العالقة المتبادلة للحاكمية 

  . هوأهداف المؤسسية وأنشطة التدقيق الداخلي
ظاهرة في إلى البحث ) 2004جمعة، (وهدفت دراسة 

ومفاهيمي لها وبيان الحاكمية المؤسسية لوضع إطار نظري 
عالقتها بالفكر والتطبيق المحاسبي ومناقشة وتحليل اتجاهات 

 وقد بينت .التطور في إطار ممارسة مهنة التدقيق الداخلي
أن وظيفة التدقيق الداخلي أضحت من الوظائف الدراسة 

الهامة المساندة لإلدارة وللجنة التدقيق ولمجلس اإلدارة 
 ألصحاب المصالح الرئيسية في وللمدققين الخارجيين إضافة

 من يعدأن مجموع العناصر السابقة مراعاة  ومع .المنظمة
األجزاء الهامة للحاكمية المؤسسية، فإننا نرى الدور الهام 
لوظيفة التدقيق الداخلي في تحسين مستوى الحاكمية 

إلى قيق أهدافها، كما أشارت الدراسة المؤسسية ومساندته لتح
 الداخلي قد أصبحت حالياً بمثابة الحل أن وظيفة التدقيق

إلدراك سقوط أنظمة التقارير المالية والرقابة الداخلية 
والسلوك األخالقي خصوصاً بعد الفضائح المالية المتعددة 

  . التي شهدتها العديد من الشركات العالمية
فقد كانت من أقرب ) 2008كلبونة، (أما دراسة 

يتعلق بتناولها أهمية الدراسات إلى هذه الدراسة فيما 
الحاكمية المؤسسية اعتماداً على تعليمات دليل الحاكمية 
المؤسسية الصادر عن البنك المركزي األردني، إال أنها 
تناولت دور هذه التعليمات في تحسين ممارسات المصارف 
األردنية بشكل عام من خالل تفنيدها لبنود وأجزاء دليل 

ق إلى دور هذه التعليمات الحاكمية المؤسسية دون أن تتطر
 أي بند فيفي تحسين جودة التدقيق الداخلي أو في التأثير 

محدد داخل النظام المحاسبي للمصارف األردنية، فقد كان 
هدفها الرئيس تقييم تعليمات الدليل بشكل عام، وقد وجدت 

أن تعليمات دليل الحاكمية المؤسسية الصادر عن اسة الدر
ت في تحسين آليات العمل البنك المركزي قد ساهم

  .وممارسات البنوك األردنية الداخلية بشكل مهم
أن غالبيتها كانت حظ من استعراض الدراسات السابقة يال

تبحث في العوامل المؤثرة في جودة التدقيق الداخلي أو أثر 
 الحاكمية المؤسسية، ولم تحاول البحث فيالتدقيق الداخلي 
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 جودة التدقيق الداخلي فية في تأثير أنظمة أو قوانين محدد
 تعمل على البحث في فإنها أما هذه الدراسة ،بشكل مباشر

 فيتأثير تعليمات محددة وملزمة خاصة بالحاكمية المؤسسية 
جودة التدقيق الداخلي في قطاع البنوك األردنية وذلك انطالقا 

معهد المدققين من محددات جودة التدقيق الداخلي التي حددها 
  .الداخليين

  فرضيات الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى البحث في دور تعليمات دليل 
الحاكمية المؤسسية الصادر عن البنك المركزي األردني في 

دقيق الداخلي في البنوك  في تحسين جودة الت2007عام 
قد حدد ) IIA( ولما كان معهد المدققين الداخليين .األردنية

قد عمل الباحث على مكونات جودة التدقيق بأربعة عناصر، ف
صياغة فرضية خاصة للبحث في دور تعليمات دليل 
الحاكمية المؤسسية في تحسين وتدعيم كل عنصر من 

جودة التدقيق الداخلي في البنوك األردنية ل العناصر المكونة
 حيث تمت ،)IIA(وفقاً لتقسيم معهد المدققين الداخليين 

  : صياغة الفرضيات التالية
Ho1 :  ر ذو داللة إحصائية لتعليمات دليل ال يوجد أث

الحاكمية المؤسسية في تحسين التزام المدققين 
  .الداخليين بميثاق أخالقيات مهنة التدقيق الداخلي

Ho2 :   ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتعليمات دليل
الحاكمية المؤسسية في تحسين التزام المدققين 

  . الداخليين بمعايير التدقيق الداخلي
Ho3 :   ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتعليمات دليل

الحاكمية المؤسسية في تطوير األداء المهني 
  .مدققين الداخليينلل

Ho4 :   ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتعليمات دليل
الحاكمية المؤسسية في تحسين ممارسات وأساليب 

  . التدقيق الداخلي
  

   مجتمع وعينة الدراسة
هداف هذه الدراسة والوقوف على لغايات تحقيق أ

 تم تحديد مجتمع الدراسة بجميع موظفي إدارات ،نتائجها
الذين يمارسون أنشطة قيق الداخلي في البنوك األردنية التد

التدقيق الداخلي وذلك بعد استبعاد موظفي السكرتاريا 

 مجتمع الدراسة من جميع وبذلك يتكونوالخدمات العامة، 
 مجال التدقيق الداخلي في إدارات الموظفين العاملين في

مسمى التدقيق الداخلي في البنوك األردنية بغض النظر عن ال
، أو غير ذلك مساعد مدقق والوظيفي سواء كان مدققاً أ

وذلك بهدف استقصاء أثر تعليمات دليل الحاكمية المؤسسية 
في تحسين جودة األعمال التي يقدمونها واألنشطة التي 

ع عملهم الميداني، حيث تم توزيع استبانات ينفذونها من واق
الدراسة على جميع البنوك األردنية بعد تحديد عدد 

بنك، وقد تم االستبانات التي يمكن توزيعها من خالل نفس ال
، وقد بلغ عدد االستبانات التي تم اتاستبان ) 108(توزيع 

