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 الرقابة  نظماإلسمنت المساهمة العامة في تحسين  اتدور لجنة التدقيق في شرك

 الداخلية

  

 "شركات االسمنت في االردندراسة ميدانية على "

 موسى يوسف موسى: إعداد الطالب

 يوسف مصطفى سعادة: إشراف األستاذ الدكتور

 ملخص

تأتي هذه الدراسـة ألهميـة لجنـة التـدقيق فـي الشـركات المسـاهمة العامـة وتمـت الدراسـة علـى 

كافـــة المعلومـــات المتعلقـــة بلجـــان  شـــركة اإلســـمنت األردنيـــة المســـاهمة العامـــة ألفـــارج األردن وعلـــى

 .التدقيق المنبثة عن مجلس اإلدارة لما لها دور فعال في كفاءة نظم الرقابة الداخلية والخارجية

 

  استبانة متضمنة عدة أسئلة عن الدور الفعال للجان التدقيق في الشركة   60تم توزيع  

والمحاسبين والمـدققين الـداخلين فـي الشـركة  وتم توزيعها على المدراء الماليين ورؤسا االقسام المالين

 .وتم توزيع االستبانة على مدراء وموظفي مكتب التدقيق الخارجي 

 

وبعد تحليل . تم استخدام األساليب االحصائية واألسلوب التحليلي الختيار فرضيات الدراسة

لجان التدقيق تؤدي نتائج االستبانة توصلت الدراسة  بأن هناك مجموعة من األنشطة التي تمارسها 

 .إلى تحسين نظم الرقابة الداخلية من وجهة نظر عينة الدراسة

  



ك 

ان يتم االشراف مـن قبـل : وتقدم الدراسة في ضوء تلك النتائج بعض التوصيات ومن أهمها

هيئــة األوراق الماليــة علــى عمــل اللجنــة مــن حيــث االجتماعــات وتعــين موظفيهــا ومتابعــة التوصــيات 

وان يكـون للجنـة دور فعـال فـي كافـة األمـور التـي تهـم المسـتثمرين . لمجلـس االدارةالتي تنبثق عنها 

  .واألطراف التي تتعامل مع الشركة



ل 

  

  

  

  

  الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة
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  :مقدمة

ظهــرت فكــرة تشــكيل لجــان التــدقيق فــي الشــركات المســاهمة العامــة تبعــًا لألحــداث المتعاقبــة 

بهـا كثيـرًا فـي أواخـر ذلـك القـرن، إذ كـان  وزاد االهتمام .أواسط القرن الماضيالتي شهدها العالم في 

قرارًا من الضروري اتخاذه نتيجة التطورات الكبيرة والسريعة في األسواق المالية وكبـر حجـم األسـواق 

فـي قطاعـات األعمــال التجاريـة والصــناعية والخدميـة وظهــور الشـركات الضــخمة والعمالقـة ومتعــددة 

كان البـد مـن وجـود ضـوابط  لذلكات والقابضة والمسيطرة جزئيًا أو كليًا على شركات أخرى، الجنسي

وقــوانين ومعــايير رقابيــة ذات فاعليــة وكفــاءة جــادة لضــبط ورقابــة هــذه الشــركات التــي تســتحوذ  علــى 

مدخرات وثروات المستثمرين وأصحاب العالقة من حملـة األسـهم والمقرضـين والممـولين وصـوًال إلـى 

بــين و لجهــات الحكوميــة، ممــا ســاعد علــى عقــد  اتفاقيــات فــي قطاعــات األعمــال واألســواق الماليــة ا

  .ومنظمة التجارة الحرةالدول وظهور منظمات عديدة كمنظمة التجارة العالمية 

إن نظم الرقابة الداخلية وأعمال التدقيق الداخلي ومهنة التدقيق الخارجي لم يساهما في منع 

فشــل المــالي فــي كثيــر مــن الشــركات العالميــة بشــكل فعــال أو كــاف بســبب التحايــل حــاالت التعثــر وال

والتالعــب والغــش الــذي يقــوم بــه بعــض المــديرين والمــوظفين فــي الشــركات  عــن طريــق نفــوذهم أو 

قدرتهم  على تخطي بعض أنظمة الرقابة بطريقة ال يمكـن اكتشـافها مـن قبـل المـدقق الخـارجي، كمـا 

المــدقق الخــارجي اهتمامــًا متزايــدًا مــن قبــل منظمــات وحكومــات دول العــالم  يشــهد موضــوع اســتقاللية

التي كانت تصـنف قبيـل انهيارهـا " آرثر أندرسون"وهيئاتها المهنية، بعد أحداث انهيار شركة التدقيق 

الســـويطي، . (فـــي الترتيـــب األول عالميـــًا مـــن بـــين مكاتـــب التـــدقيق الخمســـة الكبـــار فـــي العـــالم آنـــذاك

2006.(  
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  :كلة الدراسةمش

يوجــد اهتمــام متزايــد فــي الــدول المتقدمــة والناميــة بالــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه لجنــة التــدقيق 

  .في فحص نظام الرقابة الداخلية وفعاليتها

إال أنه وعلى الرغم من هذا االعتراف بأهمية قيام لجنة التدقيق بفحص نظم الرقابة الداخلية 

ضـــح ألبعـــاد هـــذا الـــدور فيمـــا يتعلـــق باألنشـــطة التـــي ينبغـــي  أن وفعاليتهـــا، فإنـــه ال يوجـــد تحديـــد وا

  .تمارسها لجنة التدقيق لتحقيق الكفاءة والفاعلية لنظم الرقابة الداخلية

  : لذا تأتي الدراسة لإلجابة عن التساؤالت التالية

هـــل هنـــاك إجـــراءات تمارســـها لجنـــة التـــدقيق وتـــؤدي إلـــى تحســـين كفـــاءة وفاعليـــة نظـــم الرقابـــة  -1

  ؟ الشركةلية في الداخ

 هل تساهم لجنة التدقيق بالمحافظة على استقاللية المدقق الداخلي والخارجي؟ -2

 ؟هاهل يتأثر دور لجنة التدقيق بالمؤهالت العلمية والعملية لموظفي -3

 ؟ةهل يتأثر دور لجنة التدقيق بالهيكل التنظيمي للشرك -4

 ؟للشركةسات المحاسبية هل هناك عالقة بين كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية والسيا -5

الحســابات وٕادارة الشــركة فيمــا يتعلــق باألنشــطة التــي تمارســها  مــدققيهــل هنــاك تبــاين بــين آراء  -6

 لجنة التدقيق ودورها في تحسين كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية؟
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  :أهمية الدراسة

نظـم   كفاءةلتحسين  القيام به التدقيقتسهم هذه الدراسة في تحديد  الدور الواجب على لجنة 

، إذ إن تحســين كفايــة نظــم الرقابــة الداخليــة وفعاليتهــا يعــد أمــرًا ةالرقابــة الداخليــة وفعاليتهــا فــي الشــرك

مهما وحيويًا لكل مـن اإلدارة وأصـحاب المصـلحة فـي الشـركة، وتتجلـى أهميـة الدراسـة مـن خـالل مـا 

  :يأتي

يــة وفعاليتهــا تقــع علــى عـــاتق إدارة نظــم الرقابــة الداخل كفــاءةإن مســؤولية تصــميم وتحســين  -1

الشــركة  التــي تمــارس نشــاطها فــي بيئــة متغيــرة مليئــة بالمخــاطر والتحــديات وتحــت ضــغوط 

  .قوية من جانب أطراف متعددة من أجل تحسين جودة المخرجات  المحاسبية

ة بغيـ الداخليـةالرقابـة  نظـام بفحص التدقيقيوجد اهتمام متزايد في الدول بضرورة قيام لجنة  -2

هـذا . وتطويرهـا باسـتمرار (Treadway)تحسينها بفحص نظم الرقابة الداخلية المطبقة في 

التأكـــد مـــن أنهـــا تـــوفر تأكيـــدًا معقـــوًال بخصـــوص عـــدم وجـــود بوقـــد أوصـــت لجنـــة الشـــركات، 

تحريفات في التقارير المالية أو اكتشافها بمجرد حدوثها إذ تعد أحد العوامل المهمة في بيئة 

 . الرقابة

فإنـه . فـي تحسـين نظـم الرقابـة الداخليـة التدقيقى الرغم من االعتراف بأهمية دور لجنة وعل -3

ال يوجد تحديد واضـح ألبعـاد هـذا الـدور فيمـا يتعلـق باألنشـطة التـي تمارسـها اللجنـة وتـؤدي 

 .ةعاليتها المطبقة في الشركوفنظم الرقابة الداخلية كفاءة إلى تحسين 
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  :أهداف الدراسة

راسة في التعرف على األنشطة التي يمكن أن تمارسها لجنـة التـدقيق وتـؤدي يكمن هدف الد

وفعاليتهــا مــن  ألفــارج اإلســمنت األردنيــة ةإلــى تحســين كفــاءة نظــم الرقابــة الداخليــة المطبقــة فــي شــرك

  :خالل النقاط التالية

  .الشركةالتعرف على الدور الذي تقوم به لجنة التدقيق في  -1

لجنــة التـــدقيق مــن خــالل موقعهــا فــي الهيكــل التنظيمــي داخـــل  دراســة الــدور الــذي تقــوم بــه -2

 .ةالشرك

 .موظفين المؤهلين علميًا وعملياِ دراسة الدور الذي تقوم به لجنة التدقيق لتوفير ال -3

 .دراسة الدور الذي تقوم به لجنة التدقيق لتوفير االستقاللية للمدقق الداخلي والخارجي -4

داخـل الشـركة وتأثيرهـا علـى كفـاءة نظـم الرقابـة  بقـةالمط التعرف علـى السياسـات المحاسـبية -5

 .الداخلية
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  :نموذج الدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المتغير التابع المتغيرات المستقلة

 لجنة التدقيق

 ااإلجـــراءات التـــي تمارســـه .1
  لجنة التدقيق 

المــــــــــــــــــؤهالت العلميــــــــــــــــــة  .2
  لموظفي لجنة التدقيق

الخبــرات العمليـــة لمـــوظفي  .3
  لجنة التدقيق

  .الهيكل التنظيمي للشركة .4
السياســــــــــــات المحاســــــــــــبية  .5

  .إلدارة الشركة
االســــــــــــــــتقاللية للمــــــــــــــــدقق   .6

 .الداخلي والخارجي

ا األنشــــــطة التــــــي تمارســــــه .7
 .لجنة التدقيق

  نظامتحسين 
الرقابة 

 الداخلية 
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  : فرضيات الدراسة

  :لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بوضع الفرضيات التالية

الرقابـة الداخليـة  نظـامال توجد إجراءات تمارسها لجنة التدقيق وتؤدي إلى تحسين كفاءة تصميم  -1

  . الشركةفاعليتها في و 

ال يؤدي ال تسهم لجنة التدقيق في المحافظة على استقاللية المدقق الخارجي والداخلي وبالتالي  -2

 .تحسين نظم الرقابة الداخلية الى

إلى تحسين نظـم  ال يؤدي ال يتأثر دور لجنة التدقيق بالخبرة العلمية والعملية لموظفيها وبالتالي -3

 . الرقابة الداخلية

أثر دور لجنــة التــدقيق بالهيكــل التنظيمــي لــدى الشــركة وبالتــالي ال يــؤدي إلــى تحســين نظــم ال يتــ -4

 . الرقابة الداخلية

ال توجـد عالقـة ذات داللــة إحصـائية بـين فاعليــة وكفـاءة الرقابـة الداخليــة والسياسـات المحاســبية  -5

 . وبالتالي تحسين فاعلية نظم الرقابة الداخلية

ـــة إح -6 ـــين آراء ال توجـــد فـــروق ذات دالل ـــق  دققيمـــصـــائية ب الحســـابات وٕادارة الشـــركات فيمـــا يتعل

 .ةبأنشطة لجنة التدقيق ودورها في تحسين كفاءة نظم الرقابة الداخلي
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  تحديد المصطلحات

 : التدقيق لجنة

مجموعــة مكونــة مــن عــدد مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الغالــب ثالثــة أعضــاء علــى  هــي 

ويمتلــك أحــد أعضــائها ) غيــر تنفيــذيين(كــون أعضــاؤها مســتقلين األقــل فــي الشــركات العامــة بحيــث ي

على األقل خلفية مالية أو محاسبية،  تشكل هذه اللجنـة مـن قبـل مجلـس اإلدارة ويحكـم عملهـا دليـل 

تمتلــك اللجنــة الســلطة الكافيــة للقيــام بمهماتهــا، . مكتــوب يبــين بوضــوح مســؤوليات وطــرق القيــام بهــا

تعمــل راجعــة القــوائم الماليــة قبــل رفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة كمــا أنهــا وتقــوم بمهمــات عديــدة أهمهــا م

جعــة احلقــة وصــل بــين مــدقق الحســابات الخــارجي وبــين مجلــس اإلدارة، ومــن المهمــات األخــرى مر 

تعيــين المــدقق الخــارجي، ومراجعــة خطــة التــدقيق، ومراجعــة نتــائج التــدقيق، ومراجعــة نظــام الرقابــة 

  .الداخلية 

 :دقيقفاعلية لجان الت

مقيــاس لمــدى تنفيــذ لجــان التــدقيق للنشــاطات أو "حيــث عرفــت فاعليــة لجــان التــدقيق بأنهــا 

المهمـــات المطلوبـــة أو المتوقعـــة منهـــا مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة، وهـــذه النشـــاطات تتمثـــل فـــي تعيـــين 

ســـاد المــدققين الخـــارجيين واالستشـــارات مـــع المـــدققين الــداخليين والخـــارجيين، والمبـــادرة بـــالتحقيق بالف

  ". والخداع المتوقع وٕابالغ اإلدارة العليا بنتائج التدقيق

  :االستقاللية

االستقاللية هي حالة ذهنية يتخذ  المدقق الخارجي حيالها وجهة نظر غير متحيزة في تنفيذ 

أيـة ضـغوط أو دوافـع أو اختبارات التدقيق وتقييم النتائج، وٕاصدار تقرير التدقيق، دون أن تـؤثر فيـه 

كمــا تعنــي االســتقاللية فــي الظــاهر، أن يبــدي . صــة عنــد إبــداء رأيــه فــي البيانــات الماليــةمصــالح خا

مســتخدمو البيانــات الماليــة المدققــة ثقــتهم فــي تلــك االســتقاللية، ويطمئنــوا إلــى وجودهــا الفعلــي، مــن 
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خــالل تأكــدهم مــن عــدم وجــود أي تــأثير فــي رأي المــدقق بســبب وجــود عالقــات حميمــة أو مصــالح 

أو مصالح مادية غير مباشرة مع الشركة أو إدارتها تؤثر في رأيه في التقرير، حتـى يـتمكن مباشرة، 

السـويطي، . (من إبداء رأيـه المهنـي المحايـد مـن خـالل أنشـطة تـدقيق موضـوعية مسـتقلة دون تحيـز

2006(  

  :الدليل أو الميثاق المكتوب للجنة التدقيق

التــدقيق فـــي تنفيــذها لمســـؤولياتها، إذ يمكــن تعريفــه علـــى أنــه مرجـــع مكتــوب وموجــه للجـــان 

يعمـــل علـــى تعزيـــز فاعليتهـــا، ويصـــف كيفيـــة تشـــكيلها، كمـــا يحـــدد مصـــادر البيانـــات التـــي يســـتطيع 

  .أعضاء اللجان الرجوع إليها 

كما عرف بأنه منهج رسمي مكتوب، يحدد واجبات لجنة التدقيق، وعدد مرات اجتماعها في 

  .(Rouse & et. Al. 2000)يم دور اللجنة ومسؤولياتها كل عام، إذ يساعد المساهمين على تقي

ويـــــرى الباحـــــث أن الـــــدليل المكتـــــوب وثيقـــــة رســـــمية يـــــتم وضـــــعه مســـــبقًا، لتحديـــــد واجبـــــات 

ومســؤوليات لجنــة التــدقيق حســب طبيعــة نشــاط وحجــم الشــركة، وعــدد مــرات اجتمــاع اللجنــة، وعــدد 

طة وصـالحيات تلـك اللجنـة المخّولـة لهـا أعضاء اللجنة ومـؤهالتهم وخبـراتهم العمليـة، كمـا يحـدد سـل

  .بصورة يمكن فيها تقييم أدائها

  :الحاكمية المؤسسية

مـن حقـول  المعرفـة، يهـدف إلـى تحقيـق التـوازن بـين مصـالح  لالحاكمية المؤسسية هي حق"

األطــراف األخــرى مــن جهــة أخــرى، والتــي تبحــث عــن كيفيــة ضــمان أو و اإلدارة التنفيذيــة مــن جهــة 

باســـتخدام آليـــة الحـــوافز، مثـــل العقـــود، والتشـــريعات، ة الكفـــؤة فـــي الشـــركات المســـاهمة تحفيـــز اإلدار 

وذلك من أجل تحقيق مجموعة من األهداف بما فيها  تحسـين األداء المـالي،  ،والتصاميم التنظيمية
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فعلى سبيل المثال، ما مدى قدرة وتأثير مـالك الشـركة المسـاهمة العامـة فـي ضـمان وتحفيـز مـديري 

  ." على القيام بتأدية وتحقيق أفضل عائد على استثماراتهم الشركة

 :التدقيق الداخلي

لميثـــاق الويبـــو أن  16/8/2005عرفـــت المنظمـــة العالميـــة للملكيـــة الفكريـــة فـــي جنيـــف فـــي 

عملية مستقلة وموضوعية واستشارية ترمي إلى رفـع أعمـال أيـة منظمـة وتحسـينها، "التدقيق الداخلي 

اف المنظمــة بتطبيــق مــنهج منــتظم ومضــبوط لتقيــيم فعاليــة إجــراءات تقــدير وتســاعد فــي تحقيــق  أهــد

  . األداء ولتحسين تلك اإلجراءات واألنشطة نالخطر وأنشطة المراقبة وحس
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  :الدراسات السابقة

  :الدراسات العربية

 " مهمات لجان التدقيق ومعايير اختيار أعضائها: "بعنوان. )1998المنيف والحميد، (دراسة  .1

في المملكـة العربيـة السـعودية إذ هـدفت إلـى وضـع مقتـرح لوظـائف لجـان  هذه الدراسة جرت

أعضــــائها، واســــتخدم الباحــــث األســــلوب المســــحي باســــتخدام التــــدقيق ومعــــايير أساســــية فــــي اختيــــار 

مفردة اشـتملت علـى محاسـبين ) 268(االستبانة في استخالص النتائج، إذ تكونت عينة الدراسة من 

واســتخدم  الباحــث أســلوب  . ين لشــركات  مســاهمة عامــة ومســتخدمي القــوائم الماليــةقــانونيين ومــدير 

اإلحصـــاء الوصـــفي إذ ركـــزت االســـتبانة فـــي قســـمها األول علـــى وظـــائف لجـــان التـــدقيق مـــن حيـــث 

اإلشــراف علــى مهماتهــا المتعلقــة بالمــدقق الخــارجي والمــدقق  الــداخلي، وٕاعــداد الحســابات ووظــائف 

وظيفــــة حصــــلت علــــى تأييــــد  أغلــــب آراء ) 21(ليــــة، وكانــــت مــــن نتائجهــــا أن تتعلــــق بــــالقرارات الما

ت افئـــوظيفـــة نالــت تأييـــدًا دون وجــود تبـــاين فــي وجهـــات نظــر ) 11(المشــاركين كفئــة واحـــدة منهــا، 

العينـــة، مثـــل تقيـــيم أداء المـــدقق وفحـــص نتـــائج التـــدقيق وٕابـــداء الـــرأي فـــي قـــرار مجلـــس اإلدارة بعـــد  

وظائف كان لها تأييد مـن قبـل مشـاركين كفئـة واحـدة مـع ) 10(ائف وهناك اتخاذها وغيرها من الوظ

وجود تباين إحصائي مهم بين آراء الفئات المختلفة لعينة الدراسة، ومن هذه الوظـائف المشـاركة فـي 

اختيــار المــدقق الخــارجي وفحــص وتحليــل نظــام الرقابــة الداخليــة وتقيــيم كفــاءة وفاعليــة  أداء اإلدارة، 

الثــاني لالســتبانة، ركــزت علــى معــايير اختيــار أعضــاء لجــان التــدقيق وهــو معيــار المؤهــل أمــا القســم 

العمليــة، وملكيـة العضـو ألســهم فـي الشـركة، والتفــرغ واالسـتقاللية، والمهنـة الحاليــة،  والخبـرةالعلمـي، 

ماليـة والعمر  إذ كانت الشهادة الجامعية األولى تخصص محاسبة والخبرة العملية تتعلق باألعمال ال

معايير أساسية الختيار أعضاء لجان التدقيق، كقانونيًا كون المهنة الحالية محاسبًا تواالستقالل وان 

أما بالنسبة لمعيار التفرغ وملكية العضو ألسهم الشركة وعمر العضـو ال يجـدها المشـاركون شـروطًا 
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ختصـــاص ببحـــث مهمـــة الختيـــار أعضـــاء اللجـــان، كمـــا أوصـــت الدراســـة الجهـــات المعنيـــة ذات اال

  .ساهمة السعوديةمإمكانية جعل مثل هذه الوظائف والمعايير مقترحة ملزمة للشركة العامة ال

ـــةنحـــو تحقيـــق فاعليـــة : "بعنـــوان ).1999جمعـــة، (دراســـة  .2 ـــدقيق لـــدعم الرقابـــة  وكفاي لجـــان الت

 ".االستراتيجية في الشركات المساهمة العامة في المملكة األردنية الهاشمية

دراسة إلى إبراز القصور الذي يشوب مهمات لجان التدقيق، وتبني وجهة نظر هدفت هذه ال

بديلـــة تنـــادي بتحديـــد االختصاصـــات والســـلطات والمســـؤوليات المنوطـــة بهـــذه  اللجـــان، وبيـــان الـــدور 

المقترح لها لدعم الرقابة االستراتيجية في الشركات المساهمة العامـة األردنيـة، اعتمـادًا علـى النمـاذج 

