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  قرار لجنة المناقشة

نوقشت هذه الرسالة باللغة العربية وعنوانها دور لجنة التدقيق في تحسين وظيفة التدقيق الداخلي 

   دراسة ميدانية:في شركات التأمين األردنية

  فيق أحمد المرعينبيه تو :المقدمة من الطالب

  ٢٠٠٨:   /    / وأجيزت بتاريخ

  

  :أعضاء لجنة المناقشة

  التوقيع  االسم  

  ..................................  مشرفاً، ورئيساً  دحدوحأحمد األستاذ الدكتور حسين   -١

  )أستاذ(                                             

  ..................................  ي    عضواًالقاض يوسف األستاذ الدكتور حسين  -٢

  )أستاذ(                                              

  ..................................  عضواً         محمد ياسين رحاحلهالدكتور  -٣

  )أستاذ مشارك                           (                
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  جامعة جدارا

  التفويضنموذج 

بتزويد نسخ مـن رسـالتي       أنا الطالب نبيه توفيق أحمد المرعي أفوض جامعة جدارا          

: التأمين األردنيـة  دور لجنة التدقيق في تحسين وظيفة التدقيق الداخلي في شركات           "بعنوان  

  . للمكتبات أو المؤسسات أو الهيئات أو األشخاص عند طلبها"دراسة ميدانية

  ..................................: التوقيع  

  :  /   / التاريخ  
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  داءـاإله
  :هما يف سبيل إسعادييمن أفنيا عمرإىل ، هبما  إىل من أوصاني ربي  

  .إىل أمي نبع احملبة  

  .إىل أبي نبع العطاء          

  .إىل إخواني وأخواتي  

  إىل زوجيت الفاضلة  

  ةإىل زهرات حياتي أوس وعباد  

وأن  هذا اجلهد العلمي املتواضع سـائال املـوىل أن ينفـع بـه          أهدي مثرة إليهم مجيعاً     
  .جيعله خالصاً لوجهه الكريم

  الباحث  

  نبيه توفيق المرعي  
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  شكر وتقدير
هللا الشكر من قبل ومن بعـد،   و ،الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على النبي األمين          

  .:،وبعدكنني من إنجاز هذه الرسالةفقد منحني من الصحة والعافية والجلد والمثابرة ما م

 فقدللمشرف على هذه الرسالة األستاذ الدكتور حسين دحدوح امتناني فأسجل جزيل شكري و  

 فجزاه اهللا خير   لي؛  عن تقديم النصح واإلرشاد    نيتوا، ولم   جهداً إال بذله  لم يدخر   وغمرني بلطفه،   

  .الجزاء

لذين تفضال بقبول المشاركة لجنة المناقشة ا ل عضويكما أتوجه بجزيل الشكر واالمتنان إلى         

األستاذ الدكتور حسين القاضي، : ا وهمما يكَملها عليها من مالحظاتهم ليضيفابمناقشة هذه الرسالة 

 محمد رحاحله، كما أتوجه بالشكر إلى الدكتور محمد المومني على مالحظاته ومتابعتـه        الدكتورو

  .                     .إلتمام هذه الرسالة

أتوجه بجزيل الشكر واالمتنان إلى مثلي األعلى والدي العزيز األستاذ الدكتور توفيـق             كما    

مرعي الذي قدم لي النصح واإلرشاد، وأفادني بمالحظاته القيمة لتخرج هذه الرسالة إلـى حيـز                

  .الوجود

 عـنهم،  والدتي وزوجتي وأوالدي لصبرهم على انشغالي  كما وأتوجه بالشكر والعرفان إلى      

ـ  إخواني وأخواتي، الذين كـانوا    وأشكـر   .ولتوفيرهم الجو الدراسي المناسب لـي      سـنداً   يـ ل

   ، وأشكر شقيقي محمد مرعي على صبره وجهده الكبير في طباعة هذه الرسالة،ودعماً

وأخيراً أسجل كل الشكر إلى أولئك المجهولين لما قدموه لي من تعاون ونصح وجهد ولـو                  

  .هللا أسأل أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وا،بكلمة طيبة

  الباحث  

  نبيه توفيق المرعي  
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   .المدققين الداخليين
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ـ  خطة عمل التدقيق الداخلي وجهـة نظـر المـدق          داخليين قين ال

  وأعضاء لجان التدقيق معا

١٠٧  

لتحـسين  " ت"المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبـار         -٢٢

  وظيفة التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية

١٠٧  
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تبـين   "ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار        -٢٣

ـ من و الداخلي  دور لجنة التدقيق في تحسين وظيفة التدقيق          ةجه

   .نظر كل من المدققين الداخليين وبين أعضاء لجان التدقيق

١٠٨  
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  تدقيق في تحسين وظيفة التدقيق الداخلي في شركاتدور لجنة ال

  دراسة ميدانية :التأمين األردنية

   المرعي أحمدنبيه توفيق:  الطالبإعداد

  حسين دحدوح: إشراف األستاذ الدكتور

  الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور لجنة التدقيق في تحسين وظيفة التـدقيق الـداخلي فـي                   

  : األسئلة التاليةعلىهذا الهدف أجابت الدراسة ، ولتحقيق شركات التأمين األردنية

التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية؟  ما دور لجنة التدقيق في تحسين وظيفة  -أ
ما دور لجنة التدقيق في  : تمثلت ب ثالثةأسئلة فرعيةويندرج تحت هذا السؤال 

ما دور لجنة التدقيق في  األردنية؟تعزيز استقاللية المدقق الداخلي في شركات التأمين 
ما دور لجنة التدقيق في  مراجعة أنشطة التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية؟

  األردنية؟  شركات التأمين فيتحسين خطة عمل التدقيق الداخلي السنوية

 لجنة التدقيق في بدورهل يوجد اختالف جوهري ذو داللة إحصائية فيما يتعلق   -ب

وظيفة التدقيق الداخلي من وجهة نظر المدققين الداخليين وأعضاء لجان تحسين 
  التدقيق؟

شركة ) ٢٩(ها ق الدراسة العملية على شركات التأمين األردنية والبالغ عدديتم تطب    

 الشركة باستثناءمسجلة في سوق عمان المالي في مركز إيداع األوراق المالية مساهمة عامة 
،  فهي فرع لشركة أجنبية غير مدرجة في سوق عمان المالي)أليكو ( الحياةاألمريكية للتأمين على

  ).٢٨(صبح عدد الشركات يوعليه 

المدققين الداخليين ومدراء التدقيق الداخلي وبلغ من  مجتمع الدراسة من فئتين األولى تكون  

 فإن نسبة استبانة وعليه) ٤٢( حيث تم توزيع ،مدققاً داخلياً) ٤٢(عددهم في هذه الشركات 
 تمثلت بأعضاء لجان التدقيق في شركات التأمين  فقدأما الفئة الثانية%). ٧١,٤(االسترداد تبلغ 

استبانة ) ٤٤(استبانة تم استرداد منها ) ٨٤(عضواً، حيث تم توزيع ) ٨٤(األردنية وبلغ عددهم 
 تم تصميم  فقدومن أجل تحقيق أهداف الدراسة %).٥٢,٣(تبلغ وعليه فإن نسبة االسترداد 

 لتحليل نتائج هذه الدراسة SPSS البرنامج اإلحصائي واستخدمت الدراسة، استبانة خاصة
 مثل مقاييس النزعة المركزية كالوسط الحسابي ومقاييس التشتت ،األساليب اإلحصائية الوصفيةو

درجة  واختبار كرونباخ ألفا الختبار ،الختبار الفرضيات) ت(اختبارو ،مثل االنحراف المعياري
  .مصداقية البيانات
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 التدقيق الداخلي في    استقاللية دور للجنة التدقيق في تعزيز       توصلت الدراسة إلى أنه يوجد      

قع فـي   يشركات التأمين األردنية حيث أن لجنة التدقيق تتأكد من أن موقع دائرة التدقيق الداخلي               
 إلى أنـه     وأظهرت النتائج  .ااجباته بالقيام بو  ا ويسمح له  ،ااستقالليتهالهيكل التنظيمي ما يعزز من      

حيث أن ، يوجد دور للجنة التدقيق في مراجعة أنشطة التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية     
 التدقيق الداخلي بالسياسات والقـرارات اإلداريـة واألنظمـة          دائرةلجنة التدقيق تتأكد من التزام      

داخلي نة التدقيق في تحسين خطة عمل التدقيق ال     يوجد دور للج   بأنهكما أظهرت النتائج     ،والقوانين
 دير التـدقيق الـداخلي حـول أي   ، حيث تقوم لجنة التدقيق بمناقشة مفي شركات التأمين األردنية   

  . قضايا جوهرية قد تظهر خالل العمل

 العام من قبل المدققين الداخليين وأعضاء لجان التدقيق الداخلي نحـو تحـسين              االتجاهإن    
 أوضـحت   وقد . إيجابية مرتفعة  اتجاهاتقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية هي        وظيفة التد 

النتائج إلى أنه ال يوجد أي فروق جوهرية بين أراء المدققين الداخلين وأعضاء لجان التدقيق فيما                
 ومن ناحية أخرى تبـين وجـود  يتعلق بدور لجنة التدقيق في تحسين خطة عمل التدقيق الداخلي،      

ت داللة إحصائية بين المدققين الداخلين وأعضاء لجان التدقيق فيما يتعلق بـدور لجنـة               فروق ذا 
  .التدقيق في تعزيز استقاللية التدقيق الداخلي وفي مجال مراجعة أنشطة التدقيق الداخلي 

من قانون األوراق   ) ٤٦(وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بضرورة تفعيل المادة            
 المتعلقة بتشكيل لجان التدقيق في الـشركات المـساهمة، كـذلك            ٢٠٠٢لسنة  ) ٧٦(المالية رقم   

ضرورة أن تعقد لجنة التدقيق اجتماعات دورية وبشكل دائم مع المدقق الـداخلي لمتابعـة كافـة          
األمور واألحداث في الشركة أوالً بأول، وضرورة أن يتم تشكيل لجان التدقيق من أعـضاء ذي                

  .  خبرة مالية ومحاسبية
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The Role of Audit Comittee in Improving the Task of 
Internal Auditing in the Jordanian Insurance 

Companies:Field Study  

Prepared by: Student Nabih Tawfiq Ahmad Al- Meri' 

Supervised by: Prof  Hussein Dahduh 

Abstract  
 This study aims to clarify the role of Audit Committee in improving the function of 

internal Audit in Jordanian Insurance Companies 

In order to achieve this objective, the study answers the following questions:- 

1- What is the role of Audit Committee in improving the function of internal Audit in Jordanian 

 insurance companies. This main question includes the following sub questions:-  

• What is the role of Audit Committee in strengthening and confirming the independency 

of internal Audit in Jordanian Insurance companies? 

• What is the role of Audit Committee in the revising of internal Audit activities in the 

Jordanian insurance Companies? 

• What is the role of the Audit Committee in improving the annual plan of internal Audit 

in Jordanian insurance Companies? 

2- Is there a statically significant difference with regard to the role of Audit Committee in 

 improving the role of internal Audit from the point of view of internal Audits and the 

 members of Audit Committee? 

 The sample of study consisted of (42) Internal Audits and (84) members in the Audit 

Committee . In order to achieve the aims of the study, the researcher used a questionnaire. The 

stability and accuracy of the tool of the study were examined and proved. So as to deal with the 

data statistically, the researcher used the statistical program SPSS in order to analyze the results 

of the study and the descriptive statistically methods such as measures of central Tendency. 

These include Arithmetic mean and measures of variability such as standard deviation, T-Test 

foresting hypothesis and kronpah alfa test for testing the data validity. 

As a result of analyzing data of the study from the point of view of Internal Audits and 

members of Audit Committee, the following results appeared:-  

• There are with statistically significant differences (α=0.5) These differences were found 

when the researcher compared the independency of Internal Audits in the Jordanian 
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Insurance companies, the Audit committee makes sure that the position of the internal 

Audit department lies in the organizational structure. On the other hand, the Audit 

committee must follow the recommendations of the internal Auditor.   

• while Comparing the activities of the internal Audits, with statistically significant 

differences were noticed. This shows that there is a vital role of the Audit Committee in 

revising the activities of the internal Audit in the Jordanian Insurance Companies. The 

Audit committee makes sure that the internal Audit department there has acomitment 

towards the policies and the rules of the management.   

• There were statistically significant difference (α=.05) while improving the plan work of 

the internal Audit in Jordanian insurance companies. The Audit committee will discuss 

any important issues with the internal Audit manager which may rise during the year. 

Furthermore, the committee will provide many facilities of the Internal Auditor so as he 

can continue his work regardless of any obstacles.   

• The general attitude of the internal Audit and members of the Audit Committee towards 

improving the work of the internal Audit in Jordanian assurance companies were proved 

to be positive. 

 The results showed that there were no significant differences between opinions of the 

Internal Audit Committee and members of Audit Committee with regard to the role of Audit 

Committee in improving the function of the Internal Committee. On the other hand, there were 

statically significant differences between Internal Audit and members of Audit Committee with 

regard to the Independency of  These differences were noticed while revising the activities of 

Internal Audit.  
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  الفصل األول

   والدراسات السابقةاإلطار التمهيدي

 :مقـدمة   

 ، (Worldcom)، وورلدكوم (Enron)  كفضيحة إنرون-أدت الفضائح المالية للشركات العمالقة   

 إلى -وما نتج عنها من حاالت إفالس وانهيار  (Daiwa) وبنك دايوا ، (Maxwell) وشركة ماكسويل

عين رمشفقدان ثقة غالبية المجتمع بمعظم الشركات المساهمة العامة، ولفت ذلك أنظار المستثمرين وال

 ،وقد أجريت العديد من الدراسات واألبحاث التي تناولت أسباب انهيار هذه الشركات. والباحثين وغيرهم

وخلصت إلى أن السبب الرئيس يعود إلى غياب اآلليات واإلجراءات في اإلدارة والتنظيم والرقابة 

لتزام باألنظمة الداخلية واإلشراف الفعال على الشركات بما يضمن تحقيق األهداف الموضوعة، واال

والقوانين المنظمة لشؤون أعمال الشركات، ويععن توفير اآلليات المناسبة لالمسؤو مجلس اإلدارة د 

  .لتحقيق هذه األمور

إن االتجاه يتزايد لالعتماد على لجنة التدقيق، وهي مجموعة فرعية من أعضاء مجلس اإلدارة   

كان   وهامها باإلشراف المستقل على العمليات التي تقوم بها الشركة، المستقلين، تتركز منغير التنفيذيي

في السبعينيات في القرن الماضي والكشف عن ) Pann Central Company( شركة انهيارنتيجة 

 التي تقدمها الشركات المساهمة العامة العاملة في مجال التجارة الخارجية إلى الرشاوىالعديد من حاالت 

 Foreign Corrupt(انب والتي على إثرها تم سن قانون مكافحة الممارسة الفاسدة المسؤولين األج

Practices Act ( والذي عمل على حث هيئة األوراق المالية األمريكية وبورصة نيويورك بأن توصي

الشركات هذه  إدارة  فيبتشكيل لجان تدقيق في الشركات المساهمة العامة وذلك لضمان التحكم وتوجيه

 أثر ٢٠٠٢ في الواليات المتحدة األمريكية عام (Sarbonsoxal)وكان لصدور قانون  .)٢٠٠١ح،الفر(

  .(William, 2004)كبير في ازدياد أهمية لجان التدقيق في الشركات والبنوك واتساع دورها 

لسنة ) ٧٦( فقد صدر قانون هيئة األوراق المالية رقم قوألهمية الدور الذي تلعبه لجنة التدقي  

 في األردن الذي ألزم الشركات المساهمة العامة بتشكيل لجنة التدقيق بحيث تكون جهة رقابية، ٢٠٠٢

تشكيل لجنة تدقيق مكونة من أعضاء ب ٢٨/٢٠٠٠من قانون البنوك رقم ) ٣٢(وأيضاً ألزمت المادة رقم 

معايير ، إضافة إلى صدور تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمجلس اإلدارة غير التنفيذيين

 وفي إطار . الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية٢٠٠٤المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 

 التدقيق فقد أصدرت تعليمات عملية هيئة التأمين لتطوير إدارةالجهود المبذولة حديثاً من قبل مجلس 

  . حددت فيها صالحيات لجان التدقيق٢٠٠٦لسنة) ٢(الحاكمية المؤسسية رقم 
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  :مشكلة الدراسة -١  

تكمن مشكلة الدراسة في معرفة الدور الريادي الذي تقوم به لجان التدقيق في تحسين وظيفة   

التدقيق الداخلي حتى تتم عملية التدقيق بأفضل صورة ممكنة وبمستوى عاٍل من األداء في شركات 

  .التأمين األردنية

  :ة التالياألسئلة ويمكن تحقيق الغرض من الدراسة من خالل اإلجابة عن 

التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية؟   لجنة التدقيق في تحسين وظيفةدورما   -أ
  :ندرج تحت هذا السؤال األسئلة الفرعية التاليةيو

  ما دور لجنة التدقيق في تعزيز استقاللية المدقق الداخلي في شركات التأمين األردنية؟  -

  اجعة أنشطة التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية؟ما دور لجنة التدقيق في مر -

شركات  عمل التدقيق الداخلي السنوية في ما دور لجنة التدقيق في تحسين خطة -

  األردنية؟ التأمين

 لجنة التدقيق في تحسين وظيفة بدورهل يوجد اختالف جوهري ذو داللة إحصائية فيما يتعلق   -ب

   المدققين الداخليين وأعضاء لجان التدقيق؟التدقيق الداخلي من وجهة نظر

  :أهمية الدراسة - ٢

  :ما يأتيتبرز أهمية هذه الدراسة في 

 ، الدور الذي يلعبه قطاع التأمين في األردن كأحد أهم القطاعات االقتـصادية وأبرزهـا               بيان -أ

ـ         تشير النشرات الصادرة عن هيئة التأمين    ف   غ  إلى أن مجموع موجودات شركات التأمين بل

ديناراً، بينما بلغ مجموع رأس المال      ) ٥٤٧,٩٥٥,٨٤٢( ما مجموعه    ٢٠٠٦حتى نهاية عام      

، التقرير  هيئة التأمين (ديناراً مع نهاية العام نفسه      ) ٢٠٦,٦٠٥,٤٧٧) (المدفوع(المكتتب به     

  ).٢٠٠٦ السنوي السادس  

 زيادة في عملها وعلى مساندة اإلدارة  لجان التدقيق في كونها تعمل على تشكيلأهمية بيان -ب
فاعلية التدقيق الداخلي الذي يمثل جزءاً مهماً من أجزاء نظام الرقابة الداخلية المطبق داخل   
   كانت عمليات أالشركات حيث تعمل لجان التدقيق على التأثير في عمليات الشركة سواء
   .مالية أم غير مالية  

ث الرقابـة الخارجيـة علـى شـركات          األهمية من حي    في  لموضوع بالغ   الدراسة تتعرض -ج
التأمين، ومن المؤشرات الدالة على أهميتها إلزام هيئة األوراق المالية األردنية الـشركات               

من قانون األوراق المالية    ) ٤٦(المساهمة بشكل عام بتشكيل لجان التدقيق كما نصت المادة            
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 المؤسـسية الخاصـة     ، إضافة إلى ذلك ألزمت تعليمات الحاكميـة       ٢٠٠٢لسنة  ) ٧٦(رقم    

  . تلك الشركات بتشكيل لجان التدقيق فيها٢٠٠٦بشركات التأمين الصادرة في عام   

ومن ناحية أخرى فإن االهتمام بهذا القطاع المالي ينبع من مدى مساهمة شركات التـأمين                 
في هذا   التدقيق الداخلي ولجان التدقيق      يعد ومن هنا    ،األردنية في دعم االقتصاد الوطني األردني     

  .القطاع ذا أهمية خاصة تستحق الدراسة واالهتمام

يتوقع من هذه الدراسة أن تكون مفيدة إلدارات الشركات بعامة وشركات التأمين بخاصة،             و  

  .ة لزيادة فاعلية المدقق الداخليإدارات التدقيق الداخلي بهدف الوصول إلى األساليب الالزمو

  :أهداف الدراسة -٣

  : يأتيفيمااسة تتمثل أهداف الدر 

 دور لجان التدقيق المرتبط بالتدقيق الداخلي في تحسين وظيفة التدقيق الداخلي في  التعرف على-أ

لعلها تسهم في  .شركات التأمين األردنية من خالل آراء المدققين الداخليين وأعضاء لجان التدقيق  

جباتها، واستكشاف آلية تعزيز التعرف على هذا الدور من خالل بيان مسؤوليات لجنة التدقيق ووا  

، واقتراح توصيات مالئمة  كون لجنة التدقيق تعمل على تعزيز استقاللية التدقيق الداخليهذا الدور  

  .تصب في مصلحة شركات التأمين تجاه وظيفة التدقيق الداخلي بخاصة واالقتصاد األردني بعامة  

 من وجهة نظر المدققين الداخليين ية داللة إحصائذاتعلى ما إذا كان هناك فروق التعرف   -ب

دور لجنة التدقيق في تحسين وظيفة التدقيق الداخلي في شركات حول  وأعضاء لجان التدقيق

  . التأمين األردنية

  :مصطلحات الدراسة -٤

 يهدف إلى زيـادة عائـد عمليـات       ، ومطمئن مستقل نشاط استشاري موضوعي  : التدقيق الداخلي 

 التدقيق الداخلي المنشأة في تحقيق أهدافها من خالل طريقـة           ويساعد. المنشأة وتحسينها 
االتحاد (لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحاكمية          منهجية منظمة 

  ).٢٠٠٥الدولي للمحاسبين، 

 تتكون من رئـيس     ،مجموعة مكونة من عدد من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين         : لجنة التدقيق 

، على أن يتوفر في أحدهم على األقل خبرة في مجال التـدقيق أو المحاسـبة أو                 وعضوين

المالية أو أن يكون محاسباً قانونياً وفقاً للتشريعات ذات العالقة النافذة المفعـول، وتجتمـع               

إدارة هيئـة    ( إلى ذلـك   لجنة التدقيق مرة كل ثالثة أشهر على األقل أو كلما دعت الحاجة           

  ).٢٠٠٦،التأمين
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  :فرضيات الدراسة -٥

  :تم صياغة فرضيات الدراسة بما يتناسب مع أهدافها، وكانت على النحو التالي 

  : األولىالرئيسية الفرضية

H01   التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنيـة      لجنة التدقيق في تحسين وظيفة      ل  دور ال يوجد .

  :ة الفرعية التاليالثالثوتندرج تحت هذه  الفرضية الفرضيات 

H01  ال يوجد دور للجنة التدقيق في تعزيز استقاللية التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية.  

H02  ال يوجد دور للجنة التدقيق في مراجعة أنشطة التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية.  

H03   التأمين األردنيةال يوجد دور للجنة التدقيق في تحسين خطة عمل التدقيق الداخلي في شركات. 

  :الفرضية الثانية

 H02                  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين وجهات نظر كلٍّ من المدققين الـداخليين وبـين
 لجنة التدقيق في تحسين وظيفة التدقيق الـداخلي فـي   بدورأعضاء لجان التدقيق فيما يتعلق    

  .شركات التأمين األردنية

  :محددات الدراسة - ٦

  :ائج هذه الدراسة في ضوء المحددات التالية نتتعميميمكن   

ما ينتج عنه عدم التمييز     ،  أغلب شركات التأمين على وجود مدقق حسابات داخلي واحد        تعتمد  -١

 وعليه فإن الباحث اعتمد وجهة نظـر        ؛الواضح بين مدير التدقيق الداخلي والمدقق الداخلي      

  .لي والمدقق الداخليواحدة عند تحليل البيانات لكل من مدير التدقيق الداخ

وبالرغم من التعاون الذي لمسه الباحث في معظم  - في هذه الدراسة   الميداني للجانببالنسبة    -٢

دقيق صعوبة الوصول إلى أعضاء لجان الت       الباحث  واجه -الشركات التي خضعت للدراسة   

الذين هم أعضاء غير تنفيـذيين فـي مجـالس إدارات تلـك             في شركات التأمين األردنية     

 الذهاب إلـى     إلى  الباحث ألجأما   في هذه الشركات؛      وغير موجودين بشكل دائم    ،الشركات

  .أماكن عملهم الخاصة
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  :الدراسات السابقة -٧

  :الدراسات العربية. ١

، تعزيز قبول التدقيق الداخلي في الـشركات المـساهمة العامـة    )١٩٩٤(دراسة أزمقنا     .أ

  :األردن في

المؤدية إلي تعزيز قبول مفهوم التدقيق الداخلي في الـشركات  ركزت الدراسة على العوامل    

المساهمة العامة األردنية وذلك بهدف المساعدة في مواجهة المعوقات التي قد تعترض المـدققين              

اعتمدت أسلوب االستبانة التي وجهت إلي المـوظفين الـذين           وقد   .الداخليين أثناء تأديتهم عملهم   

ي في الشركات المساهمة العامة األردنية التي احتوت علـى أسـئلة   تخضع أعمالهم للتدقيق الداخل 

شملت االستبانة وقد  ، وأهم العوامل التي تعزز من قبوله،تقيس آراء الموظفين في التدقيق الداخلي   

إذ تـم توزيـع     شـركة،   ) ٧٨(شركة مساهمة عامة تقوم بنشاط التدقيق الداخلي من أصل          ) ٢٨(

)٢٢٣ (   استبانة استرد)١٤٥٦(، علماً بأن عدد الموظفين الذين خـضعوا للدراسـة            منها )٢٠٢ (

  .موظفاً

 زالت غيـر مدركـة    ماخلصت الدراسة إلى أن معظم الشركات المساهمة العامة األردنية          وقد    

من عينة الدراسة تفيد بعدم     % ٦٤، حيث إن نسبة      في أعمالها   الذي يلعبه التدقيق الداخلي    المهمللدور  

كذلك أظهرت النتائج أن العوامل التي تعزز قبول المدقق الداخلي فـي            .  الداخلي وجود نشاط للتدقيق  

التأهيل العلمـي، والكفـاءة العاليـة، والخبـرة الطويلـة،           : الشركات المساهمة العامة األردنية هي    

 .والشخصية الجادة، والتعاون، والعمر المتوسط

كزت علـى جانـب القبـول       ر، فدراسته   ١٩٩٤لف دراسة الباحث عن دراسة ازمقنا       وتخت  

  لديـه  لوظيفة التدقيق الداخلي ولم تقم بدراسة كيفية تعزيزها أو تحسينها، كما أن عينة الدراسـة              

هي خليط من القطاعـات  و ،اقتصرت على موظفي تلك الشركات المسجلة في سوق عمان المالي        

الباحـث  في دراسة   االقتصادية المختلفة في األردن دون التركيز على قطاع معين كما هو الحال             

  . تحديداً شملت قطاع التأمين في األردنالتي

  :، مدى فعالية لجان التدقيق في الشركات المساهمة العامة األردنية)٢٠٠١(دراسة الفرح   .ب

هدفت الدراسة إلى قياس مدى فعالية لجان التدقيق في الشركات المساهمة العامة األردنيـة                

التعرف إلى أهم العوامل    وإلى  لي ومديري التدقيق الخارجي،     من وجهة نظر مديري التدقيق الداخ     

المساعدة التي تعمل على تعزيز فعالية لجان التدقيق من وجهة نظر أعضاء لجان التـدقيق فـي                 

األولى موجهة إلى مديري التدقيق : واستخدمت الدراسة ثالث استبانات. الشركات المساهمة العامة 
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لجان تدقيق، والثانية إلى مديري التدقيق الخارجي للشركات التي         الداخلي في الشركات التي لديها      

تقوم بتدقيق حساباتها ويوجد لديها لجان تدقيق، أما الثالثة فهي موجهة إلى أعضاء لجان التـدقيق               

المساهمة العامة، وقد غطت الدراسة جميع الشركات التي لديها لجان تدقيق كمـا فـي               في الشركات   

شركة، كما غطت مكاتب تدقيق حسابات تلـك        ) ٢٩( وعددها   ٢٠٠٠من عام   نهاية شهر كانون أول     

  .مكاتب) ١٠(الشركات وعددها 

  :وخلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية  

تتمتع لجان التدقيق في الشركات المساهمة العامة األردنية بفعالية من وجهة نظر التدقيق   -

 ،ة أو المتوقعة منها من قبل مجلس اإلدارة تقوم بتنفيذ المهام المطلوبها ما يعني أن،الداخلي

وقد بينت الدراسة أن . وذلك لتحسين أساليب الرقابة الداخلية ورفع كفاءة المدقق الداخلي

