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  دور لجان التدقيق في استمرارية األرباح كدليل على جودتها

  

  عالّم محمد حمدان وصبري ماهر مشتهى، وبهاء صبحي عواد
  

  ملخـص
  

تهدف هذه الدراسة إلى استطالع خصائص لجان التدقيق في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية، ثم البحث في 
شركة من شركات ) 50( باستمرارية األرباح في المستقبل، شملت عينة الدراسة على أثرها في جودة األرباح والمعبر عنها

 Pooled)، وباستخدام طريقة االنحدار المتجمع )2009-2004(القطاع الصناعي المدرجة في سوق عمان المالي للفترة من 

regression)تحسين جودة األرباح، كما تبين ، توصلت الدراسة إلى وجود أثر أيجابي لعدد اجتماعات لجنة التدقيق في 
وجود تأثير سلبي لملكية أعضاء لجنة التدقيق ألسهم الشركة في جودة األرباح، وفي ذات الوقت، لم يكن لبقية خصائص 

حجم لجنة التدقيق، واستقالل األعضاء، والخبرة المالية ألعضائها أي تأثير في تحسين جودة األرباح، : لجان التدقيق وهي
توصية للجهات المنظمة والمشرفة على عمل سوق :  هذه النتائج خرجت الدراسة بجملة من التوصيات من أهمهاوبناء على

  .عمل السوق المالية األردنية بتفعيل آليات الحاكمية المؤسسية ومنها لجان التدقيق، والرقابة على تطبيق مبادئها

ق، جودة األرباح، استمرارية األرباح، الشركات الصناعية  الحاكمية المؤسسية، خصائص لجنة التدقي:الكلمـات الدالـة
  .األردنية

 
  المقدمـة

  
أحدثت الحاكمية المؤسسية تغييرات جوهرية في بيئة 
األعمال بشكل عام، وبيئة مهنة المحاسبة والتدقيق بشكل 

 زاد االهتمام في السنوات األخيرة بدور لجنة إذخاص، 
مؤسسية، تهدف إلى زيادة التدقيق بصفتها آلية للحاكمية ال

مساءلة مجلس اإلدارة وزيادة فاعلية وظيفة التدقيق 
واستقالليتها بعد حاالت التعثر والفشل المالي واإلداري لكثير 

، )2011حمدان ومشتهى، (من الشركات األجنبية والمحلية 
وأصبح هناك اهتمام تنظيمي متزايد بدور لجنة التدقيق في 

وقد . (Martnez & Fuentes, 2007) إعداد التقارير المالية
 إلى أن مصداقية (Wild, 1994)أشارت دراسة قام بها 

وعدالة البيانات المالية المنشورة للشركات تتوقف على مدى 
. وجود لجان تدقيق منبثقة عن مجالس إدارة هذه الشركات

 أن لجان (Martnez and Fuentes, 2007)في حين رأى 

عالية في عملية اإلشراف على التدقيق سوف تكون أكثر ف
إعداد القوائم المالية، والحد من الخالفات بين اإلدارة 

، مما يخفض من احتمالية استالم الشركة والمدقق الخارجي
من المدقق الخارجي لتقرير يحتوي على تحفظات ناتجة 
عن أخطاء محاسبية أو عدم التزام بالمعايير المطلوبة، وقد 

 والهيئات المهنية المحلية والدولية سارعت العديد من الدول
إلى بذل مزيد من الجهود من أجل إصدار التعليمات 
والمعايير التي يساهم اتباعها في استعادة تأسيس الثقة في 
البيانات المالية المنشورة، وتفعيل دور لجان التدقيق بما 
يعزز فاعلية التدقيق الخارجي واستقالليته بصفته جهة فنية 

ي رأيها في البيانات المالية المنشورة بعدالة محايدة تبد
وموضوعية، ومن هذه الجهود توصية هيئة األوراق المالية 

، (Securities and Exchange Commission SEC)األمريكية 
 New York Stock)وبورصة نيويورك لألوراق المالية 

Exchange NYSE) والجمعية الوطنية للتعامل باألوراق ،
 National Association of Securities)مريكية المالية األ

Dealers NASDA) بتشكيل لجنة ،(Blue Ribbon  5/6/2012 وتاريخ قبوله 6/2/2010  تاريخ استالم البحث. 
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Committee) (BRC) لتكون ردة فعل طبيعية 1999 عام ،
للزيادة في تحريفات القوائم المالية، وهدفت اللجنة إلى  
تطوير توصيات تساعد على تحسين التقارير المالية من 

 لجان التدقيق، كما وضعت سلسلة خالل تقوية وتعزيز دور
من الخصائص التي يجب أن تتوافر في لجنة التدقيق حتى 
تكون فعالة، ومنها حجم اللجنة، والخبرة والمعرفة المالية 

  .ألعضائها، ودرجة استقالليتهم وتكرار اجتماعات اللجنة
كما أصدرت الواليات المتحدة األمريكية في يوليو عام 

 الذي يصفه (Sarbanes- Oxley) قانــــون 2002
المحللون بأنه من أهم وأشمل التشريعات األمريكية منذ 

 من ناحية تأثيره في الشركات العامة  (SEC)إنشاء 
والمحاسبيين المستقلين، ومن ضمن اإلصالحات الواسعة 
التي تضمنها القانون مسألة اإلفصاح، وتقديم التقارير المالية 

لحاكمية المؤسسية، واإلشراف من جانب الشركات العامة، وا
من ) 301(كما أنه أفرد طبقا للمادة . على مدققي الحسابات

القانون قسما خاصا عن تشكيل لجنة التدقيق ومهماتها 
وواجباتها؛ لضمان سالمة وموثوقية تقرير مدقق الحسابات 
الخارجي من خالل حمايته من احتمالية تعرضه لضغط 

  .اإلدارة
  

  مشكلة الدراسة
 العديد من التشريعات التي تدعم الحاكمية صدرت

المؤسسية وتنظم عمل لجان التدقيق في الشركات األردنية، 
من أجل ضمان حماية مصالح مختلف األطراف في الشركة، 
وضمان الشفافية المالية والمؤسسية، فتأسيس لجان التدقيق 

 للشركات التي يتم إدراجها في 1998أصبح إلزامياً منذ عام 
من تعليمات ) 15(مان المالي، كما تشير المادة سوق ع

إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير 
الصادرة عن هيئة األوراق المالية ) 2005(التدقيق لعام 

األردنية إلى ضرورة قيام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة تدقيق 
من ثالثة أعضاء من المستقلين أو غير التنفيذيين وتسميه 

حدهم رئيساً للجنة، وتجتمع اللجنة على األقل أربع مرات أ
في السنة، كما حددت المادة نفسها مهام وصالحيات لجنة 
التدقيق، وتقوم فعالية لجنة التدقيق على أربع ركائز أساسية 

حجم اللجنة، ونسبة األعضاء المستقلين فيها، والخبرة : هي

انعقادها خالل المالية والمحاسبية ألعضائها، ثم عدد مرات 
  .Jenkins et al., 2006)؛ 2009قراقيش، (العام 

لذلك تسعى الدراسة إلى إلقاء الضوء على التشريعات 
الخاصة بلجان التدقيق، والتحقق من مدى تطبيقها من قبل 
الشركات الصناعية األردنية، ثم تسعى الى اختبار دور 
خصائص لجنة التدقيق في تحسين جودة األرباح، وهي 

معبر عنها بمدى دوام األرباح في المستقبل، وعليه يمكن ال
  :بيان مشكلة الدراسة من خالل التساؤالت التالية

هل تلتزم الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية   . أ
بخصائص لجان التدقيق الواردة في القوانين والتشريعات 

 .األردنية
هل تتميز األرباح المعلن عنها من قبل الشركات  . ب

 صناعية المساهمة العامة األردنية بالجودة؟ال
هل هناك تأثير لخصائص لجنة التدقيق في تحسين جودة  . ت

 األرباح المفصح عنها؟
  

 أهمية الدراسة
أهمية تقييم : تنبع أهمية الدراسة من ثالثة محاور، أولها

مدى التزام الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية 
يوفره ذلك من معلومات هامة بشروط لجان التدقيق، وما 

: للمشرفين والمنظمين لعمل السوق المالية األردنية، وثانيهما
تتأتى من قياسها لجودة أرباح الشركات الصناعية األردنية 
وما يعنيه ذلك من تقديم معلومات هامة للمستثمرين حول 
جودة المعلومات المحاسبية المفصح عنها، والتي تبنى عليها 

أنها تأتي لتقديم : قرارات االستثمارية، وثالثهماالعديد من ال
دليل إضافي من األردن حول دور خصائص لجنة التدقيق 
في تحسين مستوى جودة األرباح، مما يساهم في توضيح 
فاعلية لجان التدقيق في الشركات األردنية، وهو ما يأتي 

  .استكماالً للدراسات السابقة في هذا الصدد
  

 أهداف الدراسة
  :ل أهداف الدراسة ودوافع اجرائها في النقاط التاليةتتمث

استطالع مدى وفاء الشركات الصناعية المساهمة العامة   . أ
 .األردنية بشروط تشكيل لجنة التدقيق

قياس جودة أرباح الشركات الصناعية المساهمة العامة  . ب
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 . األردنية
قياس تأثير خصائص لجنة التدقيق في تحسين جودة  . ت

 .األرباح
 

 األدبيات والدراسات السابقةمراجعة 
  

 لجان التدقيق
يختلف مفهوم لجنة التدقيق حسب الهدف من تشكيلها 

ذنيبات، (والوظائف والمسؤوليات المخولة لها، وقد عرفها 
تلك اللجنة التي تتكون عادة من المديرين غير "أنها ) 2006

التنفيذيين في المنشأة، والهدف األساس من تشكيل لجنة 
 زيادة فاعلية وظيفة التدقيق وزيادة مساءلة مجلس التدقيق هو

عدد من " بأنها (Arens, et al., 2003)ويعرفها ". اإلدارة
األشخاص المختارين من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة 
يكونوا مسؤولين عن المحافظة على استقاللية المدقق عن 

ين كما وصفها المعهد األمريكي للمحاسبيين القانوني". اإلدارة
(AICPA, 1990) األداة التي من خاللها يتم كبح جماح " بأنها

وقد ". التصرفات غير القانونية لإلدارات العليا للشركات
سعت األردن إلى إصدار مجموعة من التشريعات لدعم 

قانون األوراق المالية ذو الرقم الحاكمية المؤسسية ومنها 
همة ، حيث ألزم جميع الشركات المسا2002لعام ) 76(

العامة األردنية بتشكيل لجنة تدقيق، بحيث تتألف من ثالثة 
أعضاء من مجلس إدارة الشركة غير التنفيذيين، وتتحدد 
مهماتها وصالحياتها ومدة عملها بموجب تعليمات يصدرها 

، كما تضمن قانون )46(المجلس وفقا لنص المادة ذات الرقم 
البنوك  إلزام جميع 2000لعام ) 28(البنوك ذو الرقم 

األردنية بتشكيل لجان تدقيق، وحددت المادتان ذوات الرقمين 
من هذا القانون مهماتها وصالحياتها، كما )  33(و) 32(

طالبت تعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق المالية 
 جميع الشركات المساهمة العامة 1998لعام ) 1(ذات الرقم 

تعليمات إفصاح األردنية بتشكيل لجان تدقيق، وأصدرت 
، فقد 2004جديدة محدثة بدأ العمل بموجبها بدءا من عام 

منها كيفية تشكيل لجنة ) 15(أوضحت المادة ذات الرقم 
  .التدقيق وحددت صالحياتها ومهماتها ومسؤولياتها

ويعد أحدث مفهوم للجان التدقيق في البيئة األردنية هو 

ليل قواعد د(ما صدر عن هيئة األوراق المالية األردنية 
، والتي )2008حوكمة الشركات المدرجة ببورصة عمان، 

أشارت إلى أن لجنة التدقيق تتألف من أعضاء مجلس 
اإلدارة غير التنفيذيين، وال يقل عددهم عن ثالثة أعضاء، 
على أن يكون اثنان منهم على األقل من األعضاء المستقلين 

ى جميع وأن يترأس اللجنة أحدهما،  ويجب أن يتوافر لد
أعضاء اللجنة المعرفة والدراية في األمور المالية 
والمحاسبية، وتأخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها باألكثرية 
المطلقة لألعضاء، كما أنها تضع إجراءات عمل خطية تنظم 
عملها وتحدد التزاماتها بموافقة مجلس اإلدارة، كما يحق لها 

دارية أو الفنية من طلب المشورة القانونية أو المالية أو اإل
  .أي مستشار خارجي

ويوجد العديد من الدراسات التي عمدت إلى البحث في 
خصائص لجنة التدقيق كإحدى أدوات الحاكمية المؤسسية، 
ومدى فاعليتها في عدة جوانب كالحد من إدارة األرباح، أو 
تحسين جودة التقارير المالية، وتحسين جودة األرباح، في 