  :، وتناولت الدراسة أمرين رئيسيينةفي الدول المتقدمة وبعض الدول العربي المطبقة

  .تقييم مدى مالءمة لجان التدقيق في البيئة األردنية: األمر األول

اقتــراح إطــار اســتراتيجي للجــان التــدقيق لــدعم الرقابــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة، : األمــر الثــاني

  : واهم ما خلصت إليه الدراسة ما يلي

إن النموذج األردني للجان التدقيق يشوبه العديد من القصور من حيث عدم تحديـد مصـادر  - 

مــوارد اللجنــة لتســيير أعمالهــا، وعــدم تحديــد مــؤهالت  أعضــائها، وعــدم تحديــد مســؤولياتهم 

كما أن تكاليف اللجنة على ضوء المهمات غير المحددة وفقًا ). المدنية والجنائية والتأديبية(

تفــوق المنــافع المترتبــة علــى  1998لعــام ) 1(هيئــة األوراق  الماليــة األردنيــة رقــم  لتعليمــات

  . إنشائها وتطبيقها

إن النموذج األردني لـم يحـدد وظيفـة لجنـة التـدقيق مـن حيـث اعتبارهـا وظيفـة اسـتراتيجية أو  - 

تنفيذيـــة او استشـــارية، وتعـــد لجنـــة دون ســـلطة مباشــــرة، وٕانمـــا تســـتمد ســـلطتها مـــن مجلــــس 

 . ارةاإلد



 12

أن موضوع لجان التدقيق لم يلق االهتمام الكافي من البحث والتقنين في أنه على الرغم من  - 

الدول العربية عامة وفي األردن بصفة خاصـة، إال أن هنـاك اهتمامـًا عالميـًا وقوميـًا ومحليـًا 

ح بمفهوم هذه اللجان يتسع مداه، نظرًا لما تحققه تلك اللجـان مـن منـافع لجميـع ذوي المصـال

 . في الشركة

فاعليـــة لجــان التـــدقيق فــي الشـــركات المســاهمة العامـــة "مــدى: بعنـــوان. )2001الفـــرح، (دراســة  .3

 . دراسة ميدانية تحليلية": األردنية

هــدفت هــذه الدراســة إلــى قيــاس مــدى فاعليــة لجــان التــدقيق فــي الشــركات المســاهمة العامــة 

للجان مـن وجهـة نظـر مـديري التـدقيق الـداخلي األردنية وتحديد أهم العوامل التي تعزز فاعلية هذه ا

ـــالغ عـــددها  ـــة مـــن الشـــركات التـــي يوجـــد بهـــا لجـــان تـــدقيق الب ) 2000(شـــركة للعـــام ) 29(فـــي عين

التــدقيق ومكاتــب تــدقيق حســابات هــذه الشــركات البــالغ عــددها عشــرة مكاتــب تــدقيق وأعضــاء لجــان 

  : ى النتائج اآلتيةوقد خلصت الدراسة إل. الذين أمكن توجيه االستبانات إليهم

 األردنيــة بالفاعليــة مــن وجهــة نظــر التــدقيقتتمتــع لجــان التــدقيق فــي الشــركات المســاهمة العامــة  - 

  .الداخلي بينما ال تتمتع بالفاعلية من وجهة نظر التدقيق الخارجي

 : تبين أن العوامل التي تعزز فاعلية لجان التدقيق مرتبة حسب األهمية هي - 

  . نة لخلفية مالية أو محاسبيةامتالك أحد أعضاء اللج -1

 .استقاللية أعضاء لجنة التدقيق عن اإلدارة -2

وجود دليل مكتوب للجنة التدقيق واإلفصاح عن وجود دليـل مكتـوب لمهمـات وواجبـات هـذه  -3

 . اللجنة

 .تجاوز عدد مرات اجتماع لجان التدقيق عن أربع مرات في السنة -4

 .مدير التدقيق الداخلي مقدرة اللجنة على تعيين وتغيير وٕانهاء خدمات -5
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 .الخارجي وتحديد أتعابه المدققمقدرتها على اقتراح تعيين كل من  -6

لكنها كشفت من جهة أخرى بأن زيـادة عـدد أعضـاء اللجنـة إلـى أكثـر مـن ثالثـة أعضـاء ال 

  .يعزز فاعلية اللجان

فــي إطــار نمــوذج مقتــرح لــدعم اتخــاذ القــرارات الداخليــة : "بعنــوان )2003وراد، هاللــي (دراســة  .4

 ".عالقة لجان التدقيق بالتحكم المؤسسي

هــدفت الدراســـة إلــى صـــياغة نمـــوذج لــدعم اتخـــاذ القــرارات اإلداريـــة فـــي إطــار عالقـــة لجـــان 

والـــتحكم المؤسســـي كمـــدخل لـــدعم كفـــاءة القـــرارات اإلداريـــة وخاصـــة تلـــك القـــرارات المتصـــلة  التـــدقيق

تــرح دون اختبــاره ميــدانيًا، ومــن أهــم باالســتثمار، إذ اقتصــر البحــث علــى عــرض نمــوذج وصــفي مق

  : النتائج التي توصلت إليها الدراسة

تأخر اهتمام المجامع العلمية والمنظمات المهنية في الفكر المحاسـبي بتوصـيف وتحديـد مفهـوم  - 

  .محدد للتحكم المؤسسي وخاصة في إطار عالقته بلجان التدقيق

ة األسـهم وأصـحاب المصـالح األخـرى، فـي ازدياد حدة الفجوة بين إدارة منظمـات األعمـال وحملـ - 

الشــركات المســاهمة نتيجــة غيــاب األطــر التنظيميــة والمحاســبية والرقابيــة التــي مــن بينهــا لجــان 

 .التدقيق لعملية التحكم المؤسسي
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 ".لجان التدقيق بين الواقع والطموح: "بعنوان )2003الوردات، (دراسة،  .5

خــالل المقارنــة والبحــث والتقيــيم لتحديــد  اعتمــد الباحــث فــي الحصــول علــى المعلومــات مــن

  :كفاية وفاعلية مهمات لجان التدقيق، وقد هدفت هذه الدراسة إلى إبراز ما يلي

  .القصور في مهمات لجان التدقيق وفقًا لتعليمات هيئة األوراق المالية األردنية -1

 .الدور الريادي المقترح للجان التدقيق لكي تضمن فعاليتها وكفاءتها -2

 :صت الدراسة النتائج التاليةواستخل

موضوع لجان التدقيق اهتمامًا كبيرًا في األردن كما أن االتجاه المتزايـد نحـوه علـى مسـتوى يلقى  .1

التنظيمات االقتصادية ظاهرة يجب أخذها بعين االعتبار كذلك شهدت تطورًا ملموسًا فـي إطـار 

وزيــر (ددت الجهــات الرقابيــة لشــركات، وعلــى مــدققي الحســابات، كمــا تعــلالتشــريعات المعاصــرة 

  ). هيئة األوراق المالية+ مراقب الشركات  –الصناعة والتجارة 

 .إن تشكل لجان التدقيق في األردن يتطلب التحديد والوضوح للسلطة والمسؤولية .2

 . إن وظيفة لجنة التدقيق لم تحدد ما إذا كانت تنفيذية أو استشارية .3

ـــ .4 ب المتزايـــد علـــى المســـاءلة لمجلـــس اإلدارة واإلدارة إن تشـــكيل لجـــان التـــدقيق أمـــر حتمـــي للطل

 .التنفيذية من قبل المالك

ــــدور لجــــان التــــدقيق فــــي الشــــركات : "بعنــــوان ).2006الســــويطي، (دراســــة  .6 تطــــوير أنمــــوذج ل

 ".العامة األردنية وتأثيرها في فاعلية واستقاللية التدقيق الخارجيالمساهمة 

دور لجان التـدقيق فـي الشـركات المسـاهمة العامـة هدفت الدراسة إلى تطوير أنموذج لتعزيز 

األردنية، من أجل تـدعيم فاعليـة واسـتقاللية التـدقيق الخـارجي، بمـا يـؤدي إلـى تحسـين جـودة التـدقيق 

  .وزيادة مصداقية البيانات المالية المنشورة، حتى تتعزز ثقة المجتمع المالي في هذه البيانات
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وتشمل كال من المديرين العامين والمـديرين ) 230(واعتمدت الدراسة على عينة تتكون من 

المــاليين ومــديري التــدقيق الــداخلي والمــدققين، إذ إن مجتمــع الدراســة يتكــون مــن الشــركات المســاهمة 

  : ، وكان من أهم النتائج)183(تدقيق وعددها العامة األردنية التي قامت بتشكيل لجان 

شــركة، وكــان ) 201(جــة فــي ذلــك الوقــت بلــغ بــين الباحــث فــي دراســته أن عــدد الشــركات المدر  - 

 :شركة موزعة على النحو التالي) 183(عدد الشركات التي شكلت لجنة تدقيق فيها بلغت 

شركة مدرجة وكانت ) 40(شركة، ومنها ) 41(وعددها ) البنوك، التأمين(القطاع المالي ويضم  .1

  %).100(نسبتها بالنسبة لتشكيل لجان تدقيق 

لتشـكيل لجـان  شـركة، وكانـت النسـبة) 62(شـركة، مدرجـة منهـا ) 72(ددها القطاع الخدمي وع  .2

 %).85( تدقيق

لتشـكيل لجـان شركة، وكانت النسـبة ) 68(شركة، مدرجة منها ) 70(القطاع الصناعي وعددها  .3

 %).75(تدقيق 

ة ال تتوفر في لجان التدقيق المشكلة حاليـًا فـي الشـركات المسـاهم"أظهرت الدراسة الميدانية أنه  - 

، وأنهـا شـكلت فـي  أغلـب األحيـان "العامة األردنية المتطلبات األساسية لممارسـة دورهـا بفاعليـة

 .من أجل استيفاء متطلبات قانونية وليست لتأدية مهمات جوهرية

ال يوجد تأثير مهم للجان التـدقيق التـي تشـكل حاليـًا فـي الشـركات "أظهرت الدراسة الميدانية أنه  - 

 . في هذه الشركات" دنية، في فاعلية واستقاللية التدقيق الخارجيالمساهمة العامة األر 
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مـــدى فاعليـــة لجـــان التـــدقيق فـــي الشـــركات المســـاهمة : "بعنـــوان )2006عبـــداللطيف، (دراســـة،  .7

خصـــائص الشـــركات عليهـــا مـــن وجهـــة نظـــر مـــدققي الحســـابات العامـــة األردنيـــة، وأثـــر بعـــض 

 ".الخارجيين في األردن

فعاليــة لجــان التــدقيق فــي األردن واثــر بعــض العوامــل الخاصــة  أظهــرت هــذه الدراســة مــدى

معرفـــة مـــدى قيـــام لجـــان التـــدقيق ألداء مســـؤولياتها المحـــددة فـــي القـــوانين بالشـــركة فيهـــا، مـــن خـــالل 

والتشـــريعات األردنيـــة، ومـــدى فاعليـــة لجـــان التـــدقيق فـــي تحقيقهـــا لعـــدد مـــن المنـــافع المتوقعـــة وأهـــم 

ض العوامل التي قد تؤثر على فاعليتها من حيث حجم الشركة وحجم المحددات والمعوقات، وأثر بع

مديونيتها والصفات التي يتمتع بهـا مجلـس إدارتهـا، مـن خـالل وجودهـا فـي تلـك الشـركات،  اسـتخدم 

الباحــث فــي دراســته أســلوب االســتبانة، حيــث وزعــت علــى مكاتــب التــدقيق الخــارجي والبــالغ عــددها 

ينـة الدراسـة، إذ كشـفت نتـائج الدراسـة أن فاعليـة لجـان التـدقيق فـي مكتب تدقيق والتي تمثل ع) 21(

األردن قليلة جدًا، كما رأى مدققوا الحسابات أن لجان التدقيق في األردن تـؤدي مسـؤولياتها القانونيـة 

المطلوبة بدرجة محدودة فقط، والمنافع المتوقعة من تلك اللجان التي تمت تغطيتها في االستبانة يتم 

كما أظهرت الدراسة أن حجـم . لكن بدرجة قليلة بسبب وجود بعض المحددات على فاعليتها تحقيقها

الشــركة ومــديونيتها ال يــؤثران فــي الفاعليــة بينمــا  تركيبــة مجلــس إدارة الشــركة لــه أثــر محــدود علــى 

  :فاعلية لجان التدقيق للشركة، وبناًء على ذلك أوصى الباحث بما يلي

ق بما يؤدي إلى تقوية استقاللية أعضائها، وٕاعطائهم  السلطة الكافيـة تعزيز فاعلية لجان التدقي .1

والـــدور اإلشـــرافي والرقـــابي علـــى التقـــارير الماليـــة وســـلطة تعيـــين ورفـــض وأيضـــًا تحديـــد أتعـــاب 

  . المدققين الداخليين

مثــل هيئــة  تهاعلــى أداء لجــان التــدقيق ومســؤولي أن يكــون هنــاك جهــة مختصــة تعنــى باإلشــراف .2

 . لماليةاألوراق ا



 17

تعريــف ذوي العالقــة فــي مجتمــع األعمــال كالمســاهمين والمــدققين والمــديرين والمقرضــين بأهميــة  .3

مـن خاللهـا تحسـين  نالدور الذي تقوم به لجان التدقيق في عملية الحوكمة المؤسسية التي يمكـ

 .فاعلية لجان التدقيق وتقليص أي توقعات غير صحيحة أو مبالغ فيها بخصوص ذلك الدور

إدارة األربـاح، أثـر الحاكميـة المؤسسـية عليهـا وعالقتهـا بالقيمـة : "بعنوان )2006الفار، (اسة در  .8

 ".السوقية للشركة

كــــان مــــن أبــــرز أهــــداف هــــذه الدراســــة توضــــيح العالقــــة بــــين مقومــــات الحاكميــــة المؤسســــية 

االسـتقاللية،  ومبادئها الجيدة مع إدارة األرباح من خالل الجوانب المتعلقة بلجـان التـدقيق، مـن حيـث

  . والخبرة المالية والمحاسبية، ونشاط اللجنة، وأمور أخرى تتعلق بمجلس اإلدارة

تــم جمــع البيانــات المطلوبــة مــن خــالل التقــارير الماليــة الســنوية للشــركات المســاهمة العامــة 

، باإلضافة إلى الزيـارات )2004-2001(الصناعية المدرجة في بورصة عمان للسنوات المالية من 

شـــركة صـــناعية، ومـــن النتـــائج التـــي ) 55(الميدانيـــة لتلـــك الشـــركات، واشـــتملت عينـــة الدراســـة علـــى 

توصـــلت إليهـــا الدراســـة إن لمقومـــات ومبـــادئ الحاكميـــة المؤسســـية الجيـــدة التـــي تتمثـــل باالســـتقاللية 

لحـد مـن والخبرات المالية والمحاسبية واألنشطة والحجـم ألعضـاء اللجنـة، ولمجلـس  اإلدارة أثـرًا فـي ا

األفعال والممارسات  السلبية لإلدارات التنفيذية فـي إدارة األربـاح، كمـا  أوصـت الدراسـة بتفعيـل دور 

الجهات الرقابية والرسمية والمؤسسات األكاديمية، وأوصت بإعادة النظر بتعليمـات اإلفصـاح لتشـمل 

أكثـــر فاعليـــة فـــي خاصـــة باختيـــار لجـــان التـــدقيق ومجلـــس اإلدارة بحيـــث يكـــون لهمـــا دور  اً شـــروط

  .اإلشراف والرقابة

مـدى التــزام الشــركات المسـاهمة العامــة األردنيــة بمبــادئ  : "بعنــوان )2007مطــر، نــور، (دراســة  .9

 ".الحاكمية المؤسسية
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هدفت الدراسة إلـى معرفـة مـدى التـزام الشـركات المسـاهمة العامـة األردنيـة بمبـادئ الحاكميـة 

المؤسســية لتلــك الشــركات، وتــم ر عــام لنظــام الحاكميــة المؤسســية، ومــدى إمكانيــة وضــع مقتــرح إطــا

اســتخدام االســتبانة فــي جميــع البيانــات المطلوبــة، وأيضــًا المقابلــة الشخصــية للمســؤولين فــي البنــوك 

التـي تمثلـت فيهـا عينـة الدراسـة، وأظهـرت الدراسـة و والشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان، 

العامـــة فـــي قطـــاعي البنـــوك والصـــناعة يتـــراوح مـــا بـــين قـــوي  المســـاهمةأن مســـتوى التـــزام الشـــركات 

وضــعيف مــع أفضــلية لقطــاع البنــوك، وقــد عــزا الباحثــان ســبب ذلــك إلــى الــدور الــذي يقــوم بــه البنــك 

المركــزي فــي عمليــات اإلشــراف والرقابــة علــى البنــوك للتحقــق مــن مــدى تطبيقهــا لشــروط ومتطلبــات 

نظمـــة بـــازل، باإلضـــافة إلـــى نتـــائج أخـــرى توصـــلت إليهـــا الحاكيـــة  المؤسســـية، والتزامهـــا بمقـــررات م

الدراســـة، ومـــن توصـــيات الدراســـة أن تقـــوم الجهـــات  المعنيـــة فـــي االهتمـــام بتطبيـــق نظـــام الحاكميـــة 

  .المؤسسية، وتفعيل دور لجان التدقيق لديها، وٕاعطائها المزيد من الصالحيات

ـــوان )2007الســـعودي، (دراســـة  .10 ر اختيـــار وتغييـــر المحاســـب العوامـــل المـــؤثرة فـــي قـــرا: "بعن

 ".في الشركات المساهمة العامة األردنية من وجهة نظر لجان التدقيق يالقانون

هدفت هذه الدراسة التي ظهرت بعـد صـدور قـرار هيئـة األوراق الماليـة بتشـكيل لجـان تـدقيق 

والتعـرف  في الشركات المساهمة والتي تكون من مهماتها الرئيسة اختيار وتغييـر المحاسـب القـانوني

علــى دور وصــالحيات لجنــة التــدقيق، والتعــرف علــى العوامــل المــؤثرة فــي قــرارات لجــان التــدقيق عنــد 

اختيارها أو تغييرها للمحاسب القانوني في الشركات المساهمة العامة األردنية، والتطورات التي تنشـأ  

فقـــرة موجهـــة إلـــى  )35(عنـــد حـــدوث هـــذا النـــوع مـــن التغييـــر، إذ صـــمم الباحـــث اســـتبانة مكونـــة مـــن 

يعملـون فـي ) 344(رؤساء وأعضاء لجان التدقيق في الشركات المسـاهمة العامـة األردنيـة، وعـددهم 

جميــع الشــركات المســاهمة العامــة األردنيــة التــي أفصــحت عــن وجــود لجــان التــدقيق فيهــا، وفقــًا لقســم 

) 213(ت المســـــتردة ، وبلـــــغ عــــدد االســــتبانا2006هيئــــة األوراق الماليـــــة األردنيــــة عــــام : اإلفصــــاح
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التــــي اعتمـــدها الباحـــث فــــي إتمـــام دراســـته هــــي أمــــا عـــن المنهجيـــة %. 62اســـتبانة، أي مـــا نســـبته 

اإلحصاء  الوصفي، وتستخلص نتائج هذه الدراسة بأن للجان التدقيق دورًا فاعًال في تنفيذ المهمـات  

المحاسب القانوني، وذلك المطلوبة منها من قبل مجلس اإلدارة بالجزء الذي يخص اختيار أو تغيير 

اعتمــادًا علــى النتــائج المنطقيــة المبنيــة علــى إجابــات لجــان التــدقيق فــي الشــركات المســاهمة العامــة 

األردنية، وتركز لجـان التـدقيق فـي عمليـة انتقائهـا للمحاسـب القـانوني علـى أهميـة مواكبتـه للتطـورات 

وركـزت . فـي مكاتـب التـدقيقجـال التـدقيق العملية الجديدة وليس االعتماد علـى الخبـرة الطويلـة فـي م

المحاسب القانوني السنوي عند اختيار أو تغيير المحاسب القانوني،  أتعابأيضًا على أهمية متابعة 

وبينــــت هــــذه الدراســــة أن الصــــالحيات الممنوحــــة للجنــــة التــــدقيق التــــي تتمثــــل فــــي ســــهولة وصــــولها 

منفصلة عن اإلدارة من العوامل التي تـؤثر فـي واتصالها مع المحاسبين  القانونيين وعقد اجتماعات 

قــرار اختيــار أو تغييــر المحاســب  القــانوني فــي الشــركات المســاهمة  العامــة األردنيــة، وأظهــرت ان 

وجــود اســتقاللية لــدى المحاســبين القــانونيين تمكــنهم مــن التــدقيق األمثــل للشــركات المســاهمة العامــة 

ــًا علــى اســتقاللية لجــان التــدقيق، كمــا األردنيــة وضــمان  الحمايــة للمســتثمرين، وبــ ذلك يــنعكس إيجاب

أن العالقات الشخصية بين مديري مكاتب التدقيق ورؤساء لجان التدقيق من العوامـل اعتبر الباحث 

المؤثرة في اختيار أو تغيير المحاسب القانوني واعتبر أيضًا التغيير المستمر لرؤسـاء لجـان التـدقيق 

  . تيار  أو تغيير المحاسب القانونيمن العوامل المساعدة في اخ

وأبــرز مــا جــاء فــي توصــيات هــذه الدراســة ضــرورة اإلفصــاح التــام عــن كــل مــا يتعلــق بلجــان 

التدقيق من حيث عدد أعضائها والوظائف التي يشغلونها وبيان المؤهالت الخبرات العلميـة والعمليـة 

مة األردنية وٕاصدار التقارير المفصـلة لديهم ومهماتها ومسؤولياتها في جميع الشركات المساهمة العا

باإلنجــازات التــي حققهــا خــالل العــام لــذوي العالقــة، كمــا أوصــت الدراســة علــى ضــرورة عقــد دورات 

  .تدريبية مستمرة ومكثفة ألعضاء لجان التدقيق
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 ".وعالقتها بالحاكمية المؤسسيةجودة األرباح : "بعنوان )2008الشريف، (دراسة  .11

ــ ى جوانــب عــدة كــان مــن أبرزهــا جــودة األربــاح وعالقتهــا بالحاكميــة تطرقــت هــذه الدراســة إل