لجان التدقيق تقوم بتدعيم استقالل المدقق الداخلي، وبمراجعة نطاق التدقيق الداخلي وخطته 

الهيكل التنظيمي لدائرة التدقيق سنوياً، وحول مدى االلتزام بسياسات الشركة، وكذلك 

  . التدقيقعمليةالداخلي، والمصاعب التي واجهت 

ال تتمتع لجان التدقيق في الشركات المساهمة العامة األردنية بفعالية من وجهة نظر التدقيق   -

الخارجي، وقد بينت الدراسة أن لجان التدقيق تقوم ببعض المهام بما يخص التدقيق 

البعض اآلخر، حيث وجد أنها تقوم بمراجعة نتائج التدقيق السنوي، الخارجي وال تقوم ب

والخدمات األخرى التي يقدمها مدقق الحسابات الخارجي غير أعمال التدقيق، وكفاية نظام 

 ،الرقابة الداخلي، ومناقشة مدقق الحسابات الخارجي حول القضايا الجوهرية التي قد تظهر

  .مثل الدعاوى والتخمينات

 فقد ،تقاللية أعضاء لجنة التدقيق من العوامل المساعدة بتعزيز فعالية لجنة التدقيقتعد اس  -

ما يؤدي إلى المحافظة على حقوق المساهمين والدائنين % ٨٩,٣كانت نسبة الموافقة عليه 

  .وغيرهم

 من حيث تناولها الشركات المساهمة ٢٠٠١وتختلف دراسة الباحث عن دراسة الفرح   

 محدد في ها جميع القطاعات بعكس دراسة الباحث التي تطبق على قطاع واحد العامة، أي تناول

شركات التأمين األردنية، لكن متطلبات التدقيق الداخلي ومهام لجان التدقيق في قطاع شركات 

 ويعود ذلك إلى أن القطاع المالي يطبق ،التأمين تختلف عنه في قطاع الصناعة وقطاع الخدمات

شكل أوسع منه في القطاع الصناعي أو الخدمي، إضافة إلى ذلك فإن دراسة  بةمفهوم الالمركزي

 تركز على قياس مدى فعالية لجان التدقيق بينما الدراسة الحالية تركز على دور لجنة ٢٠٠١فرح 

  .التدقيق في تحسين وظيفة التدقيق الداخلي
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ك األردنية وعالقتهـا    ، المهنية لدى المدققين الداخليين في البنو      )٢٠٠٢(دراسة مقداد    .جـ

  :بمخرجات العمل

هدفت الدراسة إلى تقييم درجة المهنية التي يتمتع بها المدقق الداخلي في البنوك األردنية   

 ، وكذلك إلى تكوين صورة عن طبيعة العالقة بين المهنية ومخرجات العمل،على المستوى الفردي

رك العمل، وتكون مجتمع الدراسة من من التزام تنظيمي، ورضى وظيفي، وأداء وظيفي، ونية لت

 بلغ عدد هؤالء المدققين في وقدبنكاً، ) ١٦(المدققين الداخليين في البنوك األردنية البالغ عددها 

  .مدققاً) ١٨٦(هذه البنوك 

  :ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ما يلي  

 فهو يولي االلتزام االجتماعيب تمثلتعالية، يتمتع المدقق الداخلي في البنوك األردنية بمهنية   -

اهتماماً كبير بخدمة المصلحة العامة للمجتمع مثل المساهمين، والعمالء، والعاملين في 

  .المنظمة

يؤثر االنتساب المهني إيجابياً في الرضى الوظيفي، حيث إن مساهمة المدقق الداخلي في   -

 وبشكل إيجابي في أدائه يؤثرووظيفي، نشاطات المجتمع المهني يساعد في استقراره ال

  .الوظيفي

تفاني المدقق الداخلي في عمله له تأثير إيجابي في االلتزام التنظيمي ويزيد من رضاه   -

  .الوظيفي

تؤثر الدعوة إلى االستقاللية لدى المدقق الداخلي في البنوك األردنية بشكل سلبي في رضاه   -

ل إيجابي في نية المدقق الداخلي لترك عمله في الوظيفي، وعلى العكس من ذلك يؤثر بشك

  .البنك الذي يعمل به

ال يوجد هناك فروقات ذات داللة إحصائية في مهنية المدقق الداخلي تعزى للعوامل   -

الشخصية والوظيفية المستخدمة في هذه الدراسة، وذلك باستثناء بعد الدعوة إلى االستقاللية 

 التدقيق، وكذلك بعد االلتزام الشخصي للمهنة والذي تأثر الذي تأثر بخبرة المدقق في غير

  .باختالف التخصص األكاديمي

 وأبعاد التطور في إطار ممارسة مهنة ي، التحكم المؤسس)٢٠٠٤(دراسة جمعة   .د
  :الداخلي التدقيق

لتدقيق الداخلي في دعـم فعاليـة       اهدفت الدراسة إلى بيان تأثير التطور في إطار ممارسة            

) االسـتنباطي منهج  ال( المؤسسي، وقد اعتمدت الدراسة على إجراء مراجعة للجهود الدولية         التحكم
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بشأن التحكم المؤسسي وأطر الممارسة المهنية الصادرة من معهد المدققين الداخليين منـذ عـام               

المـنهج  ( لتطوير مهنة التدقيق الداخلي، كذلك اهتمت الدراسة ببيان اإلسهامات الجوهرية            ١٩٧٨

في هذا المجال وتقديم رؤية أفضل للمجتمع المهني فيما يتعلـق بالمزايـا المحتملـة               ) قرائياالست

  .الناتجة عن إسهام إطار ممارسة مهنة التدقيق الداخلي في عمليات التحكم المؤسسي

  :ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي  

 وتعتبر ،وعمليات تحكم تتسم بالفعاليةتتحرك المنظمات المختلفة بشكل كبير لوضع هياكل   -

وظيفة التدقيق الداخلي األكثر تأهيالً للمساعدة في تحسين التحكم المؤسسي، ويجب على 

 وهم بالتالي ،الطلب على خدماتهم  من هذا النمو المتعاظم فياإلفادةالمدققين الداخليين 

  .تنظيميةالسعي لرفع مكانتهم الو ،بحاجة إلى تحسين مهاراتهم المختلفة

تختلف أدوات الرقابة داخل المنظمة اختالفاً كبيراً عما كانت عليه في المنظمات التقليدية   -

 لإلدارة وللجنة المهمة وظيفة التدقيق الداخلي من الوظائف المساندة وعليه فقد أصبحت

  . الخارجيين وكذلك ألصحاب المصالح الرئيسيينوللمدققينالتدقيق ولمجلس اإلدارة 

 أنشطة التدقيق الداخلي في بيئات ثقافية وقانونية متباينة، وتتم كذلك في داخل منظمات تتم  -

تتباين في أهدافها وأحجامها وهياكلها التنظيمية كما تتم عملية التدقيق الداخلي من 

 بحيث تؤثر تلك الفروق على الممارسة المهنية  وخارجها،أشخاص داخل المنظمة خالل

  .للتدقيق الداخلي

 كما أنها منظمات كثيفة ،عد المنظمات في عالم اليوم منظمات تعتمد على المعلوماتت  -

المعرفة وتدخل في عمليات بالغة التعقيد والتخصص على المستوى الدولي فقد أدى ذلك إلى 

  .تغيير هدف ووظيفة المنظمة كما أدى إلى تغيير حاجاتها للرقابة

تحسين أساليب إدارة ل لمنظمات كونها تسعىيتعاظم دور وظيفة التدقيق الداخلي في ا  -

الئمة والموثوق بها ، وكل ذلك يحتاج إلى المزيد من المعلومات المر وتحسين الجودةالمخاط

  .التخاذ القرار المناسب

، العوامل المؤثرة في تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف        )٢٠٠٥(دراسة خشارمة    .هـ
  ):المساهمة األردنيةحالة الشركات الصناعية (عليها 

هدفت الدراسة إلى قياس مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في الشركات               

الصناعية المساهمة العامة األردنية، واختبار العالقة بين حجم الشركة ممثالً برأس مالها وعـدد              

ت الديمغرافيـة للمـدقق     العاملين فيها، وحجم األصول، وحجم المبيعات، وبيان مدى أثر المتغيرا         

الداخلي في تطبيق معايير التطبيق الداخلي المتعارف عليها في الشركات الـصناعية المـساهمة              
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كما هدفت الدراسة أيضاً إلى التعرف إلى المعوقات التي تحد من معايير التدقيق             . العامة األردنية 

ألردنية، واستخدمت الدراسـة    الداخلي المتعارف عليها في الشركات الصناعية المساهمة العامة ا        

 توقـد بلـغ عـدد االسـتبانا       . استبانة موجهة إلى المدققين الداخليين العاملين في هذه الشركات        

 وهي التي خضعت للدراسة والتحليل وكانـت        ،استبانة) ٢٩٠(استبانة عاد منها    ) ٣٥٠(الموزعة  

  :نتائج الدراسة على النحو التالي

يق الداخلي المتعارف عليها في الشركات الصناعية المساهمة        بلغ متوسط تطبيق معايير التدق      -

وهذا يعني وجود ضعف عام في عملية تطبيق معـايير التـدقيق     % ٥٨,٧١العامة األردنية   

  .الداخلي المتعارف في هذه الشركات

ال يوجد تأثير بين مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها وحجم الشركة ممثالً                -

  . وحجم األصول، وحجم المبيعات،مالها، وعدد العاملين فيهابرأس 

المركز الوظيفي، وعدد سنوات الخبرة، والعمـر،       :  للمدقق الداخلي  الشخصيةإن المتغيرات     -

 لها تأثير إيجابي في تطبيـق معـايير         -والشهادات المهنية، والمؤهل العلمي، والتخصص      

 الصناعية المساهمة العامة األردنية، ما عـدا        التدقيق الداخلي المتعارف عليها في الشركات     

  .الجنس فليس له أي أثر في ذلك

يوجد العديد من المعوقات التي من شأنها أن تحد من تطبيـق معـايير التـدقيق الـداخلي                    -

ال يوجـد إلـزام     : فمثالًالمتعارف عليها في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية         

بيروقراطية اإلدارة وعدم اعترافها باسـتقاللية إدارة       كما تبدو    ،ييرقانوني بتطبيق هذه المعا   

  .على التوالي% ٧٩,١٦٠، %٨٠,٨٦التدقيق الداخلي بنسبة مئوية 

، تطوير أنموذج لدور لجان التدقيق في الشركات المـساهمة          )٢٠٠٦(دراسة السويطي     .و
  :جيالعامة األردنية وتأثيرها في فاعلية واستقاللية التدقيق الخار

هدفت الدراسة إلى تقييم التجربة األردنية لقياس مدى توافر المتطلبات األساسية لممارسـة               

هذه اللجان لدورها بفاعلية، وفحص مدى تأثيرها في فاعليـة واسـتقاللية التـدقيق الخـارجي                

 على عينة طبقيـة عـشوائية نـسبية ممثلـة            منها )٢٣٠(واستخدمت الدراسة استبانة تم توزيع      

) ٦٨(شركات، تتكون من المديرين العامين والمديرين الماليين ومديري التدقيق الداخلي في            ال لهذه

، ٢٠٠٦شركة مساهمة عامة أردنية شكلت لجـان التـدقيق فـي عـام              ) ١٨٣(شركة من أصل    

مكتب تدقيق حسابات تقوم بأعمال التدقيق الخارجي للشركات التـي شـكلت          ) ٢٦(باإلضافة إلى   

  .اللجان هذه

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١١

  :أبرز النتائج التي توصلت هذه الدراسة ما يليومن   

ال يوجد نموذج موحد لدور وتشكيل لجان التدقيق يمكن تطبيقه بحيث يالئم جميع بيئات دول     -

العالم، وإنما وجدت نماذج متعددة لتجارب دولية تختلف باختالف الظروف البيئية واألنظمة            

  .االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتشريعية

 للتدقيق الداخلي واختيار كفؤةتمتاز بعض الشركات المساهمة العامة األردنية بوجود إدارات   -

بكفـاءة   جيد ألعضاء لجان التدقيق ممن يمتازون بالخبرة المالية والقدرة على تأدية مهامهم           

  .وفاعلية

امة  تناولها للشركات المساهمة الع    في) ٢٠٠٦(وتختلف دراسة الباحث عن دراسة السويطي         

 على قطاع واحد هو شـركات       طُبقت بعكس دراستي التي     ، القطاعات فقد تناولت جميع  األردنية،  

تركز على دور لجان التـدقيق      ) ٢٠٠٦( إضافة إلى ذلك فإن دراسة السويطي        ٠،التأمين األردنية 

يق وتأثيرها في فاعلية واستقاللية التدقيق الخارجي بعكس دراستي التي تركز على دور لجان التدق 

 نالمـديري  إلى   توجه) ٢٠٠٦( دراسة السويطي    فإنكذلك  و ،في تحسين وظيفة التدقيق الداخلي    

ـ             تالعامين والمديرين الماليين ومديري التدقيق الداخلي والمدققين الخارجيين بينما دراستي وجه

  .إلى أعضاء لجان التدقيق ومديري التدقيق الداخلي والمدققين الداخليين

، إدراك اإلدارة العليا لتطور المعرفة في مهنة التدقيق الـداخلي           )٢٠٠٦(دراسة جمعة     .ي

دراسة تحليلية اختباريـه فـي منظمـات األعمـال          (وتأثيره على دور المدقق الداخلي      

  ):األردنية

هدفت الدراسة إلى معرفة اتجاهات التطور في المعرفة في مهنة التـدقيق الـداخلي علـى                  

صعيد الممارسة العملية لتحديد واجبات مهنة التدقيق الـداخلي         الصعيدين العلمي والمهني، وعلى     

. ٢٠٠٤ في أمريكا فـي      IIAبعد نشر اإلطار الجديد لممارسة مهنة التدقيق الداخلي الصادر عن           

شركة مساهمة عامة مستخدمة أسلوب االستبانة في جمع       ) ١١١(وقد أجرت الدراسة اختباراً على      

  :تاليةالبيانات، وتوصلت إلى النتائج ال

  . ن قطاع البنوك في األردن أكثر القطاعات التزاماً بإنشاء إدارة للتدقيق الداخليإ  -

ن الدليل على تطبيق مهنة التدقيق الداخلي في منظمات األعمال األردنية ما زال غير مقنع               إ  -

  . ويلقى معارضة داخل هذه المنظمات

  .كاملة ما أكسبها معرفة معوقات المهنة للمعرفةأصبح لمهنة التدقيق الداخلي هيكل متكامل   -
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 ١٢

دراسة حالـة   (، المراجعة الداخلية كأداة فعالة في اتخاذ القرار         )٢٠٠٧(دراسة عبيرات     .ك

  ):مؤسسة صنع األدوية صيدال

 على اعتبار أنهـا أداة مـن األدوات التـي تـساعد             التدقيقهدفت الدراسة إلى بيان أهمية        

عمل على تقييم أداء أنشطتها المختلفة المحاسـبية، والماليـة،          المؤسسة على بلوغ أهدافها، حيث ت     

والتشغيلية، وعملية اتخاذ القرارات ومساعدة إدارة المؤسسة على إدراك مسؤولياتها المختلفة في            

الراهنة والمليئة بالفرص والتهديدات وفي ظل األشـكال المختلفـة للمؤسـسات             ظل التطورات 

  .وتنوعها وعلى اختالف أحجامها

 الدراسة على مؤسسة صنع األدوية صيدال في الجزائر التي اعتمدت وظيفة التـدقيق    طُبقت  

الداخلي التي تساعد المؤسسة في التحكم في إدارة هذا المجمع بشيء من الفعالية والكفاءة، فكـان                

 للتدقيق الداخلي دور كبير في عملية صنع القرارات بمختلف أنواعها وأساليبها في المجمع؛ األمر             

  :الذي جعله يحقق نتائج متالحقة، وقد خرجت الدراسة بالنتائج التالية

يجب على أي مؤسسة تعتمد على وظيفة التدقيق الداخلي أن تراعي مجموعة من الـشروط                 -

االستقاللية، :  فعالية كبيرة لهذه الوظيفة، من هذه الشروط       ىالموضوعة من أجل الوصول إل    

ونوع التدقيق سواء كـان تـدقيقاً مركزيـاً مختلطـاً أو ال             والعناية المهنية، ونطاق العمل،     

  .مركزياً، وعدد القائمين على وظيفة التدقيق الداخلي، وطبيعة المؤسسة ونشاطها

. تعتمد معظم اإلدارات الحالية على وظيفة التدقيق الداخلي في تعزيز نظام الرقابـة لـديها                -

شطه في مختلف أجزاء التنظـيم بحيـث        وأصبح التدقيق الداخلي بمفهومه الحديث يمارس أن      

  .يراجع العمليات اإلدارية والمالية والتشغيلية كافة

يساعد التدقيق الداخلي في إيجاد الثغرات واقتراح الحلول الممكنة، كما يـساعد فـي تنفيـذ             -

القرارات المتخذة بما يضمن فعالية وكفاءة هذه القرارات؛ األمر الذي جعل التدقيق الداخلي             

  .مساعدة للمؤسسة في تدعيم وتفعيل قراراتهاأداة 

  :، دور المراجعة الداخلية في حوكمة الشركات في سوريا)٢٠٠٧( دحدوح دراسة  .ل

الدراسة إلى إيضاح أسس حوكمة الشركات وأبعادها المختلفة والتعرف إلى األنشطة           هدفت    

اعتمدت الدراسـة  وقد  ،كاتالتي تمارسها المراجعة الداخلية والتي لها دور فعال في حوكمة الشر  

 اً داخلي اًمدقق) ١٥٠(أسلوب االستبانة والتي وجهت إلى مدققي الحسابات الداخليين والبالغ عددهم           

مديراً مالياً في الشركات المساهمة فـي       ) ٧٥(وعينة أخرى من المديرين الماليين والبالغ عددهم        

  .مدينة دمشق

  :دراسة ما يليومن أبرز النتائج التي توصلت إليها هذه ال  
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هناك أنشطة متعددة يمارسها التدقيق الداخلي ولها دور فعال في حوكمة الشركات من وجهة       -

  :نظر مدققي الحسابات الداخليين، وأهمها

العمل على اكتشاف نقاط الضعف أو النقص في النظم واإلجراءات وتقديم التعديالت   -

  .والتحسينات الالزمة

  .حماية حقوق المساهمين  -

  .تقديم االستشارة في الجوانب المالية واإلدارية والتشغيلية  -

  .تزويد لجنة التدقيق بتقارير حول االنحرافات والمخالفات المرتكبة في الشركة  -

  .تساعد على قيام جميع موظفي الشركة بواجباتهم بكل دقة وعناية  -

  .ءمتهاتفحص إجراءات الرقابة الداخلية وتتأكد من فاعليتها وجودتها ومال  -

يمارس التدقيق الداخلي أنشطة متعددة لها دور فعال في حوكمة الشركات من وجهة نظـر                 -

  :المديرين الماليين، وأهمها

  .دعم إدارة الشركة من أجل تحقيق أفضل استخدام للموارد االقتصادية  -

  .تفحص إجراءات الرقابة الداخلية وتتأكد من فاعليتها وجودتها ومالءمتها  -

  . على حماية حقوق المساهمينالعمل  -

  .مساعدة لجنة التدقيق في تقييم مدى مالءمة الرقابة الداخلية المحاسبية  -

  .تقديم االستشارة في الجوانب اإلدارية والمالية والتشغيلية  -

  .المساعدة في رفع كفاءة وفاعلية األنشطة والبرامج  -

  .ل دقة وعنايةالمساعدة على قيام جميع موظفي الشركة بواجباتهم بك  -

العمل على تزويد لجنة التدقيق بتقارير حول االنحرافات والمخالفات   -

  .المرتكبة في الشركة
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  :الدراسات األجنبية. ٢

 :Lee, Mande, and Ortman )2004(دراسة   .أ

.دققمأثر لجنة التدقیق ومجلس اإلدارة على استقاللیة ال  

ان التدقيق ومجالس اإلدارة فـي اسـتقاللية        الضوء على تأثير لج    تسليطهدفت الدراسة إلى      

اإلدارة بجعل المسؤولية القانونية تأخذ مجراها بما ال يؤثر في سـمعة هـذه              تهتم   بحيث   ،المدقق

  .اللجان ومجالس اإلدارة بشكل سلبي

شركة تم إخراجها من قاعدة البيانات الخاصة بـسوق المـال           ) ٢٨٠(شملت عينة الدراسة      

، وتوصلت الدراسـة إلـى      ٢٠٠٠ إلى عام    ١٩٩٦القوائم المالية من عام      وتم دراسة    ،األمريكي

  :التالية النتائج

ينتج عن استقاللية لجان التدقيق ومجالس اإلدارة التعاون الجاد مع المدقق، إضـافة إلـى                  -

  .تهالتقليل من احتمالية استقال

يد ذي كفاءة اقل مـن      ينتج عن عدم استقاللية لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة اختيار مدقق جد           -

  .القديم المدقق

  Mangena and Pike )2005(دراسة   .ب

عالقة استقاللیة أعضاء لجان التدقیق مع خبرتھم المالیة وحجم اللجنة على مصداقیة 
.اإلفصاح في القوائم المالیة  

ركزت الدراسة على فهم العالقة بين خصائص لجنة التدقيق ومستوى اإلفصاح في التقارير              

كون أعضاء لجنة التـدقيق   :لية قبل النهائية، وتمت دراسة ذلك من خالل ثالث خصائص هيالما

  .وخبرتهم المالية وحجم لجنة التدقيق، مساهمين في الشركة،

 أي ،شـركة ) ٢٣٩(شركة صناعية، وقامت باإلجابة عن األسـئلة  ) ٢٨٤(الدراسة  شملت  

 شركة حتى أصبح عدد الـشركات       )٢٣(، وتم الحصول على معلومات إضافية من        %٨٤ بنسبة

  .شركة )٢٦٢(

نوعاً من المعلومات للتأكد    ) ١١٣(وتم اختيار   ) ٢٠٠٢ - ٢٠٠١(شملت الدراسة الفترة من       

 واستخدمت الدراسة تحليل االنحدار المتـدرج       ،من أن الشركات قامت بإظهارها واإلفصاح عنها      

  :لتحليل البيانات وحصلت الدراسة على النتائج التالية
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 ١٥

يقل اإلفصاح عن المعلومات في القوائم قبل النهائية كلمـا كـان أعـضاء لجنـة التـدقيق          -

  .مساهمين

  .ال توجد عالقة بين حجم لجنة التدقيق وبين مستوى اإلفصاح -

  .كلما زادت الخبرة المالية ألعضاء لجنة التدقيق زادت احتمالية اإلفصاح -

  Chen, Moroney, and Houghton)2005(دراسة  .جـ

.تكوین لجان التدقیق واستخدام مدقق متخصص في مجال عمل الشركة  

هدفت الدراسة إلى بيان العالقة بين استخدام مدقق متخصص في مجـال عمـل الـشركة                 

من  وهل يتم اختيارها من داخل الشركة أ      :وتكوين لجنة تدقيق من خالل ثالثة عوامل رئيسية هي        

  .د اجتماعات اللجنة في السنة، والخبرات المالية ألعضائها، وعدخارجها

افترضت الدراسة أن وجود العوامل الثالثة السابقة يؤدي إلى وجود عالقـة إيجابيـة بـين       

  .تكوين لجنة التدقيق ونوعية التدقيق التي يختارونها

شركات مدرجة في سوق أستراليا المـالي       ) ٥١٠(شركة من أصل    ) ٤٥٨(شملت الدراسة     

 واعتمدت الدراسة   ،شركة األخرى فلم يكن لديها لجان تدقيق      ) ٥٤( أما الـ    ،)٢٠٠٠(خالل عام   

أسلوب االنحدار المتدرج لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها مـن خـالل التقـارير الماليـة       

  :للشركات، وتوصلت إلى النتائج التالية

جنـة   وهناك عالقة إيجابية بين تكـوين ل       ،إن معظم لجنة التدقيق مكون من خارج الشركة         -

  . وهي أيدت فرضية الدراسة وتم تأكيدها،التدقيق وبين نوعية التدقيق التي يختارونها

 اًال توجد عالقة بين تكوين لجنة التدقيق وعدد اجتماعـات اللجنـة مـع اختيـارهم مـدقق               -

  . في مجال عمل الشركةاًمتخصص

  Cahill) 2006(دراسة   .د

.دراسة حالة:ع لبنك دوليفعالیة لجنة التدقیق والتدقیق الداخلي في فر  

ركزت الدراسة على فاعلية التدقيق الداخلي ولجنة التدقيق من خالل دراسـة حالـة بنـك                  

National Irish Bank (NIB) . وتميزت هذه الدراسة بالمصداقية العالية بسبب حصولها على

ندا ومن  معلومات من جهات عليا، فقد حصلت على معلومات من تقارير منشورة في حكومة أيرل             

من بعض المعلومات من داخل البنك، وكذلك       كما حصلت على     ،لجنة برلمانية حكومية للحسابات   

 وجود معامالت غيـر      منها  تبين التي ،إلى قضايا في المحاكم مرفوعة ضد البنك      خالل الرجوع   
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 ١٦

، وإخفاء حقائق، وقد غطت الدراسـة فتـرة عـشر           الضريبيقانونية مع العمالء تتمثل بالتهرب      

  .١٩٩٨ات انتهت في عام سنو

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية  

تبين أن نظام التدقيق الداخلي ولجنة التدقيق كانا علـى علـم بوجـود هـذه المـشكالت                    -

  .والتجاوزات ولكن لم يتم عالجها بالشكل السليم والصحيح

الـشركات  من  وتوقعت الدراسة أن هذا بنك دولي يخضع للرقابة الشديدة من أكثر من جهة          -

  . إال أن هذه الدراسة أظهرت فشل لجان التدقيق في مهامها،األم في الخارج

 على بنـك دولـي أمـا     مقصورة  دراسة حالة  في كونها  عن هذه الدراسة     دراستيوتختلف    

 فقد اعتمدت أسلوب االستبانة الذي سيطبق على شركات التأمين األردنيـة لمعرفـة دور            دراستي

  .حسين وظيفة التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنيةلجنة التدقيق في ت

  Forgione, Dana, Raghunandan, and Vermeer) 2006(دراسة  .هـ

.تشكیل لجان التدقیق في مؤسسات غیر ربحیة  

 آلية تطبيق توصيات مجلس الشيوخ األمريكي مـن خـالل           ىهدفت الدراسة إلى التعرف إل      

  .تعلق بتشكيل لجنة التدقيق في المؤسسات غير الربحية فيما يSarbanes –Oxleyقانون 

أن تستلم تبرعات من : وقد حددت الدراسة شروط المؤسسات التي اشتملت عليها العينة وهي  

الحكومة، وأن تستخدم واحدة من شركات التدقيق األربع الكبرى بهدف التأكد من وجـود لجنـة                

  .تدقيق مستقلة بالكامل

مديراً مالياً في مؤسسات غير ربحية، واستندت إلـى         ) ١١٨( على   اشتملت عينة الدراسة  و  

 وتـم تحليـل البيانـات       ،٢٠٠٤ خالل عام    Guidestarمعلومات من قاعدة البيانات األمريكية      

  :باستخدام أسلوب االنحدار المتدرج، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

يق ليست كلها مكونة من أشـخاص       من المؤسسات غير الربحية لديها لجان تدق      %) ٣٦(أن    –

  .مستقلين أي ال تتمتع باالستقاللية الكاملة

  .االستخدام القليل للجان التدقيق في الجامعات والمستشفيات  -

  . من المؤسسات غير الربحية لديها على األقل خبير مالي واحد في لجنة التدقيق)%٨٨(أن   -

احتياجاتها للموارد، وجـود الرقابـة      :  مثل يعتمد تكوين لجنة التدقيق على متطلبات مختلفة        -

  .الخارجية، ونوع المؤسسة الربحية

  . النتائج المطلوبة بعد سنتين من صدورهSarbanes –Oxleyلم يحقق قانون   -
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  :ما تتميز به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

ناولها دور لجنة   تنفرد الدراسة الحالية عن كل الدراسات السابقة وحسب علم الباحث في ت               

 تناولـت بعـض    فقـد التدقيق في تحسين وظيفة التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنيـة،            

جانب القبول لوظيفة التدقيق الداخلي في الشركات المساهمة العامـة األردنيـة   الدراسات السابقة   

الـشركات  ، كذلك تناول بعضها قياس مدى فعالية لجان التـدقيق فـي             )١٩٩٤(كدراسة إزمقتا   

، وتناول بعضها األخـر دور لجـان التـدقيق        )٢٠٠١(المساهمة العامة األردنية كدراسة الفرح      