 70( استبانة بنسبة بلغت ما يقارب ) 75( للتحليل  إخضاعها
  .  مجموع االستبانات التي تم توزيعهامن%) 

  أداة الدراسة
بهدف الوصول إلى البيانات الالزمة لغايات اختبار 
فرضيات هذه الدراسة وتحقيق أهدافها، عمل الباحث على 
تصميم استبانة مكونة من خمسة أجزاء، يهدف الجزء األول 
منها إلى الحصول على معلومات عامة عن خصائص عينة 

ف تحديد مدى القدرة على االعتماد على نتائج الدراسة بهد
 أما .انطباق شروط مجتمع الدراسة عليهمإجاباتهم ومدى 

بقية األجزاء األربعة، فقد هدف الباحث من خاللها إلى 
تحديد أثر تعليمات اإلفصاح التي تضمنها دليل الحاكمية 

 عناصر فية الصادر عن البنك المركزي األردني يالمؤسس
  الداخليينيق الداخلي التي حددها معهد المدققينجودة التدق

)IIA( حيث عمل الباحث على إجراء دراسة تفصيلية لدليل ،
الحاكمية المؤسسية ومن ثم تحديد أهم البنوك الواردة فيه 

 فيوالتي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر 
عناصر جودة التدقيق الداخلي المختلفة، ومن ثم طرح هذه 

 من خالل االستبانة على شكل أسئلة حول دور هذه البنود
 كل عنصر من عناصر جودة التدقيق الداخلي فيالبنود 
، بحيث كان لكل عنصر من عناصر جودة التدقيق األربعة

من األجزاء األربعة   جزء مستقل(IIA)الداخلي التي حددها 
  . األخيرة في استبانة هذه الدراسة

مقياس ليكرت الخماسي  بأن الباحث اعتمد على علماً
 إلجابة) 5( القيمة إعطاء أسئلة االستبانة، وتم إجاباتلتحديد 

) 3( موافق، والقيمة إلجابة) 4(موافق بشدة، والقيمة 
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 غير موافق، والقيمة إلجابة) 2( محايد، والقيمة إلجابة
  . غير موافق بشدةإلجابة) 1(

  صدق أداة الدراسة وثباتها
ى صدق أداة الدراسة دعمل الباحث على دراسة م

المتمثلة باالستبانة التي تم توزيعها على دوائر التدقيق 
الداخلي في البنوك األردنية من خالل عرض هذه 
االستبانة على مجموعة من المحكمين من أساتذة 
الجامعات األردنية، بلغ عددهم خمسة أساتذة، وذلك إلبداء 

 عرضها الرأي في بنود االستبانة وآلية عرضها، كما تم

على ثالثة من مديري إدارات التدقيق الداخلي في البنوك 
األردنية للتحقق من مدى سهولة المفاهيم والعبارات 
الواردة في هذه االستبانة، وتم أخذ التعديالت المهمة من 

  .  بعين االعتبارالمجموعتين السابقتين
أما بالنسبة لثبات األداة، فتم االعتماد على معامل 

) Cronbach Alpha(لداخلي كرونباخ ألفا االتساق ا
بهدف الوقوف على مدى اتساق اإلداة، ويظهر الجدول 

  . قيم هذا المعامل) 1(

  )1(الجدول 
  .نتائج كرونباخ ألفا لفقرات االستبانة

  الجزء  الرقم
عدد 
  الفقرات

  قيمة ألفا

  0.709  20  بميثاق أخالقيات التدقيق الداخليالفقرات الخاصة   1
  0.763  21   الخاصة بمعايير التدقيق الداخلياتالفقر  2
  0.654  19  رات الخاصة بتطوير األداء المهنيالفق  3
  0.727  20  ة بتحسين أساليب التدقيق الداخليالفقرات الخاص  4
  0.897  80  كامل فقرات االستبانة  5

  
أن قيمة ألفا لجميع أجزاء االستبانة ) 1(يبين الجدول 

تدل على ثبات االتساق الداخلي لبنود كانت مرتفعة نسبياً و
  ). 0.60(االستبانة، حيث كانت جميعها أعلى من 

  التحليل اإلحصائي
يبين هذا القسم من الدراسة نتائج تحليل إجابات أفراد 

) 2(العينة على فقرات االستبانة المختلفة، ويظهر الجدول 
خصائص أفراد عينة الدراسة من حيث المسمى الوظيفي 

ات الخبرة في مجال التدقيق، إضافة إلى وعدد سنو
المؤهل العلمي، وقد تم وضع هذا الجزء لغايات استكشاف 
مدى تأهيل أفراد العينة ومن ثم القدرة على االعتماد 

  . عليهم في تعميم نتائج الدراسة
 

  )2(الجدول 
  .وصف عينة الدراسة

  النسبة  التكرار  المسمى الوظيفي  التسلسل

  %25  19  ق داخليمدير تدقي
  %43  32  مدقق داخلي

  : أوالً

  %32  24  مساعد تدقيق داخلي
  : ثانياً  النسبة  التكرار  الخبرة في مجال التدقيق الداخلي

  %25  19   سنوات5أقل من 
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  النسبة  التكرار  المسمى الوظيفي  التسلسل

  %40  30   سنوات10- 5من 
  %23  17   سنة15- 10من 

  %12  9   سنة15أكثر من 
  النسبة  التكرار  المؤهل العلمي

  %47  35  يرماجست
  : ثالثاً

  %53  40  بكالوريوس

عينة أفراد أن ) 2 (الجدوليظهر من األرقام التي يقدمها 
الدراسة الذين قاموا باإلجابة عن أسئلة االستبانة يتميزون بكونهم 

أن ما  عن أسئلة االستبانة، حيث نالحظ خليطاً مناسباً لإلجابة
 تدقيق من أفراد العينة هم ممن يشغلون موقع مدير% 25نسبته 