دراسة هدفت ) 2011حمدان ومشتهى، (ى هذا السياق أجر
الى تحليل العالقة بين إمكانية تسلم الشركة لتقرير تدقيق 
نظيف وخصائص لجنة التدقيق في الشركات الصناعية 
المساهمة العامة المدرجة ببورصة عمان، وقد أظهرت نتائج 
الدراسة وجود تأثير إيجابي لكل من حجم لجنة التدقيق، 

ألعضاء اللجنة، على تقرير مدقق الحسابات والخبرة المالية 
الخارجي، كما تبين وجود تأثير سلبي لملكية أعضاء لجنة 
التدقيق في أسهم الشركة على تقرير مدقق الحسابات 
الخارجي، وفي ذات الوقت، لم يكن لمعيار استقاللية أعضاء 

، ولعدد مرات )تنفيذي، وغير تنفيذي(لجنة التدقيق 
. ير على رأي مدقق الحسابات الخارجياالجتماعات أي تأث

لجنة التدقيق وتكرار اجتماعاتها وحضور المدقق أما عن أثر 
لها على السمات المختلفة للتدقيق الخارجي، وبالتركيز على 

  & Stewart)وجهة نظر المدقق الخارجي، جاءت دراسة 

Munro, 2007)من استراليا، التي توصلت للنتائج التالية :  
نة التدقيق وعدد مرات اجتماع اللجنة أن وجود لج  . أ

وحضور المدقق لهذه االجتماعات أمور ترتبط  بتخفيض 
 .مخاطر التدقيق

يؤمن مدقق الحسابات الخارجي بأن وجود لجنة التدقيق  . ب
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أمر مهم لتخفيض مخاطر التدقيق الملموسة، وتخفيض 
هذه المخاطر أيضا يتأثر بتكرار اجتماعات لجنة التدقيق 

 .ق لهذه االجتماعاتوحضور المدق
ال يوجد تأثير ملموس للجنة التدقيق على االختبارات  . ت

زمن الذي يقضيه الالتي يجريها المدقق الخارجي أو 
 .المدقق الخارجي وفريقه في عملية التدقيق

وجود لجنة التدقيق يساعد على حل النزاعات  . ث
والصراعات مع اإلدارة و يقود إلى مزيد من التحسينات 

 .دقيقفي جودة الت
ولكن هل هناك عالقة بين إمكانية أن تتسلم الشركة من 
المدقق الخارجي تقريراً متحفظاً وبين خصائص لجنة التدقيق 

؟ )االستقاللية والحجم وعدد مرات االجتماع والخبرة المالية(
 & Martinez)لإلجابة على هذا السؤال جاءت دراسة 

Fuentes, 2007)لشركات ، حيث طبقت هذه الدراسة على ا
اإلسبانية المدرجة في السوق المالي والتي أنشأت طوعياً 
لجان التدقيق بعد إصدار دليل الحاكمية المؤسسية في إسبانيا 

، وقد (Olivencia Code) م والمعرف باس(1998)في عام 
  :توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية

تركيز الملكية يؤثر في إمكانية استالم الشركة تقريراً   . أ
 .ظاً ناتجاً من أخطاء أو عدم التزاممتحف

وجود لجنة التدقيق ليس من العوامل المرتبطة باستالم  . ب
 .الشركة تقريراً متحفظاً يحتوى على عدم تأكد

وجود لجنة التدقيق ال يخفض من إمكانية استالم الشركة  . ت
 .تقريرا متحفظاً ناتجاً من أخطاء أو عدم التزام

ائها من المتغيرات حجم لجنة التدقيق واستقاللية أعض . ث
 اًالتي لها تأثير إحصائي مهم في استالم الشركة تقرير

  .متحفظاً
أما عن قدرة لجنة التدقيق في الحد من إدارة األرباح، 

، والتي هدفت إلى (Saleh, et. al., 2007)فقد جاءت دراسة 
تقييم فعالية بعض خصائص لجنة التدقيق من حيث استقاللية 

وتكرار اجتماعاتها، باإلضافة إلى أعضاء اللجنة وحجمها 
الخبرة والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء اللجة لمراقبة سلوك 
اإلدارة فيما يتعلق بممارسات تتعلق بإدارة األرباح في 
الشركات المساهمة العامة الماليزية، فالصراع بين المديرين 
والمدققين الخارجيين ربما يكون موجوداً بسبب اختيار 

عالجات محاسبية بديلة لها عالقة بإدارة األرباح، إجراءات وم
  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ما يلي

توافر االستقاللية الكاملة في أعضاء لجنة التدقيق يخفض   . أ
  .من ممارسات إدارة األرباح في الشركات الماليزية

تتصف الشركات التي يمتاز فيها أعضاء لجنة التدقيق  . ب
والمعرفة المالية والمهنية باإلضافة إلى بالخبرة 

اجتماعات لجنة التدقيق الكثيرة والمسجلة بتقليص 
  .ممارسات إدارة األرباح بالمقارنة مع الشركات األخرى

ومن أجل فحص العالقة بين خصائص لجنة التدقيق 
وخصائص وظيفة التدقيق الداخلي وتقييم المدققين الداخليين 

دقيق القوائم المالية، جاءت دراسة من ناحية مساهمتهم في ت
(Zain, et al., 2006) وقد جمعت بيانات هذه الدراسة من ،

خالل تصميم استبانة وزعت على المدققين الداخليين 
 شركة عامة ماليزية مدرجة في السوق (76)التنفيذيين في 

المالي، ومن أهم النتائج التى توصلت إليها هذه الدراسة ما 
  :يأتي
إيجابي لخصائص لجنة التدقيق، وكفاءة التدقيق هناك أثر   . أ

 .الداخلي
يساهم وجود لجنة تدقيق، ودروها المهم في تفعيل كفاءة  . ب

 .التدقيق الداخلي في زيادة كفاءة التدقيق الخارجي
تشير النتائج إلى أن لجان التدقيق األكثر فعالية  . ت

والمصادر الجيدة والمنظمة لوحدة التدقيق الداخلي تتجه 
مرتبطة ارتباطاً إيجابياً بتقييم المدققين الداخليين لتكون 

 .في مساهمتهم في التدقيق الخارجي
فقد سعى إلى تطوير أنموذج ) 2006سويطي، (أما 

لتعزيز دور لجان التدقيق في الشركات المساهمة العامة 
األردنية، من أجل تدعيم فاعلية التدقيق الخارجي 

ودة التدقيق وزيادة واستقالليته، بما يؤدي إلى تحسين ج
مصداقية البيانات المالية المنشورة حتى تعزز ثقة المجتمع 
المالي في هذه البيانات، وقد وزعت استبانة على عينة طبقية 
عشوائية نسبية ممثلة للشركات المساهمة العامة األردنية، 
شملت فئات العينة المديرين العامين والمديرين الماليين 

، (2005)خلي والمدققين الخارجيين لعام ومديري التدقيق الدا
  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يأتي

ال تتوافر في لجان التدقيق المشكلة حالياً في الشركات   . أ
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المساهمة العامة األردنية المتطلبات األساسية لممارسة 
 .دورها بفاعلية

ي ال يوجد تأثير مهم للجان التدقيق التي تشكل حالياً ف . ب
الشركات المساهمة العامة األردنية في فاعلية التدقيق 

 .الخارجي واستقالليته في هذه الشركات
هدفت دراستهما إلى ، فقد (Carcello & Nea, 2003)أما 

فحص العالقة بين استقاللية لجنة التدقيق ونوعية اإلفصاح، 
وقد استخدم الباحثان تقرير مدقق الحسابات الخارجي وحجم 

قيق وحجم مجلس اإلدارة لتكون متغيرات ضابطة لجنة التد
لضبط العالقة بين وجود لجنة التدقيق واستقالليتها من جهة، 
والتقارير المالية وجودة التدقيق من جهة أخرى، ومن أهم 

  : النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يأتي
وجود عالقة إيجابية مهمة بين النسبة المئوية للمديرين   . أ

في لجنة التدقيق واإلفصاح المتفائل عن المستقلين 
الوضع المالي للشركة في مالحظات القوائم المالية 

 .ومناقشات اإلدارة وتحليالتها
ال توجد عالقة إحصائية بين حجم مجلس اإلدارة وحجم  . ب

لجنة التدقيق، وبين اإلفصاح المتفائل عن الوضع المالي 
 في مالحظات القوائم المالية ومناقشات اإلدارة

 .وتحليالتها
توجد عالقة إيجابية مهمة بين استقاللية لجنة التدقيق  . ت

 .وجودة التقارير المالية
وحول العالقة بين خصائص أعضاء لجنة التدقيق من 
حيث الخبرة المالية واالستقاللية وحجم اللجنة وبين جودة 

، وقد (Felo, et al.,2003)البيانات المالية، جاءت دراسة 
  :ة بالتاليخرجت هذه الدراس

استقاللية أعضاء لجنة التدقيق تتناسب عكسياً مع   . أ
 . االنحرافات المالية

توجد عالقة إيجابية تربط  بين الخبرة المالية ألعضاء  . ب
 .لجنة التدقيق وجودة البيانات المالية المنشورة 

توجد عالقة إيجابية بين حجم لجنة التدقيق وجودة  . ت
  .البيانات المالية

إلى قياس مدى ) 2001فرح، (ة أخيرا وهدفت دراس
فعالية لجان التدقيق في الشركات المساهمة العامة األردنية 
من وجهة نظر مديري التدقيق الداخلي ومديري التدقيق 

الخارجي، والتعرف على أهم العوامل المساعدة التي تعمل 
على تعزيز فعالية لجان التدقيق من وجهة نظر أعضاء لجان 

المساهمة العامة، وقد غطت الدراسة التدقيق في الشركات 
جميع الشركات التي لديها لجان تدقيق في نهاية شهر كانون 

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها . (2000)األول من عام 
  : الدراسة ما يأتي

تتمتع لجان التدقيق في الشركات المساهمة العامة   . أ
 ال األردنية بفعالية من وجهة نظر التدقيق الداخلي، بينما

 .تتمتع بفعالية من وجهة نظر التدقيق الخارجي
امتالك احد أعضاء لجنة التدقيق لخلفية مالية أو  . ب

واستقاللية أعضاء لجنة التدقيق عن اإلدارة،  محاسبية،
باإلضافة إلى وجود دليل مكتوب، تعتبر من أهم العوامل 

 .التي تعزز فعالية لجان التدقيق
  

 جودة األرباح
ستثمرين بجودة األرباح في العقد األخير تزايد اهتمام الم

بعد أن اعلنت عدة شركات عالمية عن مكاسب غير مؤيدة 
وغير دائمة كجزء من تقاريرها الربع سنوية، لذا اصبح 
المستثمرون أكثر حذرا عند النظر إلى رقم صافي الربح 

 (Ohlson & Feltham, 1995)لذا فإن ) 2009قراقيش، (
نها قدرة المستمثرين على التنبؤ يعرفا جودة األرباح بأ

باألرباح المستقبلية غير العادية باالعتماد على المعلومات 
فيرى أن جودة األرباح هي ) 2009قراقيش، (الحالية، أما 

مدى تعبير األرباح التي تعلنها الشركة بصدق وعدالة عن 
األرباح الحقيقية للشركة، أو بعبارة أخرى فإن أرباح الشركة 

 ذات وجود نقدي ملموس وتخلو من المبالغات أو المنشورة
األرقام االحتمالية، والعديد من تعريفات جودة األرباح 
تتمحور حول التعريفين السابقين فجودة األرباح هي مدى 
قدرة األرباح الحالية على تقديم صورة حقيقية عن واقع 

وتنبع أهمية . الشركة، وقدرتها على االستمرار في المستقبل
 األرباح من أهمية األرباح التي تعتمد عليها عدة جودة

 وهذا ما يراه (Dechow, 1994)أطراف في اتخاذ قراراتها 
(Bagava, 2006) عنصراً مهماً في من أن جودة األرباح تعد 

القوائم المالية وتستخدم في ترشيد عملية اتخاذ القرارات، 
الى حيث أن االعتماد على أرباح ذات جودة منخفضة يؤدي 
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، (Schipper & Vincent, 2003)إدارة غير مناسبة للثروة 
ويعتبر فهم جودة األرباح جزءاً هاماً في عملية التحليل 
المالي، فاألرباح ذات الجودة العالية تساعد المحللين الماليين 

األداء : على تحليل المعلومات لثالثة جوانب أساسية هي
يلي المستقبلي، وقيمة التشغيلي الحالي للشركة، األداء التشغ

كذلك فإن جودة . (Dechow & Schrand, 2004)الشركة 
األرباح يتم استخدامها كمؤشر على توزيعات األرباح، فقد 

 وجود عالقة بين جودة األرباح وبين (Farinha, 2007)بينت 
توزيعات االرباح، فاحتمالية دفع الشركات لتوزيعات ارباح 

كما أن مقدار هذه التوزيعات تزداد بزيادة جودة األرباح، 
هناك اختالف في وجهات . تزداد أيضاً بزيادة جودة األرباح

النظر حول مفهوم جودة األرباح، ففي حين يستخدم البعض 
 Altamuro)استمرارية األرباح كمقياس لجودتها، حيث بين 

& Beatty, 2006) أن االستمرارية في األرباح تشير إلى 
حالية باألرباح المستقبلية، وحيث أن مدى ارتباط األرباح ال