وتأثيرها في فعالية واستقاللية التدقيق الداخلي في الشركات المساهمة العامة األردنيـة كدراسـة            

الداخلي ، وتناول بعضها األخر اتجاهات التطور في المعرفة في مهنة التدقيق            )٢٠٠٦(السويطي  

، وتناول بعضها دراسـة فعاليـة لجنـة     )٢٠٠٦(على الصعيدين العلمي والمهني كدراسة جمعة       

  ).٢٠٠٦(Cahillالتدقيق والتدقيق الداخلي في بنوك دولية كدراسة 

أما الدراسات التي أجريت في األردن، فتعتبر قليلة وما تزال محدودة ، فبعد صدور العديد     

 المالية رقـم    األوراق تشكيل لجان التدقيق ومنها قانون       إلىلتي أشارة   من القوانين والتشريعات ا   

، وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة ٢٠٠٠لسنة ) ٢٨( ، وقانون البنوك رقم ٢٠٠٢لسنة  ) ٧٦(

 الصادرة عن مجلس مفوضـي هيئـة األوراق   ٢٠٠٤والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة     

ـ تعليمات الحاكمية المؤسسية لشركات التـأمين وأسـس تنظيم        المالية األردنية، وكان أخرها      ا ه

 لتعليمات الحاكميـة   كان  فقد  .  الصادرة عن هيئة التأمين األردنية     ٢٠٠٦لسنة  ) ٢(وإدارتها رقم   

ابقة لمهام وواجبات لجان    األثر الكبير حيث بينت بشكل أكثر تفصيل من القوانين والتعليمات الس          

ء دراسة تكون أكثر توسعاً من الدراسات التي سبقتها، حيث كانـت            تطلب ذلك إجرا    مما ،التدقيق

 )٢٩(، وقد بلغت عدد الشركات المـساهمة العامـة بواقـع            )٢٠٠١(أول دراسة ميدانية الفرح     

) ٢٠٠٥(شـركة فـي عـام    ) ١٨٣(شركة، في حين بلغ عدد الشركات التي شكلت لجان تدقيق     

  ).٢٠٠٦(حسب دراسة السويطي 
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  الفصل الثاني

  طار النظري اإل
  

  . لجنة التدقيق مفهومها وماهيتها-المبحث األول  

  . طبيعة التدقيق الداخلي ومعاييره-المبحث الثاني  

  . طبيعة العالقة بين لجنة التدقيق والتدقيق الداخلي- المبحث الثالث  
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  المبحث األول

  لجنة التدقيق مفهومها وماهيتها

  .تمهيد  

  .مفهوم لجنة التدقيق  -١

  . التدقيقان لجأةوامل التي أدت إلى نشالع  -٢

  .لجان التدقيق وعالقتها مع األطراف المختلفة  -٣

  .العناصر الالزمة للجنة التدقيق الفعالة  -٤

  .لجان التدقيق في القوانين والتعليمات األردنية  -٥
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  المبحث األول

  مفهومها وماهيتها:لجنة التدقيق

  :تمهيد   

ية المجتمعات المالية إلى البحث عن دور حيوي لمجالس دفعت الفضائح المالية العالم 

اإلدارات ولجان التدقيق واإلدارة العليا والمدققين الداخليين والخارجيين لتفعيل دورهم بشكل 

أن نتائج أعمال الشركات المساهمة العامة المحلية والشركات ) ٢٠٠٦( أشار السويطي فقد ،أكبر

ؤثر نتائجها فقط على ماليين المستثمرين والمتعاملين في األسواق العالمية والمتعددة الجنسيات ال ت

سلبية لتشمل و وإنما تعدت تأثيراتها سواء كانت إيجابية أوالمقترضين منهاالمالية ودائنيها 

  .لحكومية وفئات المجتمع بشكل عاموالمصلحة فيها، كالجهات اأ  بهاالفئات ذات العالقة جميع

ان التدقيق من حيث تطوير خدماتها، والتركيز على القيام من هنا جاء االهتمام بلج  

 كونها وسيلة رئيسية تلجأ إليها اإلدارة العليا في الشركات المساهمة العامة لممارسة ،بأنشطتها

وظائفها الرقابية واإلشرافية على مختلف األنشطة والعمليات داخل هذه الشركات بحيث ال تقتصر 

 بهدف التأكد من أن جميع وإنما أيضاً اإلداريةت المالية والمحاسبية عمليات الرقابة على العمليا

الضوابط ونظم الرقابة الداخلية تم وضعها بما يتناسب مع تحقيق األهداف الموضوعة كذلك 

الرقابة على التدقيق الخارجي والتأكد من نزاهته وموضوعيته وهذا ما سيتم بيانه في هذا المبحث 

  .بشكل مفصل

  :جنة التدقيقمفهوم ل -١

ال يوجد تعريف موحد للجان التدقيق وذلك نظراً ألن مسؤوليات لجان التدقيق قد تختلف من             

 إال أن المنوطـة بهـا   والوظائف والمسؤوليات ،هاـدف من تشكيلـشركة إلى أخرى بحسب اله
(2003) Arens, etal., ة عدد مختار من األشخاص من بين أعضاء مجلس إدار"أنها ب  عرفها قد

  .)٢٠٠٦، السويطي(" اإلدارةنالشركة تكون مسؤولة عن المحافظة على استقاللية المدقق ع

لجنة فرعية من لجان مجلس اإلدارة ليس لها سلطة اتخـاذ  " بأنها Spira (2003)ووصفها   

 وهي تقوم بأنشطة ،القرارات، وتتكون مخرجات أعمالها من تقارير وتوصيات من مجلس اإلدارة       

ة لكن دورها يظل دوراً استشارياً، دون أن يحق لها أن توجه تقاريرها إلى الهيئـة                وأفعال رقابي 

 ،لجنة منبثقـة مـن مجلـس إدارة الـشركة         "بأنها  ) ٢٠٠٦(وعرفها سليمان   ". العامة للمساهمين 

وعضويتها قاصرة فقط على األعضاء غير التنفيذيين والذين لديهم خبرة فـي مجـال المحاسـبة     
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ؤوليتها اإلشراف على عملية إعداد القوائم المالية ومراجعة وظيفتي التـدقيق        والتدقيق، وتكون مس  

  ".الخارجي والداخلي ومراجعة االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات

  : السابقة يمكن القول أنه توجد ثالث خصائص للجنة التدقيق وهيالتعريفاتمن خالل   

  .لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة  .١

ها قاصرة فقط على األعضاء غير التنفيذيين والذين يتوافر لديهم درجة عالية مـن              عضويت  .٢

  .االستقاللية والخبرة في مجال المحاسبة والتدقيق

مسؤولية لجنة التدقيق تتعلق بمراجعة عمليات إعداد التقارير المالية ومراجعة عمليات التـدقيق      .٣

يـق قواعـد حوكمـة الـشركات داخـل           بتطب لتـزام الاالداخلي والخارجي وأيضاً مراجعـة      

  .)٢٠٠٦ سليمان،(الشركة

  : التدقيق العوامل التي أدت إلى نشأة لجان-٢

 تكوين لجنة التدقيق في الشركات والبنوك بدأت نتيجة وجود بعض الضغوط التـي       ة فكر إن  

 في قد تمارسها إدارة تلك الشركات والبنوك على مدقق الحسابات الخارجي، األمر الذي يؤثر سلباً

 ويمكـن القـول أن      ،استقالله وحياده، وخاصة أن اإلدارة تملك سلطة تحديد أتعابه وسلطة عزله          

المحافظة على استقالل مدقق الحسابات الخارجي هو األساس فـي نـشأة فكـرة وجـود لجنـة        

  .)٢٠٠٧ علي وشحاته،(التدقيق

ق وأهم هذه العوامل وقد ساعدت كثير من العوامل على زيادة االهتمام بموضوع لجان التدقي  

  :يه) ٢٠٠٧( علي وشحاتهكما بينها 

 ، وتزايد حاالت الغش والتالعب بها،تزايد حاالت الفشل المالي للعديد من الشركات والبنوك     -١

وزيادة رغبة هذه المؤسسات في تدعيم عملية الرقابة على أنشطتها والتأكـد مـن سـالمة                

  .تطبيق المبادئ المحاسبية

من جانب مستخدمي القوائم المالية على الشركات والبنوك إلظهـار نتيجـة     زيادة الضغوط     -٢

  .أعمالها ومركزها المالي بصورة حقيقية وسليمة

التناقض الموجود بين مدقق الحسابات الخارجي وبين إدارة الشركة خاصـة فـي مجـال                 -٣

 فإن وجود لجنة  وبالتالي،المحافظة على استقالل مدقق الحسابات إلبداء الرأي الفني المحايد    

تدقيق في أي شركة يمثل حماية للمساهمين ويضمن تحقيق استقالل مدقق الحـسابات فـي               

  .عملية إبداء رأيه الفني المحايد على القوائم المالية
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 ٢٢

حاجة المساهمين في الشركات المساهمة العامة إلى آلية إدارية تساهم في ضبط ورقابة أداء                -٤

  . األمور المالية والرقابيةاإلدارة كوكيل عنهم خاصة بشأن

 في زيادة االهتمام بلجان التدقيق وهي أنه قد يحدث خـالف            أسهمت عوامل أخرى    ويوجد  

 التقارير المالية، ما يترتب عليه عـدم تـدخل أعـضاء مجلـس اإلدارة               فيما يتعلق بعملية إعداد   

 تنفيذيين داخل مجلس     من هنا تبرز أهمية وجود أعضاء غير       ،التنفيذيين في عملية إعداد التقارير    

إن عملية اإلشراف الفعال على عملية إعداد التقارير يتطلب قدراً كبيراً من الخبرة           فاإلدارة، كذلك   

فر لدى جميع أعضاء مجلس     ا ال تتو   قد والممارسة في المحاسبة واإلدارة المالية، هذه الخبرة التي       

  .)٢٠٠٦ يمان،سل( لدى أعضاء لجنة التدقيقفي حين نجدها متوفرةاإلدارة 

 لجنـة  فهـي ، Treadwa Commission" تريدواي"وهنا ال بد من اإلشارة إلى دور لجنة   

ـ ، في الشركات األمريكيـة    المضللة لدراسة التقارير المالية     ١٩٨٥أمريكية تم تشكيلها عام      ي  وه

معهـد   تمثل كالً من معهد المحاسبين القانونيين األمريكي وجمعية المحاسبين األمريكيـة، و            كذلك

المديرين الماليين األمريكي، ومعهد المدققين الداخليين األمريكي ومعهـد المحاسـبين اإلداريـين             

  .األمريكي

  : توصيات بهدف زيادة فعالية لجان التدقيق ومما جاء فيها١٩٨٧أصدرت هذه اللجنة عام وقد   

  .على لجان التدقيق أن تمتلك مصادر مالية وسلطة لتنفيذ مسؤولياتها  -١

  .على لجان التدقيق أن تقوم بمراجعة تقييم اإلدارة حول استقاللية المدقق الخارجي  -٢

على هيئة األوراق المالية إلزام الشركات بتشكيل لجان تدقيق مكونة من أعضاء مـستقلين                -٣

  .اإلدارة عن

 اعلى هيئة األوراق المالية أن تطلب من لجان التدقيق إصدار تقرير تبين فيـه مـسؤولياته                -٤

  .ونشاطاتها خالل العام ضمن التقرير السنوي للشركة

  ).Bean and James, 1999(على لجان التدقيق أن تصنع دليالً مكتوباً يوضح مهامها وأهدافها   -٥

أكـدت   ١٩٦٧ ففي عام    ،(AICPA)كذلك ال بد من بيان دور معهد المحاسبين األمريكي            

 لجان تـدقيق مكونـة مـن        بتشكيلهمة العامة   اللجنة التنفيذية على ضرورة قيام الشركات المسا      

  .أعضاء خارجين

 قامت اللجنة الخاصة بلجان التدقيق المنبثقة عن المعهد بتشجيع الـشركات          ١٩٧٩وفي عام     

 Auditing)أما حديثاً فقد قام مجلـس معـايير التـدقيق    .  فيهاعلى تشكيل لجان التدقيق العامة
Standards Boards) رقم  بإصدار نشرة التدقيق(SAS N090)   تحت اسم اتـصاالت لجـان 
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، ونشرة التـدقيق رقـم   "االتصال مع لجان التدقيق" (SAS No 61)التدقيق لتعديل نشرة التدقيق 

(SAS No71) ،"فإنـه علـى مـدقق    ) ٩٠(بموجب المعيار رقم ف، "المعلومات المالية المرحلية

تقديراته   من اإلدارة ولجنة التدقيقالحسابات الخارجي للشركات المساهمة العامة أن يناقش مع كل

إذ ال يكفي أن     ،حول نوعية المبادئ المحاسبية المستخدمة من قبل الشركة والمنعكسة في القوائم            

 وقد أصبح هذا المعيار ساري المفعول مع بداية السنة المالية للعام            تكون هذه المبادئ مقبولة فقط،    

  ).٢٠٠١الفرح،  (٢٠٠٠

 The Institute Of Internal Auditorsين الـداخليين األمريكـي   كما لعب معهد المدقق  
(IIA)       تشكيل ب أوصى من خالله الشركات المساهمة العامة        ١٩٨٥ دوراً يتمثل بإصدار بيان عام

  ).٢٠٠١الفرح، (لجان تدقيق من مجلس اإلدارة 

معـايير  من خالل االطالع على التجربة المصرية للجان التدقيق فقد بين دليل قواعـد و             و    

 والذي ألزم الـشركات     ٢٠٠٥حوكمة الشركات في جمهورية مصر العربية الصادر في أكتوبر          

المساهمة المدرجة في بورصة األوراق المالية بتطبيق قواعد حوكمة الشركات حيث أشار فـي              

من الدليل أن لجنة التدقيق تشكل من عدد من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيـذيين               ) ٦(المادة  

كما يجب أن يكون ضمن أعضائها أحد الخبراء فـي          . ا عن ثالثة  ئه أن ال يقل عدد أعضا     ويجب

الشؤون المالية والمحاسبية ويجوز تعيين عضو أو أكثر من خارج الشركة في حالة عدم تـوافر                

  العدد الكافي من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين 

  :لجان التدقيق وعالقتها مع األطراف المختلفة -٣

تعد لجنة التدقيق إحدى اللجان التي يشكلها مجلس اإلدارة وتقدم تقاريرها ونتـائج أعمالهـا         

 ،)٢٠٠٧ ، شـحاته   و علي(لمجلس اإلدارة فهي حلقة الصلة بين اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة           

 ومن هنا فإن لجنة التدقيق ال بد من أن ترتبط مع العديد من الجهات واألطراف المختلفـة التـي                  

  : في النهاية الفائدة لجميع هذه األطراف ويمكن بيان هذه الجهات على النحو التاليتتحقق

  : عالقة لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي-أوالً

بمهـام  فيما يتعلق بعالقة مدقق الحسابات مع لجنة التدقيق يمكن أن تقـوم لجنـة التـدقيق                   

  :أهمها معينة

  .دير أتعابه وإعداد خطاب التكليف الصادر لهترشيح مدقق الحسابات وتق  -١

متابعة نتائج التدقيق الذي يقوم به مدقق الحسابات الخارجي ودراسة وتقييم المالحظات التي               -٢

  .في تقرير مدقق الحسابات الخارجييبديها، ودراسة التوصيات والمالحظات الواردة 
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ات واإليضاحات التي يحتاج إليها     مساعدة المدقق الخارجي في الحصول على كافة المعلوم         -٣

وحل أي مشاكل قد تواجهه األمر الذي يترتب عليه في النهاية تحسين جودة وفاعلية عملية               

  .التدقيق الخارجي

 وبالتالي  ،العمل كحلقة وصل بين المديرين التنفيذيين ومجلس اإلدارة وبين المدقق الخارجي            -٤

 وعلـى دعـم اسـتقالل المـدقق         ،لمدققينفهي تعمل على دعم وتحسين عملية االتصال با       

  ).٢٠٠٧علي وشحاته، (الخارجي 

  : عالقة لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الداخلي-ثانياً

 هيبما أن التدقيق الداخلي أداة من أدوات الرقابة الداخلية فإن المهام األساسية للجنة التدقيق          

الداخلية وبالتالي تقييم فاعلية وكفـاءة نظـام        تقييم فاعلية التدقيق الداخلي كجزء من نظام الرقابة         

 كمصدر للمعلومات عن مدى االلتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات السارية فـي          ،الرقابة الداخلية 

 انـه حتـى يمثـل    Brody (1998( ويعتقد .)٢٠٠٧ شحاتة وعلي، (،ممارسة األنشطة المختلفة

ة والحفاظ على حقوق حملة األسـهم فـان ذلـك            لتحقيق أهداف الشرك   مهمةالتدقيق الداخلي آلية    

الخارجيين والمدققين يقتضي وجود فريق تدقيق داخلي قوي، وتوفير التعاون المتبادل بين المدققين 

ما يزيد من فرص اكتشاف األخطاء وحاالت الغش، وبالتالي زيـادة كفـاءة التـدقيق               الداخليين،  

لخارجي على أعمال التدقيق الداخلي ترتكز على       كما إن درجة اعتماد المدقق ا     . وفاعلية الخارجي

مقدار فهم قسم التدقيق الداخلي لعمليات الشركة وموضوعية تقاريره وجودة أدائه، بحيث يأخـذها      

  .المدقق الخارجي في اعتباره عند تقدير مخاطر التدقيق ووضع إجراءاته

  :عالقة لجنة التدقيق مع العمالء والموظفين - .ثالثاً

الشركة يتبلور في مقدرة الـشركة  في العمالء وخاصة الدائمين منهم، والموظفين      اهتمام   إن  

على االستمرار كمصدر من مصادر احتياجاتهم سواء للمواد أو الخدمات في حالـة العمـالء، أو    

قدرة المنشأة على االستمرار كمصدر من مصادر احتياجات فإن كذلك وللدخل في حالة الموظفين، 

ن يعتمد أساساً على قدرتها في توليد التدفقات النقدية ومدى كفاية هذه التدفقات،             العمالء والموظفي 

ويتطلب ذلك معلومات أساسية مماثلة لما يحتـاج إليـه المـستثمرون والمقرضـون الحـاليون                

أنـه يجـب أن تتـسم عالقـة الـشركة      ) ٢٠٠٤(، وترى الهنيني    )٢٠٠٦ سليمان، (والمرتقبون

مساواة، بحيث تقوم بتبني سياسات وإجراءات لتزويد الموظفين بالرواتب بالموظفين فيها بالعدل وال

والمكافآت مع األعمال التي يقومون بها، كذلك يجب أن تراعي الـشركة عنـد تواصـلها مـع                  

  :الموظفين ما يلي

  .توفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين والتقاعد  -
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  .دون الخوف من العقاب الشركة المجال للموظفين النتقاد اإلدارة إفساح  -

 لجنة التدقيق في مساعدة مجلس اإلدارة في تحقيق تلك األهداف عن طريق             وينصب اهتمام   

تحليل المؤشرات والتحقق من تنفيذ سياسات مجلس اإلدارة، كذلك تقوم لجنة التـدقيق بمراجعـة               

ـ كما تقوم ب   ،وتقييم بعض األصول أو دراسة تقدير بعض االلتزامات المحتملة         ة معـامالت   دراس

  .) ٢٠٠٧ علي وشحاته،(ذات  العالقة بهاالشركة مع بعض األطراف 

  : عالقة لجنة التدقيق مع مجلس إدارة الشركة-رابعاً

 الخطـوط اإلرشـادية الرئيـسية       ٢٠٠٦لسنة  ) ٢(ة رقم   يأتاحت تعليمات الحاكمية المؤسس     

المتابعة الفعالة لإلدارة التنفيذية من هذه التعليمات ما يكفل   ) ٣( شملت المادة    فقدلتوجيه الشركات،   

 لها بحيث يكون مجلس إدارة الشركة مسؤوالً عن وضع السياسات العامة            ،من قبل مجلس اإلدارة   

 المسؤوليات والصالحيات لمجلس اإلدارة كحد أدنى على ما         قد حددت واإلشراف على تنفيذها، و   

  :يلي

ءات الالزمة لإلشراف على تنفيذها وتقييمهـا،    تحديد األهداف اإلستراتيجية للشركة واإلجرا      -أ

أن تتم مراجعة تلك األهداف وتقييم مدى االلتزام بها سنوياً أو خالل السنة إذا اقتضى                على

  .األمر ذلك

  . مدير عام الشركةتنسيب بناء على ه ومساعدهتعيين مدير عام الشركة وإقرار تعيين نائب  -ب

شركة وإقرار األنظمة والتعليمات الداخليـة لتحديـد مهـام    الموافقة على الهيكل التنظيمي لل   -ج

  .ها وصالحياته بما يكفل تحقيق الرقابة اإلدارية والمالية على أعماللهاالجهاز التنفيذي 

وضع اإلجراءات الالزمة للتأكد من عدم تحقيق أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة                -د  

  .ى حساب مصالح الشركةأو اإلدارة التنفيذية ألي منفعة ذاتية عل

وضع اإلجراءات الكفيلة لضمان تقيد الشركة بأحكـام القـانون واألنظمـة والتعليمـات                - هـ

  .والقرارات الصادرة ، وبأحكام أي تشريعات أخرى تتعلق بأعمال الشركة وأنشطتها

ضمان وجود نظام إدارة مخاطر يتالءم مع حجم أعمال الشركة وطبيعة نـشاطها يغطـي                 -و

  .عمليات الشركة وإيجاد آلية فعالة لضمان التقييم المنتظم لسياسة إدارة المخاطرأوجه 

 علـى أن يحـدد مجلـس إدارة الـشركة           مهام مجلس اإلدارة  تشكيل اللجان الالزمة لتنفيذ       -ز

  .مسؤوليات هذه اللجان وآلية عمل كل منها
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فـي  لتعليمـات و  وضع خطة عمل لتطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية الواردة فـي هـذه ا              -ح

 هيئة التأمين (األخرى ذات العالقة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي           التشريعات

  ).٢٠٠٦، األردنية

مما سبق يتضح مدى أهمية الدور الذي يقوم به مجلس إدارة الشركة كمدعم للـدور الـذي                 

ة الداخلي وهو ما حددته      يتمثل بإدارة المخاطر ونظام الضبط والرقاب      ، حيث تقوم به لجنة التدقيق   

، والذي يجب أن تتـوفر لـدى        ٢٠٠٦لسنة  ) ٢(من تعليمات الحاكمية المؤسسية رقم      ) ٨(المادة  

كمـا   ،طبيعة نشاطها مع  الشركة سياسة مكتوبة إلدارة المخاطر تتالءم مع حجم أعمال الشركة و          

 مـا  اتباعلشركة   ولضمان ذلك يجب على ا     ،هاؤتقييم تلك المخاطر واإلفصاح عنها واحتوا     يجب  

  :يلي

 مقاييس وحدود واضحة لكل نـوع مـن أنـواع           ووضعتغطية كافة أوجه عمليات الشركة        -١

المخاطر وإجراءات التعامل معها، ويجب أن يتم التأكد من أن كافة الموظفين كـل حـسب             

  .مستواه اإلداري على اطالع ودراية تامة بها

  . بكافة أنواعهاهار وحدودمراقبة التزام الشركة بسياسة إدارة المخاط  -٢

تباع الشركة إجراءات تضمن وصول المعلومات في الوقت المناسب لمتخذي القرار عـن             ا  -٣

  .أي تجاوزات ذات أثر مادي والخطوات الالزمة لمعالجة تلك التجاوزات ومتابعة تنفيذها

لمشاكل تقييم منتظم إلجراءات وسياسات إدارة المخاطر وحدودها وذلك في ضوء خطورة ا             -٤

  ).٢٠٠٦،  األردنيةهيئة التأمين(التي قد تظهر وإستراتيجية الشركة وتطورات السوق 

أما فيما يتعلق بنظام الضبط والرقابة الداخلي فيجب على الشركة وضع نظام يعتمده مجلس                

إدارتها يتالءم مع حجم أعمال الشركة وطبيعة نشاطها ومع التشريعات ذات العالقة، وأن يكـون               

 بأنظمة معلومات تكفل تدقيق المعلومات، وعلى أن تتم مراجعة هذا النظام بشكل دوري من    مدعماً

قبل المدقق الداخلي والخارجي للتأكد من انسجامه مع أحكام التشريعات ذات العالقة ولتقييم مدى              

  .وكفاءتهفاعليته 

يانات الماليـة   من خالل ما سبق يالحظ أنه تقع مسؤولية اإلشراف والرقابة على نوعية الب              

 إذ أن مجلـس اإلدارة هـو        ،على عاتق مجلس إدارة الشركة     اإلفصاح عنها للمستثمرين     يتمالتي  

مجلس إشرافي أي هو اآللية اإلشرافية المكلفة بمراقبة اإلدارة للتأكد من قيام المـديرين بوضـع                

، ولما كان ينظـر  األصول المملوكة للشركة في أفضل االستخدامات من ناحيتي الكفاءة والتنافسية  

 لهـم أن    التأكيـد إلى مجلس اإلدارة على أنه وكيل المستثمرين فإنه بذلك يصبح مـسؤوالً عـن               

عدة مجـالس   المعلومات المالية التي تم اإلفصاح عنها تعكس بدقة الحالة الحقيقية للشركة، ولمسا           
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مركـز  (لى لجنة التدقيق    تها اإلشرافية فإن االتجاه يتزايد لالعتماد ع      اؤولياإلدارة على الوفاء بمس   

  ).٢٠٠٣المشروعات الدولية الخاصة، 

 أن تقوم بتقديم تقريرعن سياساتها في التعامـل مـع            من لشركاتلويرى الباحث أنه ال بد        

 ما يشير إلى أن هذه الشركات تعمل في إطار من الشفافية وأنها ملتزمة              ،األطراف ذات المصالح  

يؤدي إلى زيادة الثقة في هذه الشركات       ما   حقوقهم،   ترموتحبالتعاون مع األطراف ذات المصلحة      

  .وفي تحسين سمعتها وبالتالي وضعها داخل المجتمع

 :العناصر الالزمة للجنة التدقيق الفعالة -٤

 التي أجريت على أربعين من اكبر البنـوك  Rabinowitz (1996)نتائج دراسة  أظهـرت  

 أن غالبية أعـضاء لجـان    مليارات دوالر فأكثر،   كل منها عشرة   تبلغ موجودات     التي األمريكية،

 المصرفية البارزة تمن هذه المؤسسا%٣٥التدقيق فيها تنقصهم الخبرات المحاسبية والمالية، وان     

 فانه من البديهي أن تشير معظـم        ، وبناء عليه  ال تضم لجان تدقيقها خبير حسابات أو خبير تدقيق        

لجان إلى ضرورة تشكيلها من مديرين مستقلين تنفيذيين،        التوصيات المتعلقة بتحسين فاعلية هذه ال     

 إلـى  Bradbur  (1990(دراسة على أن يكون أحدهم خبيرا محاسبيا أو خبير تدقيق، كما أشارت 

 لمجـرد إرضـاء     بتـشكيلها  فتقوم   ؛أن بعض مجالس اإلدارة ال تدرك أهمية تشكيل لجان تدقيق         

  .مدققين الخارجيينأطراف خارجيين كالمساهمين والمشرعين وحتى ال

 ٢٠٠٦لـسنة  ) ٢(من تعليمات الحاكمية المؤسسية رقم      ) ٧(من خالل النظر في المادة رقم         

االسـتقاللية، الخبـرة،    : يالحظ أنه ينبغي أن تتوفر في لجنة التدقيق عناصر رئيسة معينة مثـل            

  :الكفاءة، وفيما يلي بيان ذلك

  :االستقاللية- أ

مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، وبذلك فإن هذا من جنة أعضاء تقتضي االستقاللية أن تضم الل   

 المالي وأي عضو آخر من مجلس اإلدارة فـي          والمديريمنع كالً من المسؤول التنفيذي الرئيسي       

من أعضاء مجلـس اإلدارة     الشركة من العمل كعضو في لجنة التدقيق، إن لجنة التدقيق المكونة            

 وضع أفضل لتقييم نوعية اإلفصاح المالي، ومدى كفاية الرقابة          التنفيذيين تكون في  المستقلين غير   

، أو لتبريـر    اإلغراءات التي يواجهها المديرون   الداخلية، وتؤدي االستقاللية إلى تجنب كثير من        

 اإلدارة المستقلين، قد يكونون أقـرب إلـى   مجالسالتي يتخذونها، ومن ثم فإن أعضاء        القرارات

مركـز المـشروعات   (ئج المالية وتقييم األداء اإلداري وأداء الشركة        الموضوعية عند تحليل النتا   