يعملون كمدققين داخليين، بينما منهم % 43داخلي، وأن ما نسبته 
، األمر %32لم تتجاوز نسبة مساعدي التدقيق الداخلي أكثر من 

الذي يشير إلى قدرة هذه العينة على اإلجابة عن أسئلة االستبانة 
  .بشكل يمكن معه االعتماد على نتائج إجاباتهم

فنالحظ أن ما نسبته أما فيما يتعلق بسنوات الخبرة 
من أفراد العينة هم ممن يملكون خبرات عملية % 75

جال التدقيق الداخلي، كما  خمس سنوات في معلىتزيد 

أن جميع أفراد العينة يحملون على األقل درجة نالحظ 
البكالوريوس، حيث لم يوجد أي فرد بمؤهل علمي يقل 

ر  حملة درجة الماجستياقترب عددعن هذه الدرجة، كما 
، األمر %47أفراد العينة وبلغت نسبتهم عدد من نصف 

الذي يؤكد مرة أخرى القدرة على االعتماد على إجابات 
  . أفراد هذه العينة لغايات الخروج بنتائج الدراسة

 الجدولوفيما يتعلق بأقسام االستبانة األخرى، فيبين 
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات ) 3(

ينة الدراسة عن مدى مساهمة بنود دليل الحاكمية أفراد ع
المؤسسية في زيادة التزام المدققين الداخليين في البنوك 

  . األردنية بميثاق أخالقيات مهنة التدقيق الداخلي
 

  )3(جدول ال
  .تدقيق الداخليزيادة االلتزام بميثاق أخالقيات مهنة الالمؤسسية في وصف اإلجابات الخاصة بمدى مساهمة دليل الحاكمية 

  الفقرة 
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  اتجاه اإلجابة

  زيادة المساهمة  0.501  4.55  ستراتيجية للبنك بمجلس اإلدارةربط عملية رسم األهداف اال
كد مصادقة مجلس اإلدارة على أنظمة الضبط والرقابة الداخلية والتأ

  من فعاليتها
  زيادة المساهمة  0.300  4.93

  زيادة المساهمة  0.464  4.69  رات على األقل في السنة الواحدةماع مجلس اإلدارة ست ماجت
  زيادة المساهمة  0.503  4.49  قلين في مجلس اإلدارة على األقلوجوب وجود ثالثة أعضاء مست

ق الداخلي بموافقة ربط عملية تعيين المدير المالي ومدير التدقي
  مجلس اإلدارة

  اهمةزيادة المس  0.421  4.77

  زيادة المساهمة  0.412  4.78توفير سياسات وميثاق أخالقيات العمل وتعميمها على كافة موظفي 
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  الفقرة 
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  اتجاه اإلجابة

  البنك وأعضاء مجلس اإلدارة
  زيادة المساهمة  0.402  4.80  لية ومؤهالت أعضاء لجنة التدقيقوضع حدود دنيا الستقال

خلية  مراجعة كفاية التدقيق الداخلي وأنظمة الضبط والرقابة الداكون
  في البنك من واجبات لجنة التدقيق

  زيادة المساهمة  0.535  4.34

قيام مجلس اإلدارة باإلفصاح ضمن التقرير السنوي عن تقييم اإلدارة 
  التنفيذية فعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية 

  زيادة المساهمة  0.474  4.66

 قيام مجلس اإلدارة باإلفصاح ضمن التقرير السنوي عن مواطن
  الضعف الجوهري ألنظمة الضبط والرقابة الداخلية 

  زيادة المساهمة  0.502  4.33

قيام البنك بوضع إجراءات تمكن الموظفين من اإلبالغ وبشكل سري 
  عن احتمالية حدوث أية مخالفات في العمل 

  زيادة المساهمة  0.392  4.81

  زيادة المساهمة  0.499  4.44  ي عداد الكوادر البشرية داخل إدارة التدقيق الداخلإاالهتمام ب
  زيادة المساهمة  0.464  4.69  االهتمام بتدريب ومكافأة موظفي إدارة التدقيق الداخلي 

  زيادة المساهمة  0.452  4.72  توسيع صالحيات إدارة التدقيق الداخلي داخل البنك 
توثيق مهام وصالحيات ومسؤوليات إدارة التدقيق ضمن ميثاق 

  تعميمه داخل البنك التدقيق الداخلي و
  زيادة المساهمة  0.677  4.20

  زيادة المساهمة  0.502  4.53  ربط إدارة التدقيق الداخلي بلجنة التدقيق
  زيادة المساهمة  0.445  4.73  منع موظفي التدقيق الداخلي من القيام بأية مسؤوليات تنفيذية 

يسي وجوب الدوران المنتظم لمكتب التدقيق الخارجي أو للشريك الرئ
  ؤول عن التدقيق الداخلي للبنك سالم

  زيادة المساهمة  1.067  4.68

جميع لالمتثال بهدف ضمان امتثال البنك اصة لتسمية إدارة خ
  القوانين والتشريعات النافذة 

  زيادة المساهمة  0.499  4.56

جلس اإلدارة بإعداد تقرير حول مدى كفاية أنظمة الضبط قيام م
  والرقابة الداخلية وتضمينه داخل التقرير السنوي للبنك 

  زيادة المساهمة  0.392  4.18

يظهر من استعراض اإلحصاءات الوصفية الواردة في 
أعاله وجود موافقة من أفراد العينة حول ) 3 (الجدول

المؤسسية في زيادة التزام مساهمة تعليمات دليل الحاكمية 
المدققين الداخليين بميثاق أخالقيات مهنة التدقيق الداخلي، 
حيث كانت متوسطات اإلجابة على جميع الفقرات أكثر من 