األرباح تنقسم الى تدفقات نقدية ومستحقات فإن جودة 
األرباح تعني استمرارية التدفقات النقدية اكثر من المستحقات 

(Sloan, 1996) البعض األخر يشير إلى جودة األرباح ،
بخلوها من ممارسات إدارة األرباح، فكلما انخفضت نسبة 

الشريف، (تيارية في األرباح زادت جودتها المستحقات االخ
، )Francis et al., 2004; Dechow & Dichev, 2002؛ 2008

وأدت األساليب المختلفة لقياس جودة األرباح إلى تقييم 
مختلف وأن الشركة الواحدة يمكن أن تعطي تقييم عالي 
الجودة أو متدني الجودة بالنسبة لألرباح حسب نموذح 

  .(Abdelghany, 2005) القياس المستخدم
 العوامل المؤثرة في جودة De-jun, (2009)ويلخص 

جودة المعايير المحاسبية، حيث : األرباح في ستة عوامل هي
أن صرامة المعايير من شأنها أن تمنع اإلدارة من استغالل 
الثغرات في المبادئ المحاسبية في إدارة األرباح وهذا ما من 

 ,Ewert & Wagenhofer)باح شأنه أن يزيد من جودة األر

اختالف المعايير المحاسبية، إذ أن اختالف المعايير . (2005
المستخدمة في إعداد التقارير المالية بين المعايير المحلية 
والدولية من شأنه ان يمثل عامال هاماً في التأثير على جودة 

 أن الشركات التي (Barth, et al., 2008)األرباح، اذ يرى 
ادئ المحاسبة الدولية لديها اقل ممارسات لتمهيد تتبع مب

 وأقل ممارسة إلدارة األرباح (Earnings smoothing)الدخل 
(Earnings management) . العامل الثالث هو تركيبة حملة

 ,.Lee, et al فقد وجد (Shareholder composition)األسهم 

 أن أقل ممارسات إدارة االرباح هي في الشركات (2007)
التي لديها أعلى نسبة من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين، 

 قد وجدا عالقة موجبة بين (Jenkins & Velury, 2006)وكان 
نسبة األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وجودة 
األرباح، في المحصلة هناك عالقة بين تركيبة حملة االسهم 

.  هذه العالقةوجودة األرباح وإن اختلف الباحثون في اتجاه
 Controlling)العامل الرابع هو سيطرة حملة األسهم 

shareholder) إذ أن في بعض البلدان ذات التوجه االشتراكي 
كالصين حيث يكون للدولة سيطرة على نسبة من أسهم 

 أنه عندما تنخفض (Tong & Wang, 2007)الشركات وجد 
 نسبة سيطرة حملة األسهم ألقل من النصف فإن جودة
األرباح تنخفض في هذه الشركات، العامل الخامس هو تأثير 
اعضاء مجلس اإلدارة على جودة األرباح، ففي حين يرى 

(Beasley, 1996) أن هناك عالقة موجبة بين عدد أعضاء 
مجلس اإلدارة والغش في القوائم المالية، مما يدل على أن 
 ارتفاع عدد اعضاء مجلس االدارة يرتبط بزيادة احتمال
إدارة األرباح وبالتالي تخفيض جودة األرباح، في هذا 

 أن االعضاء المستقلين في (Lai & Tam, 2007)السياق وجد 
مجلس االدارة قد يساهموا في رفع جودة األرباح، غير أن 

(Wang, 2007) لم يؤيده في ذلك، العامل األخير هو تأثير 
 بتشكيل لجنة التدقيق في جودة األرباح، إذ تزايد االهتمام

لجان التدقيق وذلك لتأثيرها الهام على تحسين جودة األرباح 
(Wild, 1996) وحسب (Vafeas, 2005) هناك عالقة موجبة 

بين ارتفاع وتيرة اجتماعات لجنة التدقيق وجودة األرباح وقد 
 التي رأت أن تشكيل لجنة (Zhai, 2006)وافقه في ذلك 

سن من جودة التدقيق وزيادة اعضائها من شأنه ان يح
 أن لجنة التدقيق كبيرة (Lin, et al., 2006)األرباح، وقد وجد 

الحجم قد تزود إشرافاً أكثر على إعداد التقارير المالية وهو 
ما من شأنه أن يحسن من جودة األرباح من خالل تخفيض 

وهذا ما لم يؤيده .  احتماالت التالعب في القوائم المالية
جد أي تأثير لحجم لجنة التدقيق الذي لم ي) 2009قراقيش، (

يساهم وجود . وعدد اجتماعاتها في تحسين وجودة االرباح
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لجنة تدقيق وتمتعها باإلستقالل والخبرة الكافيين في تحسين 
، كما أن تحسين جودة (Bryan et al., 2004)جودة األرباح 

التقارير المالية بشكل عام وتحسين جودة األرباح بشكل 
م الفوائد الناتجة عن تشكيل لجان تدقيق خاص اعتبر من أه

 Blue Ribbon؛ 2011حمدان ومشتهى، (في الشركات 

Committee, 1999( غير أن ،) ،كان أكثر ) 2009قراقيش
تفصيالً اذ بين أن استقاللية أعضاء لجنة التدقيق وتمتعهم 
بالخبرة المالية يساهمان في زيادة جودة األرباح في 

دنية، بينما تؤدي زيادة ملكية أعضاء الشركات الصناعية األر
وفي . لجنة التدقيق ألسهم الشركة إلى انخفاض جودة األرباح

 يحاوالن دراسة (Baxter & Cotter, 2009)ذات الوقت كان 
تأثير تشكيل وخصائص لجان التدقيق في تحسين جودة 
األرباح لعينة من الشركات االسترالية وذلك قبل ادخال 

دلت نتائج . 2003ية للجان التدقيق عام المتطلبات االجبار
هذه الدراسة على أن تشكيل لجنة التدقيق يقلل من إدارة 

 Accrual)األرباح، لكن ال يقلل اخطاء تقييم االستحقاق 

estimation errors) كذلك اشارت نتائج الدراسة إلى وجود ،
عالقة ذات أهمية بين الخبرة المالية ألعضاء لجنة التدقيق 

 جودة األرباح، بينما لم تكن لخصائص لجنة التدقيق وتحسين
  .االخرى؛ أي عالقة ذات أهمية نسبية مع جودة األرباح

بينت العديد من الدراسات عدة عوامل أخرى مؤثرة في 
 أن قوانين (Machuga & Teitel, 2007)جودة األرباح فقد بين 

دعم الحاكمية المؤسسية ساهمت في تحسين جودة األرباح، 
ذلك فإن لجودة الرقابة الداخلية دوراً في تحسين جودة ك

 .(Altamuro & Beatty, 2006)األرباح 
 Public)وفي مقارنة بين الشركات ذات الملكية العامة 

firms) واألخرى ذات الملكية الخاصة (Private firms) وجد 
(Givoly, et al., 2010) أن الشركات ذات الملكية العامة كانت 

ظاً في تقاريرها المالية من الشركات الخاصة، أكثر تحف
وكذلك فإن ممارسة إدارة االرباح لديها عبر استخدام 
المستحقات االختيارية كانت أقل، وبالتالي فإن جودة األرباح 
في هذه الشركات كانت أفضل منها في الشركات الخاصة 
وذلك رغبة من مديري الشركات العامة في تجنب خطر 

 Agency) وتكاليف الوكالة (Litigation risk)التقاضي 

costs). 

وحول عالقة جودة التدقيق بالحد من ممارسات إدارة 
حمدان وأبو (األرباح وتحسين جودة األرباح توصلت دراسة 

إلى أن جودة التدقيق لدى مكاتب التدقيق في ) 2012عجيلة، 
األردن ال تساهم في الحد من ممارسات إدارة األرباح في 

ت الصناعية األردنية التي تقوم بالتدقيق عليها، ولم الشركا
يكن لهذه المكاتب دوراً في زيادة جودة األرباح في الشركات 

 في (Teitel & Machuga, 2010)غير أن . الصناعية األردنية
دراستهما ألثر تفاعل كل من تطبيق دليل الحاكمية المؤسسية 

 Code of Best Corporate Governance)في المكسيك 

Practices) مع وجود مدققين خارجيين من مكاتب تدقيق ذات 
جودة تدقيق عالية من شأنه أن يحسن من جودة األرباح، 

 أثر إحدى خصائص (Balsam et al., 2003)وتناولت دراسة 
في المستحقات " تخصص المدقق المهني"جودة التدقيق وهي 

االختيارية، حيث وجدت دراستهم أن الشركات التي 
ستخدمت مدققين متخصصين مهنياً كان لديها استحقاقات ا

اختيارية أقل مقارنة مع الشركات التي استخدمت مدققين 
غير متخصصين مهنياً، لذا يمكن القول أن الشركات التي 
لديها مدققين متخصصين مهنياً تتمتع بجودة أرباح أعلى، 
وفي استطالٍع للعوامل المؤثرة في جودة األرباح أشارت 

إلى تأثير حجم الشركة في جودة ) أ2012(اسة حمدان، در
األرباح، بحيث تميزت أرباح الشركات كبيرة الحجم بالجودة 
أكثر من الشركات صغيرة الحجم، وكذلك بينت الدراسة أن 
هناك عالقة بين عقود الدين وجودة األرباح، بحيث تتميز 
ا الشركات ذات المديونية المرتفعة بجودة أرباح أعلى، كم

وجدت الدراسة تأثيراً لجودة التدقيق في تحسين جودة 
 بحث  إلىفقد هدفت) ب2012(األرباح، أما دراسة حمدان 

العالقة بين اتباع مبدأ التحفظ المحاسبي عند إعداد التقارير 
المالية في جميع الشركات المدرجة في سوق البحرين 

هذه لألوراق المالية وتحسين مستوى جودة األرباح، غير أن 
الدراسة أدلة لم تجد أدلة تدعم العالقة بين التحفظ المحاسبي 

  .وجودة األرباح
  

  منهجية الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى بحث دور خصائص لجان 
التدقيق في تحسين جودة األرباح، وقد تم قياس خصائص 
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لجان التدقيق بخمسة متغيرات، أما جودة األرباح فقد تم 
استمراريتها ودوامها في المستقبل، التعبير عنها على أنها 
، في (Richardson et al., 2005)واستخدم لذلك نموذج 

منهجية الدراسة التالية سيتم تحديد مجتمع وعينة الدراسة، 
وأسلوب قياس المتغيرات، وبناء نماذج الدراسة التي تقيس 

  .أثر خصائص لجان التدقيق في جودة األرباح
  

 عينة الدراسة
 الصناعية المساهمة العامة المدرجة في مثلت الشركات

سوق عمان لألوراق المالية مجتمعاً واضحاً لهذه الدراسة، 

ووقع اختيار الباحثون لهذا القطاع ألهميته في االقتصاد 
األردني، وإلفصاح شركاته عن المعلومات المطلوبة لحساب 
متغيرات الدراسة، بلغ عدد الشركات المدرجة في هذا 

، وقد وضعت )2009( شركة حتى نهاية العام )77(القطاع 
أن تتوافر عنها جميع : عدة شروط الختيار عينة الدراسة هي

البيانات المطلوبة لحساب متغيرات الدراسة، أال تكون قد 
-2004(أدمجت أو أوقفت عن التداول خالل فترة الدراسة 

، وقد بلغ عدد الشركات التي حققت هذه الشروط )2009
مجتمع الدراسة ) 1(يوضح الجدول شركة، و) 50(

  .وإجراءات اختيار العينة
  )1(الجدول رقم 

  مجتمع الدراسة وإجراءات اختيار العينة

 شركات القطاع الصناعي
مجتمع 
 الدراسة

الشركات 
 المستثناه

عينة 
 الدراسة

 9 2 11 الصناعات الكيماوية
 3 3 6 الصناعات الكهربائية

 10 0 10 الهندسة والبناء
 8 4 12 ناعات الغذائيةالص

 1 1 2 الصناعات الزجاجية والخزفية
 6 8 14 االستخراج والتعدين
 1 2 3 الكرتون والورق
 5 2 7 الصناعات الطبية
 2 0 2 الطباعة والتغليف

 5 3 8 المالبس
 0 2 2 التبغ والسجائر

 50 27 77 المجموع
  

 أسلوب قياس المتغيرات
  

 قياس خصائص لجان التدقيق
تشمل خصائص لجان التدقيق التي درستها العديد من 

  :الدراسات السابقة
سوف يتم قياس حجم لجنة التدقيق  :حجم لجنة التدقيق

من خالل عدد أعضاء لجنة التدقيق المنتخبين من قبل مجلس 
اإلدارة، فالعديد من الدراسات المالية تزودنا بأدلة حول 

 وفعالية وظيفة وجود عالقة سلبية بين حجم لجنة التدقيق
، وطبقاً (Yermack, 1996) (Eisenberg, et al., 1998)الرقابة 

، فإن قدرة لجنة التدقيق )Lipton & Lorsch, 1992(لكل من 
على القيام بوظائفها تزداد كلما أضيف مديرون أكثر، لذلك 
أوصيا في بحثهما بتحديد حجم لجنة التدقيق من سبعة إلى 