  ).٢٠٠٣ ،الدولية الخاصة
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هـم الـذين ال     األعضاء المستقلين   ) AMEX(وقد وصفت بورصة األوراق المالية األمريكية         

، وال تربطهم صلة قرابة مباشرة مع المديرين أو مع مـن تتركـز              يوجد لديهم عالقة بإدارة الشركة    

هم في نظر أعضاء مجلس اإلدارة في حل من أي عالقة يمكـن أن تـؤثر فـي         وية في أيديهم،    الملك

  ).٢٠٠٦ ،السويطي(ممارسة العضو للحكم والتقدير المستقل 

  :ويرى الباحث أنه حتى يكون عضو لجنة التدقيق مستقالً يجب أن يتمتع بعدة صفات منها  

  .اء مجلس اإلدارة العاملينأن ال يكون له أي روابط عائلية مع أي من أعض  -١

  .ليس عضواً باإلدارة التنفيذية ولم يكن قد عين في أي وظيفة تنفيذية بالشركة سابقاً  -٢

  .أن ال يكون قد تلقى أي مبالغ أو أتعاب من الشركة بخالف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  -٣

  .أن ال يكون مورداً لسلع أو خدمات للشركة  -٤

  : الخبرة المالية- ب

ن تعقد األدوات المالية الحالية، وتعقد هياكل رأس مال الشركات، وظهور صناعات جديدة، إ  

والتطبيق لمعايير المحاسبة كلها معاً توضح أهمية وجود أعضاء لجنة تدقيق مؤهلين ذوي درايـة      

 مالية بحيث يكون لديهم القدرة على قراءة وفهم القوائم المالية بما في ذلك الميزانيـة العموميـة                 

  ).٢٠٠٣ ،مركز المشروعات الدولية(للشركة، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية 

 في الواليات المتحـدة بوضـع   Sarbanes- Oxley Act, of 2002وفي هذا المجال قام   

  :مجموعة من المتطلبات الواجب توافرها في عضو لجنة التدقيق منها على سبيل المثال

 علـى شـهادة علميـة فـي مجـال            أو حاصـالً   اً سابق اًأو محاسب  اً خارجي اًأن يكون مدقق    -١

  .والتدقيق المحاسبة

  . وبكيفية إعداد القوائم المالية(GAAP)لديه دراية كاملة بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها   -٢

  .لديه خبرة في إجراءات عملية التدقيق التي يقوم بها المدقق الخارجي  -٣

  ).٢٠٠٦سليمان، (ؤوليات التي يجب على لجنة التدقيق القيام بها لديه دراية بطبيعة المس  -٤

  : الكفاءة-جـ

 بحيث يكون لديـه  -ولو في عضو واحد- ينبغي أن تتوفر في لجنة التدقيق الخبرة والكفاءة        

المعلومـات وثيقـة    والمهارات الالزمة التي تساعده في اإلطالع على        القدر الكافي من التدريب     

النصائح من المتخصصين واألفراد الفنيين، وعلى الشركة تحديد مجموعة مـن     الصلة والتقارير و  
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الكفاءات والمؤهالت التي تطبق على كل عضو لجنة تدقيق يتم اختياره إضافة إلى ذلك ضرورة               

  .توفر الخبرة في الشؤون القانونية للشركة ومتطلبات التوافق مع القوانين واللوائح والنظم

فر لديهم ايكونوا على درجة عالية من تفهم أعمال الشركة، وأن تتوويجب على األعضاء أن   

القدرة على التعامل مع الممارسات غير المعتادة أو المجاالت التي تكون فيها المعلومات ضـعيفة         

  ).٢٠٠٥حماد، (

 لجنة التـدقيق، وأن يقـوم       قائمة أعضاء وينبغي أن يقوم مجلس اإلدارة دورياً باستعراض          

 تتطلب وجود خبرات إضافية أو أفراد ذوي خـصائص          أنها إذا ما رأى      فيها مناسبةبالتعديالت ال 

  ).٢٠٠٣المشروعات الدولية الخاصة،  مركز(معينة 

  : بالقدرات التاليةمن جانب أخر يجب أن يتميز عضو لجنة التدقيق  

  . خاصة في عملية اتخاذ القرارات،القدرة على التفكير المنطقي الواضح المعالم  -أ

 تتمثل في القدرة على رؤية الصور جميعهـا متكاملـة دون            ،أن يكون له وجهة نظر كلية       -ب

  .التعرض ألي قيد أو إرباك بسبب أي من أجزائها

اإلحساس بالروح الخدمية من خالل التضحية بالكسب السريع لحماية موارد الشركة ونقلها              -ج

  . مسؤولياتها اللجنةإلى وضع افضل مما كانت عليه عند تسلم

القدرة على االستخدام المكثف لحلقات المناقـشة وأسـلوب حلقـات العمـل واالسـتعانة                 -د

  .)١٩٩٩ جمعة،( خارجيين باستشاريين

 فر لديه المقومات السابقة المذكورة،ا أن عضو لجنة التدقيق ال بد أن تتو على الباحثويوافق  

دها من خالل العالقات العائليـة       يمكن تحدي  فاالستقاللية : من خالل عدة طرق    هايمكن قياس  والتي

 مع أعضاء من مجلس اإلدارة، أما الكفاءة فيمكن قياسها من خالل الـشهادات المهنيـة               واألسرية

التي يمتلكها عضو لجنة التدقيق أو الشهادات العلمية إضافة إلى الخبرة العملية بالجوانب الماليـة               

  . والمحاسبية

  :ات األردنيةلجان التدقيق في القوانين والتعليم -٥

توجد في بيئة األعمال األردنية العديد من التعليمات والقوانين التي اهتمت بلجان التدقيق من            

  :حيث االلتزام بتشكيلها وآلية عملها ومسؤولياتها وفيما يلي أهم هذه القوانين واألنظمة
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 ٣٠

  :٢٠٠٠ لسنة ٢٨قانون البنوك األردني رقم   - ١

 طالـب  ، وقـد ١/٨/٢٠٠٠ وتم العمل به اعتباراً من تاريخ صدر قانون البنوك في األردن      

 بتشكيل لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء من مجلـس           منه )٣٣(والمادة  ) ٣٢(البنوك في المادة رقم     

  : حسب نص المادتينما يليب وحدد المهام والصالحيات لهذه اللجنة ،اإلدارة غير التنفيذيين

  ):٣٢(المادة 

تتكون من رئيس وعضوين ينتخبهم ) لجنة تدقيق(ر من مجلس إدارته تؤلف في كل بنك بقرا  -أ

مجلس إدارة البنك من بين األعضاء غير المنوط بهم أعمال تنفيذية داخل البنك، وتـستمر               

 وتتولى اللجنة ممارسة المهـام      ،في عملها طيلة مدة استمرار عضوية مجلس اإلدارة        اللجنة

  :والصالحيات التالية

لية التدقيق الخارجي ألعمال البنك والتحقق من وجود التنـسيق بـين      رقابة مدى شمو    -١

  .أعمال مدققي الحسابات الخارجيين في حال وجود أكثر من مدقق

مراجعة المالحظات الواردة في تقارير البنك المركزي وتقارير المـدقق الخـارجي              -٢

  .ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنها

السنوية ومراجعة المالحظات الواردة في تقارير التفتيش       دراسة خطة التدقيق الداخلي       -٣

  .وتقارير التدقيق الداخلي ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنها

مراجعة البيانات المالية للبنك قبل عرضها على مجلس اإلدارة وبصفة خاصة التحقق              -٤

لمشكوك من أوامر البنك المركزي بشأن كفاية المخصصات المأخوذة لمقابلة الديون ا          

في تحصيلها ومخصصات محافظ األوراق المالية وإبداء الرأي في ديون البنك غيـر            

  .العاملة، أو المقترح اعتبارها ديوناً هالكة

  .التأكد من دقة اإلجراءات المحاسبية والرقابية وسالمتها ومدى التقيد بها  -٥

  .ضع لها أعمال البنكالتأكد من التقيد التام بالقوانين واألنظمة واألوامر التي تخ  -٦

دراسة أي مسألة تعرض عليها من قبل مجلس إدارة البنك أو أي مسألة ترى اللجنـة                  -٧

  .ضرورة بحثها وإبداء الرأي بشأنها

تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس اإلدارة وترفع إليه تقريرها وتوصياتها بنتائج ممارسـتها               -ب

  .لمهامها
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 ٣١

  ):٣٣(المادة 

ق بدعوة من رئيسها مرة كل ثالثة أشهر علـى األقـل أو كلمـا دعـت                 تجتمع لجنة التدقي    -أ

لذلك أو بناء على قرار من مجلس إدارة البنك أو على طلب من عضويها اآلخرين،                الحاجة

ويكون اجتماعها قانونياً بحضور عضوين على األقل، وتتخذ توصياتها باإلجماع أو بأغلبية            

  .عدد أعضائها

  .ارة البنك أمانة سر اللجنةيتولى أمين سر مجلس إد  -ب

يدعى مدير دائرة التدقيق الداخلي في البنك لحضور اجتماعات اللجنة ولهـا أن تـدعو أي                  -ج

  .شخص لالستئناس برأيه بخصوص مسألة معينة

لغايات هذه المادة، يصدر البنك المركزي أوامر خاصة لتنظيم أعمال لجنة التدقيق في البنك              -د

لها وبما يمكنها من ممارسة األعمال والصالحيات المشار إليها فـي           األجنبي أو أي ممثلين     

  .من هذا القانون على فرعها أو فروعها العاملة في المملكة) ٣٢(من المادة ) أ(الفقرة 

قـانون البنـوك    (ضاء اللجنـة    يحدد مجلس إدارة البنك بدل األتعاب الذي يراه مناسباً ألع          -هـ

  ).٢٠٠٠األردني، 

  :٢٠٠٢لسنة ) ٧٦(اق المالية رقم قانون األور  - ٢

من القانون مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة تدقيق تتألف مـن ثالثـة مـن              ) ٤٦(ألزمت المادة     

  .أعضائه غير التنفيذيين وأعالم هيئة األوراق المالية بهذا التشكيل وبأي تغيير يطرأ عليه

حدد صالحيات لجنة التـدقيق  لم ي) ب(إال أن قانون األوراق المالية وبنفس المادة أعاله بند            

وإنما ترك ذلك إلى مجلس اإلدارة بتحديد هذه الصالحيات بموجب تعليمات يـصدرها المجلـس               

  ).٢٠٠٢قانون األوراق المالية، (كذلك تحديد مدة عمل لجنة التدقيق 

تعليمات الحاكمية المؤسسية لشركات التأمين وأسس تنظيمها وإدارتها رقم   .٣

  درة عن هيئة التأمين األردنية الصا٢٠٠٦لسنة ) ٢(

 العالقة بـين مجلـس إدارة       وبتحديدصدرت هذه التعليمات التي تهتم بتنظيم أعمال التأمين           

الشركة وإدارتها التنفيذية ومساهميها والجهات األخرى ذات العالقة بالشركة، بحيث تهدف إلـى             

داف ومـدى تقيـد الـشركة    تحقيق مصالح الشركة ومصالح المؤمن لهم ومراقبة تحقيق تلك األه    

  .بمبادئ العدالة والشفافية واإلفصاح عن مركزها المالي وأدائها

تشكل لجنة التدقيق من رئـيس    : "على أنه ) ٧(ونصت التعليمات سالفة الذكر في المادة رقم          

وعضوين، على أن يكون لدى أحدهم على األقل خبرة في مجال التدقيق أو المحاسبة أو المالية أو    
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 ٣٢

ن محاسباً قانونياً وعلى أن ينتخبهم مجلس إدارة الشركة من بين أعضائه من غير أعضاء               أن يكو 

اإلدارة التنفيذية أو أي من اللجان المشكلة من المجلس، وعلى أن تجتمع لجنة التدقيق مـرة كـل                

، وقد بينت التعليمات أن على مجلـس إدارة       إلى ذلك  ثالثة أشهر على األقل أو كلما دعت الحاجة       

ركة اإلفصاح في التقرير السنوي عن أسماء أعضاء لجنة التدقيق ونشاطاتها وعدد اجتماعاتها             الش

  .التي عقدت خالل السنة

  :وأشارت التعليمات إلى أن لجنة التدقيق تقوم بالمهام والصالحيات التالية  

  .التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح المدقق الخارجي لالنتخاب من قبل الهيئة العامة  -١

  .الرقابة على مدى شمولية أنظمة التدقيق الخارجي ألعمال الشركة  -٢

  .التحقق من وجود التنسيق بين أعمال المدققين الخارجيين في حال وجود أكثر من مدقق  -٣

مراجعة المالحظات الواردة في تقارير هيئة التأمين وتقارير المـدقق الخـارجي ومتابعـة        -٤

  .اإلجراءات المتخذة بشأنها

اسة خطة التدقيق الداخلي السنوية ومراجعة المالحظات الواردة فـي تقـارير التـدقيق              در  -٥

  .الداخلي ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنها

  .التأكد من دقة اإلجراءات المحاسبية والمالية والرقابية وسالمتها ومدى التقيد بها  -٦

لي قبل عرضها على مجلـس إدارة  التحقق من مراجعة البيانات المالية من قبل المدقق الداخ      -٧

  .الشركة والتحقق بصفة خاصة من االلتزام بمتطلبات الهيئة

التأكد من تقيد الشركة بالقوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات التي تخضع لهـا أعمـال                -٨

  .وأنشطتها الشركة

 حسب مقتضى   -داالجتماع مع المدققين الخارجيين والداخليين واالكتواري المعين أو المعتم          -٩

  . مرة واحدة على األقل سنوياً ودون وجود ممثلين عن اإلدارة التنفيذية للشركة-الحال

  .التوصية إلى مجلس إدارة الشركة بالموافقة على تعيين واستقالة أو إقالة المدقق الداخلي -١٠

  .عرض محاضر اجتماعاتها والتقارير التي تعدها على مجلس إدارة الشركة -١١

  . مهام أخرى يكلفها بها مجلس إدارة الشركةأي -١٢
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 ٣٣

ي بورصة عمان ـدرجة فـة الشركات المساهمة المـمشروع دليل قواعد حوكم  - ٤

  : الصادرة عن هيئة األوراق المالية٢٠٠٦ أيلول

أصدرت هيئة األوراق المالية مشروعاً يهدف إلى وضع إطار واضح ينظم العالقات، ويحدد   

يحفظ حقوق األطـراف    وبما  ؤوليات بما يحقق أهداف الشركة وغاياتها       الحقوق والواجبات والمس  

 وقد حددت في الباب األول من هذا المشروع طبيعة لجنة التـدقيق             ،المصالح المرتبطة بها   ذوي

  :على النحو التالي

يجب أن يتوافر لدى جميع أعضاء اللجنة المعرفة والدراية في األمور المالية والمحاسـبية                -١

 لدى أحدهم على األقل خبرة عمل سابقة في مجال المحاسبة أو األمور المالية أو               وأن يكون 

أن يكون حامالً لمؤهل علمي أو شهادة مهنية في المحاسبة أو المالية أو المجاالت األخرى               

  .ذات العالقة

يجب أن تجتمع اللجنة دورياً على أن ال يقل عدد اجتماعاتها عن أربعـة اجتماعـات فـي               -٢

  . وتدون محاضر هذه االجتماعات بشكل أصوليالسنة،

يجب أن تضع الشركة جميع اإلمكانيات الالزمة تحت تصرف اللجنة بما يمكنها مـن أداء                 -٣

  .عملها بما في ذلك االستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضرورياً

  . في السنةعلى لجنة التدقيق االجتماع بمدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة واحدة على األقل  -٤

اإلشراف والرقابـة علـى     بحدد مهام لجنة التدقيق     فقد   الباب الثاني من هذا المشروع       أما  

  :المحاسبة والتدقيق في الشركة بما في ذلك ما يليأعمال 

مناقشة األمور المتعقلة بتشريح مدقق الحسابات الخارجي والتأكد مـن اسـتيفائه للـشروط           -١

  . وعدم وجود ما يؤثر على استقالليتهالواردة في التشريعات النافذة،

بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات الخارجي بما في ذلك مالحظاته ومقترحاته وتحفظاته                -٢

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

ـ          -٣ ا يـرد فيهـا وإبـداء    مراجعة مراسالت الشركة مع مدقق الحسابات الخارجي وتقيـيم م

  .المالحظات والتوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة

متابعة مدى تقيد الـشركة بقـانون األوراق الماليـة واألنظمـة والتعليمـات والقـرارات              -٤

  .بموجبه الصادرة

دراسة التقارير الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وتقديم التوصـيات بـشأنها مـع                 -٥

  :التركيز على
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 ٣٤

  .تغيير في السياسات المحاسبية المتبعةأي   -أ

   .كة جراء عمليات التدقيقأي تغيير يطرأ على حسابات الشر  -ب

دراسة خطة عمل مدقق الحسابات الخارجي والتأكد من أن الشركة تـوفر للمـدقق كافـة                  -٦

  .التسهيالت الضرورية للقيام بعمله

 تقيـيم المـدقق الخـارجي لهـذه     دراسة وتقييم إجراءات التدقيق الداخلي واالطالع علـى       -٧

على تقارير التدقيق الداخلي ال سيما تلك المتعلقة بأي مخالفات تظهـر نتيجـة     واإلجراءات  

  .لعمل المدقق الداخلي

التوصية لمجلس اإلدارة فيما يتعلق باألمور المرتبطة بإجراءات التدقيق الـداخلي وعمـل               -٨

  .الداخلي المدقق

ارب في المصالح قد ينجم عن القيام بعقد الصفقات أو إبـرام            التأكد من عدم وجود أي تض       -٩

  .العقود أو الدخول في المشروعات مع األطراف ذوي العالقة

  .مراجعة وإقرار تعامالت األطراف ذوي العالقة مع الشركة قبل إبرامها -١٠

  .أي أمور أخرى يقررها مجلس اإلدارة -١١

  :حيات لجنة التدقيق على النحو التاليوفي الباب الثالث من هذا المشروع حددت صال

طلب حضور مدقق الحسابات الخارجي إذا رأت اللجنة ضرورة مناقشته بأي أمور تتعلـق                -١

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

  .ةالتوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي لالنتخاب من قبل الهيئة العام  -٢

  ).٢٠٠٦، هيئة األوراق المالية(ترشيح تعيين المدقق الداخلي للشركة   -٣

تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة   - ٥

  : الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية األردنية٢٠٠٤

، حيث بينـت المـادة      ١/٣/٢٠٠٤ من تاريخ     اعتباراً صدرت هذه التعليمات وتم العمل بها       

منه أن على مجلس اإلدارة تشكيل لجنة تدقيق من ثالثة أعضاء من أعضائه غير التنفيذيين               ) ١٥(

أي تغييرات تحصل على لجنـة      بوتسمية أحدهم رئيساً للجنة وإعالم هيئة األوراق المالية بذلك و         

  . وأسباب ذلكالتدقيق

فيذي اشترطت فيه أن ال يكـون موظفـاً أو          وحتى يتم اعتبار عضو مجلس اإلدارة غير تن         

 أن تجتمع لجنة التدقيق بصفة دورية وتقدم تقاريرهـا إلـى            دعت إلى  كذلك   ،يتقاضى راتباً منها  
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 ٣٥

مجلس اإلدارة على أن ال يقل عدد اجتماعاتها عن أربع مرات في السنة وأن تدون محاضر هذه                 

  .االجتماعات بشكل أصولي

  :مهام لجنة التدقيق على النحو التالي) ١٥(من المادة ) د(وحددت الفقرة   

مناقشة األمور المتعلقة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي والتأكد من استيفائه لشروط الهيئة              -١

وعدم وجود ما يؤثر على استقالليته ومدى تأثير أية أعمال أخرى يقوم بها لحساب الشركة               

  .على هذه االستقاللية

 مدقق الحسابات بما في ذلك مالحظاته ومقترحاتـه وتحفظاتـه   بحث كل ما يتعلق من عمل     -٢

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

مراجعة مراسالت الشركة مع مدقق الحسابات الخارجي وتقييم مـا يـرد منهـا وإبـداء                  -٣

  .المالحظات والتوصيات بشأنها

لشركة بقانون األوراق المالية واألنظمة والتعليمات والقرارات الـصادرة         متابعة مدى تقيد ا     -٤

  .بموجبه

دراسة التقارير الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وتقديم التوصـيات بـشأنها مـع                 -٥

  :التركيز على ما يلي

  .أي تغيير في السياسات المحاسبية المتبعة  .أ

  . عمليات التدقيقابات الشركة جراءأي تغيير يطرأ على حس  .ب

دراسة خطة عمل مدقق الحسابات والتأكد من أن الشركة توفر للمـدقق كافـة التـسهيالت            -٦

  .الضرورية للقيام بعمله

دراسة وتقييم إجراءات الرقابة الداخلية واالطالع علـى تقيـيم المـدقق الخـارجي لهـذه              -٧

ك المتعلقة بأي مخالفات تظهر     اإلجراءات واالطالع على تقارير الرقابة الداخلية ال سيما تل        

  .نتيجة لعمل المدقق الداخلي

األمور المرتبطة بإجراءات التدقيق الـداخلي وعمـل        بالتوصية لمجلس اإلدارة فيما يتعلق        -٨

  .المدقق الداخلي

التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح قد ينجم عن قيام الشركة بعقد الـصفقات أو              -٩

  . العالقةاتل في المشروعات مع األطراف ذإبرام العقود أو الدخو

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٦

  : صالحيات لجنة التدقيق باآلتي نفسهامن المادة) هـ(كما حددت الفقرة   

طلب أي معلومات من موظفي الشركة وعلى الموظفين التعاون على توفير هذه المعلومات               -١

  .بشكل كامل ودقيق

  .فنية من أي مستشار خارجيطلب المشورة القانونية أو المالية أو اإلدارية أو ال  -٢

  .طلب حضور أي موظف في الشركة إذا ما أرادت الحصول على المزيد من اإليضاحات  -٣

طلب حضور مدقق الحسابات الخارجي إذا رأت اللجنة ضرورة مناقشته بأي أمور تتعلـق                -٤

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

  .إلدارة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي لالنتخاب من قبل الهيئة العامةالتوصية لمجلس ا  -٥

  .ترشيح تعيين المدقق الداخلي للشركة  -٦

هيئة األوراق المالية ومجلس إدارة     و البنك المركزي األردني   مما سبق يرى الباحث ان كل       

 أال هي مهمةأغفلوا نقطة  للوصول إلى تطبيق فعال للجان التدقيق، إال أنهم قد نهيئة التأمين يسعو

التزام لجان التدقيق في الشركات المساهمة العامة األردنية بشكل عام وشركات التـأمين بـشكل               

 منها كذلك لم تفـرض      ،خاص باإلفصاح عما إذا قامت لجان التدقيق بالمهام والوظائف المطلوبة         

 التي أنجزتها اللجنة خالل     القوانين األردنية على لجان التدقيق إصدار تقرير سنوي يوضح المهام         

الفترة التي شُكلت فيها، كذلك فإن هناك العديد من الوظائف والمهام التي تقوم بها لجان التدقيق في 

قد تطرقت إلـى العديـد مـن        ف ،الشركات المساهمة العامة في بعض الدول العربية كمصر مثالً        

من هذه الوظائف تقييم كفـاءة المـدير    إال أن تعليمات الحاكمية المؤسسية لم تتطرق لها و       ،المهام

المالي وباقي أفراد اإلدارة المالية الرئيسيين، كذلك دراسة خطة التدقيق مـع المـدقق الخـارجي       

واإلدالء بمالحظات اللجنة عليها، إضافة إلى ذلك دراسة مالحظات المدقق الخارجي على القوائم             

 من دليل قواعد ومعايير حوكمة      ٦/٢مادة رقم   المالية ومتابعة ما تم بشأنها وهذا ما نصت عليه ال         

  .٢٠٠٥الشركات بجمهورية مصر العربية الصادرة في أكتوبر 

 أن هذه القوانين والتعليمات اكتفت باإلشارة إلى أن أعـضاء لجنـة              أيضاً  يرى الباحث  كما  

اللية التدقيق يجب أن يكونوا غير تنفيذيين، دون أن تضع خطوطاً واضحة ودقيقة لتوفير االسـتق              

 ومما يؤكد ذلك أن هذه التعليمات والقوانين نـصت          ،لهم حتى يقوموا بعملهم بحيادية وموضوعية     

أن تعيين أعضاء اللجان يتم من قبل مجلس إدارة الشركة مـا يـنقص مـن اسـتقاللية اللجنـة                    

كما أن وضع اللجنة تحت إشراف مجلـس اإلدارة مـن حيـث تحديـد المهـام                 . وموضوعيتها

  .دل األتعاب ومدة العضوية ال يوفر لها الحد األدنى من شروط االستقالليةوالصالحيات وب
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النموذج األردني للجان التدقيق باإلشارة على أنه على الرغم من أن           ) ١٩٩٩(وينتقد جمعه     

هذا النموذج موجه أساساً للتعامل مع نواحٍي فنية في المحاسبة والتدقيق، إال أن عدداً محدوداً من                

 اإلدارة مختصون بالمحاسبة، وبالتالي فإن هذه اللجنة ستؤدي إلى ضـياع وقـت       أعضاء مجالس 

المدققين واإلدارة في محاولتهم لتوضيح وجهة نظرهم ما يترتب عليه ضعف حـساسية اللجنـة               

بعضاً من أوجه القصور    ) ١٩٩٩جمعه،  ( كما أورد    ،الكتشاف مدى صدق وعدالة التقارير المالية     

  :ردني للجان التدقيق يعاني منها وتتمثل باآلتيالذي يرى أن النموذج األ

  .أن تشكيل اللجنة يتم بمعرفة مجلس اإلدارة سنوياً تحت رقابة هيئة األوراق المالية فقط  -١

  .لم تحدد موارد اللجنة الالزمة لتسيير أعمالها  -٢

  .لم يتم تحديد مؤهالت أعضاء اللجنة  -٣

  .على أعضاء اللجنة) ة، تأديبيةمدنية، جزائي(لم يتم ذكر أي مسؤوليات   -٤

  .أن تكاليف اللجنة على ضوء المهام غير المحددة سوف تفوق المنافع المترتبة على إنشائها  -٥

بعض المالحظات المرتبطة بالنصوص القانونية والتي تمثـل        ) ٢٠٠٦(وقد أورد السويطي      

  :أوجه قصور يمكن أن تضعف فاعلية لجان التدقيق وهي

انين األردنية جزاءات محددة على الشركات التي لم تقم بتشكيل لجنة تـدقيق             لم تفرض القو    -١

  .وبالتالي لم يتوفر رادع عقابي أو حافز تشجيعي للشركة

لـدى  لم تشترط القوانين والتشريعات األردنية توافر مؤهالت علمية أو خبـرات خاصـة                -٢

  .أعضاء لجان التدقيق تتناسب مع أهمية واجباتها ومسؤولياتها

لم توضح القوانين األردنية آلية محددة ودوراً واضحاً للجنة التدقيق فـي ترشـيح وتعيـين         -٣

  .المدقق الخارجي، واألسس التي تعتمد عليها في التوصية بالتعيين وتحديد األتعاب

  .لم تفرض القوانين األردنية جزاءات على أعضاء اللجنة عن التقصير في أداء مهامها  -٤

نين األردنية وضع ميثاق عمل مكتوب كدليل يوضـح مهـام ومـسؤوليات             لم تفرض القوا    -٥

  .وصالحيات لجان التدقيق وما يطرأ عليه من تعديالت

 للجنة التدقيق لتتناسب مع     المنوطةلم توضح القوانين األردنية حجم السلطات والصالحيات          -٦

 .المسؤوليات والمهام المحددة لها
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  المبحث الثاني

  داخلي ومعاييرهطبيعة التدقيق ال

  .تمهيد    

  .نشأة التدقيق الداخلي وتطوره  -١  

  .مفهوم التدقيق الداخلي وأهدافه  -٢  

  .أنواع التدقيق الداخلي  -٣  

  .العوامل المؤثرة في فعالية التدقيق الداخلي  -٤  

  .قواعد السلوك المهني للتدقيق الداخلي  -٥  

  . معايير التدقيق الداخلي التعارف عليها  -٦  

  .تدقيق الداخلي في القوانين والتعليمات األردنيةال  -٧  
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  المبحث الثاني

  طبيعة التدقيق الداخلي ومعاييره

  :تمهيد    

تشهد مهنة التدقيق الداخلي تطوراً غير مسبوق، ويعود هذا التطور إلى أن أدوات الرقابـة                 

 المنظمات التقليدية  عليه الحال فيتداخل منظمات األعمال أصبحت تختلف اختالفاً كبيراً عما كان

في معظم فترات القرن العشرين، حيث تعتمد منظمات األعمال اليوم على المعلومات، كما أنهـا               