ـــإدارة األربـــاح ومقاييســـها وأيضـــًا مفهـــوم الحاكميـــة  المؤسســـية مـــن حيـــث مفهـــوم الجـــودة وعالقتهـــا ب

المؤسســية ودراســة بعــض عناصــرها التــي تتمثــل بمجلــس اإلدارة، ولجنــة التــدقيق، وكــان مــن أهــداف 

نة من حيث االسـتقاللية والخبـرة الماليـة والنشـاط، وذلـك مـن خـالل هذه الدراسة بيان أهم سمات اللج

) 90(عينة شملت الشركات المسـاهمة العامـة الصـناعية المدرجـة فـي بورصـة عمـان والبـالغ عـددها 

شــركة، واعتمــدت الدراســة فــي جمــع بياناتهــا علــى التقــارير الماليــة الســنوية للشــركات وعلــى المراجــع 

 النتـائج ضـافة إلـى النشـرات اإلحصـائية الصـادرة مـن بورصـة عمـان، ومـنوالدوريات ذات العالقة، إ

األربــاح، كمــا  ةالتــي أظهرتهــا الدراســة أن هنــاك عالقــة إيجابيــة بــين اســتقاللية لجنــة التــدقيق وجــود

أظهــرت االختبــارات اإلحصــائية عــدم وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين بقيــة الخصــائص التــي 

األرباح، وأوصت الدراسة بـالتركيز علـى اسـتقاللية لجنـة التـدقيق،  ةة وجودتتعلق بالحاكمية المؤسسي

مـــن الجهــات المعنيــة بــإلزام الشـــركات أعضــاء مجلــس اإلدارة غيـــر التنفيــذيين فيهــا، وطلبــت وزيــادة 

باإلفصـــاح عـــن كافـــة المعلومـــات المتعلقـــة بأعضـــاء لجـــان التـــدقيق مـــن حيـــث الشـــروط والمهمـــات 

 .والخصائص

بين مسـتوى التطبيـق الفعلـي للحاكميـة المؤسسـية  ةقالعال: "بعنوان )2010ل، إسماعي(دراسة  .12

وجــــــودة التقــــــارير الماليــــــة للشــــــركات المســــــاهمة العامــــــة األردنيــــــة فــــــي القطــــــاعين المصــــــرفي 

 ".والصناعي

هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف بمبـــادئ الحاكميـــة المؤسســـية وجـــودة التقـــارير الماليـــة وعالقتهمـــا 

ضــًا المفــاهيم األخــرى المتمثلــة فــي جــودة األربــاح وكفــاءة الســوق المــالي، وٕالــى ببعضــهما بعضــًا، وأي

تطبيــق الفعلــي للحاكميــة المؤسســية وجــودة التقــارير الماليــة الاختبــار مــدى وجــود عالقــة بــين مســتوى 
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عــــن طريــــق القيــــاس الكمــــي لمتغيــــرات الدراســــة، وقــــد تــــم قيــــاس مســــتوى التطبيــــق الفعلــــي للحاكميــــة  

نــب المتعلقــة بمجلــس اإلدارة التــي تتمثــل بالفصــل بــين منصــب رئــيس مجلــس اإلدارة المؤسســية بالجوا

، وكــذلك الجوانــب المتعلقــة بلجنــة  التــدقيق، وخصائصــها المتمثلــة )المــدير العــام(والــرئيس التنفيــذي 

ن، والمؤهل العلمي والخبـرة العمليـة لألعضـاء، وعـدد مـرات يبنسبة األعضاء المستقلين وغير التنفيذي

من ناحية نسـبة  األعضـاء  المسـتقلين  والتعيناتاعها، باإلضافة إلى ما يخص لجنة المكافآت اجتم

جــودة التقــارير الماليــة عــن طريــق االنحــراف المعيــاري لعائــد الســهم وغيـر التنفيــذيين فيهــا، وتــم قيــاس 

تلـك  السوقي حـول موعـد إعـالن التقـارير، ومـدى ممارسـة  الشـركة إلدارة األربـاح، ومـن أجـل تحقيـق

شركة من شركات القطاع الصناعي والبنوك المدرجة في ) 30(األهداف قام الباحث باختبار بيانات 

، وكـان مـن نتـائج الدراسـة وجـود عالقـة )2008-2006(الماليـة خـالل الفتـرة  بورصة عمان لـألوراق

ة، وعـدد ذات داللة إحصائية بـين نسـبة األعضـاء غيـر المسـتقلين وغيـر التنفيـذيين فـي مجلـس اإلدار 

مرات اجتماع مجلس اإلدارة، وعدد مرات اجتماع لجنة التدقيق وبين جودة التقارير المالية، أمـا فيمـا 

يتعلق بالجوانب األخرى للحاكمية المؤسسية، فقد أظهـرت اختبـارات الدراسـة عـدم وجـود عالقـة بينهـا 

  .وبين جودة التقارير المالية

  

  : الدراسات األجنبية

 : بعنوان (Beasley, 1996)دراسة  .1

"An Empirical Analysis of the Relation Between the Board of Directors 

Composition and Financial Statement Fraud". 

هــدفت الدراســة إلــى معرفــة مــدى تــأثير األعضــاء الخــارجيين فــي تشــكيل مجلــس اإلدارة بمــا 

البيانـــات الماليـــة، إذ غالبـــًا مـــا تقـــوم   فيهـــا أيضـــًا لجنـــة  التـــدقيق علـــى حـــاالت الغـــش والتالعـــب فـــي



 22

مجــالس اإلدارة بإعطــاء لجــان التــدقيق مســؤولية الرقابــة علــى البيانــات الماليــة واإلبــالغ المــالي، وقــد 

شــركة أمريكيـة متشــابهة مــن حيـث طبيعــة النشـاط والحجــم واإلدراج فــي ) 150(شـملت عينــة الدراسـة 

ـــين الفتـــرة  ـــة مـــا ب شـــركة احتـــوت بياناتهـــا ) 75(واســـتخدم الباحـــث  ،)1991-1980(األســـواق المالي

) 75(المالية على الغش والتالعـب، وأخـرى ال تحتـوي بياناتهـا الماليـة علـى الغـش والتالعـب عـددها 

وافترضــت الدراســة أن األعضــاء الخــارجيين لــديهم دوافــع إيجابيــة وحقيقيــة فــي أداء واجبــاتهم شــركة، 

واهـــم . م مـــع اإلدارة مـــن  أجـــل إضـــاعة حقـــوق المســـاهمينعلـــى اإلدارة العليـــا وعـــدم تـــواطئهالرقابيـــة 

النتــائج التــي توصــلت إليهــا الدراســة أنــه كلمــا كــان المجلــس يحتــوي علــى أعضــاء خــارجيين تقلصــت 

نسبة ملكية األعضاء الخارجيين فـي أسـهم  توالتالعب في البيانات المالية، وكلما زاد شحاالت الغ

دوافــع األعضــاء فــي تنفيــذ واجبــاتهم  تلــس، وبالتــالي زادالشــركة زادت عــدد ســنوات الخدمــة فــي المج

الدراســـة فاعليـــة لجنـــة الرقابيـــة علـــى اإلدارة العليـــا وتقلـــيص حـــاالت الغـــش والتالعـــب، كمـــا أظهـــرت 

التــــدقيق فــــي تحســــين دور مجلــــس اإلدارة مــــن الناحيــــة الرقابيــــة علــــى اإلدارة العليــــا وأيضــــًا البيانــــات 

  .المالية
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 : بعنوان. (Klein, 1998)دراسة  .2

"Economic Determinants of Audit Committee Composition and Activity". 

قامــــت هــــذه الدراســــة باختبــــار األســــباب المحتملــــة وراء االختالفــــات المالحظــــة فــــي تشــــكيل 

وفاعلية لجان التدقيق، وأخذت في اعتبارها مدى حساسية موقع اللجنة من الهيكل التنظيمي للشركة 

واعتمــدت الدراســة علــى عينــة . لتــي تتحملهــا فــي مواجهــة ومراقبــة  األخطــار المحتملــةوالمســؤوليات ا

شــركة أمريكيــة مــن قطاعــات مختلفــة مــن بنــوك وشــركات تــأمين وخــدمات ) 771(نهائيــة تتكــون مــن 

  : ومن أهم النتائج توصلت إليها الدراسةوشركات صناعية وقطاعات أخرى، 

ة المطلقــة، كمــا أن المجــالس التــي يهــيمن عليهــا مــديرون إن لجــان التــدقيق ال تتمتــع باالســتقاللي - 

تنفيــذيون أقويــاء، يعارضــون وجــود لجــان تــدقيق يكــون غرضــها األساســي محصــورًا فــي الرقابــة 

علــى تصــرفات اإلدارة العليــا للشــركة، وأن تشــكيل لجــان التــدقيق وأعمالهــا يــتم وفقــًا للمتطلبــات  

  . االقتصادية للشركة

 : بعنوان. (Carcello and Neal, 2000)دراسة  .3

"Audit Committee Composition and Auditor reporting" 

ار العالقة بين كيفية تشكيل لجنة التدقيق من حيث االسـتقاللية بهدفت هذه الدراسة إلى اخت

في الشركات التـي تعـاني مـن أزمـات ماليـة، ونوعيـة تقريـر مـدقق الحسـابات الخـارجي حـول رأيـه فـي 

شــركة أمريكيــة مــن قطاعــات مختلفــة كانــت ) 223(ارية، تكونــت عينــة الدراســة مــن فرضــية االســتمر 

ولــديها لجــان تــدقيق تلقــت تقــارير المــدقق الخــارجي حــول ) 1994(تعــاني مــن أزمــات ماليــة فــي عــام 

  . رأيه في االستمرارية

ة وقــد أيــدت نتــائج الدراســة وجهــة نظــر المهتمــين بجــودة البيانــات الماليــة، والــدعوات المطالبــ

بتشكيل لجان التدقيق من أعضاء مجلس إدارة مستقلين غيـر تنفيـذيين مـن أجـل تحسـين فاعليـة هـذه 

اللجــان، وتخفيـــف ضــغوط اإلدارة علـــى المــدقق إلصـــدار تقريــر نظيـــف، ســيما وأن النظـــرة التاريخيـــة 
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مـع وتقويـة موقفـه فـي نزاعـه  الخـارجيلتشكيل لجان التدقيق كانت من أجل حماية استقاللية المـدقق 

  . اإلدارة

 : بعنوان (Read and Raghunanadan, 2001)دراسة  .4

"The State of Audit Committees". 

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تحسين فاعلية لجان التدقيق من حيث االستقاللية ومؤهالت 

 األعضاء على اعتبار أن هذين العاملين لهما تأثير في موضوعية وكفاءة لجـان التـدقيق فـي تحمـل

صـدور توصـيات اللجنـة المشـكلة فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة المسـماة مسـؤولياتها، علـى خـالف 

(Blue Ribbon Committee) ،(BRC)المالية األمريكية وبورصات  ، التي حثت هيئة األوراق

 لجان تدقيق مـن تشكيلاألوراق المالية األمريكية بأن تطلب من الشركات المساهمة العامة المدرجة 

أعضاء مستقلين فقط، على أن يكون أحد األعضاء خبيرًا محاسبيًا أو ماليًا، ولتحقيـق األهـداف قـام 

، مــدير تــدقيق داخلــي يعملــون فــي الشــركات الصــناعية )123( علــىالباحــث بعمــل اســتبانة وزعــت 

ذت أخمن لجان التدقيق %) 69(الكبرى، وكان أهم ما توصلت إليه الدراسة أن ما نسبته األمريكية 

، والتــي تتعلــق باالســتقاللية والخبــرات الماليــة والمحاســبية ألعضــاء اللجنــة (BRC)بتوصــيات لجنــة 

، مــــن اللجــــان لــــم تأخــــذ بتلــــك التوصــــيات، أمــــا فيمــــا يخــــص عــــدد %)31(فــــي حــــين أن مــــا نســــبته 

اجتماعات اللجنة ومدة تلك االجتماعات، والمهمات  األساسية للجنة فقد  أخـذت المجموعـة األولـى 

، أمــا المجموعــة الثانيــة لــم تأخــذ بتلــك التوصــيات،  إذ أظهــرت جــداول المقارنــة (BRC)وصــيات بت

بــين المجمــوعتين تلــك النتــائج، وبينــت الدراســة أهميــة تلــك التوصــيات لتحســين فاعليــة لجــان التــدقيق 

  . في  أداء مهماتها ومسؤولياتها
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 : بعنوان (Abbott, et. Al., 2001)دراسة  .5

"The Association between Audit Committee Characteristics and Audit 

Fees". 

هــــدفت الدراســــة إلــــى اختيــــار العالقــــة بـــــين خصــــائص لجنــــة التــــدقيق مــــن حيــــث الفاعليـــــة 

واالستقاللية وبين األتعاب التي تقوم بدفعها الشركة لقاء أعمال التدقيق الخارجي، من خـالل  عينـة 

حســاباتها مــن قبــل شــركات  التــدقيق الخمــس الكبــرى فــي  شــركة أمريكيــة تــدقق) 492(دراســة شــملت 

إلـــــى  5/2/2001(الواليـــــات المتحـــــدة، وقامـــــت بتحليـــــل البيانـــــات الماليـــــة فـــــي الفتـــــرة الواقعـــــة بـــــين 

وبناء على قاعدة اإلفصاح المحـددة مـن قبـل هيئـة تـداول األوراق الماليـة األمريكيـة، ) 30/6/2001

تختلــف قيمتهــا بــاختالف فاعليــة واســتقاللية لجــان التــدقيق، إذ افترضــت الدراســة أن  أتعــاب التــدقيق 

مـن العينـة يتمتـع أعضـاء اللجنـة فيهـا باالسـتقاللية، %) 49(وقد توصلت الدراسة إلى أن مـا نسـبته 

وتقوم بعقد أربعة اجتماعات أو أكثر في السنة، ويوجد فيها عضو واحد  على األقل يمتلك الخبرات 

مـن العينـة ال يتمتــع جميـع أعضـائها باالســتقاللية، وال %) 51(مــا نسـبته الماليـة أو المحاسـبية، أمـا 

األدنـى مـن  االجتماعـات المطلوبـة سـنويًا، وأثبتـت الدراسـة أن هنـاك عالقـة إيجابيـة تقوم بعقد الحـد 

بين خصائص لجان التدقيق المتعلقة باالستقاللية والخبرات المحاسبية والمالية وبين أتعاب التدقيق، 

ي تلــك العالقــة علــى أتعــاب الخــدمات األخــرى علــى غــرار أتعــاب التــدقيق، فــي حــين أنــه ال كمــا تســر 

 . يوجد ارتباط إيجابي بين عدد اجتماعات اللجنة وأتعاب التدقيق الخارجي
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 : بعنوان (Citron, 2000)دراسة  .6

"The International Audit Firms as New Entrants – An Empirical Study"  

دراسة في اليونان، إذ هدفت إلى التعرف على كيفية اختيـار المحاسـب القـانوني جرت هذه ال

، قــام الباحــث بدراســة تحليليــة )1997-1993(فــي الشــركات المســاهمة العامــة خــالل الفتــرة مــا بــين 

شركات من الشركات المساهمة العامة والتـي ) 205(القانونيين من خالل اختبار لقطاع المحاسبين 

نة الدراسة، إذ استخدمت االستبانة لجمع البيانات المطلوبة، ومن النتـائج التـي بّينتهـا عيتمثلت فيها 

الدراسة أن المساهمين األجانـب فـي الشـركات المسـاهمة العامـة اليونانيـة يطلبـون مـن لجـان التـدقيق 

 التـي تعـد (Big Six)أن تقوم باختيار المحاسب القانوني من إحدى شركات التدقيق الست الكبـرى 

األقوى مـن بـين الشـركات المتخصصـة فـي التـدقيق، كمـا استخلصـت الدراسـة أن مـن أهـم المقومـات 

التــي بموجبهــا يــتم اختيــار المحاســب القــانوني فــي اليونــان مــن قبــل لجــان التــدقيق هــي شــهرة مكتــب 

  . التدقيق والكفاءة المهنية للمحاسب القانوني

 : بعنوان (Knapp, 2001)دراسة  .7

"An Empirical Study of Audit Committee Support for Auditors Involved in 

Technical Disputes with Client Management"  

جــرت هــذه الدراســة علــى الشــركات المســاهمة العامــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة،  التــي 

مـن قبـل اإلدارة التـي هدفت إلى معرفة مدى تأييد لجنة التدقيق  للمدققين الخارجيين التي تم تعيينهـا 

  : من األعضاء الموالين لها، إذ استخلصت النتائج التاليةتختارهم عادة 

أن المدققين الخارجيين يحصلون على التأييد والدعم الكافي من قبل لجنة التدقيق في خالفـاتهم  •

م مكتب الفنية مع اإلدارة، ويعتمد ذلك على الخلفية العلمية والعملية ألعضاء لجنة التدقيق وحج

  . التدقيق وطبيعة المشكلة الفنية مع اإلدارة
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أظهرت الدراسة أنه عندما يكون أعضاء لجنة التدقيق مـن المـديرين السـابقين لشـركات مسـاهمة  •

 .عامة يكون اهتمامهم بالنواحي المحاسبية وٕاعداد التقارير المالية أكبر

 .د لجنة التدقيقبينت الدراسة أن حجم مكتب التدقيق له تأثير كبير على تأيي •

كما أثبتت الدراسة أن عملية ترشيح تعيين المحاسب القانوني أو اختياره وتحديد أتعابه من قبـل  •

لجنة تدقيق مستقلة عن اإلدارة فـي الشـركات المسـاهمة العامـة يـدعم اسـتقالل هـؤالء المحاسـبين 

 . لك الشركاتوبالتالي يساعد على المحافظة على التوازن في القوى بينهم وبين إدارة ت

 : بعنوان .(Rieger, 2002)دراسة  .8

"Second South-Eastern Europe Corporate Governance Roundtable: 

Transparency and Disclosure". 

حــــول الحوكمــــة وتــــدعيم الشــــفافية واإلفصــــاح عــــن  2002أجريــــت هــــذه الدراســــة فــــي مــــايو 

لممارســات فــي مجــال التــدقيق الــداخلي المعلومــات المحاســبية، واســتهدفت تحديــد وتوصــيف أفضــل ا

وقـــد توصــــلت الدراســـة إلـــى وجــــود مجموعـــة مــــن  . والخـــارجي وأثرهـــا فــــي عمليـــة الـــتحكم المؤسســــي

الصراعات بين إدارة الشركة ومجلس اإلدارة وأيضـًا بـين المـدقق واإلدارة  تـؤدي إلـى وجـود مجموعـة 

وانتهــت الدراســة إلــى عــدة الماليــة، مــن المخــاطر ســواء كانــت مرتبطــة باألعمــال أو مرتبطــة بــاألمور 

توصــيات أهمهــا، الحــد مــن تعــرض الشــركات المســاهمة لحــاالت التصــفية والتعثــر واإلفــالس والفشــل 

المــالي واإلداري ولغــرض اســتمرار هــذه الشــركات فــإن األمــر يتطلــب ضــرورة إنشــاء وتكــوين لجـــان 

والرقابــة علــى لعمليتــي اإلدارة  للتــدقيق بحيــث تكــون منبثقــة مــن مجــالس إدارة تلــك الشــركات تــدعيماً 

 .األنشطة التشغيلية واالستثمارية داخل هذه الشركات
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 : بعنوان (Abbott, et.al., 2002)دراسة  .9

"Audit Committee Characteristics and Financial Misstatment" 

ماليـة هدفت هذه الدراسة إلى معرفة األثر الناتج عن احتمالية حدوث خلل ما في البيانات ال

فـي حالـة عـدم وجـود خصــائص معينـة فـي لجـان التـدقيق ســواء كـان  عـدم وجودهـا بشـكل جزئــي أو 

كلـــي، وتمثلـــت هـــذه الخصـــائص باالســـتقاللية والخبـــرة، وعـــدد االجتماعـــات، وشـــملت عينـــة الدراســـة 

شـــركة أمريكيـــة بقطاعاتهـــا المختلفـــة، واعتمـــدت علـــى أســـلوب االســـتبانة فـــي جمـــع البيانـــات ) 500(

  : بة، وأظهرت الدراسة النتائج  التاليةالمطلو 

مــن لجــان التــدقيق فــي الشــركات األمريكيــة شــّكلت نســبتهم أن األعضــاء الخــارجيين المســتقلين  - 

)74.(%  

أن نســبة اللجــان التــي كانــت تشــتمل علــى عضــو واحــد علــى األقــل لــه خبــرات تتعلــق بــاألمور   - 

 %).79(المحاسبية أو المالية شّكلت 

 .لك اللجان قد عقدت أربعة اجتماعات فأكثر خالل العاممن ت%) 57(أن نسبة  - 

 %).38(وكانت نسبة اللجان التي تتوفر فيها تلك الخصائص مجتمعة، فقد شكلت  - 

وبينــت الدراســة أن هنالــك عالقــة عكســية بــين تحريــف البيانــات الماليــة والخصــائص فــي حالــة 

لخصـائص مـن أجـل تـدعيم فاعليـة ضـرورة تـوفر هـذه ابتوفرها في تلك اللجان، كمـا أوصـت الدراسـة 

  .لجان التدقيق في آليات اإلشراف والرقابة على البيانات المالية وٕاجراءاتها
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 : بعنوان (Jenkins, 2002)دراسة  .10

"Auditor Independence, Audit Committee Effectiveness, And Earnings 

Management". 