  .تسعة أشخاص
بالنظر إلى تعليمات اإلفصاح  :جنة التدقيقاستقاللية ل

األردنية، نجد أن بورصة عمان تتطلب وجود لجنة تدقيق 
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منبثقة عن مجلس اإلدارة مكونة من أعضاء غير تنفيذيين 
بالكامل، فالعديد من الدراسات استنتجت أن استقاللية لجان 
التدقيق تتناسب عكسياً مع التقارير المالية التي تحتوى على 

، وستعتمد هذه الخاصية لتحديد مدى )Huang, 2005(ش غ
استقاللية لجنة التدقيق، إذ ستعطى  لجنة التدقيق التي تتكون 

، أما إذا لم يكن )1(من أعضاء غير تنفيذيين بالكامل القيمة 
  ).صفر(جميع األعضاء غير تنفيذيين، فستأخذ القيمة 

مختلفة ترى الدراسات ال :عدد مرات اجتماع لجنة التدقيق
أن عدد اجتماعات لجنة التدقيق كل سنة مؤشر للداللة على 

، ووفقاً لدليل قواعد حاكمية (Beasley, 1996)نشاط لجنة التدقيق 
الشركات المساهمة المدرجة ببورصة عمان وتعليمات اإلفصاح 
األردنية، ينبغي أن تجتمع لجنة التدقيق دورياً، على أال يقل عدد 

بعة اجتماعات في السنة، لذلك سيقاس هذا اجتماعاتها على أر
 .المتغير من خالل عدد اجتماعات لجنة التدقيق سنوياً

 لدليل قواعد وفقاً :الخبرة المالية ألعضاء لجنة التدقيق
حاكمية الشركات المساهمة المدرجة ببورصة عمان، يجب 
أن يتوافر لدى جميع أعضاء لجنة التدقيق المعرفة والدراية 

ر المالية والمحاسبية، وأن يكون لدى أحدهم على في األمو
األقل خبرة عمل سابقة في مجال المحاسبة أو األمور 
المالية، أو حامال لمؤهل علمي أو شهادة جامعية في 
المحاسبة أو المالية، وستقاس الخبرة المالية ألعضاء لجنة 
 التدقيق من خالل قسمة عدد األعضاء الذين يحملون مؤهالً

في مجال المحاسبة أو اإلدارة المالية أو العلوم المالية علمياً 
والمصرفية على إجمالي األعضاء، علما بأن دراسة 

(Huang, 2005) توصلت إلى وجود عالقة عكسية بين خبرة 
لجنة التدقيق وإعداد التقارير المالية المضللة التي تحتوي 

 .على غش
ملوكة للجنة النسبة المئوية لألسهم العادية المتداولة الم

سوف تقاس من خالل نسبة ملكية أعضاء لجنة  :التدقيق
  . التدقيق لألسهم في الشركة

وتمثل خصائص لجان التدقيق السابقة المتغيرات المستقلة 
التي يراد قياسها تأثيرها في تحسين جودة األرباح، وسيتم 

 :قياس األخيرة كما يلي
  

 قياس جودة األرباح
عت الى تفسير جودة االرباح، كثرت االجتهادات التي س

من هذه التفسيرات استخدام البعض الستمرارية األرباح 
 Altamuro & Beatty, 2006; Schipper)كمؤشر على جودتها 

& Vincent, 2003) وقد بين ،(Sloan, 1996) جودة أن 
االرباح تعني استمرارية التدفقات النقدية أكثر من استمرارية 

 نموذجاً (Richardson et al., 2005)المستحقات، وقد طور 
لتحديد مدى استمرارية األرباح في المستقبل وفق المعادلة 

  : التالية

( ) )1(.............1,,2,,101, ++ ++−+= tititititi TACCTACCROAROA υγγγ  

   حيث
ROAi,t+1 :  معدل العائد على األصول للشركة(i) في السنة القادمة (t+1).  

γ1 :استمرارية التدفقات النقدية . 
γ2 :استمرارية المستحقات .  

TACCi,t : المستحقات الكلية للشركة(i) في السنة الحالية (t).  
المتغير التابع في المعادلة " ROAi,t+1 فجودة األرباح تعني أن أرباح العام القادم والمتمثلة في العائد على األصول للعام القادم

 والمتمثلة (Total accrual)ر من المستحقات الكلية أكث γ1 (γ1 coefficient) تتأثر بأرباح العام الحالي والمتمثلة في المعامل" 1رقم 
  .γ2 في المعامل

بمعنى استمرارية األرباح في السنوات القادمة أكثر من استمرارية ، 0>(γ2-γ1) ومن ثم فإن افتراضنا في المعادلة السابقة هو أن
ية المسحقات في جودة األرباح فإننا نعدل وهو ما يشار إليه بجودة األرباح؛ وللتركيز على استمرار، (γ2<γ1) المستحقات حيث

  :لتصبح كما يلي) 1(المعادلة رقم 
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)2(.............1,,2,101, ++ +++= titititi TACCROAROA υρρρ  

  : كما يلي) 1(علماً أن هذه المعادلة يمكن كتابتها من حيث استمرار المعلمات في المعادلة رقم 
( ) ( ) )3(.............1,,12,101, ++ +−++= titititi TACCROAROA υγγγγ  

  
وهذا التقدير  ρ2=(γ2-γ1) وكذلك فإن (ρ1=γ1) حيث أن

، )1(في المعادلة  (γ1-γ2) ر علينا التقدير المباشر لكل منيوف
بحيث يكون أكثر سلبية ، (ρ2<0) وما زال افتراضنا األول أن

في حال أقل تمثيل للمستحقات في االرباح بمعنى وجود 
 ويرى الباحثون أن يتم استخدام جودة أرباح عالية،

تعطي المستحقات غير العادية بدالً من المستحقات الكلية ل
  .(EQR) وسنعطي هذا النموذج الرمز نتائج اكثر دقة،

  
 قياس المتغيرات الضابطة
استنتجت العديد من الدراسات أن  :شركات التدقيق الكبرى

مكاتب التدقيق الكبرى المتخصصة تكون أقدر على تقديم 
خدمات تدقيق ذات جودة عالية من مكاتب التدقيق األخرى 

(DeAngelo, 1981)ها ألن تراقب تصرفات االدارة ، مما يؤهل
وتساهم في منع التحريفات في القوائم المالية وزيادة جودة 

ولغايات هذه الدراسة، تم االعتماد على التقسيم الذي . األرباح
لتصنيف ) 2006بالحاج، (، و)2005فرج، (اتبعته دراستي 

مكاتب التدقيق إلى كبيرة وصغيرة، إذ حددت مكاتب التدقيق 
المحاسبون المتحدون، سابا : بار في األردن وهمالخمسة الك

وشركاهم، إبراهيم العباسي وشركاه، المهنيون العرب، طالل 
أبو غزالة و شركاه، وذلك بناء على الحصة السوقية لمكتب 

 للتعبير عن) 1(التدقيق؛ وبناء على ذلك، ستعطى قيمة 
 مكاتب التدقيقالشركات التي تُدقق قوائمها المالية من قبل 

للتعبير عن الشركات التي ) صفر(ذات الحجم الكبير، وقيمة 
تُدقق قوائمها المالية من قبل مكاتب التدقيق ذوات الحجم 

 .الصغير
استخدم متغير حجم الشركة كمتغير ضابط  :حجم الشركة

لدراسة تفاوت الشركات كبيرة وصغيرة الحجم من حيث 
 Natural)يعي جودة األرباح، وقد تم استخدام اللوغاريتم الطب

log)لمجموع أصول الشركة كمقياس لحجمها .  
تستخدم هذه النسبة في تقييم كفاءة : درجة الرفع المالي

سياسات التمويل التي تتبعها إدارة الشركات، باإلضافة إلى 
اعتبارها من المؤشرات المهمة التي توضح المالءة المالية 

مطر، (مة في التقارير المالية المنشورة للشركات المساه
، ولغايات هذه الدراسة، استخدمت نسبة إجمالي )2003

الديون إلى إجمالي الموجودات لتكون مؤشرا للداللة على 
درجة الرفع المالي في شركات عينة الدراسة، وقد وجد 

أثراً سلبيا لدرجة الرفع المالي في جودة ) 2009قراقيش، (
  .األرباح
  

داولة المملوكة النسبة المئوية لألسهم العادية المت
تقترح نظرية الوكالة أن سيطرة  :ألعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة على نسبة كبيرة من أسهم الشركة؛ 
سيحرص المدراء عندها على رفع جودة األرباح للحصول 
على مميزات إضافية من مكافآت وتوزيعات لألرباح، وهذا ما 

قة إيجابية بين التي وجدت عال) 2009قراقيش، (أكدته دراسة 
ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة وجودة أرباحها، 
لذا عمدت الدراسة إلى تضمين نموذج الدراسة هذا المتغير 
الذي تم قياسه من خالل نسبة ملكية أعضاء مجلس اإلدارة 

  .ألسهم في الشركة
 فإن (Shockley, 1982)طبقا لدراسة  :طول فترة التدقيق

ة بين الشركة والمدقق الخارجي يمكن أن العالقة الطويل
تؤدي إلى قلة اإلبداع لدى المدقق، واتباع طرق تدقيق أقل 
صرامة، واالعتماد على ما تقوم به الشركة من إجراءات 
ومعالجات دون تحقق، وقد عمدت الدراسة الحالية إلى قياس 
طول فترة التدقيق من خالل عدد السنوات التي عمل بها 

  .قيق الشركة نفسهاالمدقق في تد
تم إدراج هذا : تخصص المدقق في صناعة العميل

المتغير ضمن المتغيرات الضابطة لالعتقاد أن تخصص 
المدقق في صناعة العميل سيؤدي إلى زيادة جودة التدقيق 
وبالتالي زيادة رقابة اإلدارة ومنع التالعب بالقوائم المالية 
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 حصر مكاتب مما يؤدي الى تحسين جودة األرباح، إذ تم
التدقيق التي تقوم بالتدقيق على عينة الدراسة، ومن ثم تم 
االتصال بهم لمعرفة مدى تخصصهم وتأهيلهم لتدقيق القوائم 

لمكاتب ) 1(المالية للشركات الصناعية، بحيث أعطي الرقم 
التدقيق المتخصصة في تدقيق القوائم المالية للشركات 

  .لغير ذلك) 0(الصناعية، والرقم 
  

 ياس أثر لجان التدقيق في تحسين جودة األرباحق

تم قياس جودة األرباح بمدى استمراريتها في المستقبل 
، الوارد في (Richardson et al., 2005)باستخدام نموذج 

السابقة، أما أثر خصائص لجان ) 3، 2، 1(المعادالت 
التدقيق في جودة األرباح تم تمثيلها من خالل النموذج 

ي؛ وزيادة في تأكيد النتائج تم التعبير عن جودة الرئيس التال
تارة بمتغير متصل وتارة أخرى ) المتغير التابع(األرباح 

  .)dummy variableوهمي (بمتغير وهمي 

  
  

  النموذج الرئيس

)4(..................................
5

.

,,11,10

,9,8,7,6

,5,4,3,2,10,

tititi

titititi

titititititi

AuditorTprof
MaownLavSizeBig

COwnAMeettingExperienceIndpMembersEQR

εββ
ββββ

ββββββ

+++

++++

+++++=

 

  
  :حيث أن

EQRi,t:جودة األرباح المقاسة باستخدام :  المتغير التابع
  .(t) في السنة (i) للشركة (Richardson et al., 2005)نموذج 
β0 : قيمة الثابت، وهي مستوى جودة األرباح دون أخذ

  .عامل لجان التدقيق والمتغيرات الضابطة األخرى
Membersi,t :عدد أعضاء لجنة : المتغير المستقل األول

  .(t) في السنة (i)التدقيق في الشركة 
Indpi,t :ل أعضاء لجان استقال: المتغير المستقل الثاني

  .(t) في السنة (i)للشركة التدقيق 
Experiencei,t :الخبرة المالية : المتغير المستقل الثالث

  .(t) في السنة (i)ألعضاء لجنة التدقيق في الشركة 
Meetingi,t :نشاط لجان التدقيق : المتغير المستقل الرابع

 في السنة (i)للشركة  المقاس بعدد مرات االجتماع السنوي
(t).  

A.COwni,t :نسبة امتالك : المتغير المستقل الخامس
  .(t) في السنة (i)أعضاء لجنة التدقيق من أسهم الشركة 

Big5i,t :جودة التدقيق المعبر عنها : المتغير الضابط األول
  .(t) في السنة (i)بحجم مكتب التدقيق الذي يدقق حسابات الشركة 

Profi,t :التدقيق المعبر جودة : المتغير الضابط الثاني
 في (i)عنها بتخصص المدقق الخارجي في صناعة الشركة 

  .(t)السنة 
AuditorTi,t :فترة عمل المدقق : المتغير الضابط الثالث

  .(t) لغاية السنة (i)الخارجي في الشركة 
Sizei,t :حجم الشركة : المتغير الضابط الثالث(i) في 

  .(t)السنة 
Lavi,t :الرافعة المالية للشركة : المتغير الضابط الرابع(i) 
  .(t)في السنة 

Maowni,t :الحاكمية المؤسسية : المتغير الضابط الخامس
المقاسة بنسبة امتالك أعضاء مجلس االدارة ألسهم الشركة 

(i) في السنة (t).  
εi,t :الخطأ العشوائي.  