أصبحت كثيفة المعرفة نتيجة للدخول في عمليات بالغة التعقيـد والتخـصص عبـر عـدد مـن          

وتغيرت  وعليه فقد تغير هدف المنظمة ووظيفتها،        ؛الصناعات والقطاعات على المستوى الدولي    

حاجة المنظمات للرقابة وأضحت مهنة التدقيق الداخلي من الوظائف المساندة في هذه المنظمات،             

 جوانـب  األعمال بسبب حاجة اإلدارة إلى معلومات موثوق بها عن كل والعمود الفقري لمنظمات 

  ).٢٠٠٦ جمعة،(النشاط في المنظمة 

حة وتعبر عن الوضـع الحقيقـي      ولذلك يجب أن توجه الجهود لضمان أن المعلومات واض          

 إدارة  فـإن  ومما ال شك فيـه       ،متخذي القرارات في الوقت المناسب    لتوفير المعلومات   لللمنشأة و 

التدقيق الداخلي تتحمل كثيراً من المسؤوليات تجاه متخذي القرارات باعتبار أن مسؤولياتها تقـع              

رقابة التقـارير   و وفاعلية العمليات،    الرقابة الداخلية والتي تشمل رقابة الكفاءة      في تحقيق أهداف  

  ).٢٠٠٦، أبو زر(رقابة االلتزام والمالية، 

  :نشأة التدقيق الداخلي وتطوره -١

 حيث لـم    ،هناك العديد من المؤثرات والعوامل التي أدت إلى نشأة وتطور التدقيق الداخلي             

ت المالية بعد الـصرف،  تعد وظيفة التدقيق الداخلي تنحصر فقط بحماية األصول، وبتدقيق العمليا      

بل تطور مفهوم هذه الوظيفة لتشمل التدقيق المالي واإلداري بسبب بروز عدة عوامل ومؤثرات               

  :أدت إلى تطور مفهوم التدقيق الداخلي وتتلخص بالتالي

  .زيادة حجم المشروعات  -١

  .)ت.دشحروري،(ظهور االندماج والتنوع في األنشطة التي تقوم بها المنشآت االقتصادية  -٢

  :وهي  التدقيق الداخلية في نشأكان لها تأثيرأخرى ويمكن إضافة عوامل   

 ما أدى إلى تباعد المسافة بـين اإلدارة     ، للشركات - وعلى نطاق واسع   -االنتشار الجغرافي   -١

  .المنفذين للعملالعليا وبين 
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اً لتعقـد العمليـات    بأول والعمل على متابعتها وذلك نظـر      اهتمام اإلدارة بنتائج األداء أوالً      -٢

  .اإلنتاجية وتطور األساليب التكنولوجية

االستقالل التنظيمي لإلدارات ضمن الهيكل التنظيمي وتعدد المستويات اإلدارية في المنشأة             -٣

اضطر اإلدارة إلى تفويض السلطات والمسؤوليات ومن ثم حاجة اإلدارة إلى التأكـد مـن               

المسؤوليات المقابلة وفقـاً للـسياسات والـنظم        سالمة استعمال السلطات المفوضة وتحمل      

  ).إتباع أسلوب الالمركزية اإلدارية(واإلجراءات المعمول بها 

حاجة المجتمع إلى البيانات والمعلومات المثبتة في التقارير وألجل التأكد من ذلك ال بد من                 -٤

  .سالمة نظم التدقيق الداخلي

التعليمـات  (ئيسية واألفقيـة والتغذيـة العكـسية        شمول التنظيم الحديث لخطوط االتصال الر       -٥

إلى مسؤولين يتولون التدقيق ألجل اطمئنان اإلدارة مـن سـالمة هـذه التقـارير               ) والتقارير

  .)٢٠٠٥ خشارمة، (وواقعيتها

حيث تحتاج اإلدارة وتقليلها  عامالً آخر يتمثل بحاجة اإلدارة إلى منع األخطاء ويمكن إضافة   

 كـذلك حاجـة     ،مراقبة األداء بشكل مستمر في نطاق مجاالت مسؤولياتها       معلومات موثوق بها ل   

  .)٢٠٠٢ البطاح، (اإلدارة إلى استبعاد أسباب اإلسراف والضياع

  :مفهوم التدقيق الداخلي وأهدافه -٢

 فقد عرف منذ فترة زمنية غير قليلـة كمـا أن            ، التدقيق الداخلي ليس بالجديد    يعتبر مفهوم   

مدقق الداخلي قد حدث فيها كثير من التطوير في الجانب النظري، ويتمثل       طبيعة ومجال خدمات ال   

 التدقيق الداخلي فـي   ا المعهد  حيث عرف هذ   ينهذا في تعريفات معهد المدققين الداخليين األمريكي      

نشاط تقويم مستقل في المشروع لمراجعة الموضـوعات المحاسـبية والماليـة            : " بأنه ١٩٥٧عام

  ".ه أساساً لخدمة اإلدارةوالتشغيلية األخرى بوصف

نشاط تقويم مستقل في المشروع لمراجعـة كـل العمليـات           : " عرفه بأنه  ١٩٧١وفي عام     

  .اإلدارة لخدمة

وظيفة تقييمية مستقلة تؤسس داخل المنشأة لفحـص وتقيـيم          : " عرفته بأنه  ١٩٧٨وفي عام     

اعلية، من خالل تزويدهم أنشطتها بهدف خدمة المنشأة ومساعدة أعضائها على أداء مسؤولياتهم بف         

  ".بالتحليالت والتوصيات واالستشارات والمعلومات المتعلقة بالنشاطات التي تقوم بمراجعتها

، ١٩٥٧، ١٩٤٧ معهد المدققين الداخليين في أمريكـا بـاألعوام         تعريفاتيالحظ من خالل      

نشطة التدقيق  في طبيعة ونطاق أنشطة التدقيق الداخلي حيث اقتصر نطاق أ    مهمة تطورات   ١٩٧١
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 ١٩٥٧ على الجوانب المالية والمحاسبية فقط، وفي قائمة  ١٩٤٧الداخلي وفقاً للقائمة الصادرة في      

تم التأكيد على أن يؤخذ في االعتبار الجوانب التشغيلية للمنشأة عنـد تـدقيق الجوانـب الماليـة                  

ي شامالً لجميع الجوانب  اعتبر نطاق أنشطة التدقيق الداخل١٩٧١والمحاسبية ألعمالها، وفي قائمة  

التشغيلية والمالية والمحاسبية للمنشأة وأن على المدققين الداخليين أن يقدموا توصياتهم إلى اإلدارة             

  .بشأن تطوير وتحسين األداء التشغيلي للمنشأة

 يتضح أن هدف التـدقيق      ١٩٧١من خالل تعريف معهد المدققين الداخليين في أمريكا لعام            

 المنشأة ككل ولم يعد قاصراً على خدمة اإلدارة فحسب ويؤكد على هذا المفهوم              الداخلي هو خدمة  

 للتـدقيق  IFAC التابعة لالتحاد الدولي للمحاسـبين  IASCتعريف لجنة معايير المحاسبة الدولية      

تقويم األنشطة المتعارف عليها داخل الوحدة كخدمة لهـا، وتـشمل وظـائف             : "الداخلي على أنه  

  ".الفحص والتقييم والمراقبة لمدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية والمحاسبيةالتدقيق الداخلي 

:  عرف معهد المدققين الداخليين في أمريكا التدقيق الداخلي علـى أنـه  ٢٠٠٠وفي ديسمبر     

 وتقييمي، موضوعي ومستقل، أسس لتطوير وإضافة قيمة إلى عمليات المنـشأة            استشارينشاط  "

قيق أهدافها من خالل اتباع مدخل نظامي ومفيد لتقييم وتطوير فعاليـة اإلدارة      ومساعدتها على تح  

  .)٢٠٠٣عبد المغني، ( "وأنظمة الرقابة وعمليات التحكم على أنشطة المنشأة

نشاط مستقل، تأكيد موضوع واستشاري مـصمم  : " أنه على معهد المدققين الداخليين     وعرفه  

 ومساعدتها على إنجاز أهدافها بواسطة تكوين مدخل منظم         لزيادة قيمة المنظمة وتحسين عملياتها،    

  ).٢٠٠٤جمعة، " (اكميةومنضبط لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر والرقابة وعمليات الح

                ويالحظ في هذا التعريف بأنه جرى تعديله بما يتالءم مع مسايرته للتطورات الجارية سواء

كذلك يالحظ على هذا التعريف أنه قد وسع من مفهـوم  . على الطرق والوسائل اإلدارية والرقابية 

التدقيق الداخلي بحيث لم يعد مقيداً بالمعنى التقليدي الذي اقتصر على فحص وتقييم مـدى سـير                 

العمل وفقاً لألنظمة الموضوعة وإنما أصبح يتسم أيضاً بطابع استشاري لمساعدة المنـشأة علـى           

تها حيث أصبح على المدققين الداخليين أن يأخـذوا فـي           وإضافة قيمة إلى عمليا   . تحقيق أهدافها 

االعتبار إضافة إلى الجوانب المألوفة للرقابة الداخلية القضايا المرتبطة بإدارة المخاطر، وعمليات       

  ).٢٠٠٣عبد المغني، (عند أدائهم لمهامهم التحكم في أنشطة المنشأة والحوكمة 

  :هيو الوظائفل على نوعين من  يشتمالحديث مفهوم التدقيق الداخلي ويشتمل  

  . تقييم المخاطر-الوظيفة األولى

  . تقديم الخدمات االستشارية-الوظيفة الثانية
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كانت تركز على الرقابة الداخلية فقد أما وظيفة التدقيق الداخلي وفقاً للمفهوم القديم   

  :وتشتمل على

   الفحص-الوظيفة األولى

  .)٢٠٠٤ جمعة، ( التقييم-الوظيفة الثانية

الـرئيس األسـبق    (األهداف التقليدية للتدقيق الداخلي كما لخصها جيمس هـوبر          وتنحصر    

  :بعدة خدمات أساسية وهي) لمجلس معهد المدققين الداخليين

  .مراجعة وتقييم العمليات والخدمات كدعم لقرارات اإلدارة  -١

لقيود الموضـوعية  تقديم النصيحة لإلدارة بخصوص السياسات، واإلجراءات، والقوانين، وا     -٢

  .من خالل إجراء الدراسات واالختبارات الخاصة بناء على طلب اإلدارة العليا

مراقبة األنظمة الخاصة بالرقابة الداخلية المحاسبية وتقديم التأكيد الالزم فيما يخص األخطاء      -٣

  .المكلفة والمحرجة

مـة، ومقاومـة لعمليـات      ضمان أن أنظمة الكمبيوتر وأنظمة البيانـات ذات فعاليـة مالئ            -٤

  .ومرونتها الغش

 في التعامل مـع المـوردين   المشروعةمراجعة العقود والمشاريع وتشجيع مصالح المنظمة       -٥

  .الخارجيين، والمتعاقدين، والشركاء اإلستراتيجيين

  . ولردع مرتكبيهاعمليات الغش واالحتياللضبط تقديم المساعدة   -٦

لـق  قديم النصيحة للمدير العام ولمجلس اإلدارة فيمـا يتع        االتصال مع المدقق الخارجي، وت      -٧

  .)٢٠٠٢ مقداد،(بجودة الخدمة المقدمة من قبلهم 

  : األهداف التالية للتدقيق الداخليويمكن إضافة  

يم مستقل للرقابة وإدارة المخـاطر وعمليـات        يالفحص الموضوعي ألدلة اإلثبات لتقديم تق       -١

 التوصيات التي تفيد في تحسين وتطوير إدارة المخـاطر          التحكم في أنشطة المنشأة، وتقديم    

  .وأنظمة الرقابة والتحكم في أنشطة المنشأة

رفع كفاءة أداء العاملين بالمنشأة عن طريق التدريب، وذلـك ألن مـوظفي إدارة التـدقيق             -٢

الداخلي بحكم إلمامهم بجميع أوجه نشاط المنشأة وعملياتها، يكونون أكثر قدرة من غيـرهم              

عداد البرامج التدريبية من حيـث اقتـراح البـرامج التدريبيـة            إن موظفي المنشأة على     م

  .)٢٠٠٣، عبد المغني (الضرورية وإعدادها وصياغة المواد التدريبية
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هدفاً آخر يتمثل بتحديد مدى التزام المشروع بالمتطلبات الحكومية والتعـاون مـع              وهناك  

قوم بأعمال  ت التي التدقيق الداخلي    دائرة العمل في    لك إن كذ،  المدقق الخارجي وتقديم المساعدة له    

التدقيق اإلداري أو تدقيق العمليات يجعل من األشخاص الذين يقومون بتلك األعمال خبراء فـي               

المهام اإلدارية ألنهم يراجعون كل ما يتصل باإلدارة ويقيمون نتائج أعمالها، ولقد تنبهت معظـم               

 إلى تلك الخبرة التي تقدمها دائرة التدقيق الداخلي ألعـضائها،           اإلدارات في المشروعات الكبرى   

فجعلت منها مكاناً لتدريب رجال اإلدارة في المستقبل للتزود بالمهارات التخطيطيـة والتنظيميـة              

والتحليلية والرقابية، لذلك أصبحت اإلدارة العليا تدفع باألشخاص الذين تتوسم بهم المقدرة علـى              

  العليا إلى دائرة التدقيق الداخلي لكي يتدربوا فيها قبل أن يتولـوا مناصـبهم         تولي مناصب القيادة  

  .)ت.شحروري، د(

تحمي أمـوال المنـشأة      كون بالخدمات الوقائية ألنها   ت التدقيق الداخلي أشبه ما      تعتبر وظيفة   

انات وتحمي الخطط اإلدارية من االنحراف، كذلك يمكن أن تقدم خدمات بناءة ألنها تضمن دقة البي  

المستعملة من قبل اإلدارة في توجيه سياسات المنشأة وتُدخل التحسينات والتعديالت الالزمة على             

  .)١٩٩٨عبداهللا،  (أجل رفع كفاءة العمل في المنشأةاإلجراءات اإلدارية والرقابية وذلك من 

  :أنواع التدقيق الداخلي -٣

  :يمكن تقسيم التدقيق الداخلي إلى قسمين رئيسين هما  

  .التدقيق الداخلي المالي  -

  .التدقيق الداخلي التشغيلي  -

  :وفيما يلي بيان لكل منهما  

  : التدقيق الداخلي المالي- ١

الفحص الكامل والمنظم " بأنه )ت.د( كما أشار إليها شحروري  يعرف التدقيق الداخلي المالي     

ت، لتحديد مدى تطابقهـا مـع   للقوائم المالية والسجالت المحاسبية والعمليات المتعلقة بتلك السجال 

  ."المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والسياسات اإلدارية وأية متطلبات أخرى

 الذي يتضمن مراجعة وتتبع القيـود       ،يعتبر التدقيق المالي المجال التقليدي للتدقيق الداخلي      و  

ابياً ومستندياً، ثـم    المحاسبية التي تعود إلى األحداث االقتصادية التي تخص المنشأة، وتدقيقها حس          

التحقق من سالمتها وتطابقها مع المبادئ المحاسبية المتعـارف عليهـا، والـسياسات واألنظمـة      

 والهدف من التدقيق هو إظهار البيانات والقوائم المالية بـصورة موضـوعية             ،الخاصة باإلدارة 

تحقق مـن وجـود     وصحيحة تعكس الوضع الحقيقي للمنشأة، كذلك يشتمل التدقيق المالي أيضاً ال          
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م نظام الرقابـة الداخليـة      ي سواء من الضياع أو االختالس، وكذلك فحص وتقي        وحمايتهااألصول  

  ).ت. دشحروري، (للمنشأة، 

  : التدقيق الداخلي التشغيلي- ٢

يطلق على التدقيق التشغيلي مصطلحات مرادفة مثل التـدقيق اإلداري أو تـدقيق األداء أو                 

ه المصطلحات تهدف على وصف عملية التدقيق الداخلي التي تهـدف   وجميع هذ،التدقيق الوظيفي 

  ).١٩٩٨عبد اهللا، (إلى تقييم العمليات التشغيلية لوظيفة أو نشاط معين 

 هذا النوع من التدقيق قد وسع من مجال التدقيق الداخلي التقليدي الذي كان يركز علـى                 إن  

ة النشاطات داخل المنشأة، ويقوم المدقق بتقييم       التدقيق المالي والمحاسبي، ليقوم المدقق بتدقيق كاف      

هذه النشاطات من أجل معرفة مواطن الضعف في األداء، وتقديم التوصيات الالزمة لتحسين تلك              

الكفاءة، كما يقوم المدقق الداخلي بالتأكد من االلتزام الكامل باألنشطة والـسياسات واإلجـراءات              

  .)١٩٩٣خريسات، (اإلدارية

  : يجب أن يقدم لإلدارة ما يلي فإنهلتدقيق التشغيلي مناسباً ومفيداًولكي يعتبر ا  

  .زيادة الربحية للمنشأة ككل  -

  .استخدام الموارد المتاحة بكفاءة عالية لتعظيم الربحية  -

  .التعرف إلى المشاكل ومحاولة إيجاد حلول لها في مراحلها األولى  -

  ).ت. دشحروري، (مستويات اإلدارة المختلفة محاولة إيجاد طرق جديدة وفعالة لالتصال بين   -

 نوعاً ثالثاً من أنواع التدقيق الداخلي وهو ما يـسمى بالتـدقيق االجتمـاعي،    ويمكن إضافة   

والذي يهدف إلى تدقيق العمليات لضمان أن المنظمة تعطي أهمية أكثـر شـموالً لمـسؤولياتها                

  .)٢٠٠٢مقداد، ( مباشر أو غير مباشربشكلبقراراتها االجتماعية تجاه هؤالء الذين يتأثرون 

  :العوامل المؤثرة في فعالية التدقيق الداخلي -٤

 وتقسم هذه العوامـل إلـى       ،يوجد العديد من العوامل التي تؤثر على فعالية التدقيق الداخلي           

  ):٢٠٠٢(عوامل بيئية وعوامل داخلية للتدقيق الداخلي كما بينها مقداد 

  : العوامل البيئية-أوالً

فدعم اإلدارة هو من أهم العوامل المؤثرة في بيئة أي منشأة، وفعالية دائرة : اتجاهات اإلدارة  -١

  .التدقيق الداخلي تتأثر بمتطلبات اإلدارة
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عادة ما يتصل مدير دائرة التدقيق الداخلي فـي المنـشأة           : اتجاهات أعضاء مجلس اإلدارة     -٢

اعات الدورية التي تعقد ما بـين مـدير        بشكل مباشر مع مجلس اإلدارة، وكذلك فإن االجتم       

دائرة التدقيق الداخلي وأعضاء مجلس اإلدارة تشكل نوعاً من أنواع تأثير مجلـس اإلدارة              

الداخلي نتيجة إبعاد إدارات المنشآت من هذه االجتماعات، ما يعزز من            على فعالية التدقيق  

  .استقاللية التدقيق الداخلي

جود موقع مستقل لدائرة التدقيق الداخلي على الهيكل التنظيمـي     و: الهيكل التنظيمي للمنظمة    -٣

  .للمنشأة يعزز من استقاللية التدقيق الداخلي وبالتالي زيادة فعاليته

  : عوامل داخل دائرة التدقيق الداخلي-ثانياً

يفترض أن تستخدم موارد دائرة التـدقيق  : سياسة الموارد البشرية في دائرة التدقيق الداخلي   -١

التعليم والتدريب والعالقات ما بين الموظفين، والوصف       : اخلي بشكل فعال وهذا يتضمن    الد

  .الوظيفي، وتقييم األداء

إن تخطيط التدقيق يتضمن إنشاء أهداف واستراتيجيات التدقيق، وهي تربط          : تخطيط التدقيق   -٢

ق الداخلي للعمل   بين أهداف التدقيق الداخلي مع أهداف المنشأة، وبعدها مساعدة دائرة التدقي          

  .بأفضل فعالية ممكنة

 مـن المعرفـة   اًيعتبر التدقيق الداخلي من المهن المعقدة والتي تتطلب مدى واسـع    : المهنية  -٣

  .والخبرة لتنفيذ عمليات التدقيق بشكل جيد

 وهذا يتضمن القوة    ،ن استخدام مفاهيم علم السلوك    ون الداخلي ويستطيع المدقق : طرق التدقيق   -٤

 فقـوة   ،يموقف لتعزيز قبول الدوائر الخاضعة للتدقيق القتراحات المدقق الـداخل         ال وقيادة

المدقق الداخلي هي معرفته المهنية، وقيادة الموقف هي إعطاء اقتراحات باالعتمـاد علـى           

  .نضج الدوائر الخاضعة للتدقيق

  :قواعد السلوك المهني للتدقيق الداخلي -٥

ة عن المعهد األمريكـي للمـدققين الـداخليين، علـى           تؤكد معايير التدقيق الداخلي الصادر      

ضرورة التزام المدقق الداخلي بقواعد وأسس مناسبة للسلوك المهني أثناء تأديته لعمله، بحيـث ال    

يكون هناك أي شك في نزاهتهم وموضوعيتهم أثناء تأديتهم لعملية التدقيق ويمكن تلخيص قواعد               

 فيما  2007 عن معهد المدققين الداخليين األمريكي لعام        السلوك المهني للمدقق الداخلي والصادرة    

  :IIA (2007)يلي 
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  : النزاهة-المبدأ األول

  :ويتضمن القواعد السلوكية التالية  

  .يجب على المدققين الداخليين أداء عملهم بأمانة وحذر ومسؤولية  -١

ـ   أيوأن يكتـشفوا يجب على المدققين الداخليين أن يحافظوا على القانون         -٢ طة ا أفعـال بوس

  .القانون أو المهنة

يجب على المدققين الداخليين أن ال يشتركوا في أنشطة غير قانونية أو غير معروفة تكـون      -٣

  .هافيلمنظمة التي يعملون لمعيبة لمهنة التدقيق الداخلي أو 

يساهموا فـي تحقيـق األهـداف الـشرعية     أن يجب على المدققين الداخليين أن يحترموا و    -٤

  .هافيألخالقية للمنظمة التي يعملون وا

  : الموضوعية-المبدأ الثاني

  :يتضمن القواعد السلوكية التاليةو  

يجب على المدققين الداخليين أن ال يشاركوا في أية أنشطة أو عالقات ربما تضعف أو من                  -١

  .المفترض أن تضعف تقييم العمليات

 ربما يضعف  كالهدايا والخدمات وغيرها شيءيجب على المدققين الداخليين أن ال يقبلوا أي           -٢

  .أو من المفترض أن يضعف من حكمهم المهني

يجب على المدققين الداخليين اإلفصاح عن كل الحقائق المادية التي عرفوها أثنـاء قيـامهم        -٣

إن لم يفصحوا عنها ربما تؤدي إلى تشويه تقاريرهم عن األنشطة           فالحقائق التي   بواجباتهم،  

  .ونهاالتي يراجع

  : السرية-المبدأ الثالث

  :ويتضمن القواعد السلوكية التالية  

يجب على المدققين الداخليين أن يكونوا عقالء بشأن استخدام المعلومات المكتسبة أثناء القيام       -١

  . وحمايتهابواجباتهم

يجب على المدققين الـداخليين أن ال يـستخدموا المعلومـات ألي مكـسب شخـصي أو                   -٢

باألخالقيات التي يفتـرض أن تكـون       ال يتفق مع القانون، أو يضر باألهداف        أسلوب   بأي

  .سائدة في المنظمة التي يعملون فيها
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  : الكفاءة المهنية-المبدأ الرابع

  :ويتضمن القواعد السلوكية التالية  

يجب على المدققين الداخليين أن يؤدوا مهامهم الخدماتيـة بالمعرفـة والخبـرة والمهـارة                 -١

  .ريةالضرو

يجب على المدققين الداخليين أن يؤدوا خدمات التدقيق الداخلي طبقـاً لمعـايير الممارسـة                 -٢

  .الداخلية للتدقيق الداخلي

  .يجب على المدققين الداخليين أن يحسنوا باستمرار كفاءتهم وجودة خدماتهم  -٣

  :معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها -٦

ي المتعارف عليها المبادئ األساسية لمهنة التدقيق الداخلي والتي         تمثل معايير التدقيق الداخل     

  ).٢٠٠٥خشارمة، (يجب على المدققين الداخليين االلتزام بها عند أداء مهامهم المختلفة 

  : مفهوم معايير التدقيق الداخلي- ١

المعيار كمصطلح يعني درجة األفضلية أو االمتياز المطلوبة لغـرض معـين كمقيـاس أو              

  .أدائهمطته الحكم على دقة ايتم بوسفهو ما  ، وعلى اآلخرين التماثل معه ومسايرته،وزن

أداة الحكم على مستوى الكفاءة المهنية، ودرجة االتـساق         : "ويعرف معيار التدقيق على أنه      

  ).٢٠٠٣عبد المغني، " (التي يصل إليها المدققون عند أدائهم لوظائفهم

المقاييس والقواعد التي يـتم االعتمـاد   "يداً فتعرف على أنها  أما معايير التدقيق الداخلي تحد      

عليها في تقييم وقياس عمليات قسم التدقيق الداخلي، حيث تمثل المعايير نموذج ممارسة التـدقيق               

الداخلي كما يجب أن تكون، وذلك وفقاً لما تم التوصل إليه واعتماده من قبـل معهـد المـدققين                   

ايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها تمثل أساسـاً لعمـل المـدققين            الداخليين، وهذا يعني أن مع    

  ).٢٠٠٥خشارمة،  ("الداخليين وتحديد مسؤولياتهم الفنية ومتابعة أدائهم المهني

اإلرشادات العامة التي ترشـد المـدققين للقيـام         : " معايير التدقيق بأنها   AICPAويعرف    

  .)٢٠٠٤الهنيني، (لية بمسؤولياتهم المهنية في تدقيق القوائم الما

نموذج أداء ملزم يحدد القواعد العامة الواجب اتباعهـا عنـد           " معايير التدقيق بأنها     وتعرف  

تنفيذ عملية التدقيق وتعتبر بمثابة المقاييس لتقويم كفاءة المدقق ونوعيـة العمـل الـذي يؤديـه،                 

  .)١٩٩٩الشمري، ("وصياغتها عن طريق المنظمات المهنية أو التشريع أو العرف المهني
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  : أهمية معايير التدقيق الداخلي- ٢

  : يليبماتكمن أهمية معايير التدقيق الداخلي   

 كونها تضع المبادئ األساسية التـي ينتظـر مـنهم أن            ،تعتبر ضرورية للمدققين الداخليين     -١

  .يلتزموا بها عند ممارستهم لمهامهم بحيث يحققون الهدف من وجودهم

لإلدارة، إذ أن وجود معايير مهنية يلتزم بها المدققون الداخليون سـيمكن  المعايير ضرورية    -٢

اإلدارة من االعتماد على التأكيدات والتقارير التي يقدمها لها المدققون الداخليون عند أدائهم             

  .لوظائفهم في المنشأة

ي ليطمـئن  وجود معايير مهنية يلتزم بها المدققون الداخليون يعتبر ضرورياً للمدقق الخارج         -٣

  . وكفاءتهإلى متانة عمل المدققين الداخليين

  ).٢٠٠٦الشمري،  (المواد التدريبية للمهنيين الجدديتم االسترشاد بالمعايير عند إعداد   -٤

  : أهداف معايير التدقيق الداخلي- ٣

ي  الصادرة ف حدد معهد المدققين الداخليين في قائمة معايير الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي            

  : أهداف هذه المعايير في اآلتي)٢٠٠٠ديسمبر (كانون أول 

  .على الوجه األكملبيان المبادئ األساسية التي تمثل ممارسة التدقيق الداخلي   -١

   .وضع إطار عام ألداء وتعزيز القيمة المضافة التي تحققها أنشطة التدقيق الداخلي  -٢

  .ينوضع أسس لقياس وتقييم أداء المدققين الداخلي  -٣

  .التأسيس لعمليات ومعالجات تنظيمية متطورة وتشجيع إدخال تحسينات عليها  -٤

تعميق حالة الفهم لدى جميع المستويات اإلدارية فـي منـشآت األعمـال لحقيقـة الـدور                   -٥

ة في تحـسين أداء      بالتدقيق الداخلي، وتعزيز إدراكها ألهمية المساهم      المنوطةوالمسؤوليات  

  ).٢٠٠٦مري، الش(التدقيق الداخلي 

  : معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها- ٤

أصدر معهد المدققين الداخليين في الواليات المتحدة األمريكية معايير التدقيق الداخلي فـي               

 باإلضافة إلى التعريف بمهنة التـدقيق       ،، وتضمنت قائمة بمسؤوليات المدقق الداخلي     ١٩٧٨عام  