اف والرقابـــة علـــى حـــاالت التالعـــب عـــاملين مهمـــين فـــي اإلشـــر  هـــدفت الدراســـة إلـــى اختبـــار

باألربــاح فـــي الشــركات المســـاهمة العامــة، إذ بينـــت الدراســة أن العـــاملين همــا فاعليـــة لجــان التـــدقيق 

شــــركة أمريكيــــة، واعتمــــدت علــــى ) 1000(واســــتقاللية المــــدقق الخــــارجي، إذ شــــملت عينــــة الدراســــة 

هميـة فاعليــة لجنـة التــدقيق واســتقاللية االسـتبانة فــي جميـع البيانــات المطلوبـة، وقــد أظهـرت الدراســة أ

المـدقق الخــارجي إذ يســاهمان معــًا فــي تالشــي حــاالت التالعــب فــي إدارة األربــاح، وكلتاهمــا تحــدثان 

تأثيرًا متكامًال، ومتشابهتان من حيث دورهما في اإلشـراف والرقابـة، وكانـت أبـرز نتائجهـا أن مقيـاس 

عـــدد (ساســـية األربعـــة مـــن حيـــث حجـــم لجنـــة التـــدقيق فاعليـــة لجـــان التـــدقيق تمثلـــت فـــي مكوناتهـــا األ

التـي تعقـدها اللجنـة خـالل  األعضاء، واالستقاللية، والخبرات المحاسبية والمالية، وعـدد االجتماعـات

العامـــة، وكلمـــا كانـــت فاعليـــة اللجـــان أقـــوى متالزمـــة مـــع  اســـتقاللية المـــدقق الخـــارجي قلـــت إمكانيـــة 

رجــة موثوقيــة وشـــفافية الشــركة فــي عمليـــات اإلفصــاح اإلبـــالغ وزادت دالتالعــب فــي إدارة األربـــاح، 

  .المالي

  : ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة

امتـــازت هـــذه  الدراســـة أنهـــا تـــدرس دور لجنـــة التـــدقيق الـــداخلي فـــي تحســـين نـــنظم الرقابـــة 

ت ّمـألتـي الداخلية من كافة الجوانب وتعتبر هـذه الدراسـة مـن أوائـل الدراسـات حسـب علـم الباحـث وال

بكــل جوانــب الموضــوع خصوصــًا أن الدراســات الســابقة جميعهــا قــد اهتمــت بدراســة بعــض الجوانــب 

  .لدور لجان التدقيق
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  منهجية البحث

  أساليب جمع البيانات

اعتمــدت الدراســة علــى مجموعــة مــن األدوات البحثيــة لغــرض إكمــال متطلباتهــا فــي جانبهــا 

  : النظري والميداني وكما يلي

االعتماد على ما هو متـوفر مـن مصـادر عربيـة وأجنبيـة مـن دراسـات وبحـوث : ظريالجانب الن -1

  .علمية محكمة فضًال عن النشرات التي تم الحصول عليها من المكتبات وشركات اإلنترنت

ـــى االســـتبانة باعتبارهـــا احـــدى المصـــادر : الجانـــب الميـــداني -2 ـــم االعتمـــاد فـــي هـــذا الجانـــب عل ت

توزيــــع االســــتبانة علــــى المــــدراء المــــاليين ورؤســــاء األقســــام  الرئيســــية فــــي جمــــع البيانــــات وتــــم

والمحاسبين وموظفي دائرة الرقابة الداخلية ومكتـب التـدقيق القـانوني وتـم عـرض االسـتبانة علـى 

 .مجموعة من الخبراء الختبار الصدق الظاهري ألسئلة االستبانة

  :أدوات التحليل اإلحصائي

ئية المناسـبة الختبـار فرضـيات الدراسـة وذلـك مـن تم استخدام مجموعة من األدوات اإلحصا

  :ويمكن تصنيف هذه األدوات كاآلتي SPSSخالل البرنامج اإلحصائي 

األدوات الوصــــــفية، وتتضــــــمن التكــــــرارات، النســــــب المعنويــــــة، والوســــــط الحســــــابي، واالنحــــــراف  -1

االستبانة بشكل  المعياري، وتم استخدامها لتوصيف المتغيرات الديمغرافية للعينة المختارة وأسئلة

  .أولي

لتحليل البيانات بهدف الوصـول  One sample T-testاألدوات التحليلية، تم استخدام اختبار  -2

 .إلى نتائج الدراسة
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  : مجتمع وعينة الدراسة

 والمحاســبين ومــوظفييتكــون مجتمــع الدراســة مــن المــدراء المــاليين ورؤســاء األقســام المــاليين 

شـــركة الفـــارج اإلســـمنت األردنيـــة وكـــذلك جميـــع مـــوظفي مكتـــب التـــدقيق دائـــرة الرقابـــة الداخليـــة فـــي 

استبانة متضمنة عدة اسئلة عن  60م ومحاسبين وتم توزيع الخارجي من مدراء ماليين ورؤساء أقسا

  .في تحسين نظم الرقابة الداخليةدور لجنة التدقيق 

ة لــم يــتم تحليلهــا لعــدم أســتبان 19أســتبانة وهنــاك  60مســتجيب مــن أصــل  41وقــد تــم الــرد مــن قبــل 

  .ورودها
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  



 33

  : المقدمة -1

أظهرت الدراسات السـابقة أن العالقـة التـي تـربط بـين لجـان التـدقيق فـي الشـركات المسـاهمة 

العامــة وبــين مجــالس اإلدارة والتــدقيق الخــارجي والتــدقيق الــداخلي مهمــة جــدًا، إذ تعــد لجــان التــدقيق 

الوصل بين مجلس اإلدارة من جهة وكل من إدارة التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي من جهـة  حلقة

ا ومسؤولياتها المنوط بهـا تجـاه تلـك الجهـات، األمـر همن خالل الدور الذي تقوم به في مهمات أخرى

حثين، الذي جعل من تلك اللجان محط اهتمام الجهات المختصة عالميًا ومحليًا، وأيضًا من قبل البا

ومن الجدير بالذكر  أن لجان التـدقيق تعـد مـن متطلبـات الحاكميـة المؤسسـية التـي بـدورها أوضـحت 

بمحتواها وركائزها ومضمونها مهمات ووظائف لجان التدقيق، كما بينت خصائص وصفات أعضاء 

ل تلـك تلك اللجان وموقعها في الهيكل التنظيمي في الشركات المساهمة العامة، ومن ثم كيفيـة تشـكي

اللجان، ذلك  ما جعـل الـدول تضـع القـوانين والتشـريعات التـي تـنص علـى تشـكيل لجـان التـدقيق فـي 

المســاهمة العامــة مــن خــالل الهيئــات والمؤسســات الرســمية المعنيــة بهــذا الموضــوع، نظــرًا الشــركات 

االلتـــزام ألهميـــة هـــذه اللجـــان فـــي اإلشـــراف علـــى السياســـات المحاســـبية والتقـــارير الماليـــة للشـــركات و 

بتعليماتهــا والحــد مــن المشــاكل التــي تتعــرض لهــا تلــك الشــركات مثــل تلــك التــي ســببت انهيــار كبــرى 

المــــدقق (الشــــركات العالميــــة بســــبب حــــاالت الغــــش والتالعــــب واإلهمــــال مــــن قبــــل أطــــراف خارجيــــة 

 فأصـــبح مـــن الجـــدوى وجـــود ضـــوابط جـــادة. أو كليهمـــا معـــاً ) اإلدارة(، أو أطـــراف داخليـــة )الخـــارجي

لجـان التـدقيق تحـوي معـايير ومعايير وقوانين مقننة من حيث الشكل والمضمون والجوهر فـي انتقـاء 

تحــدد شــروط تشــكيل تلــك اللجــان ووظائفهــا ومهماتهــا، بحيــث يمكــن تطبيقهــا علــى الصــعيد العــالمي 

ار لـيس علـى والمحلي والسيما في ظل األزمة المالية العالمية في بداية األلفية الثالثة وأثرها فـي انهيـ

صعيد الشركات وٕانما على صعيد  الدول ومنها الكبـرى، إذ انتقـدت بعـض الدراسـات المتعلقـة بلجـان 

توفرهــا فــي تلــك التــدقيق وبعضــها أظهــر تحفظــًا علــى كيفيــة تشــكيل لجــان التــدقيق والشــروط الواجــب 
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ل دورهـا فــي اللجـان مـن اجــل ضـمان اســتقالليتها الالزمـة فــي الحصـول علــى نتـائج إيجابيــة مـن خــال

 Al-Mudhaki)إذ أظهــرت دراســـة . عمليــة اإلشــراف والرقابــة بصــورة أكثـــر حياديــة وموضــوعية

Joshi, 2004) التي أجريـت فـي الهنـد مـن أجـل اختبـار كيفيـة تشـكيل لجـان التـدقيق فـي الشـركات ،

  : المساهمة العامة الهندية والمنافع المتوقع تحقيقها من تلك اللجان بأن

ركات المسـاهمة العامـة فقـط قامـت بتشـكيل لجـان تـدقيق علـى الـرغم مـن أنـه من الش%) 56.2( •

  .متطلب  إلزامي

التـــي قامـــت بتشـــكيل لجـــان تـــدقيق ال يتمتعـــون لتلـــك الشـــركات  ىظمـــعمـــن الغالبـــة ال%) 63.3( •

، من أعضاء اللجان هم مديرون غير تنفيذيين، ورغم ذلك تنقصهم %)90.2(باالستقاللية وأن 

 .االستقاللية

والتـي تعلقـت باختيـار أعضــاء لجنـة التـدقيق مــن  (Felo, et. al, 2003)رت دراسـة أظهـ

  : حيث الخبرة واالستقاللية وتأثير حجم اللجنة من حيث عدد األعضاء في نوعية البيانات المالية

  .أن االستقاللية ألعضاء لجان التدقيق ترتبط سلبًا مع االنحرافات المالية •

 .تأثير إيجابي على نوعية البيانات المالية المنشورةأن خبرة أعضاء اللجنة لها  •

وعلى الصعيد المحلي كان البد من مواكبة التطورات الحاصلة في العالم، وتفـادي المشـاكل 

التي تعرضـت لهـا كبـرى الشـركات فـي الـدول  المتقدمـة فـتم وضـع المعـايير والنصـوص والتشـريعات 

وراق المالية وتعليمات اإلفصاح للشركة المصـدرة، الخاصة بلجان التدقيق، من قبل كل من هيئة األ

وقانون الشركات األردني والبنك المركزي األردني بالنسبة للبنوك العاملة في األردن، في ظل انفتاح 

األعمـال كمنظمـة التجـارة على األسواق العالمية ودخولها في منظمات سوق سوق األعمال األردني 

، ومن أجل استقطاب  االستثمارات األجنبية والعربية، رغم ان هنـاك العالمية، ومنظمة التجارة الحرة

علــى وجــود نــوع مــن التقصــير مــن الجهــات ) 1999جمعــة، (بعــض التحفظــات، فقــد أظهــرت دراســة 



 35

الرقابيــة الرســمية علــى الشــركات المســاهمة العامــة األردنيــة مــن حيــث المتابعــة واإلشــراف علــى تلــك 

، وعـــدم وجـــود مخالفـــات رادعـــة بحــق تلـــك الشـــركات فـــي حالـــة الشــركات عنـــد تشـــكيل لجـــان التــدقيق

إخاللها ألي شرط من شروط تشـكيل تلـك اللجـان وعـدم إعطـاء لجـان التـدقيق السـلطة الكافيـة للقيـام 

على ما ذكر سابقًا سيتم في هذا الفصل شرح مفهوم لجان التدقيق ونشأتها بناءبدورها بفاعلية تامة، 

  .ائفها وغيرها من المواضيع المتعلقة بتلك اللجانوتطورها شروطها ومهماتها ووظ

  :تعريف لجنة التدقيق -2

تعــددت الجهــات التــي قامــت بتعريــف مفهــوم لجــان التــدقيق، ســواء كانــت جهــات رســمية أو 

تتعلـــق بلجـــان التـــدقيق، إذ ركـــزت تلـــك الجهـــات علـــى العديـــد مـــن  معاهـــد تـــدقيق عالميـــة أو دراســـات 

ن حيـث طبيعتهــا وكيانهـا ومهماتهــا ووظائفهـا، وبطبيعــة الحــال ال األمـور التــي تخـص تلــك اللجـان مــ

يوجد نموذج موحد لتعريف لجنة التـدقيق يناسـب إمكانيـة تطبيقـه فـي البيئـات المختلفـة بـنفس الكفـاءة 

والفاعليــة، بســبب اخــتالف بيئــة ونشــاط وحجــم الشــركات، وبالتــالي اخــتالف الواجبــات والمســؤوليات  

، وتنوع الخبـرات والمـؤهالت وموقـع اللجـان )عدد األعضاء(من حيث  الحجم المحددة لها واختالفها 

  .في الهيكل التنظيمي 

  .نشأة لجان التدقيق في االردن -3

البنـك العربـي بتـاريخ  باسـموعلى الصعيد المحلـي تأسسـت أول شـركة مسـاهمة عامـة أردنيـة 

تبـغ والسـجائر األردنيـة إلـى أن ثم تـاله تأسـيس شـركتي الكهربـاء األردنيـة وال، ومن )01/01/1930(

) 130(وصـل عـددها إلـى حـوالي ) 1995(وفي عام ) 66(، حوالي )1978(وصل عددها في عام 

شركة، ومن أجل مواكبة التطورات العالمية فـي التشـريعات التـي تتعلـق بالشـركات المسـاهمة العامـة، 

ق المالية، كما أحـدثت نقلـة نوعيـة فقد شهد األردن في اآلونة األخيرة نشاطًا ملحوظًا في سوق األورا

في االلتزام والتطبيق للمعايير الدولية، إذ تم تعيين مجلس مفوضي هيئـة األوراق الماليـة الـذي باشـر 
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للنهــوض بالســوق المــالي حيــث تــم تطبيــق أحكــام قــانون األوراق الماليــة وٕاصــدار التعليمــات الالزمــة ب

، ومركـز اإليـداع وتمويـل األوراق )ق األوراق الماليـةسـو (إنشاء، هيئة األوراق المالية وبورصة عمان 

باإلضــافة إلــى قــانون الشــركات األردنــي وتعليمــات البنــك المركــزي، إذ ألــزم البنــك المركــزي الماليــة، 

البنــوك العاملــة فــي األردن بتشــكيل لجــان تــدقيق منبثقــة مــن أعضــاء مجــالس اإلدارة وذلــك بموجــب 

، ويكــــون لهــــا دور رقــــابي علــــى )02/01/1996(اريخ ، التــــي صــــدرت بتــــ)28/7020(مــــذكرة رقــــم 

المــدقق الــداخلي والمــدقق الخــارجي، حيــث بينــت التعليمــات اإلطــار العــام لمهمــات اللجنــة، فــي حــين 

  ).قانون البنوك األردني(تقوم البنوك بتحديد آلية عمل اللجنة حسب متطلبات كل منها 

ي أصـــدرت تعليمـــات اإلفصـــاح والمعـــايير أمـــا بالنســـبة لهيئـــة األوراق الماليـــة األردنيـــة، والتـــ

الشـركات المسـاهمة العامـة بتشـكيل لجـان تـدقيق  ا، التي حثت فيه)1998(لسنة ) 1(المحاسبية رقم 

هيئـــة األوراق (تتكـــون مـــن ثـــالث أعضـــاء غيـــر تنفيـــذيين وتكـــون اللجنـــة منبثقـــة مـــن مجلـــس اإلدارة 

  ).1998المالية، 

أثــر مــن فــي الشــركات المســاهمة العامــة لمــا لهــا  ونظــرًا لتعــاظم أهميــة تشــكيل لجــان تــدقيق

إيجابي في حماية حقوق أصحاب المصالح وذوي العالقة، من خالل دورها اإلشـرافي والرقـابي علـى 

أعمال التدقيق الداخلي والخارجي ومساندة مجلس اإلدارة فـي أداء مهماتهـا، فقـد ألـزم البنـك المركـزي 

، أن تقــوم )2000(لســنة ) 28(نون البنــك المركــزي رقــم مــن قــا) 33(و) 32(األردنــي فــي المــادتين 

البنــوك بتشــكيل لجــان تــدقيق مســتقلة، تتكــون مــن رئــيس وعضــوين ينتخــبهم مجلــس اإلدارة مــن غيــر 

اســـتمرار عضـــوية مجلـــس اإلدارة فـــي البنـــك التنفيـــذيين، وتـــرتبط اللجنـــة مـــن حيـــث اســـتمراريتها بمـــدة 

  ).2000، لعام 28قانون البنوك رقم (

أنــــه علــــى ، إذ نــــص القــــانون )2002(مــــن قــــانون األوراق الماليــــة لســــنة ) 46(مــــادة وفــــي ال

، تتـألف مـن ثالثـة أعضـاء غيـر تنفيـذيين، )لجنـة التـدقيق(مجلس إدارة المصدر تشـكيل لجنـة تسـمى 
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الهيئـــة بهـــذا التشـــكيل وبـــأي تغييـــر يطـــرأ عليهـــا، وتحـــدد بموجـــب تعليمـــات يصـــدرها المجلـــس وٕاعــالم 

، لعـام )76(قانون األوراق المالية رقم . (جنة  التدقيق وصالحياتها ومدة عملهامهمات ومسؤوليات ل

)2002.(  

كمــــا قامــــت تعليمــــات إفصــــاح الشــــركات  المصــــدرة والمعــــايير المحاســــبية ومعــــايير التــــدقيق 

بإصدار تعليمات تنص على أن ) 2004(لسنة ) 15(في المادة رقم ) تعليمات هيئة األوراق المالية(

ات المساهمة العامة األردنية بتشكيل لجنة تدقيق تتكون من ثالثة أعضـاء غيـر تنفيـذيين تقوم الشرك

أو أكثــر مــن المحاســبين القــانونيين " تســمية أحــدهم رئيســًا للجنــة، تكــون مــن مهماتهــا ترشــيح مــدقق"و

تعليمــات إفصــاح الشــركات (المــرخص لهــم تــدقيق حســابات  الشــركات ويتمتعــون بالكفــاءة والفاعليــة 

  ).2004درة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، لعام المص

) 190(بلغـت ) 2003(إال أنه وفي استقراء لعدد من الشـركات المسـجلة فـي شـهر آب لعـام 

، إذ %)63(شــركة، أي بنســبة التــزام ) 120(شــركة تبــين أن الشــركات الملتزمــة بــنص هــذا البنــد بلــغ 

طورات التي واكبت هـذا العصـر، ويـؤول هـذا السـبب إلـى تعد هذه النسبة متواضعة إذا ما قورنت بالت

حداثة التشريعات األردنية نسبة إلى التشريعات العالمية، وعـدم جديـة المـدققين بأهميـة لجـان التـدقيق 

وعــــدم وجــــود عقوبــــات رادعــــة وصــــارمة مــــن قبــــل الجهــــات الرســــمية بحــــق الشــــركات المخالفــــة لتلــــك 

  ).2003الوردات، (التعليمات 

  

  :لتي أدت إلى تشكيل لجان التدقيقالبواعث ا

فــي تشـكيل لجــان التــدقيق فــي الشـركات المســاهمة العامــة إلــى حــوادث  الــرئيسيعـزى الســبب 

إنهيار كبرى الشركات العالميـة نتيجـة قصـور وضـعف وٕاهمـال فـي أعمـال التـدقيق الخـارجي وأنظمـة 

به اإلدارات فـي تلـك الشـركات،  الرقابة الداخلية، وحاالت الغش واالحتيال والتالعب التي كانت تقوم
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كما تعد ضخامة األعمال التي يقوم بها مجلس اإلدارة وتنوعها من األسـباب الرئيسـة التـي أدت إلـى 

نشوء لجان التدقيق وٕاعطائها مسؤولية اإلشراف والرقابة على عملية إعداد القوائم المالية، وذلك لعدة 

  :أمور أهمها

مسـتقلين وغيـر تنفيـذيين، ممـن يمتلكـون المهـارات الماليـة  التدقيق تتألف مـن أعضـاء كون لجنة -3

والمحاسبية ولديهم الوقت المناسب، مما يعطيهم األفضلية في القيام بدور اإلشراف على عملية 

  .إعداد التقارير

وجــود جــود القــوائم الماليــة تتطلــب و تضــارب المصــالح بــين أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيــذيين، و  -4

 .تنفيذيينأعضاء مستقلين وغير 

ضــيق الوقــت بــين الفتــرات الماليــة إلعــداد التقــارير الماليــة وعرضــها فــي الوقــت المناســب ففـــي  -5

بعــض الشــركات تقــوم بإعــدادها بشــكل شــهري وبعضــها اآلخــر ربــع ســنوي إلــى جانــب التقــارير 

، ص 2006ســــليمان، (الســــنوية، األمــــر الــــذي يتطلــــب جهــــدًا كبيــــرًا وخبــــرات ماليــــة ومحاســــبية 

143.( 

  : ة لجان التدقيقأهمي

مــن المنــافع المتوقعــة منهــا تنبــع أهميــة وجــود لجــان تــدقيق فــي الشــركات المســاهمة العامــة، 

العالقـــة، مثـــل مجلـــس إدارة الشـــركة والمـــدقق الخـــارجي والمـــدقق  ذاتوالتـــي تـــرتبط بجميـــع األطـــراف 

  :الداخلي والمساهمين وأصحاب المصالح، إذ يمكن تفصيلها على النحو اآلتي

لجان التدقيق بالنسبة لمجلس اإلدارة، وتتمثل في مسـاعدة األعضـاء التنفيـذيين فـي القيـام أهمية  -1

بمهمــاتهم ومســؤولياتهم وخاصــة فيمــا يتعلــق بــاألمور المحاســبية والماليــة، مــن خــالل دور لجــان 

التدقيق في تحسين االتصال بين المجلس والمدقق الداخلي والخارجي، وعملية اإلشراف والرقابة 

  . عداد القوائم الماليةعلى إ
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أهميتهــا بالنســبة للمــدقق الخــارجي، إذ تعرضــت مهنــة التــدقيق الخــارجي النتقــادات عديــدة نتيجــة   -2

انهيار كبرى الشركات العالميـة، وآلـت األسـباب إلـى أخطـاء وٕاهمـال مـن قبـل المـدقق الخـارجي، 

 .فاعليتهإذ جاء دور لجان التدقيق في تدعيم استقاللية المدقق الخارجي وزيادة 

وبــين إدارة الشــركة وزيــادة  بينــهأهميتهـا بالنســبة إلــى المــدقق الــداخلي، وتتمثــل فــي حــل المشــاكل  -3

اســـتقاللية وفاعليـــة المـــدقق الـــداخلي، مـــن خـــالل االتصـــال المباشـــر وٕارســـال تقـــاريره إلـــى لجنـــة 