، مما يشير إلى اتجاه إجابات أفراد العينة نحو الموافقة 4
والموافقة بشدة، وقد احتلت الفقرة الثانية المتعلقة بمصادقة 

ة على أنظمة الضبط والرقابة الداخلية والتأكد مجلس اإلدار
من فاعليتها المرتبة األولى من حيث األهمية في زيادة 

  .  االلتزام بميثاق أخالقيات مهنة التدقيق
وبالنظر إلى قيم االنحرافات المعيارية نالحظ انخفاضها 

 اتجاه اإلجابات، حيث بلغت قيمها فيجميعاً وبشكل ال يؤثر 
 الواحد باستثناء االنحراف المعياري الخاص جميعاً أقل من

، وهي أيضاً قيمة )1.067( الذي بلغ ةبالفقرة الثامنة عشر
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  . غير مرتفعة
أما بالنسبة إلجابات أفراد العينة حول مدى مساهمة 
تعليمات دليل الحاكمية في زيادة التزام المدققين الداخليين 

عض ب) 4 (الجدول فيبينبمعايير التدقيق الداخلي، 
اإلحصاءات الوصفية لهذه اإلجابات، حيث تبين قيم األوساط 
الحسابية اقتناع أفراد عينة الدراسة بوجود مساهمة لتعليمات 

 في زيادة التزام المدققين الداخليين  المؤسسيةدليل الحاكمية
بمعايير التدقيق الداخلي، فقد كانت جميع األوساط الحسابية 

وافقة والموافقة بشدة، علماً بأن وتميل باتجاه الم) 4(أكبر من 
قيم االنحراف المعياري الخاصة بهذه المتوسطات كانت 

  . متدنية وتشير إلى تشتت بسيط لقيم اإلجابات عن وسطها

 يبين )4 (الجدولالمدرجة في استعراض المتوسطات  إن
أهمية تعليمات دليل الحاكمية المؤسسية في زيادة جودة 

نظر المدققين الداخليين وذلك من التدقيق الداخلي من وجهة 
خالل مساهمته في زيادة التزامهم بمعايير التدقيق الداخلي، 
كما يبين أن الفقرة األولى المتعلقة بمصادقة مجلس اإلدارة 
على أنظمة الضبط والرقابة الداخلية والتأكد من فعاليتها 

أيضاً هي الفقرة التي حصلت على أعلى متوسط هنا كانت 
شكل يؤكد دور مجلس اإلدارة في زيادة التزام إجابة، وب

المدققين الداخليين بمعايير التدقيق الداخلي، هذا عالوة على 
زيادة التزامهم بميثاق أخالقيات مهنة التدقيق الداخلي كما 

   .)3 (الجدولتبين من نتائج 
  
  )4 (الجدول

  .زيادة االلتزام بمعايير التدقيق الداخليية في المؤسسوصف اإلجابات الخاصة بمدى مساهمة تعليمات دليل الحاكمية 

  الفقرة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  اتجاه اإلجابة

مصادقة مجلس اإلدارة على أنظمة الضبط والرقابة الداخلية والتأكد من 
  فعاليتها 

  زيادة المساهمة  0.381  4.82

  زيادة المساهمة  0.437  4.74  نفيذية االتصال المباشر بين أعضاء المجلس ولجانه مع اإلدارة الت
ربط عملية تعيين المدير المالي ومدير التدقيق الداخلي بموافقة مجلس 

  اإلدارة 
  زيادة المساهمة  0.493  4.40

توفير سياسات وميثاق أخالقيات العمل وتعميمها على كافة موظفي 
  البنك وأعضاء مجلس اإلدارة 

  زيادة المساهمة  0.483  4.64

  زيادة المساهمة  0.469  4.32  د دنيا الستقاللية ومؤهالت أعضاء لجنة التدقيق وضع حدو
 مراجعة كفاية التدقيق الداخلي وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية في كون

  البنك من واجبات لجنة التدقيق
  زيادة المساهمة  0.495  4.41

منح لجنة التدقيق صالحية الحصول على أية معلومات من اإلدارة 
  تنفيذية وموظفيها ال

  زيادة المساهمة  0.502  4.53

  زيادة المساهمة  0.392  4.81  تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة إدارة المخاطر 
ضرورة مراجعة هيكل أنظمة الضبط والرقابة الداخلية من قبل المدقق 

  الداخلي والمدقق الخارجي مرة واحدة على األقل سنوياً
  مساهمةزيادة ال  0.479  4.34

قيام مجلس اإلدارة باإلفصاح ضمن التقرير السنوي عن تقييم اإلدارة 
  التنفيذية فعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية 

  زيادة المساهمة  0.412  4.78
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  الفقرة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  اتجاه اإلجابة

قيام مجلس اإلدارة باإلفصاح ضمن التقرير السنوي عن مواطن 
  الضعف الجوهري ألنظمة الضبط والرقابة الداخلية 

  زيادة المساهمة  0.528  4.46

  زيادة المساهمة  0.452  4.77  االهتمام بتدريب ومكافأة موظفي إدارة التدقيق الداخلي 
  زيادة المساهمة  0.486  4.29  توسيع صالحيات إدارة التدقيق الداخلي داخل البنك 

توثيق مهام وصالحيات ومسؤوليات إدارة التدقيق ضمن ميثاق التدقيق 
  البنك الداخلي وتعميمه داخل 

  زيادة المساهمة  0.480  4.28

  زيادة المساهمة  0.542  4.38  ربط إدارة التدقيق الداخلي بلجنة التدقيق
  زيادة المساهمة  0.522  4.25  منع موظفي التدقيق الداخلي من القيام بأية مسؤوليات تنفيذية 

جميع القوانين لالمتثال بهدف ضمان امتثال البنك اصة لتسمية إدارة خ
  ريعات النافذة والتش

  زيادة المساهمة  0.677  4.20

االلتزام بمبادئ وأسس الشفافية واإلفصاح حسب المعايير الدولية 
  للمحاسبة واإلبالغ المالي 