  :ينقسم النموذج السابق إلى نموذجين فرعيين كما يلي
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  :حيث أن
EQR-CVi,t:جودة األرباح المقاسة باستخدام نموذج :  المتغير التابع(Richardson at el., 2005) والمعبر عنها بالمتغيرات 

  .(t) في السنة (i)المتصلة للشركة 
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  :حيث أن

EQR-DVi,t:جودة األرباح المقاسة :  المتغير التابع
 والمعبر عنها (Richardson at el., 2005)باستخدام نموذج 
) 1( بحيث تعطى (dummy variable)بالمتغير الوهمي 

لألرباح ذات الجودة ) 0(لألرباح ذات الجودة العالية، و 
  .(t) في السنة (i)المنخفضة للشركة 
 فرضيات الدراسة

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية : الفرضية الرئيسية
نة التدقيق، درجة حجم لج(لخصائص لجنة التدقيق 

استقالليتها، الخبرات المالية ألعضائها، عدد مرات 
مجتمعة في ) اجتماعها، نسبة ملكية أعضائها ألسهم الشركة

 المساهمة الصناعيةفي الشركات األرباح ) جودة(استمرارية 
  . العامة المدرجة ببورصة عمان

وينبثق من هذه الفرضية مجموعة من الفرضيات 
ي تدرس أثر كل خاصية من خصائص لجنة الفرعية، الت

  :التدقيق في تحسين جودة األرباح
H01: اليوجد أثر ذو داللة إحصائية لحجم لجنة التدقيق 

  . في جودة األرباح
H02 : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدرجة استقاللية

  . لجنة التدقيق في جودة األرباح
H03 : المالية ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للخبرة

  . ألعضاء لجنة التدقيق في جودة األرباح
H04 : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعدد مرات اجتماع

  .لجنة التدقيق في جودة األرباح

H05 : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لملكية أعضاء لجنة
  .في جودة األرباحالتدقيق ألسهم في الشركة 

  
 تحليل البيانات واختبار الفرضيات

: المحور األول: مل هذا البند على محورن أساسيينيشت
يتعلق باإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة من خالل عدة 
مقاييس إحصائية وصفية، أما المحور الثاني فيتمثّل في 

  .اختبار فرضيات الدراسة
  

 اإلحصاء الوصفي لمتغّيرات الدراسة
 اإلحصاء الوصفي لمتغيرات) 2(يظهر الجدول رقم 

اإلحصاء ) 3(الدراسة المتصلة، بينما يظهر الجدول 
الوصفي لمتغيرات الدراسة المنفصلة، وفيما يلي وصف 

  .لمتغيرات الدراسة
 

 وصف متغيرات الدراسة المستمرة
أن متوسط يالحظ ) 2(من الجدول : حجم لجنة التدقيق

حجم لجنة التدقيق ثالثة أعضاء، في حين أن أكبر لجنة 
تكونت من أربعة أعضاء، وتؤكد هذه النتائج  توافر المعرفة 
والدراية لدى اإلدارة العليا بأن لجنة التدقيق ال ينبغي أن 
تكون كبيرة جداً، ألن ذلك سوف يؤدي إلى أن تكون أقل 

شكالت، وعدم القيام فعالية في عملية التنسيق ومعالجة الم
، )Martinez & Fuentes, 2007(بواجبها على أكمل وجه 

لذلك التزمت الشركات المساهمة الصناعية األردنية بالحد 
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األدنى الذي يجب توافره في حجم اللجنة وفقاً لدليل الحاكمية 
ميالة، (والتشريعات األردنية، وهذا ما توصلت إليه دراسة 

  .يئة األردنيةالتي أجريت في الب) 2008

  )2(الجدول رقم 
  اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة المتصلة

 الوسط السنة المتغير
االنحراف 
 المعياري

 أكبر قيمة أقل قيمة

2004 3.043 0.206 3 4 
2005 3.042 0.202 3 4 
2006 3.041 0.200 3 4 
2007 3.041 0.200 3 4 
2008 3.042 0.202 3 4 

حجم لجنة 
 التدقيق

AC Members 

2009 3.044 0.208 3 4 
2004 0.403 0.259 0 1 
2005 0.427 0.263 0 1 
2006 0.432 0.262 0 1 
2007 0.432 0.262 0 1 
2008 0.434 0.265 0 1 

الخبرة المالية 
ألعضاء لجنة 

 التدقيق
AC Experience 

2009 0.434 0.271 0 1 
2004 4.196 0.542 3 5 
2005 4.229 0.425 4 5 
2006 4.204 0.645 3 5 
2007 4.143 0.456 3 5 
2008 4.229 0.472 3 5 

عدد مرات 
لجنة اجتماع 
 التدقيق

AC Meetting 

2009 4.178 0.442 3 5 
2004 8.631 16.015 0 68.85 
2005 10.277 17.965 0 73.58 
2006 11.789 20.027 0 68.61 
2007 11.826 16.758 0 68.85 
2008 12.222 17.174 0 68.85 

نسبة إمتالك 
أعضاء لجنة 
التدقيق ألسهم 

 الشركة

ACOwn 

2009 14.370 19.474 0 79.15 
2004 29,342,925 78,077,897 560,000 413,000,000 
2005 30,927,269 76,857,839 450,258 406,000,000 
2006 34,467,122 75,385,919 784,000 386,000,000 
2007 59,738,663 167,000,000 430,303 916,000,000 
2008 72,645,856 185,000,000 800,000 1,080,000,000

 Company Size حجم الشركة

2009 27,680,673 43,238,763 1,000,000 240,000,000 
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 الوسط السنة المتغير
االنحراف 
 المعياري

 أكبر قيمة أقل قيمة

2004 32.192 22.290 1.820 75.125 
2005 29.812 23.041 2.310 78.569 
2006 29.934 21.912 1.690 80.547 
2007 31.561 24.627 0.890 83.254 
2008 26.927 19.797 0.790 83.654 

 Leverage الرافعة المالية

2009 27.315 20.329 0.310 81.987 
2004 15.960 20.875 0.000 89.250 
2005 16.694 20.176 0.000 89.250 
2006 16.299 20.591 0.000 89.250 
2007 16.234 19.631 0.000 89.250 
2008 14.253 17.522 0.000 89.250 

نسبة إمتالك 
أعضاء مجلس 
اإلدارة ألسهم 

 الشركة

MAOWN 

2009 13.200 16.391 0.000 89.250 
2004 5.283 1.311 2.000 6.000 
2005 5.313 1.291 2.000 6.000 
2006 5.449 1.022 3.000 6.000 
2007 5.429 1.080 2.000 6.000 
2008 5.250 1.407 2.000 6.000 

فترة عمل المدقق 
 في الشركة

Audit period 

2009 5.133 1.618 1.000 6.000 
  

  )3(الجدول رقم 
  )الوهمية (اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة المنفصلة
 السنة المتغيرات القيم غير المتحققة ققةالقيم المتح

Frequency of 1’s Frequency of 0’s 
2004 35 (70%) 15 (30%) 
2005 35 (70%) 15 (30%) 
2006 36 (72%) 14 (28%) 
2007 38 (76%) 12 (24%) 
2008 35 (70%) 15 (30%) 

استقاللية أعضاء 
 لجنة التدقيق

AC Indep. 

2009 35 (70%) 15 (30%) 
2004 34 (68%) 16 (32%) 
2005 34 (68%) 16 (32%) 
2006 34 (68%) 16 (32%) 
2007 34 (68%) 16 (32%) 

كات التدقيق شر
الخمس الكبرى في 

 األردن

Big5 

2008 31 (62%) 19 (38%) 
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 السنة المتغيرات القيم غير المتحققة ققةالقيم المتح
Frequency of 1’s Frequency of 0’s 

2009 30 (60%) 15 (40%) 
2004 22 (44%) 11 (22%) 
2005 23 (46%) 11 (22%) 
2006 23 (46%) 11 (22%) 
2007 23 (46%) 11 (22%) 
2008 23 (46%) 11 (22%) 

مدى تخصص 
المدقق الخارجي في 

 صناعة العميل
Prof. 

2009 23 (46%) 11 (22%) 
  

) 2(من الجدول : الخبرة المالية ألعضاء لجنة التدقيق
 من أعضاء لجنة التدقيق في (40%)وجد أن ما متوسطة 
ون خبرة مالية، مع اختالف طفيف من شركات العينة يمتلك

عام ألخر، وقد لوحظ أن بعض الشركات ال يمتلك أعضاء 
لجنة التدقيق فيها أي خبرة في العلوم المالية، وشركات 

إن . أخرى يمتلك كل أعضائها خبرة مالية في العلوم المالية
توافر الخبرة لدى أعضاء لجنة التدقيق في الحاكمية 

قارير المالية والمعرفة في تدقيق المؤسسية وإعداد الت
الحسابات على األرجح سيساعد على فهم رأي مدقق 
الحسابات وتقديراته والوقوف إلى جانبه في خالفاته مع 

 .(Dezoort & Salterio, 2001)إدارة الشركة 
يبين الجدول : عدد مرات اجتماع لجنة التدقيق سنوياً

مع سنوياً ما أن لجان التدقيق في شركات العينة تجت) 2(
متوسطه أربع مرات في العام، وقد كانت أكثر اللجان 
اجتماعاً خمس مرات في العام، وأقلها بلغ ثالث مرات 
سنوياً، وهذا يدلل على أن الشركات المساهمة األردنية تلتزم 
فيما ورد بدليل الحاكمية بخصوص عدد مرات اجتماع لجنة 

  .التدقيق
:  التي تملكها لجنة التدقيقنسبة األسهم العادية المتداولة

أنه بالمتوسط تمتلك لجنة التدقيق ما ) 2(يالحظ من الجدول 
 وقد بلغ الحد األقصى لملكية لجنة التدقيق (11%)نسبته 
 من أسهم الشركة، وفي شركات أخرى، لم تمتلك لجنة (%79)

التدقيق أي نسبة من أسهم الشركة المتداولة، وهذا يوضح أن 
قيق يتم اختيارهم من الذين لهم تأثير في أعضاء لجنة التد

  .اتخاذ القرار من خالل ملكيتهم المرتفعة في الشركة

  
 وصف متغيرات الدراسة الوهمية
يالحظ ) 3(من الجدول : استقالل أعضاء لجنة التدقيق

من الشركات عينة الدراسة يمتاز أعضاء % 70أن ما نسبته 
ين األول والثاني من لجان التدقيق فيها باالستقاللية في العام

في العام % 76الدراسة، ثم زادت هذه النسبة لتصل إلى 
في بقية سنوات الدراسة، في % 70الثالث ثم انخفضت إلى 

حين نجد أقلية من الشركات عينة الدراسة لم تحقق لجان 
التدقيق فيها معيار االستقاللية، وكانت نسبتها ما متوسطه 

  . من الشركات(%29)
  

 ألرباحوصف جودة ا
 (Richardson et al., 2005)استخدمت الدراسة نموذج 

لغير " تم تقسيم جودة األرباح لقياس جودة األرباح بحيث
إلى ثالثة أقسام هي جودة " أغراض اختبار نموذج الدراسة

األرباح العالية، والمنخفضة، والمشكوك فيها وقد ظهرت 
ة تتراوح يالحظ أن نسبإذ ) 4(النتائج كما هي بالجدول رقم 

من ارباح الشركات الصناعية األردنية تتميز % 48-44بين 
من أرباح هذه الشركات % 56-50بالجودة العالية بينما 

تتميز بالجودة المنخفضة ونسبة قليلة جدا من أرباحها 
مشكوك في جودتها، هذه النتائج تظهر أن أرباح الشركات 

ر إلى قدرة الصناعية األردنية تتميز بجودة مقبولة مما يشي
المحللين الماليين على االعتماد عليها في التنبؤ بالمستقبل 

  .فضالً عن تعبيرها عن وضع الشركة الحالي



  عالّم محمد حمدان وصبري ماهر مشتهى، وبهاء صبحي عواد                                                            ...دور لجان التدقيق

- 424  -  

  )4(الجدول رقم 
  مستوى جودة األرباح للشركات الصناعية األردنية خالل فترة الدراسة

جودة أرباح 
 مرتفعة

جودة أرباح مشكوك 
 فيها

جودة أرباح 
 السنة منخفضة

High EQ Questionable EQ Low EQ 
2004 24 (48%) 1 (2%) 25 (50%) 
2005 25 (50%) 0 (0%) 25 (50%) 
2006 24 (48%) 1 (2%) 25 (50%) 
2007 24 (48%) 1 (2%) 25 (50%) 
2008 22 (44%) 0 (0%) 28 (56%) 
2009 24 (48%) 1 (2%) 25 50%) 

  
 اختبار فرضيات الدراسة
ختبار االنحدار المشترك المتعدد ا) 5(يظهر الجدول رقم 

المفضية إلى اختبار فرضيات ) 4.2، 4.1(لنماذج الدراسة 
  .الدراسة

  
أثر حجم لجنة التدقيق : اختبار الفرضية الفرعية األولى

  في جودة األرباح
 إلى أن الحجم الكبير (Lin et al., 2006)أشارت دراسة 

عداد للجنة التدقيق يساعدها في عملية اإلشراف على إ
التقارير المالية، ويراقب تصرفات إدارة الشركة مما يزيد 

حمدان ومشتهى، (من جودة األرباح، كما أشارت دراسات 
، إلى أن حجم لجنة التدقيق يرتبط )Felo et al., 2003؛ 2011

بعالقة موجبة مع جودة التقارير المالية، كما يساهم في 
 ,Huang)ية تخفيض حاالت الغش والتالعب بالقوائم المال

2005).  