ركة التـــدقيق علـــى اعتبـــار أن لجنـــة التـــدقيق هـــي حلقـــة الوصـــل بـــين المـــدقق الـــداخلي وٕادارة الشـــ

 .وأيضًا مع المدقق الخارجي ومجلس اإلدارة

التــدقيق فــي عمليــة  لجنــة أهميتهــا للمســتثمرين واألطــراف الخارجيــة، إذ إن الــدور التــي تقــوم بــه -4

اإلشــراف والرقابــة علــى إعــداد التقــارير الماليــة وعمليــة اإلبــالغ المــالي يــؤدي إلــى دقتهــا وزيــادة 

لية المـــدقق الـــداخلي والخـــارجي، وبالتـــالي طمأنـــة شـــفافيتها وموضـــوعيتها، وأيضـــًا تـــدعيم اســـتقال

، 2006مان، يســـل(أصـــحاب المصـــالح مـــن المســـتثمرين والمقرضـــين والمســـاهمين وزيـــادة ثقـــتهم 

 .)144ص

  :أهداف لجان التدقيق

يصعب تحديد أهداف دقيقة للجان التدقيق إذ تختلف هذه األهداف حسب مهمـات ووظـائف 

لمختلفـة والجهــات التـي تقــوم باختيــار أعضـائها واألغــراض التــي هـذه اللجــان فـي الشــركات والبيئــات ا

 Persaud and)تســعى إلــى تحقيقهــا والمعــايير المتبعــة فــي اختيــار األعضــاء، ومــن وجهــة نظــر 

Mason, 2000 P. 7)تتمثل أهداف لجنة التدقيق في  أربعة  عناصر رئيسة هي ، :  

  .علية وموضوعيةمساعدة المدقق الخارجي في إتمام أعماله بكفاءة وفا -1

 .اإلشراف التام على النظم المالية والرقابية للشركة -2
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مراجعـــة السياســـات والممارســـات المحاســـبية المتبعـــة مـــن أجـــل اختيـــار السياســـات المحاســـبية  -3

 . األكثر مالءمة، وتقديم التوصية إلى مجلس اإلدارة بالمصادقة على البيانات المالية السنوية

 .ة بتعيين مدقق الحسابات الخارجي وتحديد أتعابهالتوصية إلى الهيئة  العام -4

، أن الهـدف األساسـي هـو إحـداث (Goodwin & Ceow, 2002, p. 223)كمـا يـرى 

مهــم فــي فاعليــة التــدقيق الخــارجي ونزاهــة البيانــات الماليــة وكشــف اإلدارة فــي حــاالت الغــش تــأثير 

األساسـي مـن تشــكيل  ، إن الهـدف(Menon & Williams, 1994, p. 123)أمـا . واالحتيـال

لجــان التــدقيق هــي تحقيــق اســتقاللية ونزاهــة الوظيفــة الماليــة، وتحســين فاعليــة وكفــاءة مجلــس اإلدارة 

واســتقاللية المــدقق الــداخلي والخــارجي عــن اإلدارة كونهــا توجــه تقاريرهــا إلــى لجنــة مختصــة، يتكــون 

يــة مصــالح المســتثمرين أعضــاؤها مــن مــديرين خــارجيين، وتعمــل علــى تحســين جــودة التــدقيق وحما

  .الذين يعتمدون على البيانات المالية المدققة

، أن الهدف من تشـكيل لجـان التـدقيق يكمـن (Sawyer, et, al., 2003, p. 1328)ويرى 

في مساعدة مجلس اإلدارة على إنجاز مهماته الرقابية على أنظمة الرقابة الداخليـة وأعمـال  التـدقيق 

لتأكـــد مـــن أن الشـــركة تقـــوم بأعمالهـــا حســـب األنظمـــة والقـــوانين وقواعـــد وعمليـــات اإلبـــالغ المـــالي وا

الســلوك المطبقــة، وأن اللجنــة لهــا ســلطة التحقيــق فــي أي أمــور تقــع ضــمن مســؤولياتها، واالحتفــاظ 

ــــى كافــــة  ــــع التخصصــــات  الالزمــــة لتقــــديم المشــــورة، والحصــــول عل بمستشــــارين مســــتقلين مــــن جمي

  .ا من خارج  الشركة أو داخلهاالمعلومات المطلوبة لتحقيق أهدافه

، فيـرون أن الهـدف األساسـي مـن تشـكيل لجـان (Coletti, et, al., 2005, p. 496)أمـا 

التــدقيق يتمثـــل فـــي تطبيـــق أنظمــة رقابـــة قويـــة تعتمـــد علـــى التغذيــة العكســـية وتبـــادل المعلومـــات مـــع 

واألطــراف جميــع العــاملين  اإلدارات واألقســام المختلفــة، مــن أجــل تحقيــق  التعــاون وزيــادة الثقــة بــين

  .األخرى في الشركة
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  : لذا يمكن تلخيص أهداف لجنة التدقيق حسب رأي الباحث على النحو اآلتي

الغايــة مــن تشــكيل لجــان التــدقيق مــن خــالل تنســيق المســؤوليات والمهمــات المترتبــة تحقيــق  -1

حصـــول  نعلـــى كـــل مـــن مجلـــس اإلدارة والمـــدقق الـــداخلي والخـــارجي واإلدارة التنفيذيـــة دو 

وبالتـالي الحـد مـن . تداخل في الصالحيات والسلطات باإلضافة إلى المهمـات والمسـؤوليات

  .منازعات وخالفات بين تلك السلطاتحصول 

ضمان استقاللية كل من المـدقق الخـارجي والمـدقق الـداخلي وفاعليتهمـا والتحقـق مـن كفـاءة  -2

عــــب والغــــش واالحتيــــال أو أنظمــــة الشــــركة للحيلولــــة دون وقــــوع أي نــــوع مــــن حــــاالت التال

 . اإلهمال

الوصــول إلــى بيانــات ماليــة تتســم بالنزاهــة والشــفافية مــن أجــل كســب ثقــة الجهــات المســتفيدة  -3

 .من تلك البيانات

حماية العاملين في الشركة والمساهمين مـن خـالل الـدور الـذي تقـوم بـه اللجنـة فـي عمليـات  -4

ومـدى تطابقهـا مـع األنظمـة والقـوانين  اإلشراف والرقابة علـى السياسـات المتبعـة فـي الشـركة

 .والتشريعات المنصوص عليها من قبل الجهات المختصة



 42

  :النظام األساسي للجنة التدقيق

اعدة مجلـس اإلدارة للقيـام بمهماتـه اإلشـرافية وذلـك الوظيفة األساسية للجنة التدقيق هي مسـ"

همين والعمليــات المتعلقــة بإعــداد عــن طريــق مراجعــة المعلومــات الماليــة التــي يــتم نشــرها علــى المســا

التقارير المالية واألنظمة الخاصة باإلفصاح، ومراجعة نظام الرقابة الداخلية الذي قام مجلـس اإلدارة 

واإلدارة بإنشــــائه، ومراجعــــة أداء وظيفــــة المراجعــــة الداخليــــة بالشــــركة والتأكــــد مــــن اســــتقالل المــــدقق 

والسياســــات تلتــــزم بتطبيــــق المتطلبــــات القانونيــــة  الخــــارجي، باإلضــــافة إلــــى التأكــــد مــــن أن الشــــركة

ولكي تقوم لجنة التـدقيق بـأداء تلـك المهمـات، يجـب أن يكـون هنـاك اتصـال مسـتمر بينهـا . السلوكية

  ".وبين مجلس اإلدارة وكل من المدقق الداخلي والخارجي

العلـم بـأن وللجنة التدقيق جميع السلطات والمسؤوليات الواردة في هذا النظام األساسي، مـع 

لــيس مــن واجبــات لجنــة التــدقيق تقــديم خبــرات أو المشــاركة فــي أداء وظيفــة التــدقيق أو تحديــد مــا إذا 

كانت القوائم المالية للشركة كاملـة ودقيقـة ومتفقـة مـع المبـادئ المحاسـبية المتعـارف عليهـا، ألن تلـك 

يق بـأداء مسـئولياتها، يجـب المسؤولية تخص إدارة الشـركة والمـدقق الخـارجي، ولكـي تقـوم لجنـة التـدق

أن يكـــون لـــديها المرونـــة الكافيـــة لكـــي تـــتمكن مـــن التعامـــل مـــع المتغيـــرات والظـــروف  الجديـــدة التـــي 

  )130-127، ص 2006سليمان، (تواجهها الشركة 

  :مهام لجان التدقيق

تعــددت الجهــات التــي قامــت بتحديــد مهمــات لجــان التــدقيق، وبالتــالي ال يوجــد نمــوذج موحــد 

مهمــات، إذ تختلــف بــاختالف البيئــات، ووفقــًا للجهــات التــي نصــت عليهــا، لــذلك ســيتم عــرض لتلــك ال

  .نماذج مختلفة لتلك المهام كما أقّرتها جهات متخصصة ذات العالقة
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  ):2006، سميث(مهام لجان التدقيق وفقًا لتقرير 

بـل مجلـس تحددت مهام هذه اللجان وفقًا لتقريـر سـميث الـذي أصـدرته اللجنـة المشـكلة مـن ق

  :بما يلي (FRC)اإلبالغ المالي في بريطانيا 

  : وتتمثل في األمور التالية: مهام تتعلق بعمليات اإلبالغ المالي -1

مراجعــــة قضــــايا اإلبــــالغ المــــالي ابتــــداًء مــــن اإلشــــراف علــــى تحضــــير اإلدارة للبيانــــات الماليــــة  .أ 

   .واكتمال اإلفصاح عن هذه البيانات كد من وضوحأوالمرحلية، والت

مراجعــة التقــديرات المحاســبة والتغييــر فــي السياســات المحاســبية المتبعــة، والوقــوف علــى وجهــة  .ب 

عـــدم اقتنــاع  اللجنـــة بــأي مـــن نظــر المـــدقق  الخــارجي فـــي اتبــاع هـــذه السياســات، وفـــي  حالــة 

 .األمور المختلف عليها، تقوم بنقل وجهة نظرها إلى مجلس اإلدارة

  :داخلية وٕادارة المخاطرمهام تتعلق بأنظمة الرقابة ال -2

تقوم اللجنة بمراجعة كفاءة وفاعلية أنظمـة الرقابـة الداخليـة وٕادارة المخـاطر، وفـي حالـة عـدم 

وجود تلـك الوظيفـة يـتم دراسـة الحاجـة إلـى هـذه الوظيفـة سـنويًا، وعمليـة تعيـين وٕانهـاء خـدمات مـدير 

  : التدقيق الداخلي المهمات التالية التدقيق الداخلي من مهمات اللجنة، وتتطلب عملية مراقبة أنشطة

وجــود اتصــال مباشــر بــين مــدير التــدقيق الــداخلي وكــل مــن لجنــة التــدقيق الــذي يكــون مســؤوًال  .أ 

  .أمامها، ومع رئيس مجلس اإلدارة ةمباشر 

 .مراجعة وتقييم خطة التدقيق الداخلي .ب 

 .استالم التقارير الخاصة بنتائج عمل المدققين الداخليين على أساس دوري .ج 

 .مراجعة ومراقبة استجابة اإلدارة لتوصيات ونتائج أعمال التدقيق الداخلي .د 

 .عقد اجتماع سنوي واحد على األقل مع مدير التدقيق الداخلي بدون حضور اإلدارة .ه 

 .مراقبة وتقييم دور وفاعلية التدقيق الداخلي في البيئة الكلية لنظام إدارة مخاطر الشركة .و 
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  :الخارجي مهام تتعلق بأعمال التدقيق -3

بــين التقريــر أن الجهــة المســؤولة عــن اإلشــراف علــى عالقــات الشــركة مــع المــدقق الخــارجي 

  : هي لجنة التدقيق، وتتبلور مسؤولياتها عن ذلك باآلتي

تقـــوم اللجنـــة بترشـــيح تعيـــين أو إعـــادة تعيـــين أو عـــزل المـــدقق الخـــارجي لمجلـــس اإلدارة، ويقـــوم  .أ 

  .للمساهمين للمصادقة على توصيات اللجنة المجلس برفع التوصية للجمعية العامة

تقوم اللجنة بتقييم مؤهالت وخبرات المدقق الخارجي، وتقوم بتقييم فاعلية التدقيق في نهايـة كـل  .ب 

 .دورة تدقيق، ومراجعة استقاللية المدقق الخارجي سنوياً 

 .استقصاء أسباب استقالة المدقق، وتبحث في أي إجراء يمكن اتخاذه حيال ذلك .ج 

اللجنــة علــى شــروط تكليــف المــدقق وتحديــد أتعابــه، ومالءمــة تلــك األتعــاب مــع أنشــطة  تصــادق .د 

 .التدقيق المنفذة

اد المقترحـة و تتأكد اللجنـة مـن وجـود برنـامج مالئـم للتـدقيق يحـدد مسـتويات األهميـة النسـبية والمـ .ه 

 .في بداية كل دورة تدقيق

عه القضايا التي تم حّلهـا والقضـايا مراجعة نتائج أعمال التدقيق مع المدقق الخارجي، وتبحث م .و 

 . المعلقة

مراجعة مستويات األخطاء واستجابة اإلدارة لمالحظات ومقترحات المدقق الخارجي، والحصول  .ز 

 . على تفسيرات من المدقق واإلدارة في حالة عدم تسوية أخطاء معينة

ن المـدقق إلـى مجلـس مراجعة رسالة التمثيل قبل توقيعها مـن اإلدارة، وخطـاب اإلدارة المرسـل مـ .ح 

 . اإلدارة
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تقييم فاعلية أعمال التـدقيق الخـارجي فـي نهايـة كـل دورة تـدقيق، والتأكـد مـن قيـام المـدقق بتنفيـذ  .ط 

خطة التدقيق الموضوعة، ومراجعة التقديرات المحاسبية الرئيسة مع المـدقق ومـدى قناعتـه بهـذه 

 .التقديرات، ومعرفة ردوده على أسئلة لجنة التدقيق

  :م تتعلق بتكليف المدقق الخارجي بتقديم الخدمات االستشاريةمها -4

تقوم اللجنة بالتأكد من أن عالقة المدقق الخارجي بالشركة وتقيمه الخدمات االستشـارية لهـا 

ال تفسد استقالليته، وأنه ال يوجد للمدقق عالقـات عمـل أو صـالت قرابـة عائليـة أو عالقـات وظيفيـة 

يــق التعاقــب بالتزامــه بمتطلبــات االســتقاللية الالزمــة، بمــا فــي ذلــك تط مــع أي مــن المــديرين، وتراقــب

  :الدوري لشريك التدقيق، ويجب أن تدرس األمور اآلتية على األخص

  .التأكد من أن مهارات المدقق وخبراته العملية تجعله األنسب لتقديم الخدمة .أ 

ق سياســة واضــحة مــن خــالل وضــع وتطبيــ. تحديــد طبيعــة الخــدمات االستشــارية المســموح بهــا .ب 

 .لذلك، والتأكد من مالءمة األتعاب المدفوعة عنها

 . وضع معيار يحكم تحديد مكافأة األفراد الذين يقومون بهذه األعمال .ج 

 . التأكد من أن المدقق ال يقوم بخدمات تمثل أنشطة مطلوبة منه أصالً  .د 

 .عن الشركةيجب أن ال يترتب على هذه الخدمات القيام باتخاذ قرارات إدارية نيابة  .ه 

يجـــب أن ال يترتـــب علـــى الخـــدمات المشـــتراة تحقيـــق مصـــالح متبادلـــة بـــين المـــدقق واإلدارة، وال  .و 

 . ينظر للمدقق وكأنه المحامي للشركة

  : مهام تتعلق باالتصاالت مع المساهمين -5

ـــدقيق، يحتـــوي  ـــة الت ـــى قســـم منفصـــل يوضـــح دور ومســـؤوليات لجن تقريـــر مجلـــس اإلدارة عل

  .مت بها في تحمل مسؤولياتهاواألعمال التي قا

  .يجب أن يدرج في تقرير المجلس ملخص عن دور اللجنة .أ 
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 . أن تدرج أسماء ومؤهالت أعضاء اللجنة خالل الفترةيجب  .ب 

 .يجب أن يذكر عدد اجتماعات اللجنة التي عقدتها وذكر أسماء الحضور في كل اجتماع .ج 

 .يجب أن يوضح التقرير كيفية تحمل اللجنة لمسؤولياتها .د 

جــــب حضــــور رئــــيس لجنـــــة التــــدقيق اجتمــــاع الهيئــــة العامـــــة للمســــاهمين، للقيــــام بــــالرد علـــــى ي .ه 

 Audit)استفســـارات وأســـئلة المســـاهمين حـــول القضـــايا التـــي تقـــع ضـــمن مســـؤوليات اللجنـــة 

Committees Combined Code Guidance, 2003). 

  :مهام لجان التدقيق وفقًا للحاكمية المؤسسية

مــن المتطلبــات المهمــة لتحقيــق مبــادئ الحاكميــة المؤسســية وعليــه  تعــد مهــام لجــان التــدقيق

  : تتمثل تلك المهام وفقًا لتلك المبادئ على النحو اآلتي

وضع اإلجراءات المتعلقة بالمحافظة والتأكد من مدى التزام الشركة بتطبيق المتطلبات الخاصة  .1

  . بنظام  الرقابة المحاسبية ووظيفة المراجعة الداخلية

تقيــيم ســنوي ألداء اللجنــة لتحديــد مــا إذا كانــت اللجنــة تقــوم بــأداء وظائفهــا بفاعليــة أم ال، إجــراء  .2

 . وما هي المشاكل التي تواجهها

إجــراء المحادثــات والمناقشــات المتعلقــة بــاألمور التــي تقــع ضــمن مســئولية اللجنــة، وللجنــة كافــة  .3

أو أي موظف آخر، وللجنـة الحـق الصالحيات المتعلقة باالتصال بالمديرين التنفيذيين بالشركة 

 .في االستعانة بأي من المستشارين الخارجيين لمساعدتها في أداء مهماتها

ز أكثــر مــن ذلــك، وذلــك فــي الحــاالت الضــرورية التــي و تجتمــع اللجنــة أربــع مــرات ســنوية، ويجــ .4

 .تتطلب ذلك

اإلدارة مــــع تقــــدم اللجنــــة تقاريرهــــا المتعلقــــة بالموضــــوعات التــــي قامــــت بمناقشــــتها إلــــى مجلــــس  .5

 .مجموعة من التوصيات التي تراها مناسبة
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يجب على اللجنة وبشكل سنوي، مراجعة وتعديل النظام األساسي الخـاص بهـا وذلـك فـي ضـوء  .6

 .المتغيرات الجديدة في بيئة األعمال

االجتمــاع بصــفة مســتقلة مــع كــل مــن المــدقق الخــارجي، رئــيس قســم المراجعــة الداخليــة، اإلدارة  .7

 .اقشة األمور التي ترى اللجنة ضرورة مناقشتها بصفة منفردة معهموذلك بهدف من

  ).2006سليمان، (مناقشة القوائم والتقارير المالية التي تم مراجعتها مع مجلس اإلدارة  .8

  :مهمات لجان التدقيق وفقا للتشريعات األردنية

عــايير مــن تعليمــات إفصــاح الشــركات المصــدرة والم) 2004(لعــام ) 15(نصــت المــادة رقــم 

) 1/3/2004(الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية األردنية التي سرى تطبيقها بتـاريخ 

  :على مهمات لجان التدقيق، والتي تتمثل باآلتي

تقـــوم اللجنـــة بمتابعـــة مـــدى تقيـــد الشـــركة بقـــانون األوراق الماليـــة واألنظمـــة والتعليمـــات الصـــادرة  -1

 .بموجبه

 .رير الدورية قبل عرضها على اإلدارة وتقديم التوصيات بشأنهاتقوم اللجنة بدراسة التقا -2

تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بـاألمور المرتبطـة بـإجراءات التـدقيق الخـارجي،  -3

 .وعمل المدقق الخارجي

 تقوم اللجنـة بالتوصـية لمجلـس اإلدارة فيمـا يتعلـق بـاألمور المرتبطـة بـإجراءات التـدقيق الـداخلي، -4

  .وعمل المدقق الخارجي

أن تتأكـــد اللجنـــة مـــن عـــدم وجـــود أي تضـــارب فـــي المصـــالح قـــد يـــنجم عـــن قيـــام الشـــركة بعقـــد  -5

 .الصفقات أو إبرام العقود أو الدخول في مشروعات مع األطراف ذوي العالقة

 .تؤدي اللجنة المهمات التي قد يقررها مجلس اإلدارة تبعا لظروف ونشاط الشركة -6
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متعلقــة بترشــيح مــدقق الحســابات الخــارجي والتأكــد مــن اســتيفائه لشــروط الهيئــة مناقشــة األمــور ال -7

وعــدم وجــود مــا يــؤثر علــى اســتقالليته ومــدى تــأثير أيــة أعمــال أخــرى يقــوم بهــا لحســاب الشــركة 

 .على هذه االستقاللية

بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات بما في ذلك مالحظاتـه ومقترحاتـه وتحفظاتـه ومتابعـة  -8

 .استجابة إدارة الشركة لها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة مدى

مراجعـة مراســالت الشــركة مـع مــدقق الحســابات الخـارجي وتقيــيم مــا يـرد فيهــا وٕابــداء المالحظــات  -9

 .والتوصيات بشأنها

 .متابعة ومراجعة أي تغيير في السياسات المحاسبية المتبعة - 10

حســــابات الشــــركة جــــراء عمليــــات التــــدقيق أو نتيجــــة متابعــــة ومراجعــــة أي تغييــــر يطــــرأ علــــى  - 11

 .لمقترحات مدقق الحسابات

دراسة خطة عمل مدقق الحسابات والتأكد من أن الشـركة تـوفر لـه كافـة التسـهيالت الضـرورية  - 12

 .للقيام بعمله

دراسة وتقييم إجراءات الرقابـة الداخليـة واإلطـالع علـى تقيـيم المـدقق الخـارجي لهـذه اإلجـراءات  - 13

ع على تقارير الرقابة الداخلية وال سيما تلك المتعلقة بأي مخالفـات تظهـر نتيجـة لعمـل واإلطال