  زيادة المساهمة  0.429  4.76

منح إدارة التدقيق الداخلي الحق في الحصول على أية معلومة 
  واالتصال مع أي موظف داخل البنك 

  ادة المساهمةزي  0.493  4.40

  زيادة المساهمة  0.469  4.68  تكليف إدارة التدقيق الداخلي باقتراح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي 
قيام مجلس اإلدارة بإعداد تقرير حول مدى كفاية أنظمة الضبط 

  والرقابة الداخلية وتضمينه داخل التقرير السنوي للبنك 
  زيادة المساهمة  0.497  4.42

بإجابات أفراد العينة حول مساهمة تعليمات وفيما يتعلق 
مهني للمدققين دليل الحاكمية المؤسسية في تطوير األداء ال

أن جميع األوساط ) 5 (الجدولمن الداخليين، نالحظ 
رافات ، وأن جميع االنح)4(الحسابية كانت أكبر من 

بشكل يشير إلى عدم وجود تشتت المعيارية قد كانت متدنية 
لفقرات المختلفة عن أوساطها، األمر الذي كبير إلجابات ا

يشير إلى أن تعليمات دليل الحاكمية المؤسسية تزيد، من 
وجهة نظر المدققين الداخليين في البنوك األردنية، من عملية 

  .تطوير األداء المهني للمدققين الداخليين

يؤكد مرة أخرى أهمية تعليمات ) 5 (الجدول يبينهإن ما 
ؤسسية في زيادة جودة التدقيق الداخلي من دليل الحاكمية الم

وجهة نظر المدققين الداخليين في البنوك األردنية وذلك من 
ألداء المهني للمدققين خالل أهمية هذه التعليمات في تطوير ا

 وقد أشارت إجابات المدققين إلى أن الفقرة الخاصة .الداخليين
نظمة بقيام مجلس اإلدارة بإعداد تقرير حول مدى كفاية أ

الضبط والرقابة الداخلية وتضمينه داخل التقرير السنوي للبنك 
  . كانت األكثر أهمية في تطوير أداء المدققين الداخليين
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  )5(جدول ال
  .وصف اإلجابات الخاصة بمدى مساهمة تعليمات دليل الحاكمية المؤسسية في تطوير األداء المهني للمدققين الداخليين

  الفقرة
الوسط 
  ابيالحس

االنحراف 
  المعياري

  اتجاه اإلجابة

  زيادة المساهمة  0.510  4.36   مرات على األقل في السنة الواحدة اجتماع مجلس اإلدارة ست
  زيادة المساهمة  0.526  4.44  عضاء المجلس ولجانه مع اإلدارة التنفيذية ألاالتصال المباشر 

ي بموافقة ربط عملية تعيين المدير المالي ومدير التدقيق الداخل
  مجلس اإلدارة 

  زيادة المساهمة  0.497  4.86

توفير سياسات وميثاق أخالقيات العمل وتعميمها على كافة موظفي 
  البنك وأعضاء مجلس اإلدارة 

  زيادة المساهمة  0.415  4.17

  زيادة المساهمة  0.445  4.26  وضع حدود دنيا الستقاللية ومؤهالت أعضاء لجنة التدقيق 
فاية التدقيق الداخلي وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية  مراجعة ككون

  في البنك من واجبات لجنة التدقيق
  زيادة المساهمة  0.503  4.49

منح لجنة التدقيق صالحية الحصول على أية معلومات من اإلدارة 
  التنفيذية وموظفيها 

  زيادة المساهمة  0.502  4.46

  زيادة المساهمة  0.402  4.80  رة المخاطر تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة إدا
ضرورة مراجعة هيكل أنظمة الضبط والرقابة الداخلية من قبل 

  المدقق الداخلي والمدقق الخارجي مرة واحدة على األقل سنوياً
  زيادة المساهمة  0.474  4.33

قيام مجلس اإلدارة باإلفصاح ضمن التقرير السنوي عن تقييم اإلدارة 
  ية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية التنفيذية فعال

  زيادة المساهمة  0.488  4.76

قيام مجلس اإلدارة باإلفصاح ضمن التقرير السنوي عن مواطن 
  الضعف الجوهري ألنظمة الضبط والرقابة الداخلية 

  زيادة المساهمة  0.536  4.64

  زيادة المساهمة  0.551  4.56  عداد الكوادر البشرية داخل إدارة التدقيق الداخلي إاالهتمام ب
  زيادة المساهمة  0.549  4.57  االهتمام بتدريب ومكافأة موظفي إدارة التدقيق الداخلي 

  زيادة المساهمة  0.437  4.25  توسيع صالحيات إدارة التدقيق الداخلي داخل البنك 
توثيق مهام وصالحيات ومسؤوليات إدارة التدقيق ضمن ميثاق 

  ل البنك التدقيق الداخلي وتعميمه داخ
  زيادة المساهمة  0.499  4.56

  زيادة المساهمة  0.452  4.28  ربط إدارة التدقيق الداخلي بلجنة التدقيق
وجوب الدوران المنتظم لمكتب التدقيق الخارجي أو للشريك الرئيسي 

  ؤول عن التدقيق الداخلي للبنك سالم
  زيادة المساهمة  0.483  4.36

اإلفصاح حسب المعايير الدولية االلتزام بمبادئ وأسس الشفافية و
  للمحاسبة واإلبالغ المالي 

  زيادة المساهمة  0.495  4.41

قيام مجلس اإلدارة بإعداد تقرير حول مدى كفاية أنظمة الضبط 
  والرقابة الداخلية وتضمينه داخل التقرير السنوي للبنك 