على مجموعة من    احتوت على خمسة معايير رئيسية      اشتملت تيالأهمية هذه المعايير    بالداخلي، و 

، إال أن المعهد تبنى خطة جديدة لتعـديل  اإلصدارات الرسمية للمعهد التي تعتبر    ،المعايير الفرعية 

وذلك وفقاً للتطورات والمشاكل الجوهرية التي تظهر والتي ال تتمكن هذه المعـايير              هذه المعايير 
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الحلول المناسبة لها، وفي مثل هذه الحاالت يصدر المعهـد إصـدارات            من التعامل معها وإيجاد     

لة لمعايير التدقيق الداخلي لحل هذه المشاكل والتعامل معها، وتعتبر هذه اإلصـدارات   ومكم جديدة

ـ    الـصادرة امتداداً وتوضيحاً للمعـايير القائمـة         ، وال تعتبـر تغييـراً فيهـا       ١٩٧٨ام   فـي ع

  ).٢٠٠٥ خشارمة،(

داخـل  وتم في بيئات ثقافية وقانونية متباينة،       ت على أن أنشطة التدقيق الداخلي       (IIA)وأكد    

منظمات تتباين في أهدافها وأحجامها وهياكلها التنظيمية، ومع ذلك فإن االلتزام بمعايير الممارسة             

  ).٢٠٠٦أبو زر،  ( يعد أمراً ضرورياًالمهنية للتدقيق الداخلي

  :IIA  (2007) كما حددهايق الداخلي بأقسامه الخمسةوفيما يلي ملخصاً لمعايير التدق  

  :وحيادية  استقاللية المدقق الداخلي-أوالً

يجب أن يكون المدقق الداخلي مستقالً عن األنشطة التي يقـوم بمراجعتهـا، هـذا ومـن                   

الضروري أن يكون تنظيم دائرة التدقيق الداخلي داخل المنشأة يسمح بالقيام بواجباتها ووظائفها،              

  . أو نشاط معين ماةما ويترتب على المدقق أن يتمتع بالحيادية عند إبداء الرأي في عمليك

  :إلى المعايير الفرعية التاليةاالستقالل والحيادية وينقسم   

ـ          : االستقالل التنظيمي   -١ سمح لهـا   ينبغي أن يكون إلدارة التدقيق الداخلي وضع في التنظيم ي

  .القيام بواجبات وظيفتها

 وأن  ،يجب أن يكون موقف المدققين الداخليين متجرداً وغير متحيـز         : ية المدققين موضوع  -٢

موقف "ف معهد المدققين الداخليين الموضوعية على أنها     وقد عر . يتجنبوا تعارض المصالح  

نفسي وأخالقي غير متميز يحتم على المدققين الداخليين أن يقوموا بعملية التدقيق باألسلوب             

 إليها وبعدم قيامهم بمـا يعـارض        نبصدق وسالمة النتائج التي يتوصلو     معه   نالذي يقتنعو 

جودة التدقيق لشبهات جوهرية هامة، وتقتضي موضوعية المدقق الداخلي أال يجعل حكمـه             

  ".على مواضيع التدقيق الداخلي تابعة أو خاضعة ألحكام اآلخرين

لى المدققين الداخليين، إذا    يجب ع : اإلفصاح عن حاالت اإلخالل باالستقاللية والموضوعية       -٣

 ي أوالتدقيق الداخل  التنظيمية لدائرةباالستقاللية  أو ظاهريجوهريما حدث أي إخالل 
الموضوعية الفردية للمدققين الداخليين، أن يرفعوا تقارير تفصيلية عن هذه الحاالت إلـى             ب

ية والموضوعية من أن يحافظوا على االستقاللوالمختصين في المستويات اإلدارية المالئمة،    

خالل تجنب القيام بتقييم العمليات التي سبق لهم أن كانوا مسؤولين عن تنفيذها، كما يجـب                

حـت  أن يتولى أشخاص من خارج دائرة التدقيق الداخلي فحص وتقييم العمليات التي تقع ت             

  .مسؤولية مدير التدقيق الداخلي
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  كمـا يجب مراعاة األمور اآلتيـة    ومن أجل ضمان الموضوعية في أعمال المدقق الداخلي           

       ):٢٠٠٠(بينها شقور 

 تكليف المدققين الداخليين بأعمال التدقيق الداخلي في المجاالت التي يكون بينهم وبـين              معد  -١

  .المسؤولين عن األعمال الخاضعة للتدقيق مصالح أو خالفات أو تحيز لصالحهم أو ضدهم

ير دائرة التدقيق الداخلي أي احتماالت بأن تتـأثر         يجب على المدقق الداخلي أن يوضح لمد        -٢

  .استقالليته نتيجة تعامله مع األشخاص المكلف بتدقيق أعمالهم

 نوالمـدقق يجب على مدير التدقيق الداخلي أن يعمل على تغيير المجال الذي يعمـل فيـه                  -٣

  . دورياً كلما أمكن ذلكنوالداخلي

  تنفيذية، وفي حالة نقل شخص إلـى إدارة التـدقيق           أعماالً نوالداخلي نوالمدققأن ال يتولى      -٤

الداخلي فينبغي عدم قيامه بتدقيق أعمال الجهة التي كان يعمل فيها، إال بعد انقـضاء فتـرة          

  .زمنية معينة

يجب أن ال يقوم المدقق الداخلي بعرض نتائج التدقيق على األشخاص الخاضعين للتـدقيق                -٥

  .قبل تقديمه التقرير النهائي

  .اخليين قبل وضع التقرير النهائييجب مراجعة جميع التقارير المقدمة من قبل المدققين الد  -٦

ق االستقاللية التامة لوظيفة التدقيق الداخلي فيجب أن ترفع التقارير النهائية لدائرة تحقتلكي و  

  .)١٩٩٣خريسات، (تدقيق الداخلي إلى لجنة التدقيقال

اً متمماً في الهيكل التنظيمي للمنشأة وتقوم بأداء وظيفتهـا          وتمثل دائرة التدقيق الداخلي جزء      

طبقاً للسياسات الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للمنشأة حيث أن أهداف دائـرة               

التدقيق الداخلي وصالحياتها ومسؤولياتها، أو ما يعرف بالنظام الداخلي الخاص بدائرة التـدقيق             

  ).ت. دشحروري، (قبل مجلس اإلدارة الداخلي يتم اعتمادها من 

ويمكن توضيح الوضع التنظيمي لدائرة التـدقيق الـداخلي مـن خـالل تحديـد بعـض                   

  :التالية المجاالت

يكون مدير دائرة التدقيق الداخلي مسؤوالً أمام شخص في المنشأة يتمتع بصالحيات كافيـة                -

 وتقديم تقـارير    ،عة لعملية التدقيق  ضمان التغطية الواس  بتسمح باستقاللية التدقيق الداخلي، و    

  .التدقيق والتوصيات له

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٥١

االتـصال المـنظم مـع      ، ف يكون مدير دائرة التدقيق على اتصال مباشر مع مجلس اإلدارة           -

) المـدير واإلدارة العليـا  (لمدقق وإبقاء الطرف اآلخر االمجلس يساعد على تأكيد استقاللية   

  .ما يجريبعلى اتصال ومعرفة 

اللية التدقيق عندما يكون مجلس اإلدارة متفقاً على تعيين أو إنهاء خدمات مدير             تعزيز استق   -

  .دائرة التدقيق الداخلي

 كما  ،أن تكون أهداف وصالحيات ومسؤوليات دائرة التدقيق مبينة في وثيقة رسمية مكتوبة             -

 ، الـداخلي  نطاق عمل التدقيق  إعالم اإلدارة العليا ب     الداخلي يترتب على مدير دائرة التدقيق    

  ).١٩٩٣الخريسات، (وأي قيود فرضت على عملية التدقيق 

مـن  ) ٢٠٠٢(ويمكن بيان البنية التنظيمية لدائرة التدقيق الداخلي كما وضحها عبد المغني              

  :اآلتي خالل

  : موقع دائرة التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي للمنشأة-أ

 حسب  إلى أخرى  التنظيمي للمنشأة من منشأة      يختلف موقع دائرة التدقيق الداخلي في الهيكل        

حجم المنشأة وطبيعة نشاطها ووجهة نظر اإلدارة العليا بخصوص أهمية التدقيق الداخلي، كـذلك              

يتأثر موقعها في الهيكل التنظيمي بطبيعة الدور الذي تؤديه، فحينما كان دور التـدقيق الـداخلي                

 بالمجاالت المالية والمحاسبية فقد كانت هذه العملية         على عملية التدقيق التقليدي المتعلقة     مقصوراً

واقعة تحت سلطة المدير المالي أو نائب المدير المالي، أما في ظل التدقيق الداخلي المعاصر الذي 

اتسع نطاقه ليشمل الجوانب التشغيلية والمالية والمحاسبية، فقد تغير موقع دائرة التدقيق الـداخلي              

أصبحت دائرة مستقلة عن سلطة المدير المالي تابعة لإلدارة العليـا      فنشأة،  في الهيكل التنظيمي للم   

ؤخذ عند تحديد الموقع التنظيمي المناسـب لوظيفـة التـدقيق الـداخلي             ويجب أن تُ  . في المنشأة 

  :االعتبارات التالية

  .أن يحدد موقعها عند المستوى الذي يؤكد دعم اإلدارة العليا لها  -١

 من السلطة تـسمح بتـدعيم       كافٍ ام جهة محددة في المنشأة تتمتع بقدر      أن تكون مسؤولة أم     -٢

 لتأدية أعماله وتكون قادرة علـى متابعـة         واسعاًاستقاللية المدقق الداخلي وتتيح له مجاالً       

  .التوصيات باإلجراءات السليمة التي تكفل تنفيذها والتزام اإلدارات األخرى بها

تأدية أية أعمال أو أنشطة تنفيذية، وذلك لتجنـب تعـارض       أن ال يقوم المدققون الداخليون ب       -٣

الذي يكون أحد أسبابه قيام المدقق الداخلي بفحص وتقييم المجاالت التي كـان أو           ،المصالح

ما يزال يقوم بالمشاركة في تنفيذها، حيث يكون صعباً أو مستحيالً، على المدقق الداخلي أن        

ب أن يكون الموقع التنظيمـي لـدائرة التـدقيق          يبقى موضوعياً، ولتفادي هذه المشكلة يج     
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الداخلي عند المستوى الذي يحقق الفصل التام بين مهام التدقيق التي تمارسها هذه الـدائرة               

  .وبين مهام وأنشطة اإلدارة التنفيذية

 الشروط السابقة ال بد أن يتأتى ذلك من خالل االرتباط المباشر لدائرة التدقيق              وحتى تتحقق   

ع أعلى المستويات اإلدارية في المنشأة لضمان استقاللها وحصولها على الدعم الكـافي             الداخلي م 

من اإلدارة العليا، كما أن ذلك سوف يسهل اتصال دائرة التدقيق الداخلي مع المستويات اإلداريـة        

 كونها ستـصل    ، وبصورة سليمة  ،العليا في المنشأة لتتمكن من تقديم التقارير في الوقت المناسب         

، عليهـا دخل تعديالت   اإلدارات األخرى التي قد تُ    بشرة إلى أعلى مستوى إداري دون المرور        مبا

 المدققين الداخليين من العمل بموضوعية والتمتع باالستقاللية عند ممارسة           ذلك كذلك سوف يمكن  

 ذلك فسيكون للمدققين الداخليين مكانة الئقة تجعل بـاقي أعـضاء التنظـيم              إلىمهامهم، إضافة   

  .)٢٠٠٣عبد المغني، ( واحترامهم أدائهممل معهم وقبولداري أكثر استجابة للتعااإل

فـي  أعلى المستويات اإلداريـة  بويرى الباحث أن االرتباط المباشر لدائرة التدقيق الداخلي           

 علـى بلـوغ أهـدافها وتحقيقهـا بفعاليـة وكفـاءة وعلـى تطبيـق                 تهـا لمنشأة يساعد إدار  ا

تالي يصبح التدقيق الداخلي أداة في يد إدارة المؤسسة تـستعملها فـي              وبال ،وإجراءاتها سياساتها

 فقد ،الكشف عن نقاط الضعف والقوة وتنبيه إدارة المنشأة بما قد تواجهه من أخطار في المستقبل              

أصبحت وظيفة التدقيق الداخلي استشارية تلجأ اإلدارة إليها عند اتخاذ قـرارات معينـة خاصـة             

  .اإلستراتيجية منها

  :الهيكل التنظيمي الداخلي لدائرة التدقيق الداخلي-ب

 ونوعها،  ،حجم الشركة : يعتمد التنظيم الداخلي لدائرة التدقيق الداخلي على عدة عوامل منها           

 . ومـؤهالتهم  ،دائرةال  هذه  إضافة إلى عدد العاملين في     ، وأهداف التدقيق الداخلي   ،ومجال عملها 

منظمة ضمن جهاز واحد وتحت إدارة شخص واحد علـى   ويجب أن تكون دائرة التدقيق الداخلي       

درجة عالية من التأهيل الفني والمهني، كما يجب تجنب تقسيم جهاز دائرة التدقيق الداخلي إلـى                

 مجموعات تؤلف خصيصاً لكل مهمة، ومـن  من خاللوحدات مصغرة حيث إن التدقيق يتم عادة   

 تكـون الحاجـة إلـى    فقد ،مالي وتدقيق إداريالمستحسن تقسيم دائرة التدقيق الداخلي إلى تدقيق   

  ).ت. دشحروري، (التخصص في بعض األحيان أمراً ضرورياً 

 التـدقيق   دائـرة  دور أساسي لتحديد شـكل       هما ل  وحجمها ويرى الباحث أن نوع المؤسسة      

 للتدقيق الداخلي بحجم قسم مماثـل       دائرة فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال تحتاج إلى        ،الداخلي

 يؤدي إلى زيادة في تكاليف عملية التدقيق والرقابة بالمقارنة على           قد امذات حجم كبير،    سسة  لمؤ

  .ما تدره من منافع على المؤسسة ككل
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  :)الكفاءة المهنية( العناية المهنية-ثانياً

 وينـدرج تحـت هـذا       ، وفي إطار العناية المعقولة    ، التدقيق الداخلي بكفاءة   ىينبغي أن يؤد    

  :يير الفرعية التاليةالمعيار المعا

 ، التالية عند تنفيذ المهاماألموريجب أن تتوخى إدارة التدقيق الداخلي  : إدارة التدقيق الداخلي    -١

  :وهي

 في دائرة التـدقيق  ينبغي على إدارة التدقيق الداخلي أن تتأكد من أن المدققين الذين يوظفون     -أ

  .الذي يقومون به التدقيق لطبيعة ية المناسبةهم من الكفاءة والمهنية والخلفية التعليم الداخلي

ينبغي أن يتوافر في إدارة التدقيق الداخلي المعلومات        : المعلومات والمهارات والتخصصات    -ب

  .والمهارات والتخصصات الالزمة لقيامها بمهام عملها بطريقة سليمة

 كـاف علـى أعمـال    ينبغي على إدارة التدقيق الداخلي التأكد من توافر إشراف    : اإلشراف -جـ

  .التدقيق الداخلي

وقد جاء في قائمة معايير األداء المهني للتدقيق الداخلي الصادرة عـن المعهـد األمريكـي        

 في كـانون    وقد صدر  ،)اإلشراف( : تحت عنوان   وذلك للمدققين الداخليين المعيار الخامس عشر    

  :ما يلي -١٩٩٦أول عام 

التأكيدات حول اإلشراف على عملية التدقيق بـشكل      على مدير دائرة التدقيق الداخلي توفير         

 منـذ   وذلكمناسب، وتتمثل تلك التأكيدات من خالل عملية الرقابة المستمرة طوال عملية التدقيق،           

فحص والتقييم وتقـديم التقـارير      لبداية التخطيط لعملية التدقيق، ويستمر اإلشراف خالل عملية ا        

 تم التطرق إليها من خالل التقارير النهائيـة وتـشمل           لتصل إلى مرحلة متابعة المالحظات التي     

  :عملية اإلشراف النقاط الرئيسية اآلتية

  .يجب أن يتوفر لدى المدقق الداخلي المعرفة والمهارات الالزمة للقيام بالعمل  -أ

التأكد من توفر خطة مناسبة لعملية التدقيق، ومن توفر برنامج تدقيق شامل وكامل لجميـع                 -ب

  .عملية التدقيق ضمنالواقعة النشاطات 

 التأكد من أن إجراءات برنامج التدقيق المعدة مسبقاً قد تم اتباعها ومحاولة تفسير وتبرير أي    -ج

  .مخالفات أو تغيرات قد طرأت على البرنامج

  . إذا ما تم تقديم التقارير المناسبة عن المخالفات المكتشفةالتأكد من  -د

أنها قد قدمت فـي الوقـت   من التقارير النهائية لعملية التدقيق، والتأكد من دقة وموضوعية      -هـ

  .المناسب التخاذ القرار
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  .التأكد من تحقيق أهداف عملية التدقيق  -و

اتهم العلميـة والمهنيـة     ام المدققين الـداخليين لتطـوير معـرفتهم وقـدر         ـفتح المجال أم    -ي

  ).ت. شحروري، د(

  : وهياً حتى يكون ناجح في المدققصفاتفر بعض الايتطلب تو: لمدقق الداخليا  -٢

ويتمثل في قدرة المدقق الداخلي على التفكير كمـدير يـستطيع أن يحـدد            : الوعي اإلداري   -أ

  .احتياجاته ويحاول تلبيتها من خالل المعلومات التي توفرها عملية التدقيق الداخلي

  .في تحسين نوعية عملهوذلك من خالل تطلعات المدقق الداخلي ورغباته : الدافع الشخصي  -ب

يجب أن يمتلك المدقق الداخلي القدرات المناسبة على توصيل المعلومات          : القدرة االتصالية   -ج

  .إلى المستويات اإلدارية المناسبة

وذلك من خالل بذل المجهودات الذهنية والجسدية الالزمة للوصول إلـى النتـائج     : المثابرة  -د

  .المناسبة وفي الوقت المناسب

يجب على المدقق الداخلي أن يكون دائم البحث عن أحسن الطرق التي تـستخدم              : االبتكار -هـ

  .إلنجاز عمله وكذلك تلك التي يستخدمها باقي موظفي المنشأة ألداء أعمالهم

يستطيع المدقق الداخلي من خالل هذه الصفة أن يصل إلى المعلومـات ويوصـلها              : اللباقة  -و

 الجهات الخاضـعة لعمليـة التـدقيق والمـستفيدة منهـا        أن يسبب أي سوء تفاهم مع      دون

  ).١٩٩٠العمرات، (

  :)مجال التدقيق( نطاق عمل المدقق الداخلي-ثالثاً

يجب أن يحتوي نطاق عمل التدقيق الداخلي فحصاً وتقييماً لمدى كفاءة الرقابـة الداخليـة                

من معـايير األداء  ) ١( رقم   للمنشأة ومدى االلتزام بالصالحيات والمسؤوليات، ولقد جاء بالمعيار       

أن على المدقق الداخلي    " فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية    "المهني للتدقيق الداخلي تحت عنوان      

القيام بفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلي والتأكد من أن اإلدارة قد اتخذت اإلجـراءات الالزمـة               

دارة، وتقديم األدلة المنطقية علـى أنهـا        للتأكد من األهداف والغايات التي تم وضعها من قبل اإل         

  :مالئمة ويمكن تحقيقها، وتتمثل مسؤولية المدقق الداخلي بما يلي

  .التأكد من وضع أهداف عملية التدقيق الداخلي بشكل مسبق  -١

التأكد من تنفيذ األنشطة كما هو مخطط لها، وتوثيقها بشكل مالئـم، وأنهـا تـساعد فـي                    -٢

  .األهداف تحقيق
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  .أكد من صالحيات السلطات ومدى االلتزام بهاالت  -٣

  .تحديد االنحرافات إن وجدت عن ما هو مخطط له  -٤

  :على مجموعة من المعايير الفرعية التاليةويشتمل هذا القسم   

  .صحة المعلومات ومصداقيتها  -١

  .تقييم مدى االلتزام بالسياسات والخطط واإلجراءات والقوانين واللوائح الموضوعة  -٢

  .حماية األصول  -٣

  .االستخدام االقتصادي والفعال للموارد المتاحة  -٤

  .تحقيق أهداف العمليات والبرامج  -٥

  : أداء أعمال التدقيق-رابعاً

 وفحـص  ، تخطيط عملية التدقيق: أن أعمال التدقيق الداخلي تشتمل علىIIA (2007)بين   

ات، ويحتوي هذا القسم على مجموعة من وتقييم المعلومات، والتقرير عن النتائج، ومتابعة التوصي  

  : وهي،المعايير الفرعية

 ،تتضمن عملية التخطيط لعملية التدقيق ضرورة وضـع األهـداف          :تخطيط عملية التدقيق    -١

وتحديد نطاق العمل، كما يشترط الحصول على معلومات كافية لتكوين خلفية عن األنـشطة    

ألداء عملية التدقيق، واالتصال بكل من له عالقة التي سيتم تدقيقها، وتحديد الموارد الالزمة       

بعملية التدقيق واألنشطة الخاضعة لعملية التدقيق، وفي بعض األحيان يتوجب القيام بمـسح             

 وذلك لتحديد الجوانب التي تحتـاج       ،للتعرف على األنشطة والمخاطر واإلجراءات الرقابية     

 وكتابة بـرامج التـدقيق،      ،ة التدقيق  وإجراء فحوصات إضافية أثناء عملي     ،إلى اهتمام أكبر  

، وأخيراً الحصول على الموافقة من المشرف علـى         ولمن وتحديد كيف ترسل نتائج التدقيق    

  .التدقيق الداخلي على خطة أعمال التدقيقدائرة 

أن عملية فحص وتقييم المعلومات     ) ١٩٩٦ ( وآخرون ن الصبان بي: فحص وتقييم المعلومات   -٢

 وتفسيرها، وتوثيقها لتدعيم نتائج التدقيق، ،قيام المدقق بتجميع المعلومات، وتحليلهالضرورة 

  :وتتم عملية فحص وتقييم المعلومات على النحو التالي

تجميع المعلومات المتعلقة بموضوع التدقيق بما يتفق مع أهداف ونطاق عملية التدقيق              -أ

 التـي تـشتمل علـى       ،التحليليـة الداخلي، ويتم ذلك باستخدام إجراءات المراجعـة        

بين الفترة الحالية والفترات السابقة، والمقارنات بين األداء الفعلـي واألداء       المقارنات

 ودراسة العالقات بين المعلومات المالية وغير المالية التـي تتعلـق بهـا،              ،المخطط
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فـي   ومقارنة المعلومات بمعلومات مماثلة      ،ودراسة العالقات بين عناصر المعلومات    

  .تنظيمات أخرى

وأن تكون مالئمة ومفيـدة لتـوفير        أن تكون المعلومات كافية ويمكن االعتماد عليها،        -ب

 وهذا يعني   ،أساس قوي يمكن االستناد إليه في الوصول إلى النتائج وتعميم التوصيات          

أن تكون المعلومات مبنية على حقائق كافية ومقنعة بحيث يمكن للشخص المؤهل أن             

  .س النتائج وأن تكون مالئمة لتحقيق أهداف التدقيقيصل إلى نف

 يتم اختيار إجراءات المراجعة بما فيه نوعية االختبارات المطلوبة بناء على المراجعة             -ج

  .التحليلية التي تم إجراؤها سابقاً، وتحديد أساليب المعاينة اإلحصائية المستخدمة مقدماً

لبيانات وتحليلها، وتفسيرها وتوثيقهـا بمـا       توفير اإلشراف الكافي على عملية جمع ا        -د

يوفر تأكيدات كافية حول موضوعية المدقق الداخلي والتأكد مـن تحقيـق األهـداف              

  .المرجوة من عملية التدقيق

إعداد أوراق العمل لتوثيق عملية التدقيق وذلك عن طريق المدقق الداخلي مع مراجعة           -هـ

: داخلي ويمكن تعريف أوراق العمل بأنها      األوراق من قبل مشرف قسم التدقيق ال       هذه

أدلة مكتوبة وملموسة يتم تجميعها بواسطة مراقب الحسابات خالل القيام بـإجراءات            "

عملية التدقيق وإعداد التقارير وتشتمل على كل ما قام بإعداده مراقب الحسابات وما             

  ".يهاتباعها، والنتائج التي تم التوصل إلاتم الحصول عليه والطرق التي تم 

٣-           المدقق الـداخلي تقـارير      على المدقق إعداد تقرير يتضمن نتائج الفحص والتقييم، وقد ي عد

مؤقتة خالل عملية التدقيق في بعض الحاالت، مثل اكتشاف مخالفات وأخطاء مؤثرة يجـب   

 بسرعة لتالفي أخطاء أخرى، وفي جميع األحوال يجب أن يكون التقرير موقعـاً              معالجتها

المدقق الداخلي، كما ويجب على المدقق مناقشة النتـائج والتوصـيات التـي             بل  عليه من ق  

توصل إليها مع المستويات اإلدارية المناسبة قبل إصدار تقريره النهائي، ويجب أن تكـون              

 في الوقت المناسب، كمـا يـشتمل      ومعده وبناءه،   ، ومحددة ،التقارير موضوعية، وواضحة  

ويجب أن يحتوي كذلك على      ونتائج عملية التدقيق،   ونطاقالتقرير على الغرض من إعداده      

 مع ذكـر بعـض      ،رأي المدقق الداخلي وتوصياته بشأن التحسينات المناسبة لتطوير العمل        

 محل الرقابة، ويجب    رضية في األداء، وقد يشتمل التقرير على ردود الموظفين        الجوانب الم 

  .قيقمراجعة التقرير قبل رفعه من قبل مشرف دائرة التد

وقد سعت الهيئات والجمعيات المهنية إلى وضع مجموعة من المعايير التي ينبغي أن يلتزم                

لتقرير، وقد جاء في إصدار المعهد األمريكي للمدققين        ابها المدققون الداخليون عند إعدادهم      
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الداخليين مجموعة من المعايير وكان أحدها المعيار الثاني، والخاص بالممارسـة المهنيـة             

  ):١٩٩٦،  وآخرونالصبان(وصيل نتائج التدقيق وهي لت

ويتم توصـيله    يجب إعداد تقرير مكتوب وموقع بعد اكتمال فحص عملية التدقيق،           -أوالً

المدقق التقـارير المؤقتـة مكتوبـة أو          وربما يعد  رسمية، بصورة رسمية أو غير   

  شفوية، 

ويات اإلدارية التي تقع عليها      مناقشة نتائج وتوصيات عملية التدقيق مع المست       يجب  -ثانياً

  .عملية التدقيق قبل إصدار التقرير النهائي مكتوباً

يجب أن تكون التقارير التي يصدرها المدقق موضـوعية وواضـحة ومختـصرة               -ثالثاً

  .وضمن الوقت المالئم التخاذ القرارات

ـ              -رابعاً ى رأي  يجب أن تحتوي التقارير على حدود وأهداف عملية التدقيق باإلضـافة إل

  .المدقق الداخلي حول عملية التدقيق بصورة واضحة

قد تشتمل التقارير على توصيات وتحسينات مستقبلية للتوصل إلى األداء الفعـال              -خامساً

  .والمناسب

 قد يشتمل التقرير على وجهات نظر وردود األفراد الخاضعين لعملية التدقيق حول             -سادساً

  .التوصيات التي عرضهاالنتائج التي توصل إليها المدقق و

يجب أن يفحص التقرير قبل عرضه على اإلدارة العليا كما يجب تحديد األشخاص               -سابعاً

  .الواجب إطالعهم عليه

وبينت معايير الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الـصادرة عـن معهـد المـدققين              

 مطلع عام  والتي بدء العمل بها في   ١٩٩٩ عام   المنشورة (IIA)الداخليين األمريكي   

 أن على إدارة التدقيق الداخلي التأكد من أن اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية             -٢٠٠٢

وعلى حد سواء، أصبح لديهما تصور واضـح عـن خطـورة تجاهـل النتـائج                

  .)٢٠٠٣الفرجات، (والتوصيات التي قدمها المدققون الداخليون في تقاريرهم 

ئي عن عملية التدقيق الداخلي يجب على المدقق الـداخلي          بعد إصدار التقرير النها   : المتابعة  -٤

متابعة ما تم اكتشافه في التقرير للتأكد من أن اإلجراءات الالزمة قد تم اتخاذها لمعالجة تلك        

متابعة "االكتشافات، وقد جاء في إصدار معهد المدققين الداخليين للمعيار الثالث عشر حول             

  :ما يلي" االكتشافات في التقارير
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  تلك العملية التي يحدد المدققون الداخليون مدى دقة وفعاليـة      "ف عملية التابعة على أنها      تعر