 .المدقق الداخلي

 .مراجعة ومتابعة وتقييم أنظمة الرقابة المالية والتدقيق الداخلي وٕادارة المخاطر في الشركة - 14

ة المخــاطر مراجعــة ومتابعــة تطبيــق خطــة عمــل أنظمــة الرقابــة الماليــة والتــدقيق الــداخلي وٕادار  - 15

  .والتأكد من سالمة سير عمله

مـــن قـــانون هيئـــة األوراق ) 15(لـــنفس المـــادة رقـــم ) هــــ(كمـــا أشـــارت التعليمـــات فـــي النقطـــة 

  :صالحيات اللجنة على النحو اآلتي) 2004(المالية لعام 
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طلــب أي معلومــات مــن مــوظفي الشــركة وعلــى المــوظفين التعــاون علــى تــوفير هــذه المعلومــات  -أ

  .ودقيق بشكل كامل

  .ة أو الفنية من أي مستشار خارجييطلب المشورة القانونية أو المالية أو اإلدار  -ب

طلــب حضــور أي موظــف فــي الشــركة إذا مــا أرادت اللجنــة ضــرورة مناقشــته بــأي أمــور تتعلــق  -ج

  .بعمله في الشركة، ولها كذلك أن تستوضح منه أو تطلب رأيه خطيا

  .ح مدقق الحسابات الخارجي لالنتخاب من قبل الهيئة العامةالتوصية لمجلس اإلدارة بترشي -هـ

  .ترشيح تعيين المدقق الداخلي للشركة -و

  :الشروط الواجب توفرها في لجان التدقيق

تعد الشروط الواجـب توفرهـا فـي لجـان التـدقيق مـن الركـائز المهمـة جـدا فـي تفعيـل دور تلـك 

جميـع التشـريعات والقـوانين المنصـوص عليهـا مـن اللجان في أداء مهماتهـا وصـالحياتها، إذ توافقـت 

الجهــات المعنيــة بهــذا الموضــوع مــن حيــث الجــوهر فعلــى ســبيل المثــال أجمعــت التشــريعات العالميــة 

والمحليــة علــى أن يقــوم مجلــس إدارة الشــركة المســاهمة العامــة بتشــكيل لجنــة التــدقيق، ولكــن اختلفــت 

عـن  اللجنـةفبعضـها اشـترط أن ال يقـل عـدد أعضـاء في الحيثية التي يجـب أن تكـون عليهـا اللجنـة، 

ثالثـــة مثـــل لجنـــة كـــادبوري، وآخـــرون طـــالبوا بـــأن يكـــون عـــدد أعضـــاء اللجنـــة مـــن ثالثـــة إلـــى ســـبعة 

وآخـرون ربطهــا  (NYSE) (New York Stock Exchange)أعضـاء مثـل بورصــة نيويـورك 

يكـون عضـوا واحـدا مسـتقال مـن بطبيعة وحجم الشركة، أما بالنسبة لالستقاللية فمـنهم مـن طالـب أن 

أعضاء اللجنة، بينما اشترط بعضهم أن يكون جميع أعضـاء اللجنـة مسـتقلين مثـل بورصـة نيويـورك 

لـــألوراق الماليـــة، فـــي حـــين اشـــترط آخـــرون أن تكـــون أغلبيـــة اللجنـــة مـــن األعضـــاء المســـتقلين مثـــل 

للجنــــة مثــــل ، وبعضــــهم اشــــترط أو طالــــب بوجــــود دليــــل أو ميثــــاق مكتــــوب (NASDAQ)بورصــــة 

، واآلخـــرون لـــم يشـــترط أو )ســـميث(بورصـــة نيويـــورك لـــألوراق الماليـــة والحاكميـــة المؤسســـية وتقريـــر 
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يطالــب بــذلك مثــل هيئــة األوراق األردنيــة، وينطبــق ذلــك علــى بقيــة الشــروط بالنســبة للخبــرات الماليــة 

فيمـا يلـي عـرض والمحاسبية وعدد االجتماعات التـي تقـوم بهـا اللجنـة فـي اخـتالف وجهـات النظـر، و 

لتلــك الشــروط مــن أجــل تــوفير شــروط الحاكميــة المؤسســية وتعليمــات اإلفصــاح للشــركات المصــدرة 

ومعــــايير المحاســــبة ومعــــايير التــــدقيق الصــــادرة عــــن هيئــــة األوراق الماليــــة األردنيــــة، وأيضــــا مفهــــوم 

  ، وتعليمات اإلفصاح(NASDAQ)االستقاللية من وجهة نظر بورصة 

ة لتــوفير الحاكميــة المؤسســية وفقــا لمتطلبــات ســوق ناســداك شــروط اللجنــة الالزمــ

  :لألوراق المالية

  :تحقق اللجنة شروط الحاكمية المؤسسية، يتوجب توفر ما يلي لكي

  .أن يتم تعيين أعضاء لجنة التدقيق عن طريق مجلس اإلدارة -1

 .أن تتكون لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء على األقل -2

المستقلين غير التنفيذيين من أعضاء مجلس اإلدارة، وقد اشترط  أن تتكون اللجنة من األعضاء -3

أن يكون جميع أعضاء لجنة التدقيق مستقلين وأن تفصح الشركة  (Sarbanes Oxley)قانون 

فــي حالــة وجــود خبيــر مــالي عضــوا فــي اللجنــة، وعــن األعضــاء البــاقين وٕالمــام اللجنــة بــاألمور 

عمل المدققين ومناقشة نقاط الخالف المتعلقة بالتقارير  المالية، والضبط والرقابة واإلشراف على

الماليــة بــين اإلدارة والمــدقق الخــارجي علــى اعتبــار أن لجنــة التــدقيق هــي العميــل الحقيقــي التــي 

التـــدقيق هـــي العميـــل يتعامـــل معـــه المـــدقق، لـــذلك فقـــد عـــزز هـــذا القـــانون اســـتقاللية ودور لجنـــة 

ك فقــد عــزز هــذا القــانون اســتقاللية ودور لجنــة التــدقيق ي يتعامــل معــه المــدقق، لــذلالحقيقــي الــذ

، كمـا سـاهمت لجنـة (Ritten Berj, 2004, p. 21, 22, 23)واسـتقاللية المـدقق الخـارجي 

التـدقيق فــي تطـوير اســتقاللية المـدقق الخــارجي بمعــزل عـن إدارة الشــركة، كمـا قامــت التشــريعات 

لي، ومرتبطـــة مـــع لجـــان التـــدقيق إذ أن األمريكيـــة علـــى وضـــع تعليمـــات خاصـــة بالتـــدقيق الـــداخ
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، المتعلقــة باســتقاللية المــدقق (Sarbanes & Oxley)التشــريعات الموضــوعة مــن قبــل لجنــة 

 .(Drexler, 2002, p. 1-2)الداخلي غير كافية 

وتعــد االســتقاللية أحــد الشــروط المهمــة الواجــب توفرهــا فــي أعضــاء لجــان التــدقيق، إذ يعــد 

ستقل حسب تعليمات اإلدراج في بورصة ناسداك إذا توفر لديه واحد مما عضو لجنة التدقيق غير م

  :يلي

إذا كان موظفا لدى الشركة التي هو عضو لجنة تدقيق فيها أو إحـدى الشـركات التابعـة لهـا فـي  •

  .السنة الحالية أو السنوات الثالث السابقة

لشركات التابعة لها يزيد إذا قبل تعويضا من الشركة التي هو عضو لجنة تدقيق فيها أو إحدى ا •

ألــف دوالر أمريكــي خــالل الســنة الماليــة الســابقة، باســتثناء التعــويض المســتلم لكونــه ) 60(علــى 

 .عضو مجلس إدارة من نظام التقاعد أو التعويضات غير االختيارية

إذا كـــان أحـــد أفـــراد العائلـــة المباشـــرين موظفـــا كمـــدير تنفيـــذي لـــدى الشـــركة أو إحـــدى الشـــركات  •

 .عة لهاالتاب

ن مـديرا تنفيـذيا ألحـد مؤسسـات األعمـال كـاإذا كان شريكا، أو مـن حملـة األسـهم المسـيطرين أو  •

الهادفة للربح والتي قامت الشركة، التي هو عضو لجنة تدقيق فيها، باستالم أو دفـع مبـالغ تزيـد 

هما أكثر أي) ألف دوالر أمريكي 200(من إجمالي اإليرادات الموحدة لتلك السنة أو %) 5(على 

 .خالل السنوات الثالث السابقة

أحد التنفيذيين في الشركة كإذا كان موظفا بوظيفة تنفيذية لمؤسسة أخرى وفي الوقت ذاته يعمل  •

 .التي هو عضو لجنة تدقيق فيها بلجنة التعويضات بتلك المؤسسة

نتيجة  أن تقتصر المكافآت التي يحصل عليها أعضاء اللجنة، فقط على مصروفاتهم الشخصية -4

 .خدمتهم في مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق
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وعلـى األقـل، . فر فـي أعضـاء اللجنـة الخبـرة الماليـة المناسـبة التـي يحـددها مجلـس اإلدارةأن تتو  -5

يجب أن يكون عضو اللجنة لديه الخبرة بطبيعة أعمال لجنة التـدقيق الماليـة والتـي يـتم تحديـدها 

 .بها الشركة أسهمهامن قبل بورصة األوراق المالية المقيدة 

أن يقوم مجلس اإلدارة باختيار رئيس لجنة التدقيق الذي يكون مسـؤوال عـن اإلعـداد الجتماعـات  -6

 .)*(اللجنة وعرض الموضوعات عليها

شروط اللجنة الالزمة لتوفير الحاكميـة المؤسسـية وفقـا لتعليمـات اإلفصـاح اللشـركات 

  :ئة األوراق الماليةالمصدرة ومعايير المحاسبة ومعايير التدقيق لهي

ــــم  ــــة األوراق الماليــــة الخاصــــة بتعليمــــات اإلفصــــاح ) 15(نصــــت المــــادة رق ــــانون هيئ مــــن ق

  :اآلتي) 2004(للشركات المصدرة ومعايير المحاسبة ومعايير التدقيق لعام 

على مجلس إدارة الشركة المصدرة تشكيل لجنة تدقيق من ثالثة أعضاء من أعضائه الطبيعيين  -أ 

ين وتســمية أحــدهم رئيســا للجنــة وٕاعــالم الهيئــة بــذلك وبــأي تغييــرات تحصــل عليهــا غيــر التنفيــذي

 .وأسباب ذلك

 .يعد عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي إذا لم يكن موظفا في الشركة أو يتقاضى راتبا منها -ب 

أن تجتمــع لجنــة التــدقيق بصــفة دوريــة وتقــدم تقاريرهــا إلــى مجلــس اإلدارة علــى أن ال يقــل عــدد  - ج 

 .ا عن أربع مرات في السنة، وأن تدون محاضر هذه االجتماعات بشكل أصولياجتماعاته

  :أوجه القصور في النموذج األردني للجان التدقيق

يمكـن تلخـيص أوجـه القصـور فـي النمـوذج األردنـي الخـاص بالشـروط الـالزم توفرهـا باللجنــة 

  ):1999جمعة، (باألمور التالية 

                                                 
)*(
 the NASDAQ stock market listing requirement, www.nasdaq-amex.com,1999. 
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علــى ضــرورة تــوفر الخبــرات الماليــة والمحاســبية فــي  لــم تــنص التشــريعات األردنيــة نصــا صــريحا -1

  .أعضاء اللجنة

ال يوجـد نـص صـريح ومفصـل فـي التشـريعات األردنيـة يبـين فيـه شـروط االسـتقاللية، خــالف أن  -2

 .يكون غير تنفيذي وال يكون موظفا في الشركة أو يتقاضى راتبا منها

العــــام الـــذي أجازتــــه التشــــريعات إن إمكانيـــة الجمــــع بـــين رئاســــة مجلـــس اإلدارة ووظيفــــة المـــدير  -3

والقــوانين األردنيــة، يتنــاقض مــع شــرط االســتقاللية والحياديــة والموضــوعية فــي اختيــار أعضــاء 

 .اللجنة

ال يوجـــد فــــي التشــــريعات األردنيــــة مـــا يبــــين آليــــة تحديــــد أتعــــاب لجنـــة التــــدقيق، كمــــا لــــم تخــــول  -4

نــة التــدقيق وآليــة تحديــدها كمــا التشــريعات األردنيــة صــالحية تحديــد أتعــاب المــدقق الخــارجي للج

 .هو الحال في التشريعات العالمية

ال توجد جهة رسمية رقابية تتابع مدى تنفيـذ لجنـة التـدقيق لمهماتهـا ومسـؤولياتها ومـدى تحقيقهـا  -5

 .لألهداف المرجوة منها

ــم تــنص التشــريعات والقــوانين األردنيــة علــى وضــع دليــل أو ميثــاق مكتــوب يحــدد فيــه مهمــات  -6 ل

 .يات وصالحيات لجان التدقيق وما يطرأ عليها من تغييرومسؤول

ال توجــد مخالفــات أو عقوبــات منصــوص عليهــا صــراحة فــي التشــريعات والقــوانين األردنيــة علــى  -7

 .الشركات التي ال تقوم بتشكيل لجنة تدقيق

ال يوجد ما يثبت بأن الجهات المعنية التـي تقـوم باإلشـراف علـى تلـك الشـركات قامـت بمخالفتهـا  -8

مــن تعليمــات إدراج األوراق فــي بورصــة ) 3(بســبب عــدم تشــكيل لجنــة تــدقيق علمــا بــأن المــادة 

، قــد نصــت بــأن تشــكيل لجنــة تــدقيق يعــد شــرطا إلدراج أيــة ورقــة ماليــة فــي )2004(عمــان لعــام 

مـن نفـس التعليمـات خولـت هـذا المجلـس سـلطة رفـض طلـب ) د، هــ(البورصة، كما أن الفقـرتين 
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ــ مــن ) 22(داول أو إصــدار لشــركة تخــالف تلــك التعليمــات، كمــا أن المــادة تســجيل أو منــع أي ت

قــــانون األوراق الماليــــة أجــــازت لمجلــــس مفوضــــي هيئــــة األوراق الماليــــة فــــرض غرامــــة ماليــــة ال 

يتجاوز مقـدارها خمسـين ألـف دينـار لمخالفـة هـذا القـانون والقـرارات الصـادرة بمقتضـاه، حتـى فـي 

د مــا يمنــع تســجيل أو مخالفــة أي شــركة مســاهمة عامــة لــم تقــم قــانون الشــركات األردنــي ال يوجــ

بتشكيل لجنة تدقيق فيها حتى أنها تتعارض في موضوع ترشيح المدقق الخارجي مع التشريعات 

 .والقوانين المنصوص في هيئة األوراق المالية

ها فــي ال توجــد مخالفــات أو عقوبــات بحــق لجنــة التــدقيق فــي حالــة إهمالهــا لواجباتهــا ومســؤوليات -9

 .التشريعات األردنية
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  الدراسة الميدانية

  : المقدمة

بعـــد أن تـــم تنـــاول الموضـــوع دور لجنـــة التـــدقيق  فـــي شـــركة اإلســـمنت األردنيـــة الفـــارج فـــي 

  : تحسين نظم الرقابة الداخلية من خالل

 : عمل استبانة مكونة من قسمين -1

من عدة أسئلة عن المؤهل العلمي والتخصـص العلمـي والمسـمى الـوظيفي وعـدد  يتكون:القسم األول

  .سنوات الخبرة وعدد سنوات الخدمة في الشركة

يتكون من ستة أقسـام عـن اإلجـراءات التـي تمارسـها لجنـة التـدقيق، المـؤهالت العلميـة : القسم الثاني

يق وكــذلك الهيكـــل التنظيمــي فـــي الشـــركة والعمليــة لموظفيهـــا والخبــرات العمليـــة لمــوظفي لجنـــة التـــدق

  .المحاسبية واالستقاللية لمدققي الحسابات الداخلي والخارجيوسياستها

  : مجتمع الدراسة -2

 والمحاســبين ومــوظفييتكــون مجتمــع الدراســة مــن المــدراء المــاليين ورؤســاء األقســام المــاليين 

وكـــذلك جميـــع مـــوظفي مكتـــب التـــدقيق دائـــرة الرقابـــة الداخليـــة فـــي شـــركة الفـــارج اإلســـمنت األردنيـــة 

  .استبانة 60الخارجي من مدراء ماليين ورؤساء أقسام ومحاسبين وتم توزيع 

وتم استخدام مجموعة من األدوات اإلحصائية المناسبة الختبار فرضيات الدراسة وذلك من 

  : ويمكن تصنيف هذه االدوات كالتالي SPSSخالل البرنامج اإلحصائي 

وتتضــــــمن التكــــــرارات والنســــــب المئويــــــة والوســــــط الحســــــابي واالنحــــــراف األدوات الوصــــــفية  .1

  .المعياري

لتحليـــل البيانـــات بهـــدف  One sample t-testاألدوات التحليليـــة تـــم اســـتخدام اختبـــار  .2

 .الوصول إلى نتائج الدراسة
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  :خصائص عينة الدراسة

 : المؤهل العلمي )1

  )1(جدول 

  توزيع العينة حسب المؤهل العلمي

  نسبة  تكرار  

  -  -  دبلوم فأقل
  %75.6  31  بكالوريوس
  %24.4  10  ماجستير
  -  -  دكتوراه
  -  -  أخرى

  %100  41  المجموع

مـــن العينـــة مـــن حملـــة  % 24.4مـــن العينـــة مـــن حملـــة البكـــالوريوس، و% 75.6نالحـــظ أن 

  . حملة المؤهالت الجامعية بين أفراد العينةنسبة وأعداد الماجستير مما يدل على ارتفاع 

 : العلمي التخصص )2

  )2(جدول 
  التخصصتوزيع العينة حسب 

  نسبة  تكرار  

  %63.4  26  محاسبة
  -  -  إدارة أعمال

  %9.8  4  اقتصاد
  %26.8  11  علوم مالية ومصرفية

  -  -  أخرى
  %100  41  المجموع

مــن العينــة مــن حملــة العلــوم % 26.8تخصــص محاســبة، ومــن العينــة % 63.4نالحــظ أن 

، وهذا يعني أنهم مؤهلـون للقيـام بمهـام وواجبـات لجـان من حملة االقتصاد المالية والمصرفية والباقي

   التدقيق في الشركات التي يعملون فيها
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 :المسمى الوظيفي )3

  )3(جدول 

  المسمى الوظيفيتوزيع العينة حسب 

  نسبة  تكرار  

  %2.4  1  مدير مالي
  %2.4  1  نائب مدير مالي

  %4.9  2  رئيس قسم المحاسبة
  %65.9  27  محاسب 

مراجعين (أخرى 
  )خارجيين

10  24.4%  

  %100  41  المجموع

مـــــن العينـــــة مـــــدراء % 2.4و%) 65.9(ن و النســـــبة األكبـــــر مـــــن العينـــــة محاســـــبنالحـــــظ أن 

مـــن العينـــة رؤســـاء قســـم المحاســـبة، أمـــا % 4.9مـــن العينـــة نائـــب مـــدير مـــالي، % 2.4ن، وو ييمـــال

   .نين خارجييمن العينة مراجع% 24.4

 :م الحاليهمجال عمل عدد سنوات الخبرة في )4

  )4(جدول 

  الخبرة في العملتوزيع العينة حسب 

  نسبة  تكرار  

  %7.3  3  سنوات 3أقل من 
  %9.8  4  سنوات 6أقل من -3
  %19.5  8  سنوات 9أقل من  -6
  %12.2  5  سنة 12أقل من  -9

  %51.2  21  سنة فأكثر 12
  %100  41  المجموع
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ـــرتهم عـــن % 7.3نالحـــظ أن  ـــة تقـــل خب ـــة تتـــراوح % 9.89ســـنوات، و 3مـــن العين مـــن العين

مــن العينــة تتــراوح خبــرتهم % 19.5و) ســنوات 6أقــل مــن -3(خبــرتهم فــي مجــال العمــل الحــالي بــين 

) ســنة 12أقــل مــن -9(مــن العينــة تتــراوح خبــرتهم بــين % 12.2، و)ســنوات 9أقــل مــن   - 6(مــن 

  . سنة 12والنسبة األكبر من العينة تزيد خبرتهم في العمل الحالي عن 

 

 : عدد سنوات الخدمة من الشركة )5

  )5(جدول 

  رة في الشركةيعدد سنوات الخ توزيع العينة حسب

  نسبة  تكرار  

  %7.3  3  سنوات 5أقل من 
  %31.7  13  سنوات 5-10

  %26.8  11  سنة 11-15
  %19.5  8  سنة 16-20

  %14.6  6  سنة 20أكثر من 
  %100  41  المجموع

مـــن العينـــة تتـــراوح % 31.7ســـنوات، و 5عـــن مـــن العينـــة تقـــل خـــدمتهم % 7.3نالحـــظ أن 

% 19.5سـنة و) 15-11(من العينة تتـراوح خـدمتهم بـين % 26.8سنوات، و) 10-5(خدمتهم بين 

مــن العينــة تزيــد خــدمتهم فــي الشــركة عــن % 14.6ســنة و) 20-16(مــن العينــة تتــراوح خــدمتهم بــين 

  .سنة 20
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  : اختبار الثبات

=  αلقياس مدى ثبات أداة القياس حيث بلغـت قيمـة) اكرونباخ ألف(لقد تم استخدام اختبار 

بالنســــبة  αكمــــا أن قيمــــة%. 60وهــــي نســــبة ممتــــازة كونهــــا أعلــــى مــــن النســــبة المقبولــــة % 88.8

  %.60لمتغيرات الدراسة أعلى من النسبة المقبولة 

  )6(جدول 

  اختبار الثبات

  α  الوظيفة
1  79%  
2  89.5%  
3  65.4%  
4  84.1%  
5  68.4%  
6  85.5%  
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  : عرض نتائج الدراسة

لقــد تــم اســتخراج الوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري لوصــف إجابــات العينــة نحــو الفقــرات 

  : أدناه

   :)1(الفرضية 

تصـــميم نظـــم الرقابـــة الداخليـــة  ال توجــد إجـــراءات تمارســـها لجنـــة التـــدقيق وتـــؤدي إلـــى تحســـين كفـــاءة