  زيادة المساهمة  0.342  4.86
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فية الخاصة فيبين اإلحصاءات الوص) 6 (الجدولأما 
بإجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى مساهمة تعليمات 
دليل الحاكمية المؤسسية بتحسين ممارسات وأساليب التدقيق 
الداخلي، حيث تشير األوساط الحسابية إلى اتجاه إجابات 
أفراد العينة على جميع الفقرات المتعلقة بهذا الجزء إلى 

هذه البنود في تطوير الموافقة والموافقة بشدة حول مساهمة 
 على تزيد  وبلغت جميع األوساط قيماً،أداء المدققين المهني

بشكل يجعلها يع االنحرافات المعيارية متدنية ، وكانت جم)4(

  . ال تؤثر على األوساط الحسابية
أهمية التعليمات التي ) 6 (الجدولتبين القيم التي يعرضها 

 ممارسات تضمنها دليل الحاكمية المؤسسية في تحسين
وأساليب التدقيق الداخلي، وقد كانت أكثر الفقرات أهمية من 
وجهة نظر المدققين الداخليين الفقرة المتعلقة بربط إدارة 
التدقيق الداخلي بلجنة التدقيق، تلتها في األهمية الفقرة المتعلقة 

  . بتوسيع صالحيات إدارة التدقيق الداخلي داخل البنك

  
  )6 (الجدول

  .بات الخاصة بمدى مساهمة تعليمات دليل الحاكمية بتحسين ممارسات وأساليب التدقيق الداخليوصف اإلجا

  الفقرة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  اتجاه اإلجابة

  زيادة المساهمة  0.464  4.69  لس ولجانه مع اإلدارة التنفيذيةعضاء المجألاالتصال المباشر 
ق الداخلي بموافقة مجلس دير التدقيربط عملية تعيين المدير المالي وم

  اإلدارة
  زيادة المساهمة  0.502  4.53

موظفي توفير سياسات وميثاق أخالقيات العمل وتعميمها على كافة 
   البنك وأعضاء مجلس اإلدارة

  زيادة المساهمة  0.522  4.33

  همةزيادة المسا  0.503  4.46   لية ومؤهالت أعضاء لجنة التدقيقوضع حدود دنيا الستقال
 مراجعة كفاية التدقيق الداخلي وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية كون

  في البنك من واجبات لجنة التدقيق
  زيادة المساهمة  0.519  4.40

ت من اإلدارة منح لجنة التدقيق صالحية الحصول على أية معلوما
   التنفيذية وموظفيها

  زيادة المساهمة  0.503  4.49

 الضبط والرقابة الداخلية من قبل المدقق ضرورة مراجعة هيكل أنظمة
  ارجي مرة واحدة على األقل سنوياًالداخلي والمدقق الخ

  زيادة المساهمة  0.412  4.87

قيام مجلس اإلدارة باإلفصاح ضمن التقرير السنوي عن تقييم اإلدارة 
   أنظمة الضبط والرقابة الداخليةالتنفيذية فعالية

  زيادة المساهمة  0.512  4.52

ام مجلس اإلدارة باإلفصاح ضمن التقرير السنوي عن مواطن قي
    ألنظمة الضبط والرقابة الداخليةالضعف الجوهري

  زيادة المساهمة  0.479  4.34

قيام البنك بوضع إجراءات تمكن الموظفين من اإلبالغ وبشكل سري 
  الية حدوث أية مخالفات في العملعن احتم

  زيادة المساهمة  0.503  4.49

  زيادة المساهمة  0.381  4.82   شرية داخل إدارة التدقيق الداخليعداد الكوادر البإام باالهتم
  زيادة المساهمة  0.445  4.73  أة موظفي إدارة التدقيق الداخلياالهتمام بتدريب ومكاف
  زيادة المساهمة  0.310  4.89   دارة التدقيق الداخلي داخل البنكتوسيع صالحيات إ
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  الفقرة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  اتجاه اإلجابة

  زيادة المساهمة  0.226  4.94  اخلي بلجنة التدقيقربط إدارة التدقيق الد
  زيادة المساهمة  0.502  4.48  ن القيام بأية مسؤوليات تنفيذيةمنع موظفي التدقيق الداخلي م

وجوب الدوران المنتظم لمكتب التدقيق الخارجي أو للشريك الرئيسي 
   ؤول عن التدقيق الداخلي للبنكسالم

  زيادة المساهمة  0.486  4.37

دولية لتزام بمبادئ وأسس الشفافية واإلفصاح حسب المعايير الاال
  للمحاسبة واإلبالغ المالي

  زيادة المساهمة  0.392  4.81

 منح إدارة التدقيق الداخلي الحق في الحصول على أية معلومة
   واالتصال مع أي موظف داخل البنك

  زيادة المساهمة  0.495  4.41

  زيادة المساهمة  0.445  4.73   راح هيكل ونطاق التدقيق الداخليتتكليف إدارة التدقيق الداخلي باق
قيام مجلس اإلدارة بإعداد تقرير حول مدى كفاية أنظمة الضبط 

   ضمينه داخل التقرير السنوي للبنكوالرقابة الداخلية وت
  زيادة المساهمة  0.499  4.44

عرضها ضمن تبين اإلحصاءات الوصفية السابق 
أن تعليمات دليل الحاكمية المؤسسية ) 6، 5، 4، 3(الجداول 

الصادر عن البنك المركزي األردني تساهم في زيادة جودة 
التدقيق الداخلي في البنوك األردنية، وذلك من خالل 
مساهمتها في زيادة التزام المدققين الداخليين بميثاق 
أخالقيات التدقيق الداخلي ومعايير التدقيق الداخلي إضافة 

 في تطوير األداء المهني للمدققين الداخليين إلى مساهمتها
  . وتحسين ممارسات وأساليب التدقيق الداخلي

  
  اختبار فرضيات الدراسة

للعينة الواحدة ) T(عمل الباحث على استخدام اختبار 
)One-Sample-T Test ( وذلك لغايات اختبار فرضيات