وتوقيت اإلجراءات الالزم اتباعها من قبل اإلدارة لمعالجة األخطاء في تقارير التدقيق الـداخلي،              

  ".وقد تشتمل تلك األخطاء على مجموعة من اكتشافات المدققين الخارجيين أيضاً

 أهمية وجود المدقق الداخلي في أي منشأة من خالل قدرته على اكتشاف التجـاوزات        وتنبع  

 عملية المتابعـة   فإن وبالتالي،واإلجراءات المتبعة من قبل اإلدارة لحل تلك التجاوزات إن وجدت  

  .تزيد من احتمالية تصحيح تلك التجاوزات

 كما بينها  بصورة سليمةنجازهايجب إ مجموعة من النقاط الرئيسة في عملية المتابعة وهناك  

IIA (2007) وهي:  

يجب تحديد مسؤولية عملية المتابعة ضمن دائرة التدقيق الداخلي بشكل مكتوب وموثق فـي             -١

  .النظام الداخلي لدائرة التدقيق

قد تحتاج بعض االكتشافات أثناء عملية التدقيق إلى إيجاد حلول واتخاذ إجراءات سريعة من          -٢

 وبالتالي يجب متابعة تلك اإلجراءات التصحيحية مـن قبـل دائـرة التـدقيق               قبل اإلدارة، 

  .الداخلي

  .يجب إدراج عملية المتابعة ضمن جداول أعمال دائرة التدقيق الداخلي  -٣

يجب أن تشتمل عملية متابعة التقارير على عدم رضى المدقق الداخلي عـن اإلجـراءات                 -٤

  . إن وجدتالمتبعة من قبل اإلدارة

اك عدد من الخدمات التي يقدمها تقرير التدقيق الداخلي لإلدارة العليا في المنظمة كمـا               وهن  

  : وهي كالتالي،)٢٠٠٢السوافيري ومحمد، (حددها 

 الداخلي معلومات تفصيلية عن العمليات وأوجه الرقابة والتـي ال           التدقيقيوفر تقرير     -١

  .لياتحتويها تقارير أخرى والتي تعتبر مفيدة لإلدارة الع

  .فرةايخدم التقرير اإلدارة العليا من خالل تقديم معلومات غير متو  -٢

  .وسيلة اخبار اإلدارة العليا بنتائج التدقيق الداخلي عن األنشطة واألشخاص محل التدقيق  -٣

  .يساعد على تنفيذ وتحفيز ما خططت له اإلدارة العليا  -٤

قيق الداخلي جـزء مـن نظـام الرقابـة     العمل على زيادة فعالية عملية الرقابة، فالتد       -٥

  . األعمال التصحيحيةإلى واإلرشاد ، هدفها إيضاح نقاط الضعف والمخاطر،الداخلية

 تقرير التدقيق الداخلي وسيلة لطمأنة اإلدارة العليا على تطبيق القواعد واللـوائح             يعد  -٦

تجاوزات عنهموبيان أي .  
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  : إدارة دائرة التدقيق الداخلي- خامساً

قضي معايير التدقيق الداخلي بضرورة أن يدير مدير دائـرة التـدقيق الـداخلي دائرتـه                ت  

 يحقـق مـا يلـي       لكيمناسبة وسليمة، ويكون المدير مسؤوالً عن مجموعة من األعمال           بطريقة

  ):١٩٩٦،  وآخرونالصبان(

ة العليـا   تحقيق أعمال التدقيق الداخلي لألغراض العامة والمسؤوليات التي اعتمدتها اإلدار           -

  .وقبلها مجلس اإلدارة

  . التدقيق الداخلي بصورة فعالةلدائرةاستخدام الموارد المتاحة   -

أن تتماشى جميع أعمال ومهام التـدقيق مـع معـايير األداء المهنـي للتـدقيق الـداخلي                    -

  .عليها المتعارف

تي تساعد مـدير    ووفقاً لمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها هناك مجموعة من النقاط ال            

يح تلك النقاط على النحو     دائرة التدقيق الداخلي في إنجاز المهام واألهداف المطلوبة، ويمكن توض         

  :IIA (2007)التالي 

يجب على مسؤول دائرة التدقيق الداخلي أن       : أهداف سلطة ومسؤولية دائرة التدقيق الداخلي       -١

  .إدارته كتوبة توضح أهداف وسلطات ومسؤولياتيحتفظ بوثيقة م

على مدير دائرة التدقيق الداخلي وضع الخطط التي تكفل تنفيذ مسؤوليات الدائرة            : التخطيط  -٢

  .وتحقيق أهدافها بكفاءة

 يجب على مدير دائرة التدقيق الداخلي توفير تعليمات مكتوبة توضح: السياسات واإلجراءات  -٣

  .السياسات واإلجراءات إلرشاد المدققين الداخليين

على مدير دائرة التدقيق الداخلي تـوفير بـرامج النتقـاء           : ة وتطوير الموارد البشرية   إدار  -٤

  .وتطوير قدراتهم بما يكفل تحقيق أهداف اإلدارةالعاملين 

يتوجب على مدير دائرة التـدقيق الـداخلي        : تنسيق الجهود بين المدقق الداخلي والخارجي       -٥

  .ق الداخلي والمدقق الخارجي من وجود تنسيق بين أعمال دائرة التدقيالتأكد

عالقـة  "وقد جاء في المعيار الخامس من معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليهـا حـول                

  : على النحو التاليالتي يمكن إيرادهابعض التعليمات " المدقق الداخلي بالمدقق الخارجي

كـل مـن    يجب على مدير دائرة التدقيق الداخلي التأكد من وجود تعاون مستمر بين               -

المدقق الداخلي والخارجي وذلك لتحقيق التغطية الدقيقة لجميـع نـشاطات المنـشأة             

  .العملفي وتجنب التكرار 
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 ٦٠

يتم إجراء تقييم دوري من قبل مسؤول دائرة التدقيق لحجم التعـاون بـين المـدقق                  -

  .الداخلي والخارجي، وإجراء لقاءات دورية لمناقشة نتائج أعمال دائرة التدقيق الداخلي

السماح للمدقق الخارجي باإلطالع على برامج التدقيق الداخلي باإلضافة إلـى أوراق              -

 وذلك لضمان الفهم الكامل للطرق واإلجراءات المتبعة فـي عمليـة      ؛العمل والتقارير 

  . الخارجيةوالتدقيق سواء كانت الداخلية أ

داخلي توفير برامج لتقيـيم     على مدير دائرة التدقيق ال    : ضمان جودة عملية التدقيق الداخلي      -٦

  .صورة أعمال دائرة التدقيق بشكل مستمر

    : التدقيق الداخلي في القوانين والتعليمات األردنية-٧

لم يكن هناك اهتمام بالتدقيق الداخلي في القوانين والتعليمات األردنية، فمن خالل اإلطالع علـى               

 ھیئة األوراق المالیة وقانون البنوك رقم  والصادر عن٢٠٠٢لسنة ) ٧٦(قانون األوراق المالية رقم 

وتعلیمات إف صاح ال شركات الم صدرة والمع اییر المحاس بیة ومع اییر الت دقیق ال صادرة             ) ٢٨/٢٠٠٠(
 ومشروع دلیل قواعد حوكمة الشركات المساھمة المدرجة في بورص ة عمّ ان یالح ظ         ٢٠٠٤في عام   

 تعليمـات  باستثناء خلي ب أي ش كل م ن األش كال    أنھ لم  تتطرق ھذه القوانین إلى موضوع التدقیق ال دا    

  :الحاكمية المؤسسية لشركات التأمين فقد أشارت إلى التدقيق الداخلي على النحو التالي

  :تعليمات الحاكمية المؤسسية لشركات التأمين

من التعليمات المذكورة أن من واجبات المدقق الداخلي التدقيق على فعالية ) ١٠(بينت المادة     

 نظام الضبط والرقابة الداخلي وعلى عمليات الشركة وفقاً لحجم أعمال الـشركة وطبيعـة      وكفاية

  :نشاطها بما في ذلك ما يلي

أن الشركة تعمل وفقاً ألحكام القانون واألنظمة والتعليمات والقرارات الـصادرة بمقتـضى         -١

  .منها أي

ستراتيجية والسياسات المقرة   أن الشركة تمارس أعمالها بشكل سليم ومنسجم مع األهداف اال           -٢

  .تهامن مجلس إدار

أن كافة العمليات في الشركة تتم وفقاً للمسؤوليات والصالحيات المحددة من قبـل مجلـس                 -٣

  .فيها اإلدارة

  .أن الشركة تطبق إجراءات محاسبية ورقابية دقيقة وسليمة  -٤

  . وحسب األصولأن استخدام موجودات الشركة وممتلكاتها يتم بشكل صحيح ومناسب  -٥
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  .لها أن سجالت الشركة وملفاتها كاملة وشاملة ودقيقة وتحتوي على كافة المعلومات الالزمة  -٦

أن إدارة الشركة قادرة باستمرار على تحديد وتقييم وإدارة مخاطر العمـل وأنهـا تحـتفظ                -٧

  .بقاعدة رأسمالية كافية لمواجهة هذه المخاطر

 المتعلق بتوصيات لجنة التدقيق اإلدارةركة تستجيب لقرار مجلس أن اإلدارة التنفيذية في الش    -٨

  .المستندة إلى تقارير المدقق الداخلي

 ، ومتابعـة  هاإعالم مجلس إدارة الشركة بشكل فوري بأي خلل أو عجز أو خطـر يهـدد                -٩

  .المعنيين في الشركة للقيام باإلجراءات التصحيحية الالزمة

إلى مجلس إدارة الشركة حول مدى كفاية وفعالية نظام الضبط       تقديم تقارير بصورة منتظمة      -١٠

  .والرقابة الداخلي

 على المدقق الداخلي تقديم تقريـر بنتـائج   همن التعليمات نفسها أن) ١١( المادة   نصتكذلك    

حد أدنى  ك على أن يتضمن هذا التقرير       ،)١٠(عملية التدقيق الداخلي المنصوص عليها في المادة        

  :يلي ما

  . ووقت إنجازههق التدقيق وإجراءاتنطا  -١

 ومدى االلتزام بالتشريعات النافذة ومالحظـات      ، وجودة الموجودات  ،الوضع المالي للشركة    -٢

  .الخارجي المدقق

 .تنقاط الضعف أو الغش أو االنتهاكات المادية إن وجد  -٣

  .اإلجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها إذا لزم األمر  -٤

أنه على المدقق الداخلي تقديم خطـة عمـل سـنوية           " ب"في البند   ) ١١(كذلك بينت المادة      

مستقبلية قبل نهاية السنة السابقة، على أن تتضمن الخطة نطاق التدقيق وإجراءات التدقيق والوقت              

  .إلنجازها الالزم

من نفس المادة فقد بينت أن على المدقق الداخلي االحتفاظ بتقرير نتـائج    ) جـ(أما في البند      

لية التدقيق الداخلي والمستندات والوثائق المتعلقة به لمدة ال تقل عن خمس سنوات من تـاريخ              عم

  .إجراء التدقيق

  :بالشروط التالية) ١٢( بيانها في المادة فقد تموفيما يتعلق بشروط المدقق الداخلي   

  .تدقيقأن يكون مستقالً بصورة تامة، حيث يرفع تقاريره وتوصياته مباشرة إلى لجنة ال  -أ

  .أن يحافظ على سرية العمل والوثائق الموجودة لديه  -ب
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  .أن يمارس أعماله بمهنية وحسن نية وكفاءة  -ج

  .أن تتوفر لديه المعرفة والكفاءة والخبرة المناسبة  -د

  .أن يلتزم بالممارسات والمعايير الدولية الخاصة بمهنة التدقيق الداخلي -هـ

أن تقوم الشركات بتعيين مدقق داخلـي أو        على  مات نفسها   من التعلي ) ١٣(وقد بينت المادة      

  .تشكل وحدة تدقيق داخلي وذلك وفقاً لحجم أعمال الشركة وطبيعة نشاطها

 ،فيما يتعلق بالتدقيق الـداخلي    ) ١٤(وهناك العديد من األحكام العامة التي بينتها المادة رقم            

  : ألزمت الشركات بتزويد المدير العام بما يليفقد

  . لجنة التدقيق أعضاءكشف بأسماء ومؤهالت وخبرات  -١

  .كشف بأسماء ومؤهالت وخبرات المدقق الداخلي  -٢

تقرير المدقق الداخلي، مع البيانات الختامية للشركة، على أن يتضمن أهـم مالحظاتـه أو                 -٣

  .أعماله نتائج
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  المبحث الثالث

  طبيعة العالقة بين لجان التدقيق والتدقيق الداخلي

  .تمهيد   

  .أهمية لجان التدقيق للتدقيق الداخلي  -١

  .مسؤولية لجان التدقيق تجاه التدقيق الداخلي  -٢

  . الداخليالمدقق استقاللية تعزيز -أوالً

  . مراجعة أنشطة التدقيق الداخلي-ثانياً

  . تحسين خطة عمل التدقيق الداخلي-ثالثاً
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  المبحث الثالث

  لتدقيق الداخليطبيعة العالقة بين لجان التدقيق وا

  :تمهيد   

يؤدي إنشاء لجنة التدقيق إلى العديد من المنافع لقسم التدقيق الداخلي داخل الشركة، فوجود   

توفير الموارد الالزمة لهذا القسم بلجنة مستقلة تقوم باختيار رئيس قسم التدقيق الداخلي و

 وفي نفس الوقت ،وإدارة الشركةاالجتماع المستمر بهم لحل المشاكل التي تنشأ بين هذا القسم بو

قيام قسم التدقيق الداخلي بإرسال تقاريره إلى لجنة التدقيق والتي تعتبر قناة اتصال بين هذا القسم 

ومجلس إدارة الشركة، كل هذا سوف يؤدي في النهاية إلى زيادة االستقاللية وتفعيل الدور الذي 

  ).٢٠٠٦سليمان، (يلعبه قسم التدقيق الداخلي للشركة 

  :أهمية لجان التدقيق للتدقيق الداخلي -١

 نظراً ،في منع التالعب واكتشاف األخطاء داخل الشركة التدقيق الداخلي دوراً مهماً يلعب  

جميع وبالتالي لديهم الدراية الكاملة بألن المدققين الداخليين يعتبرون موظفين داخل الشركة، 

السياسات المحاسبية المطبقة وبإمكانية التعديل  مالءمةطبيعة عملياتها وبمدى بظروف الشركة و

أكدت على ضرورة قيام لجنة و ،زيادة استقاللية هذا القسمب، ولذلك اهتمت العديد من الهيئات فيها

التدقيق بما لديها من استقاللية بمراجعة خطة التدقيق الداخلي والتأكد من استقالليتها عن إدارة 

األخطاء التي تم اكتشافها واألساليب في  التدقيق الداخلي لمناقشته دائرة بمديراالجتماع بالشركة، و

  .)٢٠٠٦سليمان، ( السليمة لمعالجة مثل هذه األخطاء

وقد حرص معهد المدققين الداخليين في الواليات المتحدة األمريكية على بيان العالقة بين   

  : أشار فيه إلى ما يلي١٩٨٥ام أصدر بيان حول ذلك في عف ،دائرة التدقيق الداخليولجان التدقيق 

ن المسؤولية األساسية للجنة التدقيق يجب أن تتضمن مساعدة مجلـس اإلدارة فـي تنفيـذ          إ  -

  .مسؤولياته المتعلقة بسياسات المنشأة المحاسبية، الرقابة الداخلية، التقرير المالي

الـشركة   لجنة التدقيق على خطوط االتصال بين مجلـس اإلدارة ومـدققي             تضع وتحافظ   -

  .والمدققين الداخليين) مدققي الحسابات القانونيين(المستقلين 

 لجنة التدقيق من قيام التدقيق الداخلي بفحص وتقويم كفاية وفاعليـة نظـام الرقابـة                تتأكد  -

  .الداخلية في المنشأة، وتقويم نوعية األداء المنفذ من قبل المكلفين بالمسؤولية
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 ٦٥

ر للمعلومات للجنة التدقيق، وفي حاالت االختالس المهمـة         استخدام التدقيق الداخلي كمصد     -

  .وغير العادية باإلضافة إلى تطبيق الشركة للنواحي القانونية

-  بأول  مدير التدقيق الداخلي لجنة التدقيق بنتائج التدقيق أوالًغبلَّي.  

نـي للتـدقيق    معايير األداء المه    أنشطة التدقيق الداخلي حسب    مدى تنفيذ  لجنة التدقيق    تحدد  -

  .الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين في الواليات المتحدة

على اتصال مباشر مع لجنة التدقيق للمساعدة فـي         ضرورة أن يكون مدير التدقيق الداخلي         -

  .تأكيد االستقاللية

  مدير التدقيق الداخلي اجتماعات لجنة التدقيق واالجتماع الخاص مع لجنة التـدقيق            يحضر  -

  . فيما يخص عملية التدقيق الداخلي وتقريرهمرة واحدة على األقل سنوياً

االستقاللية عندما تتفق اللجنة على تعيين أو إنهاء خدمات مـدير التـدقيق الـداخلي           تتعزز    -

  ).٢٠٠٤خلف، (

 تتوافر -حيثما تتواجد الحاكمية المؤسسية القوية الواعية المدركة لمهامها ومسؤولياتهاو  

 الحاكمية المؤسسية الضعيفة عندما يسمح للمديرين بالتصرف تظهرلبيانات المالية، بينما نزاهة ا

بحرية مطلقة دون قيود رقابية أو ضوابط تنظيمية، ما يساهم في عدم موثوقية البيانات المالية 

  وجود أدوات رقابة داخلية وخارجية على أعمال المديرينفإنومن هنا . وحدوث حاالت الغش

رسم العالقة بين األطراف المشاركة في الحاكمية المؤسسية، وبيان كيفية كذلك ، و جداًضروري

ويتمثل المشاركون في الحاكمية المؤسسية في كٍل . أداء كل جهة لمهامها وتحملها لمسؤولياتها

مجلس اإلدارة، ولجان التدقيق، وفريق اإلدارة العليا، والمدققون الداخليون، والمدققون : "من

لكن القوى الثالث المؤهلة للعب الدور الرقابي و ،"ارجيون، والهيئات الحكومية والتشريعيةالخ

األهم في حماية مصالح الشركة، تتمثل في التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي ولجان التدقيق 

ل وتفاعل مهام هذه القوى الثالث مع مسؤوليات مجلس اإلدارة، الذي يعد المكون األساسي في هيك

 تنفيذية ورقابية -الحاكمية المؤسسية، بصفته يتحمل أعباء ثالثةً من مجموعات المهام الرئيسة

وتكمن أهميته في أنه الطرف الرئيس المهيمن على األطراف األخرى للحاكمية  -واستشارية

المؤسسية، وأن قراراته تؤثر في مصالح مجموعات مختلفة من المساهمين وذوي المصالح 

  .)٢٠٠٦السويطي،  (بدرجات متفاوتةاآلخرين 
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  :مسؤولية لجان التدقيق تجاه التدقيق الداخلي -٢

 بحيث يوفر له دورهيتمثل الدور الذي تقوم به لجان التدقيق تجاه التدقيق الداخلي بتعزيز   

 ولكي يتحقق ذلك ال بد من بيان واجبات ومسؤوليات لجنة التدقيق تجاه للعمل،الوضع األمثل 

  : تتمثل بالتاليوالتيلداخلي التدقيق ا

  .تعزيز استقاللية المدقق الداخلي  -١

  .مراجعة أنشطة التدقيق الداخلي  -٢

  .تحسين خطة عمل التدقيق الداخلي السنوية  -٣

  :وفيما يلي بيان ذلك  

  :تعزيز استقاللية المدقق الداخلي -أوالً

 انتخاب لجنة -لتنظيمي بصفتها أعلى سلطة في الهيكل ا- الهيئة العامة من واجباتيعد  

التدقيق كما هو الحال في انتخابها لمجلس إدارة الشركة التنفيذي ليكون موقع لجنة التدقيق في 

 وبالتالي تكون لجنة التدقيق مستقلة وغير  نفسه،الهيكل التنظيمي على مستوى موقع مجلس اإلدارة

تي تمثل االستقاللية والحياد بمعناه لهيئة العامة الل تابعة وإنما ،تابعة لمجلس اإلدارة التنفيذي

 قيام لجنة التدقيق بتقديم ولكن ، سينعكس على استقاللية دائرة التدقيق الداخلي ماالحقيقي، وهذا

 لمجلس بل يثبت تبعيتهاتقاريرها إلى مجلس اإلدارة يعكس الصورة غير المستقلة للجنة التدقيق 

تي تواجه المدقق الداخلي ارتباطه بإحدى إدارات اإلدارة، وفي هذا الصدد فإن أكبر الصعوبات ال

 يصبح أداة لتنفيذ اتجاهاتهم  بذلك مثل المدير العام أو مجلس اإلدارة، ألنه،الهيكل التنظيمي

 مصالح الشركة، ففي حالة حدوث أي خلل مالي في الشركة  أداة لتنفيذالشخصية وليسومصالحهم 

مدقق الداخلي بتهمة عدم قيامه بالعناية المهنية فإن الجميع يضعون المسؤولية كاملة على ال

  .)٢٠٠٤خلف، (  المطلوبة منه

 من حيث ة عن اإلدارة العليا للشركة سواءإدارة التدقيق الداخلي مستقل  ينبغي أن تكون  

 صالحية تعيين مدير التدقيق الداخلي وتحديد أتعابه أو عزله، ويجب أن توجه جميع واإلشراف أ

نة التدقيق، وأن تكون مسؤولة فقط أمام هذه اللجنة، بصفة أن إحدى مهام لجنة تقاريرها إلى لج

التدقيق الرئيسة تتمثل في تنسيق أعمال التدقيق الداخلي مع أعمال التدقيق الخارجي حتى تكون 

اللجنة مطلعة على كافة الجوانب المحيطة بأعمال الرقابة، ومعالجة ما يتم اكتشافه من حاالت 

عب في البيانات المالية، وبالتالي تحسين فاعلية التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي، الغش والتال

  :والعمل على ضمان استقاللية التدقيق الداخلي من خالل توافر األمور التالية
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وجود سياسة واضحة تمنح إدارة التدقيق الداخلي الحرية الكاملة في جميع األوقات للوصول   -

  .لكات أو موارد للشركة، لها صلة باألمور التي تتناولها أنشطتهاإلى أي سجالت أو ممت

  .حرية الوصول إلى رئيس وأعضاء لجنة التدقيق واالجتماع بأي منهم في أي وقت  -

تحرير وظيفة التدقيق الداخلي من أية تأثيرات أو تهديدات أو ضغوط تمارس عليها من   -

  .تؤثر في مسار التحقيقشأنها أن تؤدي إلى تغيير محتويات التقرير أو 

-  عدم وجود أي قيود على نطاق عمل فريق التدقيق الداخلي بحيث يخول بالحصول على أي 

  .تفسيرات أو معلومات يعتبرها ضرورية الستيفاء مسؤولياته تجاه اإلدارة العليا

  .قيقوضع سلطة اختيار وتعيين مدير التدقيق الداخلي وتحديد أتعابه وعزله في يد لجنة التد  -

 رفع تقارير التدقيق الداخلي مباشرة إلى رئيس لجنة التدقيق وليس لإلدارة العليا للشركة  -

  .)٢٠٠٦السويطي، (

تتمثل في أن   أن الخطوة األولى في تعزيز استقاللية التدقيق الداخليKevin (2000)ويرى   

ثقة مستخدمي البيانات ال تكون هذه األنشطة مرتبطة باإلدارة العليا للشركة، ألن ذلك يخفض 

المالية في قدرة أعمال التدقيق الداخلي على منع الغش، وتتعزز كفاءة وموضوعية هذه األعمال 

عندما يكون تعيين المدققين الداخليين وتحديد مكافآتهم وعزلهم ضمن سلطة لجنة التدقيق، 

 وتقييمها ورفع باإلضافة إلى أن تقاريرهم يجب أن توجه إلى هذه اللجنة من أجل دراستها

  .المالحظات والتوصيات إلى مجلس اإلدارة، ومن ثم قيام اللجنة بمتابعة ما يتم بشأنها

وهذا يعبر بكل وضوح عن  له،  تابعةسيجعلها قيام مجلس اإلدارة بانتخاب لجنة التدقيق إن  

قع األعلى في الهيكل إذا كان الموو ، وبالتالي عدم استقاللية دائرة التدقيق الداخلي،استقالليتهاعدم 

دائرة التدقيق (فإن األولى في الهيكل التنظيمي ) لجنة التدقيق(محايد  غيرالتنظيمي غير مستقل و

 نة تدقيق غير مستقلةـ وبالتالي ستكون تابعة للج،ون تابعة لغير مستقلـ ستكهاـ أن)الداخلي

  .)٢٠٠٤خلف، (

ن الحلقة األخيرة في سلسلة العالقات القائمة عالقة لجنة التدقيق بالهيئة العامة للمساهميتمثل   

 ما توصلت إليه من مالحظات لم يأخذ بها مجلس إدارة سنوياً حيث تعرض لجنة التدقيق مع

ويمكن أن يتضمن تقرير اللجنة إلى . الشركة، أو مخالفات تم اكتشافها خالل السنة ولم يتم تسويتها

 العادي تسجيل أية مواقف على اإلدارة بعدم أخذها الهيئة العامة للمساهمين في اجتماعها السنوي

 مخالفات جسيمة لم تقم اإلدارة بتصحيحها وعرض تلك  أيأو ،بمالحظات المدقق الداخلي

  .)٢٠٠٦السويطي، (ا المخالفات من أجل تدارك األمور واتخاذ ما يلزم بشأنه
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اخلي، ما يزيد من الغرض من لجنة التدقيق هو اإلشراف على وظيفة التدقيق الديعتبر   

 التدقيق الداخلي عن اإلدارة، وكلما زادت العالقة بين لجنة التدقيق وقسم التدقيق دائرةاستقاللية 

 ويجب أن تكون لجنة التدقيق مسؤولة على ،الداخلي زاد احتمال توافر االستقاللية والموضوعية

ق الداخلي، ويجب أن يتم  مدير دائرة التدقيومكافأةاألقل على اإلشراف على توظيف وترقية 

 اعتماد جميع السياسات والمعايير واإلجراءات الخاصة بالتدقيق الداخلي عن طريق لجنة التدقيق

  .)٢٠٠٧عبيرات ونقاز، (

 أن الدور المزدوج للمدقق الداخلي من حيث Brody and Lowe (2000)في حين يرى   

 الحفاظ على الموضوعية يصعب عليهما   ذاته،ه مراقب على اإلدارة ومستشاريها في الوقتنأ

  .واالستقاللية في أحكامه وتقديراته

 أن لجنة التدقيق تقوم Blue Rihboa Committee 1999في ضوء ما أوصت به لجنة و  

، حيث يعتبر لآلخربإنشاء قنوات اتصال بينها وبين قسم التدقيق الداخلي من أجل دعم كل منهما 

ياً تعتمد عليه لجنة التدقيق في الحصول على المعلومات قسم التدقيق الداخلي مصدراً أساس

  .)٢٠٠٦سليمان،  (  الوفاء بمسؤولياتهاعلىوالبيانات التي تساعدها 

ليس من مهام  توسيع مجال مسؤوليات مجلس اإلدارة أو زيادة األعباء الملقاة على عاتقهإن   

ء مهامه بكفاءة وفاعلية، وعلى  على أداته، بل تختصر مهمتها األساسية في مساعدلجنة التدقيق

خاصة في مجال النظم المحاسبية وإعداد التقارير المالية ، الوفاء بمسؤولياته وتنفيذ مهامه األساسية

  .)٢٠٠٧علي وشحاته،  (ودعم أنظمة الرقابة الداخلية ودعم استقالل المدققين الداخليين

يين وإنهاء خدمات وتحديد أن لجنة التدقيق هي التي تقوم بتع) ٢٠٠٦(ويرى السويطي   

  .أتعاب مدير التدقيق الداخلي

 ،لجنة التدقيقكيرى الباحث ضرورة ارتباط دائرة التدقيق الداخلي بمستويات إدارية معينة و  

 ولها القدرة على حل المشاكل، وتقديم الدعم ،بحيث تكون هذه المستويات مالئمة لصنع القرارات

ي هذا االرتباط يتحقق أعلى مستويات االستقاللية الكاملة للتدقيق فكما أنه الكافي للمدقق الداخلي، 

 سواء من ناحية المهام أو ، المستويات التي ليس لها عالقة بالعمل اليوميبذلكالداخلي، ويقصد 

 حتى ال يكون هناك أي تأثير ،التقارير التي ترفع، أو من ناحية التعيين والترقيات والزيادة السنوية