  .األردنية الفارجوفاعليتها في شركات اإلسمنت 

  )7(جدول 

   انحراف معياري وسط حسابي الرتبة

2 4.2927 .46065 

ـــــرامج الشـــــركة لضـــــمان التزامهـــــا  .1 ـــــى سياســـــات وب اإلشـــــراف عل
  .بالسلوك والدستور األخالقي

3 4.2927 .84392 

ركة بهــدف تحديـــد نقـــاط دراســة الرقابـــة الداخليــة وفحصـــها بالشـــ .2
  .الضعف

  .دراسة خطط التطوير والتغير في نظم  الرقابة  الداخلية .3 86320. 3.8293 7

  .نظم حماية األصولدراسة  .4 62762. 3.6098 8

  .دراسة نظم الرقابة المحاسبية .5 26365. 4.0732 4

1 4.7805 .41906 

مــل التحقـق مــن أداء مجلـس اإلدارة لمســؤولياته ومراقبـة أداء الع .6
  .في الشركة

5 4.0732 .26365 

ــــــوفر  .7 فحــــــص مــــــدى مالءمــــــة األنظمــــــة والتحقــــــق مــــــن أنهــــــا ت
  .الضمانات الكفيلة بمنع حدوث األخطاء والمخالفات

6 4.0488 .73997 

ـــة  .8 ـــر اإلدارة عـــن فاعليـــة نظـــم الرقابـــة الداخلي تقيـــيم اللجنـــة لتقري
  .للشركة وكفايتها

  متوسط عام 30746. 4.1250  
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إيجابية نحو الفقرات أعاله وذلك ألن متوسـطاتها الحسـابية أكبـر ات العينة نالحظ أن اتجاه

هـي أكثـر الفقـرات موافقـة بمتوسـط حسـابي يبلـغ ) 6(كما تبين أن الفقرة ) 3(من متوسط أداة القياس 

  3.6098  قرات موافقة بمتوسط حسابي يبلغهي أقل الف) 4(بينما الفقرة  4.7805

  :)2(الفرضية 

التدقيق في المحافظـة علـى اسـتقاللية المـدقق الخـارجي والـداخلي وبالتـالي فـي تحسـين ال تسهم لجنة 

  .نظم الرقابة الداخلية

  )8(جدول 

 

    االنحراف المعياري الوسط الحسابي  الرتبة

ــــرة  -1 46065. 4.2927 1 ــــين المراجــــع الخــــارجي ذي الخب ترشــــيح وتعي
  .والكفاءة المالئمة

  .ب المراجع الخارجيتحديد اتعا -2 73501. 2.9024 4
مســـــاعدة المراجـــــع الخـــــارجي فـــــي أداء مهامـــــه  -3 94804. 3.5854 3

  .والمحافظة على استقالله
ــــــــين المراجــــــــع الخــــــــارجي  -4 1.12293 3.8049 2 ــــــــق  التنســــــــيق ب تحقي

  .والداخلي
 متوسط عام 74367. 3.6463 

بي أقـل مـن متوسـط كون متوسطها الحسـا) 2(نالحظ أن اتجاهات  العينة سلبية نحو الفقرة 

اقي الفقـرات وذلـك ألن متوسـطاتها الحسـابية أن اتجاهات العينـة إيجابيـة نحـو بـكما ) 3(أداة القياس 

قـرات موافقـة بمتوسـط حسـابي يبلـغ هي أكثـر الف) 1(كما ان الفقرة ) 3(أكبر من متوسط أداة القياس 

  .2.9024يبلغ هي  أقل الفقرات موافقة بمتوسط حسابي ) 2(بينما الفقرة  4.2927
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  :)3(الفرضية 

ال يتـــأثر دور لجنـــة التـــدقيق بـــالخبرة العلميـــة والعمليـــة لموظفيهـــا وبالتـــالي إلـــى تحســـين نظـــم الرقابـــة 

  .الداخلية

  )9(جدول 

�
  االنحراف المعياري وسط حسابي ا���

  .المعرفة الكافية في السياسات المحاسبية -1 1.32656 3.1220 8

  .معرفة الكافية في األمور الرقابيةال -2 50485. 4.5366 2

  .الخبرات العملية في الشركات المساهمة -3 94223. 3.3659 6

  .تشريعاتوالالمعرفة في القوانين  -4 26365. 4.0732 5

  .درجة البكالوريوس في المحاسبة الحد األدنى .1 41906. 4.7805 1

  .ىدرجة الماجستير في المحاسبة الحد األدن .2 47112. 4.3171 2

  .درجة الدكتوراه في المحاسبة الحد األدنى .3 73501. 4.0976 3

  .وغيرها CPAلشهادات العملية  .4 73501. 4.0976 4
م 40299. 4.0488 � ����� 

 

العينة إيجابية نحو الفقرات أعاله وذلك ألن متوسـطاتها الحسـابية أكبـر نالحظ أن اتجاهات 

هـــي أكثـــر الفقـــرات موافقـــة بمتوســـط حســـابي يبلـــغ ) 2(كمـــا أن الفقـــرة ) 3(مـــن متوســـط أداة القيـــاس 

  .3.122هي أقل الفقرات موافقة بمتوسط حسابي يبلغ  (b1)بينما الفقرة  4.781
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  ):4(الفرضية 

ال يتأثر دور لجنة التدقيق بالهيكل التنظيمي لدى الشركة وبالتالي ال يؤدي إلى تحسين نظم الرقابة 

 . الداخلية

  )10(جدول 

 

�
  انحراف معياري سابيوسط ح ا���

2 4.5366 .50485 

وجود هيكـل تنظيمـي فـي الشـركة واضـح يسـهل عمـل لجنـة  .1
  .التدقيق

  .بيان أهمية موقع لجنة التدقيق في الهيكل التنظيمي .2 43477. 4.7561 1

  .االرتباط  المباشر لدائرة الرقابة الداخلية في لجنة التدقيق .3 50485. 4.5366 3

  .أهمية الرقابة الداخلية في الهيكل التنظيميبيان  .4 47112. 4.3171 4

5 3.8293 .54325 

وجـــود هيكـــل تنظيمـــي واضـــح يســـهل عمليـــة االتصـــال بـــين  .5
  .اإلدارات في الشركة

 متوسط عام 19229. 4.3951 

 

نالحظ أن اتجاهات العينة إيجابية نحو الفقرات أعاله وذلك ألن متوسـطاتها الحسـابية أكبـر 

هــي أكثــر الفقــرات موافقــة بمتوســط حســابي  (d2)كمــا تبــين أن الفقــرة ) 3(س مــن متوســط  أداة القيــا

  .3.8293هي أقل الفقرات موافقة بمتوسط حسابي يبلغ  (d5)بينما الفقرة  4.7561يبلغ 
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  ):5(الفرضية 

ـــة والسياســـات المحاســـبية  ـــة وكفـــاءة الرقابـــة الداخلي ـــة إحصـــائية بـــين فاعلي ال توجـــد عالقـــة ذات دالل

 . سين فاعلية نظم الرقابة الداخليةوبالتالي تح

  )11( جدول

   انحراف معياري وسط حسابي الرتبة

2 4.0732 .26365  
التأكــد مــن أنــه تــم اإلفصــاح عــن التغيــرات فــي السياســات  .1

  .المحاسبية

1 4.0732 .26365 
تقيـــــيم سياســـــات اإلفصـــــاح المطبقـــــة فـــــي ضـــــوء أهـــــداف   .2

  .التقارير المالية وغاياتها

3 3.3659 .62274 
تسوية قضايا اإلفصـاح بنـاء علـى رأي مراجـع الحسـابات  .3

  .الخارجي

4 3.8049 1.12293 
مناقشـــة التقـــارير الماليـــة الربعيـــة والســـنوية مـــع األطـــراف  .4

  .المعنية في الشركة

 متوسط عام 47906. 3.8293 5

ر نالحظ أن اتجاهات العينة إيجابية نحو الفقرات أعاله وذلك ألن متوسـطاتها الحسـابية أكبـ

همــا أكثــر الفقــرات موافقــة بمتوســط حســابي يبلــغ ) 2(، )1(كمــا أن الفقــرة . مــن متوســط أداة القيــاس

  .3.3659هي أقل الفقرات موافقة بمتوسط حسابي يبلغ ) 3(بينما الفقرة  4.0732
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  ):6(الفرضية 

بأنشــطة  وٕادارة الشــركات فيمــا يتعلــق مــدققي الحســاباتال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين آراء 

 .لجنة التدقيق ودورها في تحسين كفاءة نظم الرقابة الداخلي

  )12( جدول 

    انحراف معياري وسط حسابي الرتبة

  .اإلشراف على خدمات التأكيد التي يقدمها المراجع  الخارجي  -5 46065. 4.2927 3

2 4.3171 .47112 
ات مناقشـــة المراجـــع الخــــارجي بمـــدى فعاليــــة السياســـات والممارســــ -6

  .المحاسبية المطبقة

6 3.3659 .62274 
المشــــاركة فــــي تعيــــين مــــوظفي قســــم المراجعــــة الداخليــــة وتــــرقيتهم  -7

  .وتغييرهم في ضوء كفاءتهم ومؤهالتهم

  .فحص نشاطات المراجعة الداخلية ومراجعتها -8  88207. 3.8537 5

1 4.5366 .50485  
القــرارات المتعلقــة التأكــد مــن اســتقاللية المــدقق الخــارجي فــي اتخــاذ  -9

  .بمصالح األطراف التي تتعامل مع الشركة وحمايتها

  .التأكد من استقاللية المراجع الداخلي وعدم الحياد لإلدارة -10 46065. 4.2927 4

 متوسط عام 44661. 4.1098 

  

نالحظ أن اتجاهات العينة إيجابية نحو الفقرات أعاله وذلك ألن متوسـطاتها الحسـابية أكبـر 

هـــي أكثـــر الفقـــرات موافقـــة بمتوســـط حســـابي يبلـــغ ) 9(كمـــا أن الفقـــرة ) 3(متوســـط أداة القيـــاس  مـــن

  .3.3659هي أقل الفقرات موافقة بمتوسط حسابي يبلغ ) 7(، بينما  الفقرة 4.5366
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  اختبار الفرضيات

  ):1(فرضية 

Ho : ظم الرقابة الداخلية إجراءات تمارسها لجنة التدقيق وتؤدي إلى تحسين كفاءة تصميم نال توجد

  .ة اإلسمنت األردنية الفارجوفاعليتها في شرك

Ha : توجـد إجــراءات تمارسـها لجنــة التـدقيق وتــؤدي إلـى تحســين كفـاءة تصــميم نظـم الرقابــة الداخليــة

  .شركة اإلسمنت األردنية الفارجوفاعليتها في 

  )13(جدول 

  )1( نتائج اختبار الفرضية

T المحسوبة  T الجدولية  SIG T 
نتيجة الفرضية 

  العدمية

  رفض  0.000  2.0211  23.429

ونجــد مــن مطالعتنــا لنتــائج الحاســوب فــي  One Sample t-testلقــد تــم اســتخدام اختبــار 

أكبر من قيمتها الجدولية، وبمـا أن قاعـدة القـرار ) 23.429= المحسوبة  t(الجدول السابق أن قيمة 

ة المحســـوبة أقـــل مـــن القيمـــة الجدوليـــة، وتـــرفض إذا كانـــت القيمـــ (Ho)هـــي تقبـــل الفرضـــية العدميـــة 

إذا كانت القيمة المحسـوبة أكبـر مـن القيمـة الجدوليـة، وبالتـالي فإننـا نـرفض  (Ho)الفرضية العدمية 

توجـــد إجــراءات تمارســها لجنـــة وهــذا يعنــي  (Ha)، ونقبــل الفرضـــية البديلــة (Ho)الفرضــية العدميــة 

شركة اإلسمنت األردنية الرقابة الداخلية وفاعليتها في  التدقيق وتؤدي إلى تحسين كفاءة تصميم نظم

  .الفارج
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  ):2(فرضية 

Ho : ال تســهم لجنــة التــدقيق فــي المحافظــة علــى اســتقاللية المــدقق الخــارجي والــداخلي وبالتــالي فــي

  .تحسين نظم الرقابة الداخلية

Ha: اخلي وبالتـــالي فـــي تســـهم لجنـــة التـــدقيق فـــي المحافظـــة علـــى اســـتقاللية المـــدقق الخـــارجي والـــد

  .تحسين نظم الرقابة الداخلية

  )14(جدول 

  )2( نتائج اختبار الفرضية

T المحسوبة  T الجدولية  SIG T 
نتيجة الفرضية 

  العدمية

  رفض  0.000  2.0211  5.565

ونجــد مــن مطالعتنــا لنتــائج الحاســوب فــي  One Sample t-testلقــد تــم اســتخدام اختبــار 

أكبـر مــن قيمتهـا الجدوليـة، وبمـا أن قاعـدة القــرار ) 5.565= لمحسـوبة ا t(الجـدول السـابق أن قيمـة 

إذا كانـــت القيمـــة المحســـوبة أقـــل مـــن القيمـــة الجدوليـــة، وتـــرفض  (Ho)هـــي تقبـــل الفرضـــية العدميـــة 

إذا كانت القيمة المحسـوبة أكبـر مـن القيمـة الجدوليـة، وبالتـالي فإننـا نـرفض  (Ho)الفرضية العدمية 

تسهم لجنـة التـدقيق فـي المحافظـة علـى  يوه (Ha)، ونقبل الفرضية البديلة (Ho)الفرضية العدمية 

  .استقاللية المدقق الخارجي والداخلي وبالتالي في تحسين نظم الرقابة الداخلية
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  ):3(فرضية 

Ho : ال يتأثر دور لجنة التدقيق بالخبرة العلمية والعملية لموظفيها وبالتالي إلى تحسـين نظـم الرقابـة

  .يةالداخل

Ha : يتــأثر دور لجنــة التــدقيق بــالخبرة العلميــة والعمليــة لموظفيهــا وبالتــالي إلــى تحســين نظــم الرقابــة

  .الداخلية

  )15(جدول 

  )3( نتائج اختبار الفرضية

T المحسوبة  T الجدولية  SIG T 
نتيجة الفرضية 

  العدمية

  رفض  0.000  2.0211  16.664

ونجــد مــن مطالعتنــا لنتــائج الحاســوب فــي  One Sample t-testلقــد تــم اســتخدام اختبــار 

أكبر من قيمتها الجدولية، وبمـا أن قاعـدة القـرار ) 16.664= المحسوبة  t(الجدول السابق أن قيمة 

إذا كانـــت القيمـــة المحســـوبة أقـــل مـــن القيمـــة الجدوليـــة، وتـــرفض  (Ho)هـــي تقبـــل الفرضـــية العدميـــة 

أكبـر مـن القيمـة الجدوليـة، وبالتـالي فإننـا نـرفض إذا كانت القيمة المحسـوبة  (Ho)الفرضية العدمية 

يتـأثر دور لجنــة التـدقيق بــالخبرة وهـذا يعنــي  (Ha)، ونقبــل الفرضـية البديلــة (Ho)الفرضـية العدميـة 

  .العلمية والعملية لموظفيها وبالتالي إلى تحسين نظم الرقابة الداخلية
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  ):4(فرضية 

Ho : ظيمي لدى الشركة وبالتـالي ال يـؤدي إلـى تحسـين نظـم دور لجنة التدقيق بالهيكل التن يوجدال

 . الرقابة الداخلية

Ha : يتأثر دور لجنة التدقيق بالهيكل التنظيمي لدى الشركة وبالتالي يؤدي إلى تحسين نظم الرقابة

 . الداخلية

  )16(جدول 

  )4( نتائج اختبار الفرضية

T المحسوبة  T الجدولية  SIG T 
نتيجة الفرضية 

  العدمية

  رفض  0.000  2.0211  46.456

ونجــد مــن مطالعتنــا لنتــائج الحاســوب فــي  One Sample t-testلقــد تــم اســتخدام اختبــار 

أكبر من قيمتها الجدولية، وبما أن قاعدة القـرار ) 46.456= المحسوبة  t(الجدول السابق أن قيمة 

الجدوليــة، وتـــرفض إذا كانــت القيمـــة المحســوبة أقــل مــن القيمــة  (Ho)هــي تقبــل الفرضــية العدميــة 

إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر مـن القيمـة الجدوليـة، وبالتـالي فإننـا نـرفض  (Ho)الفرضية العدمية 

يتـأثر دور لجنـة التـدقيق بالهيكـل وهذا يعنـي  (Ha)، ونقبل الفرضية البديلة (Ho)الفرضية العدمية 

 . اخليةالتنظيمي لدى الشركة وبالتالي يؤدي إلى تحسين نظم الرقابة الد
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  ):5(فرضية 

Ho : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية وكفـاءة الرقابـة الداخليـة والسياسـات المحاسـبية

 . وبالتالي تحسين فاعلية نظم الرقابة الداخلية

Ha : توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين فاعليــة وكفــاءة الرقابــة الداخليــة والسياســات المحاســبية

 . ين فاعلية نظم الرقابة الداخليةوبالتالي تحس

  

  )17(جدول 

  )5( الخامسة نتائج اختبار الفرضية

T المحسوبة  T الجدولية  SIG T 
نتيجة الفرضية 

  العدمية

  رفض  0.000  2.0211  11.084

ونجــد مــن مطالعتنــا لنتــائج الحاســوب فــي  One Sample t-testلقــد تــم اســتخدام اختبــار 

أكبر من قيمتها الجدولية، وبمـا أن قاعـدة القـرار ) 11.084= حسوبة الم t(الجدول السابق أن قيمة 

إذا كانـــت القيمـــة المحســـوبة أقـــل مـــن القيمـــة الجدوليـــة، وتـــرفض  (Ho)هـــي تقبـــل الفرضـــية العدميـــة 

إذا كانت القيمة المحسـوبة أكبـر مـن القيمـة الجدوليـة، وبالتـالي فإننـا نـرفض  (Ho)الفرضية العدمية 

توجد عالقـة ذات داللـة إحصـائية وهذا يعني  (Ha)، ونقبل الفرضية البديلة (Ho)الفرضية العدمية 

ـــة نظـــم الرقابـــة  ـــالي تحســـين فاعلي ـــة والسياســـات المحاســـبية وبالت ـــة الداخلي ـــة وكفـــاءة الرقاب ـــين فاعلي ب

 . الداخلية
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  ):6(فرضية 

Ho : ت فيمــا يتعلــق توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين آراء مراجعــي الحســابات وٕادارة الشــركاال

 .بأنشطة لجنة التدقيق ودورها في تحسين كفاءة نظم الرقابة الداخلي

Ha : ـــق ـــين آراء مراجعـــي الحســـابات وٕادارة الشـــركات فيمـــا يتعل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية ب

 .بأنشطة لجنة التدقيق ودورها في تحسين كفاءة نظم الرقابة الداخلي

  )18(جدول 

  )6( ادسةالس نتائج اختبار الفرضية

T المحسوبة  T الجدولية  SIG T 
نتيجة الفرضية 

  العدمية

الوسط 

  الحسابي لإلدارة

الوسط الحسابي 

للمدققين 

  ينيالخارج

  3.93  4.17  قبول  0.000  2.0211  1.457

ونجد مـن مطالعتنـا لنتـائج  T-test for independent - sampleلقد تم استخدام اختبار 

مـن قيمتهـا الجدوليـة، وبمـا أن  قـلأ) 1.457= المحسـوبة  t(قيمـة الحاسوب فـي الجـدول السـابق أن 

إذا كانـت القيمـة المحسـوبة أقـل مـن القيمـة الجدوليـة،  (Ho)قاعدة القرار هي تقبل الفرضية العدمية 

إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدوليـة، وبالتـالي فإننـا  (Ho)وترفض الفرضية العدمية 

توجـد فـروق ذات داللـة  ال وهذا يعنـي (Ha)الفرضية البديلة  نرفض، و (Ho)عدمية الفرضية ال نقبل

إحصائية بين آراء مراجعي الحسـابات وٕادارة الشـركات فيمـا يتعلـق بأنشـطة لجنـة التـدقيق ودورهـا فـي 

  .تحسين كفاءة نظم الرقابة الداخلي
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  الفصل الرابع

  النتائج والتوصيات
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  النتائج

  : لى النتائج التالية بعد اختبار الفرضياتتوصلت الدراسة إ

تحسين نظم الرقابة الداخلية وفاعليتهـا فـي لى إالتدقيق وتؤدي لجنة  تمارسهاتوجد إجراءات  -1

  .شركة اإلسمنت األردنية الفارج

تســهم لجنــة التــدقيق فــي المحافظــة علــى اســتقاللية المــدقق الــداخلي والخــارجي وبالتــالي فــي  -2

 .اخليةتحسين نظم الرقابة الد

توصــلت الدراســة إلــى أن الخبــرة العمليــة والعلميــة لموظفيهــا تســاهم فــي تحســين نظــم الرقابــة  -3

 .الداخلية

 . أن وجود هيكل تنظيمي لدى الشركة يؤدي إلى تحسين نظم الرقابة الداخلية -4

 .التي تتبعها الشركة تؤدي إلى تحسين فعالية نظم الرقابة الداخليةأن السياسات المحاسبية  -5

نـــاك توافـــق بـــين آراء مـــدققي الحســـابات الخـــارجيين وٕادارة الشـــركة فيمـــا يتعلـــق بأنشـــطة أن ه -6

 .لجنة التدقيق ودورها في تحسين كفاءة نظم الرقابة الداخلية
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  التوصيات

  :يوصي الباحث بما يلي

أن يــتم اإلشــراف مــن قبــل هيئــة األوراق الماليــة علــى عمــل اللجنــة مــن حيــث االجتماعــات  -1

  .ومتابعة التوصيات التي تنبثق عنها لمجلس اإلدارةوتعيين موظفيها 

دور فعال في كافة األمور التي تهم المستثمرين واألطراف التي تتعامـل مـع  للجنةأن يكون  -2

 .الشركة

 . اإلشراف على تعيين موظفين دائرة الرقابة الداخلية ومتابعة استقاللهم عن اإلدارة -3