الدراسة والوقوف على نتائجها، حيث تم االعتماد على هذا 
بات عينة الدراسة عن الختبار للتحقق من مدى اختالف إجاا

  . التي تمثل إجابة محايد كما سبق ذكره) 3(القيمة 
  

  الفرضية األولى 
هدفت هذه الفرضية للوقوف على مدى مساهمة تعليمات 
دليل الحاكمية المؤسسية الصادر عن البنك المركزي في 

نوك األردنية زيادة التزام إدارات التدقيق الداخلي في الب
نتائج ) 7 (الجدولبأخالقيات مهنة التدقيق الداخلي، ويقدم 

) T(الخاص بهذه الفرضية، حيث بلغت قيمة )  T(اختبار 
وذلك ) 66.12(عند تنفيذ االختبار الخاص بهذه الفرضية 

، مما يقود إلى رفض )صفر(مقداره عند مستوى معنوية 
مات دليل الحاكمية  تعليأنالفرضية العدمية األولى واستنتاج 

 التزام المدققين الداخليين بميثاق أخالقيات تزيد من المؤسسية
مهنة التدقيق الداخلي، ويمكن النظر إلى هذه النتيجة من 
خالل طبيعة البنود التي وضعها دليل الحاكمية المؤسسية 
سواء من خالل إشراك مجلس اإلدارة في المصادقة على 

ين المدير المالي ومدير التدقيق أنظمة الضبط والرقابة وتعي
الداخلي وتدريبهم وتوسيع صالحياتهم، علماً بأن هذه النتيجة 

  ).O'Leary and Stewart, 2007(تتفق مع نتيجة 



،א א א   2011، 2العدد ، 7المجلّد א

- 223  -  

  )7 (الجدول
  .نتيجة اختبار الفرضية األولى

    قيمة المعنوية  Tقيمة   

  66.12  0.000    

  الفرضية الثانية
على مدى مساهمة اختصت هذه الفرضية بالتعرف 

تعليمات دليل الحاكمية المؤسسية في زيادة التزام المدققين 
) T(الداخليين بمعايير التدقيق الداخلي، وتظهر نتائج اختبار 

) T(، حيث تشير قيمة )8 (الجدولالخاص بهذه الفرضية في 
إلى ) صفر(مقداره عند مستوى معنوية ) 66.48(البالغة 

 أثر مهم واستنتاج وجودية رفض الفرضية العدمية الثان
إحصائياً لتعليمات دليل الحاكمية المؤسسية في تحسين التزام 

المدققين الداخليين بمعايير التدقيق الداخلي، علماً بأن هذه 
الذي تشير بعض  تتفق مع محتويات دليل الحاكمية النتيجة

بنوده إلى ضرورة ربط إدارة أنظمة الرقابة الداخلية 
 وضع حدود دنيا على هذا عالوة ،دارةبمصادقة مجلس اإل

الستقاللية ومؤهالت أعضاء لجنة التدقيق التي أوجبت 
التعليمات ضرورة ربطها مع إدارة التدقيق الداخلي، وتتفق 

  ).Savcuk, 2007(نتيجة هذه الفرضية مع نتيجة 

  
  )8 (الجدول

  .نتيجة اختبار الفرضية الثانية

    قيمة المعنوية   Tقيمة   

  66.48  0.000    

  الفرضية الثالثة 
سعت هذه الفرضية إلى اختبار أثر تعليمات دليل 
الحاكمية المؤسسية في تطوير األداء المهني للمدققين 

 الجدولالموضحة في ) T(الداخليين، وقد بينت نتائج اختبار 
أن هناك أثراً ذا داللة إحصائية لهذه التعليمات في ) 9(

 Tن الداخليين، حيث بلغت قيمة تطوير األداء المهني للمدققي
، مما يقود إلى )صفر(مقداره عند مستوى معنوية ) 71.79(

  .رفض الفرضية العدمية الثالثة
تشير هذه النتيجة إلى أهمية البنود التي تضمنها دليل 

الحاكمية المؤسسية من وجهة نظر المدققين الداخليين في 
ية من خالل تطوير أدائهم المهني، ويمكن مالحظة هذه األهم

تركيز هذا الدليل على تدريب ومكافأة موظفي التدقيق 
الداخلي واالهتمام بدورهم وصالحياتهم داخل البنوك، هذا 
عالوة على المحافظة على استقالليتهم عن اإلدارة التنفيذية 
وربطهم بلجنة التدقيق التي حدد الدليل مؤهالت أفرادها 

 ,Savcuk(نتيجة  معهذه الفرضية نتيجة وحياديتهم، وتتفق 
2007; Van Peursem, 2005.(  

  
  )9 (الجدول

  .نتيجة اختبار الفرضية الثالثة

    قيمة المعنوية   Tقيمة   

  71.79  0.000    
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  الفرضية الرابعة
هدفت هذه الفرضية إلى دراسة مدى مساهمة تعليمات 
دليل الحاكمية المؤسسية في تحسين ممارسات وأساليب 

) 10 (الجدولي البنوك األردنية، ويظهر التدقيق الداخلي ف
الذي يمكن من الخاص بهذه الفرضية، ) T(نتيجة اختبار 

 والقول بوجود أثر له رفض الفرضية العدمية الرابعةخال
مهم إحصائياً لتعليمات هذا الدليل في تحسين ممارسات 

عند ) T) 75.23 فقد بلغت قيمة ؛وأساليب التدقيق الداخلي

، مما يشير إلى نظرة المدققين )صفر(داره معنوية مقمستوى 
الداخليين في البنوك األردنية إلى أهمية مثل هذه التعليمات 
لتحسين ممارسات عملهم وأساليبهم، ويمكن تفسير هذه 

 مؤسسية إدارات بتعزيزالنتيجة من خالل البنود المتعلقة 
التدقيق الداخلي سواء من حيث تعيين إداراتها من قبل مجلس 