  
  )5(الجدول رقم 

  نتائج االنحدار المشترك المتعدد إلختبار فرضيات الدراسة
 :4.1النموذج األول 

EQRCV 
 :4.2النموذج الثاني 

EQRDV 
 الرمز المتغيرات

اإلشارة 
اختبار المربعات  المتوقعة

 الصغرى العادية
 اختبار ذو الحدين

 خصائص لجنة: المتغيرات المستقلة
 :التدقيق

    

 AC Mem. +/- 2.475 -3.603 حجم لجنة التدقيق
   (0.015) (0.000) 

 AC Indep. + 0.472 1.289 استقاللية أعضاء لجنة التدقيق
   (0.638) (0.197) 

 AC Exp. + -0.463 0.984 الخبرة المالية ألعضاء لجنة التدقيق
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   (0.644) (0.441) 
 AC Meet. +/- -2.353 2.294 عدد اجتماعات لجنة التدقيق

   (0.020) (0.022) 
 ACOwn. - 5.509 -2.998 ملكية أعضاء لجنة التدقيق في أسهم الشركة

   (0.000) (0.003) 
     :المتغيرات الضابطة

 Big5 + 6.431 -4.265 حجم مكتب التدقيق الخارجي
   (0.000) (0.000) 

 Size + -4.738 3.620 حجم الشركة
   (0.000) (0.000) 

 Leverage + 0.075 -3.274 الرافعة المالية
   (0.941) (0.001) 

نسبة األسهم التي يمتلكها أعضاء مجلس 
 اإلدارة

MAOwn. - -0.721 -2.142 

   (0.473) (0.032) 
 Audit period +/- 0.489 0.423 فترة التدقيق

   (0.626) (0.672) 
 Prof. + -2.100 -0.786 تخصص المدقق في صناعة العميل

   (0.038) (0.432) 
 F-statistic  8.616  
 p-value  (0.000)  
 R-Square  0.439  

 
Adjusted R2 

(Akaike)  0.388 0.705 

OLS: t-test (top), p-value (bottom), two-tailed. Binary logit: z-test (top), p-value (bottom).  

t-Critical: at df 39, and confidence level of  99% is 2.390  and level of 95% is 1.671 and level of 90% is 1.296 

z-Critical: at confidence level of 95% is 1.650 

F-Critical (df for denominator n-β-1 = 50-11-1 = 38) and (df for numerator =β =11) and confidence level of 99% is 2.730 and 

confidence level of 95% is 2.040  

  
تهدف الفرضية األولى من هذه الدراسة إلى اختبار أثر 
حجم لجنة التدقيق في تحسين جودة األرباح في الشركات 
الصناعية المساهمة العامة األردنية، وتتسائل فيما إذا كان 
 زيادة أعضاء اللجنة يساهم في زيادة الرقابة واإلشراف على

تصرفات إدارة الشركة، ويمنع من حدوث تالعب بالقوائم 
المالية عبر تخفيض المستحقات وبالتالي زيادة جودة 

حجم لجنة "يالحظ أن المتغير ) 5(من الجدول رقم . األرباح
 :4.1) في النموذج األول (.AC Mem)ذو الرمز " التدقيق
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EQRCV) يرتبط بعالقة سلبية مع جودة األرباح التي تم 
 (t-test)تعبير عنها بالمتغير المتصل؛ فقد ظهرت قيمة ال

 وهذا يشير إلى وجود عالقة موجبة (2.475)موجبة وتبلغ 
بين حجم لجنة التدقيق وقيمة المستحقات في األرباح؛ 
وبالتالي انخفاض جودة األرباح، وقد كانت هذه العالقة دالة 

،  أكبر من قيمتها المجدولة(t-test)إحصائياً إذ جاءت 
. (0.05) وهو أقل من (0.015) كان (p-value)واحتمالها 

 قد أظهر وجود (EQRDV :4.2)وكذلك فإن النموذج الثاني 
عالقة سلبية وذات داللة إحصائية بين حجم لجنة التدقيق 
وجودة األرباح؛ وبناًء على هذه النتائج ال يمكن رفض 
 الفرضية العدمية التي تنص على عدم وجود أثر ذو داللة

إحصائية لحجم لجنة التدقيق في جودة األرباح، وتتفق هذه 
التي وجدت عالقة ) 2011حمدان، (النتيجة مع نتائج دراسة 

  .عكسية بين حجم لجنة التدقيق وجودة التقارير المالية
وتختلف نتائج إختبار هذه الفرضية عن نتائج دراسة 

  -  سلبي أو إيجابي-التي لم تجد أي أثر ) 2009قراقيش، (
لحجم لجنة التدقيق في جودة األرباح في الشركات الصناعية 

هذا االختالف قد يعود الى المساهمة العامة األردنية، 
اختالف النماذج المستخدمة في قياس جودة األرباح، 
واختالف العينة، والفترة الزمنية، فقد أظهرت الدراسة 

ن الحد الحالية أن الزيادة غير المالئمة لحجم لجنة التدقيق ع
األمثل من شأنه أن يخفض من كفائتها ويهدر التكاليف 
والجهد في مراقبة عمليات الشركة، وهذا ما أشارت إليه 

  .عند بحثها فاعلية لجان التدقيق) 2001فرح، (دراسة 
أثر استقاللية أعضاء : اختبار الفرضية الفرعية الثانية

  لجنة التدقيق في جودة األرباح
 أن استقاللية أعضاء لجنة إن االفتراض األساسي

التدقيق، من خالل عدم شغلهم ألي وظائف تنفيذية، سوف 
تساهم في زيادة مقدرة األعضاء على أداء وظائفهم، وزيادة 
الرقابة على أعمال اإلدارة لتحسين األداء وتحسين جودة 

، كما أن إستقاللية أعضاء لجان )2009قراقيش، (األرباح 
 Saleh, et)ارسات إدارة األرباح التدقيق تساهم في منع مم

al., 2007; Carcello, et al., 2006) .  
تدرس الفرضية الثانية من هذه الدراسة أثر إستقاللية 
أعضاء لجنة التدقيق في تحسين مستوى جودة األرباح، من 

استقاللية أعضاء لجان "يالحظ أن متغير ) 5(الجدول رقم 
بعالقة موجبة مع  يرتبط (.AC Indep)والمرمز " التدقيق

جودة األرباح، غير أن هذه العالقة لم تكن ذات داللة 
 أقل (t-test)إذ جاءت إحصائية في النموذجين األول والثاني، 

 (0.05) أكبر من (p-value)من قيمتها المجدولة، واحتمالها 
 كانت كذلك أقل من (z-test)في النموذج األول، كما أن 
الثاني واحتمالها أكبر من قيمة قيمتها المجدولة في النموذج 

المعنوية، وبناًء على هذه النتائج ال يمكن رفض الفرضية 
العدمية، والتي تنص على عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية 

  .الستقاللية أعضاء لجنة التدقيق في جودة األرباح
فاألعضاء المستقلين في لجان التدقيق في الشركات 

ن في تحسين جودة التقارير الصناعية األردنية ال يساهمو
، وكذلك )2011حمدان ومشتهى، (المالية كما وجدت دراسة 

جودة األرباح، حيث أن االستقالل الذي يتمتع به بعض 
أعضاء لجان التدقيق هو استقالل ظاهري، فهناك روابط 
مالية أو عائلية واضحة تربط أعضاء لجنة التدقيق باإلدارة 

م تؤثر االستقاللية على جودة التي عينتها؛ لهذه األسباب ل
 (Lin, et al.,2006)االرباح، وتنسجم هذه النتيجة مع  دراسة 

التي لم تجد لخاصية استقاللية أعضاء لجنة التدقيق تأثيراً ذا 
داللة إحصائية في جودة األرباح وجودة التقارير المالية، 

 التي (Mcmullen & Raghunandan, 1996)وكذلك دراسة 
يار االستقاللية ألعضاء لجنة التدقيق يخفض وجدت أن مع

من فعالية اللجنة، وهذا من شأنه أن يؤثر على ممارسة 
  .دورها الرقابي واإلشرافي

أثر الخبرة المالية : اختبار الفرضية الفرعية الثالثة
  ألعضاء لجنة التدقيق في جودة األرباح

عمدت الفرضية الثالثة إلى البحث في دور الخبرة المالية 
ألعضاء لجنة التدقيق في تحسين جودة األرباح، من الجدول 

الخبرة المالية ألعضاء " للمتغير (t-test)يالحظ أن ) 5(رقم 
 كانت ذات إشارة سالبة (.AC Exp)والمرمز " لجنة التدقيق

 كانت موجبة في النموذج (z-test)في النموذج األول، و 
رة المالية الثاني، مما يعني وجود عالقة موجبة بين الخب

ألعضاء لجنة التدقيق وجودة األرباح، غير أن هذه العالقة 
لم تكن ذات داللة إحصائية بالنموذجين األول والثاني، وعليه 
ال يمكن رفض الفرضية العدمية الثالثة؛ إذ ال يوجد أثر 
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إيجابي للخبرة المالية ألعضاء لجان التدقيق في الشركات 
دنية في تحسين جودة الصناعية المساهمة العامة األر

األرباح، تختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسات سابقة وجدت 
تأثيراً ايجابياً للخبرة المالية في تحسين جودة األرباح، 

 Baxter & Cotter, 2009; Xie, et؛ 2009كدراسة قراقيش، 

al., 2003; Choi, et al., 2004; Bedard, et al., (.  
ت أخرى وجدت تأثيراً وكذلك تختلف مع نتائج دراسا

ايجابياً للخبرة المالية ألعضاء لجنة التدقيق في عدة جوانب، 
التي وجدت تأثيراً ايجابياً ) 2011حمدان ومشتهى، (كدراسة 

للخبرة المالية ألعضاء لجنة التدقيق في جودة التقارير 
 التي توصلت إلى (Saleh et al.,2007)المالية، وكذلك دراسة 

 لديها لجنة تدقيق يمتاز أعضاؤها بالخبرة أن الشركات التي
والمعرفة المالية والمهنية أقدر على الحد من ممارسات إدارة 
األرباح وحدوث التالعبات والتضليل في القوائم المالية، 

 التي توصلت (Mcmullen & Raghunandan, 1996)ودراسة 
إلى أن الشركات التي ال تواجه مشكالت في التقارير المالية 

لى األرجح يمتلك لجان التدقيق فيها خبرة مهنية محاسبية ع
أكثر من تلك الشركات التي تتلقى تقارير متحفظة وتعاني 
مشكالت عديدة في تقاريرها المالية، و قد أكدت دراسة 

(Bryan et al., 2004) ؛ 2011حمدان، (، ودراسة(Qin, 2007 
 لجنة أن الخبرة المالية والمهنية التي يتمتع بها أعضاء

التدقيق ترتبط إيجابياً مع جودة التقارير المالية، وهي كذلك 
ترتبط بعالقة عكسية مع إعداد التقارير المالية المحرفة 

  . (Huang, 2005; Yang & Krishnan, 2005)وإدارة األرباح 
أثر تكرار إجتماعات : اختبار الفرضية الفرعية الرابعة

  لجنة التدقيق في جودة األرباح
الفرضية الفرعية الرابعة إلى اختبار أثر تكرار تهدف 

وتيرة اجتماعات لجان التدقيق في قدرتهم على تحسين جودة 
اجتماعات لجنة "أن متغير ) 5(األرباح، يظهر الجدول 

 كان يرتبط بعالقة موجبة (.AC Meet)ذو الرمز " التدقيق
ذات داللة إحصائية في النموذجين األول والثاني، وعليه 

رفض الفرضية العدمية الرابعة، وقبول الفرضية يمكن 
البديلة لها التي تشير إلى أن تكرار اجتماعات لجنة التدقيق 

  . يساهم في تحسين جودة األرباح
 قد أغفلت تأثير عدد (BRC)غير أن المالحظ أن لجنة 

مرات اجتماع لجنة التدقيق في التوصيات العشر التي قدمتها 
ينت عدة دراسات سابقة كدراستي حول لجنة التدقيق، فقد ب

عدم وجود تأثير ) Baxter & Cotter, 2009؛ 2009قراقيش، (
لعدد مرات اجتماع لجنة التدقيق في تحسين جودة األرباح، 

 2011حمدان ومشتهى، (وكذلك فقد وجدت دراسات أخرى 
(Lin, et al., 2006;  عدم وجود تأثير الجتماعات لجنة 
 Rahman)ر المالية، وكذلك دراسة التدقيق في جودة التقاري