 .عمالها داخل الشركةتفويض الصالحيات إلى لجنة تدقيق وتوسيع أ -4

 .متابعة مدقق الحسابات الخارجي واإلشراف على توصيات مكتب التدقيق الخارجي -5

  .متابعة ومراجعة أي تغيير في السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة -6
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  المصادر والمراجع
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  المراجع

  :العربيةباللغة جع االمر : أوالً 

العالقــة بــين مســتوى التطبيــق الفعلــي "). 2010(إســماعيل، علــي عبــدالجابر الحــاج علــي،  .1

ميـــة المؤسســـية وجـــودة التقـــارير الماليـــة للشـــركات المســـاهمة العامـــة األردنيـــة فـــي كللحا

، جامعـــة الشـــرق األوســـط )رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة( "القطـــاعين المصـــرفي والصـــناعي

  .للدراسات العليا، عمان، األردن

 فعاليــة وكفــاءة لجــان التــدقيق لــدعم  الرقابــة نحــو تحقيــق"، )1999(جمعــة، أحمــد حلمــي،  .2

ــة ، ص )39(، العــدد مجلــة المــدقق" االســتراتيجية فــي الشــركات المســاهمة العامــة األردني

 .، جمعية مدققي الحسابات األردنيين، عمان، األردن132-190

العوامــل المـــؤثرة فــي قـــرار اختيــار وتغييـــر المحاســـب "). 2007(الســعودي، شــادي مزعـــل،  .3

رســالة ( "ي فــي الشــركات المســاهمة العامــة األردنيــة مــن وجهــة نظــر لجــان التــدقيقالقــانون

 .، جامعة عمان العربية، عمان، األردن)ماجستير غير منشورة

، "حوكمــة الشــركات ومعالجــة الفســاد المــالي واإلداري"). 2006(ســليمان، محمــد مصــطفى،  .4

 .130-127اإلسكندرية، مصر، الدار الجامعية، ص 

تطــوير أنمــوذج لــدور لجــان التــدقيق فــي الشــركات  "). 2006(وســى ســالمة، طي، ميالســو  .5

أطروحــة (، "المســاهمة العامــة األردنيــة وتأثيرهــا فــي فاعليــة واســتقاللية التــدقيق الخــارجي

 .، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن)دكتوراه غير منشور
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، دراسـة تطبيقيــة "تهــا بالحاكميــة المؤسســيةجــودة األربــاح وعالق). "2008(الشـريف، إقبـال،  .6

أطروحــة دكتــوراه (علــى الشــركات المســاهمة العامــة  الصــناعية المدرجــة فــي بورصــة عمــان، 

 .، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان، األردن)غير منشورة

العامـة  مدى فاعلية لجان التـدقيق فـي الشـركات المسـاهمة"). 2006(عبداللطيف، مضر،  .7

، "األردنيــة وأثــر خصــائص الشــركات عليهــا مــن وجهــة نظــر مــدققي الحســابات فــي األردن

، العـدد )33(دراسات مجلـة علميـة فـي العلـوم اإلداريـة، تصـدر فـي الجامعـة األردنيـة، المجلـد 

 .467-450، ص )2006(، تموز )2(

مؤسسية عليها وعالقتها إدارة األرباح، أثر الحاكمية ال"). 2006(الفار، عبدالمجيد الطيب،  .8

علــى الشــركات الصــناعية المدرجــة فــي بورصــة ، دراســة تطبيقيــة "بالقيمــة الســوقية للشــركة

، األكاديمية العربية للعلـوم الماليـة والمصـرفية، عمـان، )أطروحة دكتوراه غير منشورة(عمان، 

 .األردن

ــدقيق فــي الشــر "). 2001(الفــرح، عبــدالرزاق محمــد،  .9 ــة لجــان الت كات المســاهمة مــدى فعالي

 .، الجامعة األردنية، عمان، األردن)رسالة ماجستير غير منشورة(، "العامة األردنية

مــــدى التــــزام الشــــركات المســــاهمة العامــــة  ). "2007(مطــــر، محمــــد، ونــــور، عبدالناصــــر،  .10

، دراســـة تحليليـــة للمقارنـــة بـــين القطـــاعين المصـــرفي "بمبـــادئ الحاكميـــة المؤسســـية األردنيـــة

عمـان، األردن، ص ) 1(، عـدد )3(المجلـد  مجلـة األردنيـة فـي إدارة األعمـال،الوالصـناعي، 

47-71. 
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 مهمـــات لجـــان المراجعـــة). "1998(المنيـــف، عبـــداهللا علـــي، والحميـــد، عبـــدالرحمن إبـــراهيم،  .11

مجلة جامعة الملك ، دراسة تطبيقية في المملكة العربية السـعودية، "ومعايير اختيار أعضائها

 .68-37، ص )11(قتصاد واإلدارة، مجلد مجلة االعبدالعزيز، 

نموذج مقترح لدعم اتخاذ القرارات اإلدارية في إطار ). "2003(وراد، عطاهللا وهاللي، محمد،  .12

المـؤتمر العلمـي الخـامس عـن الـتحكم  المؤسسـي ، "عالقة لجان التدقيق بـالتحكم المؤسسـي

 .عمان، األردن نسي باالس،واستمرارية المنشأة، جمعية المحاسبين القانونيين، فندق ريج

المــؤتمر العلمــي الخــامس ، "لجــان التــدقيق بــين الواقــع والطمــوح). "2003(الــوردات، خلــف،  .13

عن التحكم المؤسسي واستمرارية المنشأة، جمعيـة المحاسـبين القـانونيين، فنـدق ريجنسـي 

 .، عمان،  األردنباالس
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  االستبانة

  األخ المجيب المحترم 

  :تحية طيبة

تهــدف هـــذه االســـتبانة إلـــى الحصــول علـــى معلومـــات عـــن دور لجنــة المراجعـــة فـــي تحســـين 
دارة فـــي الداخليــة وفعاليتهـــا مــن وجهــة نظـــر مراجعــي  الحســـابات الخــارجيين واإلكفايــة نظــم الرقابـــة 

  .شركة اإلسمنت األردنية المساهمة العامة ألفارج

أمام العبارة التي تعكس وجهة نظـركم علمـًا ) ×(لذا نرجو قراءة االستبانة بدقة ووضع إشارة 
  . بأن المعلومات التي ستدلون بها ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط

لمــؤازرة ومســاندة الباحــث فــي إجــراء األبحــاث  التــي تخــدم كمــا عهــدناكم واســتعدادكم وحيــث 
  .تطور مجتمعنا يرى التعاون خالل إجابة األسئلة الواردة في االستبانة

إن تقديمكم للمعلومات الكافية والمطلوبة بدقة وموضوعية سيؤدي بال شك إلى تقيـيم أفضـل 
ه والخــروج بتوصــيات لوضــع لموضــوع الدراســة وبالتــالي مســاعدة الباحــث فــي تحقيــق أهــداف دراســت

  . الحلول المناسبة

وأؤكـد . وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقـط. ومع العلم إن إجابتكم ستعامل بسرية تامة
  .استعدادي لكم لتزويدكم بنتائج الدراسة إذا رغبتهم في ذلك

  شاكرين لكم حسن تعاونكم وتجاوبكم

  ريواقبلوا فائق االحترام والتقد

  الطالب

  حاسبة ماجستير م

  موسى يوسف موسى فرح
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  القسم األول

  :الرجاء وضع دائرة حول البديل المناسب لكل من العبارات التالية

 :المؤهل العلمي )1(

  بكالوريوس . ب      .دبلوم كلية مجتمع فأقل. أ

  .دكتوراه. د        .ماجستير. ج

  ................)رجاء ذكرها(أخرى . هـ

 : التخصص العلمي )2(

  ارة أعمال إد. ب      .محاسبة. أ

  .علوم مالية ومصرفية. د      .اقتصاد. ج

  .............)رجاء ذكرها(أخرى . هـ

 :المسمى الوظيفي )3(

  نائب مدير مالي . ب      .مدير مالي. أ

  .محاسب. د    .رئيس قسم المحاسبية. ج

  .............)رجاء ذكرها(أخرى . هـ

 :عدد سنوات الخبرة في مجال عملكم الحالي )4(

  .سنوات 6سنوات إلى أقل من   3من . ب      .اتسنو  3أقل من . أ

  .سنة 12سنوات إلى أقل من  9. د  .سنوات 9سنوات إلى أقل من  6من . ج

  .سنة فأكثر 12. هـ

 :عدد سنوات الخدمة في الشركة )5(

  . سنوات 5أكثر من . ب      .سنوات 5أقل من . أ

  .سنوات 10أكثر من . د      .سنوات 10أقل من . ج

  .سنة 20أكثر من . هـ
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  :القسم الثاني

  :أمام درجة الموافقة التي ترونها مناسبة لكل من العبارات التالية) ×(الرجاء وضع إشارة 

  اراتــــــالعب  الرقم

موافق 

إلى حد 

  كبير جدا

موافق 

إلى حد 

  كبير

موافق إلى 

حد 

  متوسط

موافق إلى 

  حد قليل

موافق 

إلى حد 

  قليل جداً 

ــة   :أوالً  ــي تمارســها لجن ــدقيق فــي تحســين نظــم اإلجــراءات الت الت

  .الرقابة الداخلية

          

ــــى سياســــات وبــــرامج الشــــركة لضــــمان التزامهــــا   1 اإلشــــراف عل
  .بالسلوك والدستور األخالقي

          

دراســة الرقابــة الداخليــة وفحصــها بالشــركة بهــدف تحديــد نقــاط   2
  .الضعف

          

            .دراسة خطط التطوير والتغير في نظم  الرقابة  الداخلية  3
            .دراسة نظم حماية األصول  4
            .دراسة نظم الرقابة المحاسبية  5
التحقــــــق مــــــن أداء مجلــــــس اإلدارة لمســــــؤولياته ومراقبــــــة أداء   6

  .العمل في الشركة
          

ـــــوفر   7 فحـــــص مـــــدى مالءمـــــة األنظمـــــة والتحقـــــق مـــــن أنهـــــا ت
  .الضمانات الكفيلة بمنع حدوث األخطاء والمخالفات

          

يــيم اللجنــة لتقريــر اإلدارة عــن فاعليــة نظــم الرقابــة الداخليــة تق  8
  .للشركة وكفايتها

          

            .المؤهالت العلمية لموظفيها  :ثانياً 
            .درجة البكالوريوس في المحاسبة الحد األدنى  1
            .درجة الماجستير في المحاسبة الحد األدنى  2
            .دنىدرجة الدكتوراه في المحاسبة الحد األ  3
            .وغيرها CPAلشهادات العملية   4
            .يققالخبرات العملية لموظفي لجنة التد  :ثالثاً 
            .المعرفة الكافية في السياسات المحاسبية  1
            .المعرفة الكافية في األمور الرقابية  2
            .الخبرات العملية في الشركات المساهمة  3
            .تشريعاتالمعرفة في القوانين   4
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  اراتــــــالعب  الرقم

موافق 

إلى حد 

  كبير جدا

موافق 

إلى حد 

  كبير

موافق إلى 

حد 

  متوسط

موافق إلى 

  حد قليل

موافق 

إلى حد 

  قليل جداً 

            .الهيكل التنظيمي في الشركة  :رابعاً 
وجــود هيكــل تنظيمــي فــي الشــركة واضــح يســهل عمــل لجنــة   1

  .التدقيق
          

            .بيان أهمية موقع لجنة التدقيق في الهيكل التنظيمي  2
            .االرتباط  المباشر لدائرة الرقابة الداخلية في لجنة التدقيق  3
            .الرقابة الداخلية في الهيكل التنظيميبيان أهمية   4
وجــــود هيكــــل تنظيمــــي واضــــح يســــهل عمليــــة االتصــــال بــــين   5

  .اإلدارات في الشركة
          

            .السياسات المحاسبية إلدارة الشركة  :خامساً 
التأكـــد مــــن أنــــه تــــم اإلفصــــاح عــــن التغيــــرات فــــي السياســــات   1

  .المحاسبية
          

لمطبقـة فـي ضــوء أهـداف  التقــارير تقيـيم سياسـات اإلفصــاح ا  2
  .المالية وغاياتها

          

تســــوية قضــــايا اإلفصــــاح بنــــاء علــــى رأي مراجــــع الحســــابات   3
  .الخارجي

          

مناقشة التقارير المالية الربعية والسنوية مع األطـراف المعنيـة   4
  .في الشركة

          

            .االستقاللية للمدقق الداخلي والخارجي  :سادساً 
ـــــــاءة  ترشـــــــيح  1 وتعيـــــــين المراجـــــــع الخـــــــارجي ذي الخبـــــــرة والكف

  .المالئمة
          

            .تحديد اتعاب المراجع الخارجي  2
مســاعدة المراجــع الخــارجي فــي أداء مهامــه والمحافظــة علــى   3

  .استقالله
          

            .تحقيق  التنسيق بين المراجع الخارجي والداخلي  4
ا المراجـــــــع  اإلشـــــــراف علـــــــى خـــــــدمات التأكيـــــــد التـــــــي يقـــــــدمه  5

  .الخارجي
          

مناقشـــــــــة المراجـــــــــع الخـــــــــارجي بمـــــــــدى فعاليـــــــــة السياســـــــــات   6
  .والممارسات المحاسبية المطبقة
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  اراتــــــالعب  الرقم

موافق 

إلى حد 

  كبير جدا

موافق 

إلى حد 

  كبير

موافق إلى 

حد 

  متوسط

موافق إلى 

  حد قليل

موافق 

إلى حد 

  قليل جداً 
المشاركة في تعيـين مـوظفي قسـم المراجعـة الداخليـة وتـرقيتهم   7

  .وتغييرهم في ضوء كفاءتهم ومؤهالتهم
          

            .فحص نشاطات المراجعة الداخلية ومراجعتها  8
التأكـــد مـــن اســـتقاللية المـــدقق الخـــارجي فـــي اتخـــاذ القـــرارات   9

المتعلقــــــة بمصــــــالح األطــــــراف التــــــي تتعامــــــل مــــــع الشــــــركة 
  .وحمايتها

          

            .التأكد من استقاللية المراجع الداخلي وعدم الحياد لإلدارة  10
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The Role Of The Audit Committee In Cement Corporations to 

Improve Internal Control Systems: Empirical Study on Cement 

Corporatios in Jordan 

 

 

By: Mousa Yousef Mousa farah 

 

Supervised by: Prof. Yousef Mustafa Sa’adeh 
 

Abstract 

 

The study comes in response to the importance of the Audit 

Committee in public shareholding companies due to its effective role in the 

efficiency of internal and external oversight systems. It was conducted at 

the Jordan Cement Company Lafarge and analyzed all information 

regarding the audit committees of the company’s Governing Council  

 

Sixty questionnairer that included questions on the active role of the 

audit committees in the company were distributed to the finance 

department managers, accountants and internal auditors. The questionnaire 

was also distributed to the managers and auditors of the subcontracted 

external audit company.  
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Statistical analysis methods were applied to select the study 

hypotheses. The analysis of the responses to the questionnaire questions 

showed that there are a range of activities undertaken by audit committees 

that have improved internal control systems from the perspective of the 

study sample.  

 

The study, in light of these findings, presented some 

recommendations. The most important of which is the critical role of the 

Jordan Securities Commission to supervise the committee’s activities such 

as meeting records, staff recruitment and the follow up of its 

recommendations to the Governing Council. There is a need for the audit 

committee to have an effective role in all matters of relevance to investors 

and stakeholders dealing with the company. 
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Frequencies 

 

 
Statistics 

  edlevel special job exper experi 

N Valid 41 41 41 41 41 

Missing 0 0 0 0 0 

 

 
Frequency Table 

 

 
edlevel 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2.00 31 75.6 75.6 75.6 

3.00 10 24.4 24.4 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 
special 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 26 63.4 63.4 63.4 

3.00 4 9.8 9.8 73.2 

4.00 11 26.8 26.8 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 
job 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 1 2.4 2.4 2.4 

2.00 1 2.4 2.4 4.9 

3.00 2 4.9 4.9 9.8 

4.00 27 65.9 65.9 75.6 

5.00 10 24.4 24.4 100.0 

Total 41 100.0 100.0  
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exper 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 3 7.3 7.3 7.3 

2.00 4 9.8 9.8 17.1 

3.00 8 19.5 19.5 36.6 

4.00 5 12.2 12.2 48.8 

5.00 21 51.2 51.2 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 
experi 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 3 7.3 7.3 7.3 

2.00 13 31.7 31.7 39.0 

3.00 11 26.8 26.8 65.9 

4.00 8 19.5 19.5 85.4 

5.00 6 14.6 14.6 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 

 
Reliability 
 

[DataSet0] C:\Documents and Settings\User.USER-

6D4E826518\Desktop\mousa farah.sav 

 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 41 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 41 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.888 35 
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Descriptives 

 
[DataSet0] C:\Documents and Settings\User.USER-

6D4E826518\Desktop\mousa farah.sav 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

a1 41 4.00 5.00 4.2927 .46065 

a2 41 3.00 5.00 4.2927 .84392 

a3 41 3.00 5.00 3.8293 .86320 

a4 41 3.00 5.00 3.6098 .62762 

a5 41 4.00 5.00 4.0732 .26365 

a6 41 4.00 5.00 4.7805 .41906 

a7 41 4.00 5.00 4.0732 .26365 

a8 41 3.00 5.00 4.0488 .73997 

h1 41 3.88 5.00 4.1250 .30746 

Valid N (listwise) 41     

 

 
Descriptives 

 
[DataSet0] C:\Documents and Settings\User.USER-

6D4E826518\Desktop\mousa farah.sav 

 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

f1 41 4.00 5.00 4.2927 .46065 

f2 41 2.00 5.00 2.9024 .73501 

f3 41 2.00 5.00 3.5854 .94804 

f4 41 2.00 5.00 3.8049 1.12293 

h2 41 2.50 5.00 3.6463 .74367 

Valid N (listwise) 41     
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Descriptives 
 [DataSet0] C:\Documents and Settings\User.USER-

6D4E826518\Desktop\mousa farah.sav 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

b1 41 1.00 5.00 3.1220 1.32656 

b2 41 4.00 5.00 4.5366 .50485 

b3 41 2.00 5.00 3.3659 .94223 

b4 41 4.00 5.00 4.0732 .26365 

c1 41 4.00 5.00 4.7805 .41906 

c2 41 4.00 5.00 4.3171 .47112 

c3 41 3.00 5.00 4.0976 .73501 

c4 41 3.00 5.00 4.0976 .73501 

h3 41 3.50 5.00 4.0488 .40299 

Valid N (listwise) 41     

 

 
Descriptives 

 
[DataSet0] C:\Documents and Settings\User.USER-

6D4E826518\Desktop\mousa farah.sav 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

d1 41 4.00 5.00 4.5366 .50485 

d2 41 4.00 5.00 4.7561 .43477 

d3 41 4.00 5.00 4.5366 .50485 

d4 41 4.00 5.00 4.3171 .47112 

d5 41 3.00 5.00 3.8293 .54325 

h4 41 4.20 5.00 4.3951 .19229 

Valid N (listwise) 41     

 
Descriptives 
 

[DataSet0] C:\Documents and Settings\User.USER-

6D4E826518\Desktop\mousa farah.sav 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

e1 41 4.00 5.00 4.0732 .26365 

e2 41 4.00 5.00 4.0732 .26365 

e3 41 3.00 5.00 3.3659 .62274 

e4 41 2.00 5.00 3.8049 1.12293 

h5 41 3.25 5.00 3.8293 .47906 

Valid N (listwise) 41     
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T-Test 

 
 [DataSet0] C:\Documents and Settings\User.USER-

6D4E826518\Desktop\mousa farah.sav 

 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

h1 41 4.1250 .30746 .04802 

h2 41 3.6463 .74367 .11614 

h3 41 4.0488 .40299 .06294 

h4 41 4.3951 .19229 .03003 

h5 41 3.8293 .47906 .07482 

 

 
One-Sample Test 

 Test Value = 3                                        

 
 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

h1 23.429 40 .000 1.12500 1.0280 1.2220 

h2 5.565 40 .000 .64634 .4116 .8811 

h3 16.664 40 .000 1.04878 .9216 1.1760 

h4 46.456 40 .000 1.39512 1.3344 1.4558 

h5 11.084 40 .000 .82927 .6781 .9805 

 

 
T-Test 

 

 

 
 

[DataSet0] C:\Documents and Settings\User.USER-

6D4E826518\Desktop\mousa farah.sav 

 
Group Statistics 

 jo N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

h6 1.00 31 4.1667 .46547 .08360 

5.00 10 3.9333 .34427 .10887 
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Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

h6 Equal variances assumed 2.668 .110 1.457 39 .153 .23333 .16019 -.09068- .55734 

Equal variances not assumed   1.700 20.596 .104 .23333 .13726 -.05246- .51913 
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Descriptives 

 
 

[DataSet0] C:\Documents and Settings\User.USER-

6D4E826518\Desktop\mousa farah.sav 

 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

f5 41 4.00 5.00 4.2927 .46065 

f6 41 4.00 5.00 4.3171 .47112 

f7 41 3.00 5.00 3.3659 .62274 

f8 41 3.00 5.00 3.8537 .88207 

f9 41 4.00 5.00 4.5366 .50485 

f10 41 4.00 5.00 4.2927 .46065 

h6 41 3.67 5.00 4.1098 .44661 

Valid N (listwise) 41     

 

Reliability 
 

[DataSet0] C:\Documents and Settings\User.USER-

6D4E826518\Desktop\mousa farah.sav 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 

 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 41 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 41 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.790 8 
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Reliability 
 

[DataSet0] C:\Documents and Settings\User.USER-

6D4E826518\Desktop\mousa farah.sav 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 

 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 41 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 41 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.895 4 

 

 
Reliability 
 

[DataSet0] C:\Documents and Settings\User.USER-

6D4E826518\Desktop\mousa farah.sav 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 41 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 41 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.654 8 
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Reliability 

 
[DataSet0] C:\Documents and Settings\User.USER-

6D4E826518\Desktop\mousa farah.sav 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 

 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 41 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 41 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.841 5 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 41 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 41 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.684 4 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 41 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 41 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.855 6 
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