دارة أو المحافظة على استقاللية العمل، هذا  إضافة إلى اإل
، وتتفق هذه واالهتمام بكوادرهموتدريبهم توسيع صالحياتهم 

  ). Savcuk, 2007(النتيجة مع نتيجة دراسة 
  
  )10 (الجدول

  .نتيجة اختبار الفرضية الرابعة

    قيمة المعنوية   Tقيمة   

  75.23  0.000    

  النتائج والتوصيات
الل استعراض نتائج التحليل اإلحصائي ونتائج من خ

اختبار فرضيات الدراسة، خلصت هذه الدراسة إلى وجود 
دور هام لدليل الحاكمية المؤسسية الصادر عن البنك 
المركزي األردني في تحسين جودة عمليات التدقيق الداخلي 
في البنوك األردنية، حيث تبين من خالل نتائج اختبار 

 في تحسين تليمات هذا الدليل قد ساعدالفرضيات أن تع
الخاصة بجودة التدقيق الداخلي وتطوير األجزاء األربعة 

  :  ما يليالتي حددها معهد المدققين الداخليين ، حيث تبين
بشكل مهم تعليمات دليل الحاكمية المؤسسية تؤثر  .1

 زيادة التزام المدققين الداخليين بميثاق أخالقيات فيإحصائياً 
قيق الداخلي، حيث تركزت إجابات عينة الدراسة مهنة التد

من المدققين الداخليين في البنوك األردنية حول موافقتهم 
بشدة على دور البنود المختلفة لهذا الدليل في زيادة التزامهم 

  . بميثاق أخالقيات المهنة
تلعب تعليمات دليل الحاكمية المؤسسية دوراً هاماً  .2

ن بمعايير التدقيق الداخلي، حيث في التزام المدققين الداخليي
ة  أسئلة االستبانعن اإلجابةأشارت عينة الدراسة من خالل 
 لتبني معايير  أفراد العينةإلى أهمية بنود الدليل في دفع

التدقيق الداخلي في عملهم وااللتزام بها عند تنفيذ أنشطة 

  . عملهم
يؤدي تطبيق بنود تعليمات دليل الحاكمية المؤسسية  .3

ققين الداخليين، حيث عمل وير األداء المهني للمدإلى تط
 االهتمام بإعداد وتدريب علىمن خالل بنوده المختلفة الدليل 

 التدقيق الداخلي في البنوك األردنية، عالوة إداراتموظفي 
  .  اهتمامه بصالحياتهم واستقالليتهمعلى

 فيبشكل مهم ية تؤثر تعليمات دليل الحاكمية المؤسس .4
ت وأساليب التدقيق الداخلي التي يطبقها تحسين ممارسا

نت عينة المدققون الداخليون في البنوك األردنية، حيث بي
 الدور الهام لهذا الدليل في ها أفرادالدراسة من خالل إجابات

 ،دفعهم للمحافظة على تطوير ممارساتهم وأساليب عملهم
وذلك نظراً الهتمام هذا الدليل بمؤسسية إدارات التدقيق 

خلي واستقالليتهم، إضافة إلى االهتمام بصالحياتهم الدا
ومنحهم القدرة الالزمة للوصول إلى المعلومة التي 

  .يحتاجونها في عملهم
دراسة نتائج وبشكل عام، فإن النتائج السابقة تتفق مع 

حول أهمية بنود وتعليمات دليل الحاكمية ) 2007كلبونة، (
دني في تحسين المؤسسية الصادر عن البنك المركزي األر

عمل البنوك األردنية، حيث تعمل هذه التعليمات على تحسين 
جودة عمليات التدقيق الداخلي الذي يعتبر من المكونات 
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  . الهامة في البنوك األردنية
وبناء على النتائج السابقة، يوصي الباحث البنوك 

االهتمام بدليل الحاكمية المؤسسية الصادر عن باألردنية 
كزي األردني، وذلك بهدف تحسين جودة التدقيق البنك المر

الداخلي فيها، دون النظر إليه على أنه تعليمات مفروضة من 
 كما .الذي يمثل السلطة المنظمة لعملهاالبنك المركزي 

يوصي الباحث القطاعات االقتصادية المختلفة والجهات 
تبني مثل هذا الدليل لما سيكون له بالمشرفة على كل قطاع 

 على جودة وظيفة ر في تحسين أدائها والمحافظةمن دو
 ويمكن لهيئة األوراق المالية األردنية أيضاً .التدقيق الداخلي

أن تتبنى مثل هذا الدليل ليصار إلى تطبيقه في الشركات 
 من فائدة لعموم األطراف الخاضعة لرقابتها مما سيكون له

يمات  ويمكن للباحث المهتم أن يدرس أهمية التعل.المهتمة
التي تضمنها دليل الحاكمية المؤسسية الصادر عن البنك 

  .المركزي األردني في قطاعات أخرى بخالف البنوك
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The Effect of Corporate Governance Guide Issued by the Central Bank of Jordan in Improving Internal 

Audit Quality in Jordanian Banks 
 

Qasim Mohammad Zureigat 

 

ABSTRACT 
This study aimed at investigating the effect of corporate governance guide issued by the Central Bank of 
Jordan in improving the internal audit quality in the Jordanian banks depending on the effect of the guide 
on the internal audit quality components set by the Institute of Internal Auditors (IIA). A questionnaire was 
designed and administered to internal audit employees in the Jordanian banks. 
The results showed a significant effect for the corporate governance guide in improving the quality of 
internal audit through its effect on the four components of the internal audit quality components 
(Adherence to the profession's code of ethics, practicing in accordance with standards, professional 
development and improving internal audit practices). The researcher recommends other economic sectors, 
rather than banks, and the regulators to adopt such guide.  
KEYWORDS:  Internal audit, Corporate governance, Banks.   
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