& Ali, 2006) التي بينت عدم وجود أدلة حاسمة تثبت أن 
لعدد مرات اجتماع لجنة التدقيق تأثيراً في تخفيض 

  . ممارسات إدارة األرباح
أثر ملكية لجنة : اختبار الفرضية الفرعية الخامسة
  التدقيق ألسهم الشركة في جودة األرباح

إلى أن ملكية ) 2011ومشتهى، حمدان (أشارت دراسة 
أعضاء لجنة التدقيق ألسهم داخل الشركة يرتبط سلباً بجودة 
التقارير المالية، كما ترتبط بعالقة موجبة مع الغش 
والتالعب في القوائم المالية وعدم االلتزام بالمعايير 

 وممارسة إدارة (Martinez & Fuentes, 2007)المحاسبية 
 فهل أن ،(Yang & Krishnan, 2005)األرباح غير الشرعية 

ملكية أعضاء لجان التدقيق ألسهم الشركة يخفض من 
يالحظ أن ) 5(كفائتهم في تحسين جودة األرباح؟ من الجدول 

 يرتبط (.AC Own)ذو الرمز " ملكية لجنة التدقيق"المتغير 
 في النموذج (t-test)بعالقة سلبية مع جودة األرباح، إذ أن 

 موجبة، مما يشير إلى أن زيادة ملكية األول ظهرت بقيمة
أعضاء لجنة التدقيق تبعها زيادة في قيمة المستحقات في 

-z)األرباح وبالتالي انخفضت جودة األرباح، وكذلك فإن 

test) في النوذج الثاني كانت سلبية مما يشير إلى وجود 
عالقة سلبية بين ملكية أعضاء لجنة التدقيق ألسهم الشركة 

اح؛ إذ أن زيادة ملكية أعضاء لجان التدقيق وجودة األرب
ألسهم الشركة ساهم في تخفيض جودة األرباح في الشركات 
الصناعية األردنية، وقد كانت هذه العالقة ذات داللة 
إحصائية في النموذجين األول والثاني، وبالتالي يمكن رفض 
الفرضية العدمية الخامسة، وقبول الفرضية البديلة لها التي 

على وجود تأثير سلبي لملكية أعضاء لجنة التدقيق تنص 
  . ألسهم الشركة في جودة األرباح

قراقيش، (وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 



  عالّم محمد حمدان وصبري ماهر مشتهى، وبهاء صبحي عواد                                                            ...دور لجان التدقيق

- 428  -  

التي بينت وجود تأثير سلبي لملكية أعضاء لجنة ) 2009
التدقيق ألسهم الشركة في جودة األرباح، من جهة أخرى فقد 

 أن فرصة تضليل القوائم (Beasly, 1996)وجدت دراسة 
المالية تقل بوجود أعضاء لجان تدقيق خارجيين من غير 
مالك الشركة، إذ أن المصالح المالية المباشرة ألعضاء لجنة 
التدقيق تفقدهم صفة مصداقيتهم في كبح جماح االدارة عن 

  .(Wright, 1996)تحريف القوائم المالية 
  

ص لجان التدقيق أثر خصائ: اختبار الفرضية الرئيسية
  في تحسين جودة األرباح

أظهرت النتائج اإلحصائية للفرضيات الفرعية عدم وجود 
تأثير إيجابي ذو داللة معنوية لكل من حجم، واستقاللية، 
والخبرة المالية ألعضاء لجنة التدقيق في تحسين جودة 
األرباح، بينما كان هناك تأثيراً سلبياً لملكية أعضاء لجنة 

سهم الشركة في جودة األرباح، ولم يكن هناك التدقيق أل
تأثيراً ايجابياً ذو داللة معنوية، إال للخاصية الرابعة وهي 
تواتر اجتماعات لجنة التدقيق، وبناء على هذه النتائج ال 
يمكن رفض الفرضية العدمية الرئيسية، والتي تنص على 
عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لخصائص لجان التدقيق 

الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية ال تساهم في 
  .في تحسين جودة األرباح المشار إليها بإستمرارية األرباح

  
 مناقشة النتائج والتوصيات

تعتبر لجان التدقيق إحدى آليات الحاكمية المؤسسية التي 
تهدف إلى تنسيق العالقة بين اإلدارة والمدقق الخارجي 

ة لزيادة درجة الحاكمية المؤسسية ومراقبة عمليات الشرك
فيها وضمان شفافية اإلفصاح المالي، لذا فقد هدفت الدراسة 
إلى استطالع واقع تشكيل لجان التدقيق في الشركات 
الصناعية األردنية بعد سلسلة من القوانين والتشريعات التي 
أصدرتها األردن في هذا الصدد، ثم دراسة تأثير خصائص 

تحسين جودة األرباح المشار اليها في هذه لجان التدقيق في 
تم تجميع بيانات . الدراسة باستمرارية االرباح في المستقبل

 شركة صناعية أردنية خالل الفترة الزمنية 50الدراسة من 
، واستخدمت االختبارات المعلمية وغير 2004-2009

المعلمية لتأكيد نتائجها، ويمكن مناقشة نتائج الدراسة 

  :لتي خرجت بها كما يليوالتوصيات ا
  

  نتائج الدراسة
تبين من اإلحصاء الوصفي لخصائص لجان التدقيق أن  .1

الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية تفي 
تشكيل لجان التدقيق الواردة في التشريعات بمتطلبات 

األردنية، من حيث الحد األدنى لحجم لجنة التدقيق، 
ة المالية لدى أعضائها، وتكرار اجتماعاتها، وتوفر الخبر

في حين تبين أن نسبة من أعضاء لجنة التدقيق ال 
يتمتعون باالستقاللية لشغلهم مناصب تنفيذية في الشركة، 

 . أو بسبب امتالكهم ألسهم داخل الشركة
ثم بحثت الدراسة أثر خصائص لجان التدقيق في تحسين  .2

جودة األرباح، فوجدت الدراسة أن غالبية هذه 
لم تساهم في تحسين جودة األرباح، وفيما الخصائص 

 :يلي تفصيل لذلك
على الرغم من أن الشركات الصناعية األردنية تفي  .3

بمتطلبات تشكيل لجنة التدقيق من حيث حجمها، إال أن 
 لم يكن له تأثير موجب -حجم لجنة التدقيق–هذا المتغير 

في تحسين جودة األرباح، بل على العكس من ذلك فقد 
نتائج أن هناك عالقة عكسية ذات داللة أظهرت ال

احصائية لهذا المتغير مع جودة األرباح؛ إذ أن زيادة 
أعضاء لجنة التدقيق يؤدي إلى تخفيض كفائتهم في 
مراقبة عمليات الشركة، وتنسيق العالقات بين مختلف 

 . األطراف في الشركة، وتحسين جودة األرباح
 لجنة التدقيق في لم تجد الدراسة أثراً الستقالية أعضاء .4

تحسين جودة األرباح، فقد تبين أن عدداً من أعضاء 
لجان التدقيق في الشركات الصناعية األردنية يشغلون 
مناصب تنفيذية؛ مما خفض من استقالليتهم وقدرتهم في 

 . تحسين جودة األرباح
عند البحث عن دور الخبرة المالية ألعضاء لجان التدقيق  .5

ألردنية في تحسين مستوى في الشركات الصناعية ا
جودة األرباح، لم تجد الدراسة ما يدعم هذه العالقة، بل 
أشارت إلى وجود تأثير محدود غير ذي أهمية إحصائية 
للخبرة المالية ألعضاء لجنة التدقيق في استمرارية 

 . األرباح
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أما عن دور تواتر اجتماعات لجنة التدقيق في تحسين  .6
اسة مؤشرات ذات داللة جودة األرباح فقد وجدت الدر

إحصائية على وجود عالقة عكسية بين عدد اجتماعات 
لجنة التدقيق وقيمة المستحقات في األرباح؛ مما يشير 
إلى عالقة طردية بين اجتماعات لجنة التدقيق وجودة 

 . األرباح
وجدت الدراسة أثراً عكسياً لنسبة ملكية أعضاء لجنة  .7

رباح، فملكية أعضاء التدقيق ألسهم الشركة في جودة األ
لجنة التدقيق ألسهم الشركة قد يحد من استقالليتهم في 
مراقبة عمليات الشركة، وتنسيق العالقات بين مختلف 

 . األطراف فيها
  

  التوصيات
بناًء على النتائج السابقة، فإن الدراسة تتقدم بالتوصيات 

  : التالية لكل من المهتمين وصناع القرار
 الجهات المشرفة على -عامبشكل –توصي الدراسة  .1

عمل سوق عمان لألوراق المالية بدعم آليات الحاكمية 
المؤسسية، ومنها لجان التدقيق، من خالل الرقابة 
المستمرة على التزام الشركات األردنية بمبادئها 

 . المنصوص عليها بمبادي الحاكمية المؤسسية
بة توصي الدراسة هيئة األوراق المالية األردنية بالرقا .2

على تعيين أعضاء لجان التدقيق في الشركات األردنية، 

والتأكد من عدم شغلهم ألي مناصب تنفيذية تحد من 
 .استقالليتهم

ال بد من وضع الضوابط على ملكية أعضاء لجان  .3
التدقيق في أسهم الشركة للمساهمة في زيادة استقالليتهم 
 في رقابة عمليات الشركة، وتنسيق العالقات بين مختلف

 .األطراف
ال بد من الحرص على اختيار أعضاء لجنة التدقيق ممن  .4

لديهم الخبرة والدراية بالعلوم المالية، مما يساهم في 
 .تحسين كفائتهم في أداء مهامهم

نظراً الختالف النتائج التي جاءت بها الدراسة الحالية  .5
عن نتائج الدراسات السابقة في البيئة األردنية، فإن 

بمزيد من األبحاث المتعمقة في هذا الدراسة توصي 
المجال، لتأكيد أو ضحد هذه النتائج؛ فمع حجم عينة 

 - خمسون شركة من القطاع الصناعي وحده–صغير 
يجب االنتباه إلى أن هذه النتائج تبقى مؤشرات أولية وال 

 .يمكن تعميمها
توصي الدراسة الباحثين بإدخال متغيرات لم يسبق  .6

خصائص لجنة التدقيق في جودة دراستها؛ كدراسة أثر 
اإلفصاح، والشفافية المالية، وكذلك البحث عن المزيد من 
العوامل المؤثرة في جودة األرباح، مع استخدام نماذج 

 .أخرى لقياسها

  
  

  المراجــع
  المراجع العربية: أوال

، العوامل المؤثرة على اإلفصاح 2006بالحاج، سمير البهلول، 
قية على الشركات المساهمة العامة، االختياري دراسة تطبي

األكاديمية العربية : رسالة دكتوراة غير منشورة، عمان
  .للعلوم المالية والمصرفية

، جودة التدقيق في 2012حمدان، عالم وأبو عجيلة، عماد، 
األردن وأثرها في إدارة وجودة األرباح، المجلة العربية في 

- 27، ص 1لعدد ، ا15المحاسبية، جامعة البحرين، المجلد 
55.  

، عالقة خصائص لجنة 2011حمدان، عالم ومشتهى، صبري، 

دراسة تطبيقية على : التدقيق بنوع تقرير مدقق الحسابات
الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة ببورصة 
عمان، المجلة العربية في المحاسبة، جامعة البحرين، 

  . 163-109، ص 1، العدد 14المجلد 
، أثر التحفظ المحاسبي في تحسين جودة 2011عالم، حمدان، 

دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية : التقارير المالية
المساهمة العامة األردنية، مجلة دراسات العلوم اإلدارية، 

  . 433-415، ص 2، العدد 38الجامعة األردنية، المجلد 
 :أ، العوامل المؤثرة في جودة األرباح2012حمدان، عالم، 

دليل من الشركات الصناعية األردنية، مجلة الجامعة 
اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية، الجامعة 



  عالّم محمد حمدان وصبري ماهر مشتهى، وبهاء صبحي عواد                                                            ...دور لجان التدقيق

- 430  -  

  . 301-265، ص 1، العدد 20غزة، المجلد -اإلسالمية
ب، التحفظ المحاسبي وجودة األرباح في 2012حمدان، عالم، 

سوق البحرين لألوراق المالية، مجلة دراسات الخليج 
 مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، –لعربية والجزيرة ا

  . 46-1: ص.، ص144، العدد 38المجلد 
، تدقيق الحسابات في ضوء معايير 2006ذنيبات، علي، 

نظرية وتطبيق، : التدقيق الدولية واألنظمة والقوانين المحلية
  .منشورات الجامعة األردنية: الطبعة األولى، عمان

موذج لدور لجان التدقيق ، تطوير أن2006سويطي، موسى، 
في الشركات المساهمة العامة األردنية وتأثيرها في فاعلية 
واستقاللية التدقيق الخارجي، رسالة دكتوراة غير منشورة، 

  .األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية: عمان
، جودة األرباح وعالقتها بجوانب 2008شريف، إقبال، 

تطبيقية على الشركات دراسة : الحاكمية المؤسسية
الصناعية المساهمة العامة المدرجة ببورصة عمان، رسالة 

األكاديمية العربية للعلوم : دكتوراة غير منشورة، عمان
  .المالية والمصرفية

، تقييم مستوى اإلفصاح في التقارير 2005فرج، عبد النبي، 
المالية المرحلية للشركات المساهمة العامة األردنية في 

طلبات اإلفصاح المرحلي المحلية والدولية، رسالة ضوء مت

األكاديمية العربية للعلوم : دكتوراة غير منشورة، عمان
  .المالية والمصرفية
، مدى فعالية لجان التدقيق في 2001فرح، عبد الرازق، 

الشركات المساهمة العامة األردنية، دراسة ميدانية تحليلية، 
  .الجامعة األردنية: رسالة ماجستير غير منشورة، عمان

، تأثير خصائص لجان التدقيق على 2009قراقيش، سائد، 
دراسة تطبيقية على شركات القطاع : جودة األرباح

الصناعي المدرجة في بورصة عمان، رسالة دكتوراة غير 
األكاديمية العربية للعلوم المالية : منشورة، عمان

  .والمصرفية
ي التحليل المالي ، االتجاهات الحديثة ف2003مطر، محمد، 

واالئتماني واألساليب واألدوات واالستخدامات العملية، 
  .دار وائل للنشر: الطبعة األولى، عمان

، العوامل المؤثرة على تحسين فاعلية 2008ميالة، سهيل، 
لجان التدقيق دراسة تطبيقية على شركات القطاع المالي 
، المدرجة ببورصة عمان، رسالة دكتوراة غير منشورة

  .األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية: عمان
، دليل قواعد حوكمة 2008هيئة األوراق المالية األردنية،

 .الشركات المدرجة في بورصة عمان

  
  المراجع األجنبية: ثانيا

Abdelghany, K. (2005). Measuring the Quality of Earnings. 

Managerial Auditing Journal. 20(9): 1001-1015. 

Altamuro, J., & Beatty, A. (2006). Do Internal Control 

Reforms Improve Earnings Quality?. Working Paper, 

www.ssrn.com. 

Arens, A.A., Elder, R.J., and Beasley, M.S. (2006). Auditing 

and Assurance Services: An Integrated Approach, 

Eleventh Edition, New Jersey: Prentice Hall.  

Balsam, S., Krishnan, J. & Yang, J. (2003). Auditor Industry 

Specialization and Earnings Quality. Auditing: A Journal 

of Practice and Theory. 22(2): 71-97. 

Barth, M., Landsman, W., & Lang M. (2008). International 

accounting standards and accounting quality. Journal of 

Accounting Research, 46(3), 467-498. 

Baxter, P., & Cotter, J. (2009). Audit committees and earnings 

quality. Accounting and Finance, 49(1): 267-290. 

Beasley, M. (1996). An Empirical Analysis of the Relation 

between the Board of Director Composition and Financial 

Statement Fraud. Accounting Review, 71(4): 443-465.  

Becker, C., DeFond, M., Jiambalvo, J. and Subramanyam, K. 

(1998). The Effect of Audit Quality on Earning 

Management. Contemporary Accounting Research,15, 1-

24. 

Blue Ribbon Committee (BRC). (1999). Report and 

Recommendation of the Blue Ribbon Committee on 

Improving the Effectiveness of Corporate Audit 

Committees. New York, NY: New York Stock Exchange 

and National Association of Securities Dealers. 

Bryan, D.,  liu  and S. Tiras. (2004). The Influence of 

Independent and Effective Audit Committee on Earning 

Quality. Working Paper, State University of New york, 

Buffalo. 



،א א א   2012، 3العدد ، 8المجّلد א

- 431  -  

Carcello, J., & Neal, T. (2003). Audit Committee 

Independence and Disclosure: Choice for Financially 

Distressed Firms. Corporate Governance,11(4): 289-299. 

Carcello, J.V. Hollingsworth, C.W. klein,A. Neal,L.T. (2006). 

Audit Committee Financial Expertise, Competing 

Corporate Governance Mechanisms, and Earnings 

Management", February, available at www. ssrn.com. 

Choi, J.H. Jeon, K. & Prk, J. (2004). The Role of Audit 

Committee in Decreasing Earning Management: Korean 

Evidence. International Journal of Accounting, Auditing 

and Performance Evaluation, 1(1): 37-60. 
DeAngelo, L. (1981). Auditor size and audit quality. Journal 

of Accounting and Economics, 3(December): 183-199. 

Dechow, P. & Dichev, I. (2002). The Quality of Accruals and 

Earnings: the Role of Accrual Estimation Errors. 

Accounting Review, 77(September): 35-59. 

Dechow, P., & Schrand, C. (2004). Earnings Quality. The 

Research Foundation of CFA Institute. 

De-jun, WU. (2009). What are affecting earnings quality: A 

summarization. Journal of Modern Accounting and 

Auditing, 5(5): 53-58. 

Dezoort, F., & Salterio, S. (2001). The  Effect of Corporate 

Governance Experience and Financial Reporting and Audit 

Knowledge on Audit Committee Members Judgment. 

Auditing: A Journal of Practice and Theory, 20(2): 31-47. 

Eisenberg, T., Sundgreen, S. & Wells, M. (1998). Larger 

Board Size and Decreasing Firm Value in Small Firms. 

Journal of Financial Economics, 48(1): 35–54. 

Farinha, J. & Moreira, A. (2007). Dividends and Earnings 

Quality: The Missing Link? Working Paper, University of 

Porto. 

Felo A., Krishnamurthy, F. & Solieri S. (2003). Audit 

Committee Characteristics and the Perceived  Quality of 

Financial Reporting an Empirical Analysis.  Working 

Paper, School of Graduate Professional Studies, Malven,  

Available atwww.ssrn.com. 

Francis, J., LaFond, R. & Schipper, K. (2004). The Market 

Pricing of Earnings Quality. www.ssrn.com. 

Givoly, D., Hayn, C., & Katz, S. (2010). Does Public 

Ownership of Equity Improve Earnings Quality? The 

Accounting Review, 85(1): 195-225. 

Gujarati, D. (2003). Basic Econometrics. Fourth Edition, 

McGraw-Hill. 

Huang, H. ( 2005). The Effects of Audit Committee 

Characteristics on Investors Perception of Financial 

Reporting. Working Paper: Florida International 

University. 

Jenkins, D., Kane, G., & Velury, U. (2006). Earnings Quality 

Decline and the Effect of Industry Specialist Auditors: An 

Analysis of the Late 1990s. Journal of Accounting and 

Public Policy, 25(1): 71-90. 

Johl, S., Jubb, C., & Houghton, K. (2007). Earning 

Management and the Audit Opinion: Evidence from 

Malaysia. Managerial Auditing Journal, 22(7): 688-715. 

Knapp, M., (1987). An Empirical Study of Audit Committee 

Support for Auditors Involved in Technical Disputes with 

Client Management. Accounting Review, 57(4): 578-588. 

Knechel, W. & Vanstraelen, A. (2007). The Relationship 

between Auditor Tenure and Audit Quality Implied by 

Going Concern Opinions. Auditing: A Journal of Practice 

& Theory, 26(1): 113-131.   

Lee, K., Lev, B., & Yeo, G. (2007). Organizational structure 

and earnings management. Journal of Accounting, Auditing 

& Finance, 22(2): 293-331. 

Lin, J. & Yang, J. (2006). The Effect of Audit Committee 

Performance on Earnings Quality. Managerial Auditing 

Journal, 21(9): 921-933. 
Lipton, M. & Lorsch, J. (1992). A Modest Proposal for 

Improved Corporate Governance. Business Lawyer, 48(1): 

59–77. 

Martinez, M., & Fuentes, C. (2007). The Impact of Audit 

Committee Characteristics on the Enhancement of the 

Quality of Financial Reporting: an empirical study in the 

Spanish context. Corporate Governance, 15(6): 1394 -

1412. 

Mcmullen, D., & Raghunandan, K. (1996). Enhancing Audit 

Committee Effectiveness. Journal of Accounting, 182(2): 

79-81. 



  عالّم محمد حمدان وصبري ماهر مشتهى، وبهاء صبحي عواد                                                            ...دور لجان التدقيق

- 432  -  

Ohlson, J., & Feltham, J. (1995). Valuation and clean surplus 

accounting for operating and financial activities. 

Contemporary Accounting Research, 11(2): 689–731. 

Qin, Bo. (2007). The Influence of Audit Committee Financial 

Expertise on Earnings Quality: U.S. Evidence", University 

of Groningen, Available at www.ssrn.com 

Rahman, R., & Ali, F. (2006). Board, Audit Committee, 

Culture and Earning Management: Malaysian Evidence. 

Managerial Auditing Journal, 21(7): 783-804. 

Richardson, S., Sloan, R., Soliman, M., & Tuna, I. (2005). 

Accrual Reliability, Earnings Persistence and Stock Prices, 

Journal of Accounting and Economics, 39 (3): 473-485. 

Saleh, N., Iskandar, T., & Rahmat, M. (2007). Audit 

Committee Characteristics and Earning Management: 

Evidence from Malaysia. Asian Review of Accounting, 

15(2): 147-163.  

Schipper, K., & Vincent, L. (2003). Earnings Quality. 

Accounting Horizons, Supplement, 97-110. 

Schroeder, R., Clark, M., and Cathey, J. (2005). Financial 

Accounting Theory and Analysis, Eighth Edition, John 

Wiley and Sons, Inc. 

Shockley, A. (1982). Perceptions of Audit Independence: A 

Conceptual Model', Journal of Accounting. Auditing and 

Finance. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 5(2): 

126-143. 

Sloan, R. (1996). Do stock prices fully reflect information in 

accruals and cash flows about future earnings? The 

Accounting Review, 71 (3): 289–315. 

Stewart, J. & Munro, L. (2007). The Impact Of Audit 

Committee Existence and Audit Committee Meeting 

Frequency on the External Audit: Perceptions of Australian 

Auditors. International Journal of Auditing, 11(1): 51-69. 

Teitel, K., & Machuga, S. (2010). The Interaction of Audit 

Firm Quality and the Mexican Code Of Best Corporate 

Practices On Earnings Quality. Review of Business 

Research, 10(1): 32-40. 

Tong Y., & Wang H. (2007). Transactions among related 

parties, control income and earnings quality. Accounting 

Research, (4), 75-82. 

Vafeas, N. (2005). Audit Committee, Boards and the Quality 

of Reported Earnings. Contemporary Accounting 

Research, 22(1): 1093-1122. 

Wang Bing. (2007). Did independent director supervise: A 

study from the angle of earnings quality of listed Chinese 

companies. Finance Research, (1), 109-121. 
Wild, J. (1994). The Audit Committee and Earnings Quality. 

Journal of Accounting, Auditing and Finance, 22(1): 247-

276. 

Wild, J. (1996). The Audit Committee and Earnings Quality, 

Journal of Accounting, Auditing and Finance, 11(2): 247-

276. 
Wright, D. (1996). Evidence on the Relation Between 

Corporate Governance Characteristics and the Quality of 

Financial Reporting. Working Papers, University of 

Michigan, Available at www.ssrn.com 

Xie, B., Davidson, W. & Dadalt, P. (2003). Earning 

Management and Corporate Governance the Role of  The 

Board and The Audit Committee. Journal of Corporate 

Finance, 9(3): 295-316. 
Yang, J. & Krishnan, J. (2005). Audit Committee and 

Quarterly Earning Management. International Journal of 

Auditing, 9(3): 201-219. 

Yermack, D. (1996). Higher Market Valuation of Companies 

with a Small Board of Directors. Journal of Financial 

Economics, 40(2): 185–211. 

Zain, M., Subramaniam, N., & Stewart, J. (2006). Internal 

Auditors Assessment of their Contribution to Financial 

Statement Audits: The Relation With Audit Committee and 

Internal Function Characteristics. International Journal of 

Auditing, 10(1): 1-18. 

Zhai H. (2006). Audit committee and earnings quality: 

Evidence from China. Auditing Research, 6(1): 50-57. 



،א א א   2012، 3العدد ، 8المجّلد א

- 433  -  

 
The Role of Audit Committees in Persisting Earnings as Evidence of Earnings Quality  

 
Allam M. Hamdan, Subry M. Mushtaha and Bahaa S. Awad 

ABSTRACT 
The aim of this study was to investigate the characteristics of the audit committees in Jordanian Industrial 
Corporation, and their effect on earnings quality which is measured by persistence of earnings. The study 
included 50 industrial corporations listed in Amman stock exchange from 2004-2009. By using Pooled 
Regression method, the study concluded that there is a positive effect for the number of meetings of audit 
committee members on the earnings quality. There was also a negative effect for audit committee 
ownership on the earnings quality. At the same time,-- there was no effect for other characteristics of audit 
committee (size of audit committee, independence of audit committee members, and financial expertise of 
audit committee members) on improving earnings quality. Based on their results, the study recommended 
to several aspects either organizers or supervisions on the Jordanian financial market to activate the tools 
of corporate governance in terms of audit committee and implementation the principles. 

Keywords: Corporate Governance, Audit Committees Characteristics, Earnings Quality, Earnings 
Persistence, Jordanian Industrial Corporations. 
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