  .لبي على المدقق الداخليينعكس بشكل س

  : مراجعة أنشطة التدقيق الداخلي-ثانياً

 من نظام الرقابة اً والذي يعتبر جزء،ن من مهام لجنة التدقيق تقييم فاعلية التدقيق الداخليإ  

 وتعتمد لجنة التدقيق في هذا المجال على إدارة التدقيق الداخلي في تقييم فاعلية وكفاءة ،الداخلية

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٦٩

والتعليمات السارية في لومات عن مدى االلتزام بالقوانين الداخلية كمصدر للمعنظم الرقابة 

 يمكن أن تكون إدارة التدقيق الداخلي تابعة للجنة التدقيق في ولذلك. ممارسة األنشطة المختلفة

  داخل المؤسسة،األمور الفنية وذلك لدعم استقاللها وموضوعيتها والتخفيف من أي نظرة عدائية

 ما يؤدي إلى تحسين ،وم لجنة التدقيق بالتنسيق بين عمل المدققين الداخليين والخارجيينوكذلك تق

  .)٢٠٠٧علي وشحاته، ( االتصال بهم وزيادة جودة عملية التدقيق الداخلي وتحقيق التكامل بينهم

 بإعداد القيام ها ال يدخل في دورإذ وظيفة لجنة التدقيق هي وظيفة إشرافية ورقابية، وتعد  

 إذ أن ذلك من مسؤولية القوائم، أو اتخاذ قرارات فعلية فيما يخص إعداد هذه ،قوائم الماليةال

 فدور لجنة التدقيق ينحصر في استعراض نتائج ،اإلدارة وجهاز التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي

 أية  وكذلك، الخارجيالمدققالتدقيق الداخلي والخارجي بما في ذلك أية مالحظات يتضمنها رأي 

  .)٢٠٠٦سليمان،  (إجابات على تلك المالحظات من اإلدارة

فعالة في إشرافها على عملية إعداد التقارير المالية فإنها ال يمكن ولكي تكون لجنة التدقيق   

 وبما أن لجنة التدقيق تعتمد على المعلومات التي تقدم إليها من اإلدارة المالية ،أن تعمل في فراغ

دقيق الداخلي والمدققين الخارجيين للقيام بمسؤولياتها فإن من المهم أن تقوم العليا، وموظفي الت

  .اللجنة بخلق حوار مفتوح وحر وصريح ومنتظم مع كل من أولئك المشاركين في العمل

  : مسؤولية لجنة التدقيق تجاه إعداد التقارير المالية بالتاليوتنحصر  

  . سنوية أو فتريةالقيام بمراجعة القوائم المالية سواء كانت  -

  .مراجعة السياسات المحاسبية المطبقة  -

  .مراجعة نظم الرقابة الداخلية  -

  .تقييم مدى إمكانية حدوث تالعب  -

وتشتمل هذه المراجعة على قيام أعضاء اللجنة بمراجعة األنظمة الرقابية التي أنشأتها   

رة الشركة ورئيس قسم التدقيق الشركة بهدف ضمان سالمة إعداد هذه القوائم ومناقشة كل من إدا

  .الداخلي والمدقق الخارجي فيما يتعلق بالسياسات التي قد تراها اللجنة غير مناسبة

كذلك يقع على عاتق لجان التدقيق مسؤولية مراجعة السياسات المحاسبية المطبقة في عملية   

 ،الشركة على تقديرها وخاصة االحتياطيات والمخصصات التي قامت إدارة ،إعداد القوائم المالية

وعلى إدارة الشركة إخبار اللجنة بالطرق التي اتبعتها في معالجة المعامالت غير العادية والمؤثرة 

التي قد تواجهها الشركة، وعلى اللجنة التأكد من أن اإلدارة استخدمت الطرق المحاسبية السليمة 

  .)٢٠٠٦سليمان،  (لمعالجة هذه المعامالت
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 تحسين فيذه اإلجراءات المتبعة من قبل لجان التدقيق لها تأثير جذري ويرى الباحث أن ه  

ظام المحاسبي المتبع داخل الشركة، إال  من الناً والذي يعتبر جزء،مراجعة أنشطة التدقيق الداخلي

أن أعضاء لجنة التدقيق هم من أعضاء لجنة اإلدارة غير المتفرغين ولديهم الكثير من 

 الشركة ما يجعل عملية إشرافهم على قسم التدقيق الداخلي أمراً من المسؤوليات األخرى خارج

  .الصعوبة بمكان

 الوضع األمثل للتدقيق الداخلي هو توجيه تقاريره إلى لجنة التدقيق التي تتولى ويمكن إعتبار  

  .  )٢٠٠٦السويطي،  (االطالع عليها ودراستها وإبداء مالحظاتها عليهارفعها إلى لجنة اإلدارة بعد 

 وجود لجنة التدقيق يدعم عملية التدقيق الداخلي ويضمن زيادة كفاءة وفعالية ولذلك فإن  

 وهي ضمان صحة التقارير المالية والمحافظة على األصول ،أنظمة الرقابة بمفهومها الشامل

وضمان تحقيق االستقالل األمثل للموارد والتحقق من صحة تنفيذ اإلجراءات والسياسات 

اللتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة، باإلضافة إلى تقييم أداء اإلدارة المالية الموضوعة، وا

  .)٢٠٠٧علي وشحاته،  (بالشركة

الشركة يمكنهم من في  أن قيام أعضاء لجنة التدقيق بمراجعة نظم الرقابة الداخلية كما  

ن أجل زيادة  مع اقتراح الحلول البديلة مفيها،إعطاء رأي محايد في نطاق القوة والضعف 

 ولكي تتمكن اللجنة من القيام بذلك يجب على أعضائها مراجعة برامج التدقيق الداخلي ،فاعليتها

طة المدققين الداخليين اللتأكد من مناسبتها وأيضاً مراجعة وتحليل النتائج التي تم التوصل إليها بوس

ة الداخلية المطبقة، كذلك االجتماع وخاصة المتعلقة بعملية إعداد القوائم المالية وتقييم نظم الرقاب

 التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي بعيداً عن إدارة الشركة بهدف مناقشة فعالية نظم دائرة بمدير

الحلول البديلة التي يجب على إدارة الشركة األخذ بها بهدف زيادة و ،الرقابة الداخلية المطبقة

  .)٢٠٠٦سليمان،  (فاعليتها

 باإلضافة إلى ،يفة التدقيق الداخلي تتناول المجال التقييمي في المؤسسةويرى الباحث أن وظ  

 وبالتالي ، ومن ثم تقديم االقتراحات التحسينية ألنظمة المؤسسة،المجال الوقائي ألصول المؤسسة

 وفي النتيجة فإن عمله ينحصر في ،ويجعلها أداة رقابية للمستويات العليا للمؤسسةمجالها يتسع 

 فهو ال يتمتع بسلطة مباشرة على الموظفين الذين ، في العملهم ال يواجههلغير ولكنتقييم عمل ا

 فهي التي تمتلك السلطة في ،يراجع عملهم، وبالتالي فإن هذه المهمة تصبح من مهمة لجنة التدقيق

  .إعطاء األوامر بصورة مباشرة للموظفين
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  :تحسين خطة عمل التدقيق الداخلي -ثالثاً

 أن لجنة التدقيق يجب أن تدرج في تقريرها السنوي ما توصلت إليه Kevin (2000)يرى   

من مالحظات لم يأخذ بها مجلس إدارة الشركة، أو مخالفات تم اكتشافها خالل السنة ولم يتم 

اإلدارة بعدم أخذها بمالحظات تجاه مواقف تسويتها، كذلك يجب أن يتضمن تقريرها تسجيالً ألي 

  .المدقق الداخلي

 ما يؤدي إلى  من مهام لجنة التدقيق التنسيق بين عمل المدققين الداخليين والخارجيينريعتب  

. اتحسين االتصال بينهم وزيادة جودة عملية التدقيق الداخلي والخارجي وتحقيق التكامل بينهم

 من المدققين الخارجيينو من جهةكذلك العمل كحلقة صلة بين المديرين التنفيذيين ومجلس اإلدارة 

، وبالتالي فهي تعمل على دعم وتحسين عملية االتصال بالمدققين وعلى دعم استقالل جهة أخرى

  .)٢٠٠٧علي وشحاته،  (المدقق الخارجي

 أن المدخل التقليدي لتنفيذ أعمال التدقيق الداخلي يتمثل في Anderson (1996))كما يرى   

ائم يقوم بجميع وظائف التدقيق تأسيس قسم أو إدارة مستقلة تحتفظ بكادر كامل على أساس د

 بينما يقوم المدخل غير التقليدي على أساس أن تبقى المسؤولية عن التدقيق الداخلي من ،الداخلي

مسؤولية اإلدارة، وتوضع في يد شخص كفء مؤهل من إدارة الشركة، مع جواز تكليف مصدر 

يجية عمل تتم بجودة عالية خارجي لتقديم خدمات التدقيق الداخلي بهدف تحسين األداء كإسترات

ويحبذ انتهاج هذا األسلوب عندما يتوافر لدى المصدر الخارجي كفاءات نادرة . وتكلفة معقولة

وأشخاص متخصصين في استخدام األتمتة والتكنولوجيا الحديثة، التي قد ال تستطيع الشركة 

 يجب  وتوسيعهاالتدقيق امتداد خدمات يجب التنبيه إلى أنو. الحصول عليها من مواردها الخاصة

  .أن تتم بطريقة مهنية، كي يتاح لإلدارة التركيز على أنشطة أخرى

وقد بينت تعليمات الحاكمية المؤسسية تحت بند إدارة المخاطر ونظام الضبط والرقابة   

أنه يجب أن يتوفر لدى الشركة سياسة مكتوبة إلدارة المخاطر تتالءم ) ٨(الداخلي في المادة 

 تكون كفيلة بتحديد المخاطر بالسرعة الممكنة وقياس ،طبيعة نشاطهاومع ال الشركة حجم أعم مع

المخاطر وتقييمها واإلفصاح عنها واحتوائها، ولضمان فعالية هذه السياسة يجب أن تتضمن  تلك

  :ما يلي

 ووضع مقاييس وحدود واضحة لكل نوع من أنواع ،عمليات الشركةتغطية كافة أوجه   -

 كل حسب -ءات التعامل معها، ويجب أن يتم التأكد من أن كافة الموظفينالمخاطر وإجرا

  . على اطالع ودراية تامة بها-مستواه اإلداري

  .مراقبة التزام الشركة بسياسة إدارة المخاطر وحدود المخاطر بكافة أنواعها  -
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 ٧٢

ن تباع الشركة إجراءات تضمن وصول المعلومات في الوقت المناسب لمتخذي القرار عا  -

  .أي تجاوزات ذات أثر مادي والخطوات الالزمة لمعالجة تلك التجاوزات ومتابعة تنفيذها

 وذلك في ضوء خطورة المشاكل ،تقييم منتظم إلجراءات وسياسات إدارة المخاطر وحدودها  -

 كذلك ال بد على الشركة من وضع ،التي قد تظهر إستراتيجية الشركة وتطورات السوق

  .هاالالزمة إلدارة ورقابة جميع المخاطر المترتبة على كافة عملياتالترتيبات الداخلية 

من القانون نفسه أن على الشركة وضع نظام ضبط ورقابة داخلي ) ٩(وقد بينت المادة   

طبيعة نشاطها ومع التشريعات مع موثق يعتمده مجلس إدارتها يتالءم مع حجم أعمال الشركة و

مة معلومات تكفل تدقيق المعلومات، وعلى أن تتم مراجعة ذات العالقة، وأن يكون مدعماً بأنظ

هذا النظام بشكل دوري من قبل المدقق الداخلي والخارجي واالكتواري للتأكد من انسجامه مع 

ويجب أن يتضمن نظام الضبط ، أحكام التشريعات ذات العالقة ولتقييم مدى فاعليته وكفايته

  :يوالرقابة الداخلي للشركة كحد أدنى ما يل

توفر بيئة رقابية لدى اإلدارة التنفيذية حسب الهيكل التنظيمي وبما يتالءم مع طبيعة عمل   -

  . على أن يبين بشكل واضح خطوط االتصال والمسؤوليات ولكل وحدة إدارية،الشركة

 ودليل عمل وإجراءات مفصله لتنفيذ ،وجود وصف وظيفي مفصل للمؤهالت المطلوبة  -

  .أعمال الشركة المختلفة

 والتأكد من الفصل بين الجهات المسؤولة ، والفصل بين المسؤوليات،توفر الضوابط الرقابية  -

  .عن إدارة المخاطر والمراقبين على تلك المخاطر

 تكفل تنفيذ ومراجعة استراتيجيات أنظمة ،توفر إجراءات معتمدة من مجلس إدارة الشركة  -

لقرار بشكل فعال وفي الوقت المناسب المعلومات بشكل يضمن وصول المعلومات لمتخذي ا

  .بما فيها خطة للتعامل مع الحاالت الطارئة

 ،أسس رقابة واضحة لجميع أعمال الشركة التي تم تنفيذها من قبل جهات خارج الشركة  -

  . الداخلية التي تعتمدها الشركةالرقابةللتحقق من أن تنفيذها يتم وفقاً لضوابط 

 ويزيد من ،ذه التعليمات وتطبيقها يدعم الدور الحوكمي للتدقيقويرى الباحث أن االلتزام به  

 وهذا هن خطة عمل المدقق الداخلي السنويحسي و،ثقة مستخدمي القوائم المالية في تقارير التدقيق

 فإن تحقيق ما سبق ال بد أن ينتج عنه زيادة مستوى جودة ،)٢٠٠٧علي وشحاته (ما أكده 

 أفضل أمام متخذ القرار االستثماري، سواء لتقييم األسهم التي المعلومات، وإتاحة الفرص بشكل

وكذلك .  التي يرغب في بيعها والتخلص منهااألسهم أو لتقييم ،يرغب في شرائها أو االحتفاظ بها

  . أو تشتيتهاقرارات تنويع محافظ األوراق المالية التي يديرها بغرض توزيع المخاطر
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 ٧٣

  : بالبنود التاليةتتمثلنة التدقيق لجل مهام ومسؤوليات ويمكن إضافة  

  : عملية اإلبالغ المالي-١

  :وتتمثل باألمور التالية  

تقوم اللجنة بمراجعة قضايا اإلبالغ المالي ابتداء من اإلشراف على تحضير اإلدارة للبيانات            -أ

  .المالية والمرحلية، والتأكد من وضوح واكتمال اإلفصاح عن هذه البيانات

يرات المحاسبية والتغير في السياسات المحاسبية المتعبة، والوقوف على وجهة          مراجعة التقد   -ب

نظر المدقق الخارجي في اتباع هذه السياسات، وعندما ال تقنع اللجنة بـأي مـن األمـور                 

  .المختلف عنها، تقوم بنقل وجهة نظرها إلى مجلس اإلدارة

  : إدارة المخاطرنظم نظم الرقابة الداخلية و-٢

رة المخاطر المالية وغير نة بمراجعة كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية وكيفية إداتقوم اللج  

، وعندما ال توجد وظيفة تدقيق داخلي في الشركة يجب أن تدرس الحاجة لهذه الوظيفة المالية

 األسباب لعدم وجودها، مع تقديم توصية للمجلس حول هذا األمر، وأن تذكر وأن توضحسنوياً، 

   :باالَتيلتقرير السنوي، كما أن مراقبة أنشطة التدقيق الداخلي تتطلب من اللجنة القيام ذلك في ا

 الذي يكون مـسؤوالً  -وجود اتصال مباشر بين مدير التدقيق الداخلي وكل من لجنة التدقيق    -أ

  .رئيس لجنة اإلدارةو -مباشرةً أمامها

  .مراجعة وتقييم خطة التدقيق الداخلي  -ب

  . عن نتائج عمل المدققين الداخليين على أساس دوريتلقي تقارير  -ج

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

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

 لية لنظام إدارة مخـاطر الـشركة      مراقبة وتقييم دور وفاعلية التدقيق الداخلي في البيئة الك          -و

  .)٢٠٠٦السويطي،(

 ويضمن زيادة كفاءة ،يرى الباحث أن وجود لجنة التدقيق يدعم عملية التدقيق الداخليو  

 ، على األصولويحافظ ، صحة التقارير الماليةكما يضمنالداخلي المتبع، وفاعلية نظام الرقابة 

        .ضوعة وااللتزام بالقوانين واللوائح من صحة تنفيذ اإلجراءات والسياسات الموويتأكد

على حقوق ومما سبق يالحظ أن الوظائف التي تقوم بها لجان التدقيق تهدف إلى المحافظة 

 نحو األفضل من خالل التأكد من تحقيق األهداف  للتقدم بالشركة ودعم مجالس اإلدارة،المساهمين

  .الموضوعة والسياسات المخطط لها
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  الفصل الثالث

  طريقة واالجراءاتال
 
 
 
 
 
 
 

  . منهجية الدراسة-المبحث األول   

  .نتائج الدراسة وإختبار الفرضيات -المبحث الثاني  

 . النتائج والتوصيات-      المبحث الثالث
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  المبحث األول

  الدراسة منهجية 

  .منهجية الدراسة -  ١

  .مجتمع الدراسة وعينتها  - ٢

  .أداة الدراسة  - ٣

  . وثباتهالدراسةاختبار صدق أداة ا  - ٤

  .األساليب اإلحصائية المستخدمة  - ٥
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 ٧٦

  المبحث األول

  منهجية الدراسة 

  :منهجية الدراسة -١

 الباحث في إعداد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على جمع البيانات               اعتمد

   :من مصدرين

 ،قة بمفهوم التدقيق الـداخلي    وتتلخص في مراجعة األدبيات المحاسبية المتعل     : مصادر ثانوية   -أ

 واإلجراءات التي يجب على المدققين تنفيذها ألداء مهامهم، إضافة    ،ومعايير التدقيق الداخلي  

 والتطرق إلى القوانين والتعليمات األردنية التي       ،إلى األدبيات المتعلقة بمفهوم لجان التدقيق     

 وذلك مـن    ،لداخلي ولجان التدقيق   ومن ثم بيان العالقة بين التدقيق ا       ،اهتمت بلجان التدقيق  

  .خالل االطالع على الكتب والدراسات السابقة والرسائل العلمية المتعلقة بذلك

وتتلخص في تصميم استبانة موجهة إلى المدققين الداخليين ومديري التـدقيق  : مصادر أولية   -ب

رفـة دور   الداخلي وأعضاء لجان التدقيق في شركات التأمين األردنية، وذلك من أجـل مع            

لجان التدقيق في تحسين وظيفة التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية من وجهة نظر              

  .كل من المدققين الداخليين وأعضاء لجان التدقيق

   :مجتمع الدراسة وعينتها -٢

شركة مساهمة عامة ) ٢٩(والبالغ عددها في شركات التأمين األردنية تم تطبيق الدراسة العملية 

يبين أسماء شركات ) ٢( والملحق رقم ،في مركز إيداع األوراق المالية في سوق عمان الماليمسجلة 

فهي فرع ) أليكو( باستثناء الشركة األمريكية للتأمين على الحياة التي شملتها عينة الدراسة،  التأمين

  .لشركة أجنبية غير مدرجة في سوق عمان المالي

  :يتكون مجتمع الدراسة من فئتين

) ٤٢(، ومديري دائرة التدقيق الداخلي في هذه الشركات، وبلغ عددهم           المدققون الداخليون : لىاألو

) ٣٠(استبانة تـم اسـترداد منهـا        ) ٤٢(مدققاً داخلياً ومدير دائرة تدقيق داخلي، حيث تم توزيع          

  %).٧١,٤(استبانة وعليه فإن نسبة االسترداد تبلغ 

، وعليـه   عـضوا )٨٤(ت التأمين األردنية، وبلغ عددهم       في شركا  أعضاء لجان التدقيق  :  والثانية

من تعليمـات   ) ٧( المادة رقم    وفقأعضاء  ) ٣(تكون كل شركة قد شكلت لجنة تدقيق مكونة من          

استبانة على أعضاء لجان التدقيق ) ٨٤(، حيث تم توزيع ٢٠٠٦لسنة ) ٢(الحاكمية المؤسسية رقم 
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 ٧٧

ـ    %)٥٢,٣(السترداد تبلغ   استبانة وعليه فإن نسبة ا    ) ٤٤(م استرداد   ـوت ا يوضـحه   ـ، وهـو م

  ).١(الجدول 

  )١(جدول 
  خصائص عينة الدراسة

أعضاء لجان 

  التدقيق

مدراء التدقيق 

  الداخلي

  الفئات  المتغير  مدقق داخلي

 
التكرار 

 الكلي
النسبة 

 الكلية
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  13.5  10  27.0  20  59.5 44   100.0 74    الوظيفة

 80. 8 65. 13  48. 21 57. 42 بكالوريوس
 - - 05. 1 - - 01. 1  عاليدبلوم 

 20. 2 15. 3 32.  14 26. 19 ماجستير
 - - 05. 1 20. 9 14. 10 دكتوراه

 - - 10. 2 - - 03. 2 أخرى

 المؤهل العلمي

 100.0 10 100.0 20 100.0 44 100.0 74  المجموع
 90. 9 65. 13 32. 14 49. 36 محاسبة

 10. 1 15. 3 27. 12 22. 16 مالية ومصرفية
 - - 10. 2 16. 7 12. 9 اقتصاد
 - - 10. 2 25. 11 18. 13  أخرى

 التخصص العلمي

 100.0 10 100.0 20 100.0 44 100.0 74  المجموع
 - - 05. 1 21. 9 14. 10  سنوات٥أقل من 

 60. 6 25. 5 18. 8 26. 19  سنوات١٠-٥من 
 30. 3 15. 3 11. 5 15. 11  سنة١٥-١١من 
 10. 1 30. 6 14. 6 17. 13  سنة٢٠-١٦من 

 - - 25. 5 07. 3 11. 8  سنة٢٠أكثر من 

 - - - - 30. 13 17. 13  ال يوجد

 الخبرة العملية

 100.0 10 100.0 20 100.0 44 100.0 74  المجموع
 30. 3 65. 13 41. 18 46. 34 نعم

 70. 7 35. 7 59. 26  54. 40 ال

هل تحمل 

 مهنية شهادات

 100.0 10 100.0 20 100.0 44 100.0 74  المجموع
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  :أداة الدراسة -٣

يانـات الالزمـة للدراسـة      تم االعتماد على استبانة الدراسة كمصدر أولي رئيس لجمع الب           

  :تم تقسيمها إلى قسمينو الميدانية

  :القسم األول

الوظيفـة،  :  فـي  تتمثـل ) شخـصية بيانات  ( شخصية عن المجيب     ويحتوي على معلومات    

 بهدف وصف   والمؤهل العلمي، والتخصص العلمي، والخبرة العملية، وهل يحمل شهادات مهنية،         

  .عينة الدراسة 

  :القسم الثاني

  :ويحتوي على ثالثة مجاالت للتعرف إلى المتغيرات التالية  

تعزيز استقاللية التدقيق الداخلي في شركات التأمين أسئلة خاصة لبيان دور لجنة التدقيق في    .١

  . الفرعية األولىفقرة مثلت فرضية الدراسة) ١٩(وقد تضمن األردنية 

 أسئلة خاصة لبيان دور لجنة التدقيق في مراجعة أنشطة التدقيق الداخلي في شركات التأمين               .٢

  .انية الفرعية الثفقرة مثلت فرضية الدراسة) ١٢( وقد تضمن األردنية

أسئلة خاصة لبيان دور لجنة التدقيق في تحسين خطة عمل التدقيق الداخلي فـي شـركات                  .٣

  . الفرعية الثالثةفقرة مثلت فرضية الدراسة) ١٢(التأمين األردنية وقد تضمن 

 وهو مقياس فئوي مكـون مـن   ،(Likert Scale)وقد تم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي   

فقة مفردات العينة على كل فقرة من فقرات االستبانة، وتحويلهـا           خمس درجات لتحديد درجة موا    

  ).٢(إلى بيانات كمية حتى يمكن قياسها إحصائياً وفقاً لما يلي وكما يظهرها الجدول 

  

  )٢(جدول 

  مستوى الموافقة ودرجتها لمقياس ليكرت الخماسي
  الوزن النسبي  درجة الموافقة  مستوى الموافقة

   %100 5  موافق جداً

   %80  4  وافقم

   %60 3  حيادي

   %40 2  غير موافق

   %20 1  غير موافق بشدة
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  :اختبار صدق أداة الدراسة وثباتها -٤

قبل صياغتها النهائية للتأكد مـن مـدى مالئمتهـا    ) االستبانة( صدق أداة الدراسة    اختبارتم    

ـ           هالقياس أهداف  ى مجموعـة مـن      ، من خالل تحكيم االستبانة وعرضها في صورتها األولية عل

 جامعة جدارا، جامعة اليرمـوك،   كل منأكاديمياً في ) ١٢( والبالغ عددهم    ،أعضاء هيئة التدريس  

) ٣(، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، والملحق  ةجامعة آل البيت، جامعة عمان العربي     

يبـين أداة   ) ٢(والملحق   ، عدلت بموجبها  االستبانةتم إبداء بعض المالحظات على      ، وقد   يبين ذلك 

أخذت بعين حيث تم الحصول على مجموعة من المقترحات والمالحظات    ،  الدراسة بشكلها النهائي  

  .اإلعتبار عند إعداد اإلستبانة بصياغتها النهائية

إحصائياً من خالل إخضاع أسئلة االستبانة الختبار       ) االستبانة(وتم اختبار ثبات أداة الدراسة        

تخدام معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفـا، إذ بلغـت       قوة الثبات باس  

 هذه  عدت، و %)٦٠(وهي نسبة ممتازة كونها أعلى من النسبة المقبولة         ) ٠,٩١(قيمته لألداة ككل    

 لغايات هذه الدراسة وبمدى إمكانية االعتماد على نتائج االسـتبانة وقـدرتها علـى    مناسبةالنسبة  

 د أي أنه كلما كان المعامل قريباً من الواحد الصحيح كان ذلك أفضل، ويع             ،هداف الدراسة تحقيق أ 

 بـين   اٌ، وجيـد  %)٧٠-%٦٠( بـين    ، ومقبوالٌ %)٦٠( إذا كان المعامل أقل من       اٌالمعامل ضعيف 

معامل الثبات لكل مجال ) ٣(ويوضح الجدول %) ٨٠( إذا كان أكثر من اٌ، وممتاز%)٨٠-%٧٠(

  .ألداة ككلمن المجاالت ول

  )٣(جدول 

  لألداة ككلو للمجاالت ألفامعامل االتساق الداخلي كرونباخ 
  االتساق الداخلي  المجال

 0.82 تعزيز استقاللية التدقيق الداخلي

 0.80 مراجعة أنشطة التدقيق الداخلي

 0.79 تحسين خطة عمل التدقيق الداخلي

  0.91 األداة ككل
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 ٨٠

  :مةاألساليب اإلحصائية المستخد -٥

 SPSS) Package For االجتماعيـة  للعلوماعتمد الباحث على برنامج الحزم اإلحصائية   
Statistical Social Sciences(  فرضيات الدراسة، وقـد تـم اختيـار    واختبارلتحليل النتائج 

األساليب اإلحصائية المالئمة بحيث تفي بأهداف الدراسة واختبار فرضياتها، حيـث اسـتخرجت           

 األساليب على النحو  هذهن أجل التعرف على خصائص عينة الدراسة ويمكن تلخيصالتكرارات م

  :التالي

وذلك بعرض نتائج الدراسة ووصف اإلجابات التي انبثقت عنها    : أساليب اإلحصاء الوصفي    -أ

  :أسئلة االستبانة وهي

 من المؤشرات األكثر أهمية لقيـاس  ويعد ،)Arithmetic Mean(الوسط الحسابي   *

 ويستخدم على نطاق واسع في الدراسات، ويستخدم لقياس متوسـط  ،عة المركزية النز

اإلجابات عن أسئلة الدراسة، وترتيب أهمية البنود ودرجات الموافقة أو الرفض للبنود  

  .الواردة في االستبانة

، ويستخدم لمعرفة درجه تشتت القـيم  (Standard Deviation)االنحراف المعياري   *

  .بي، من أجل تأكيد دقة التحليلعن وسطها الحسا

، ويستخدم هـذا  (Cronobach Alpha)  كرونباخ ألفاات الدراسة ومصداقيتهاـاختبار ثب  -ب

  .االختبار لقياس الثبات الداخلي ألسئلة االستبانة

 الوسـط  استخدام وقد تم ،، ويستخدم الختبار الفرضيات(One Sample T. test)اختبار  -جـ

بول وهو الفئة الوسطى من تدريج ليكرت الخماسي المعتمد فـي أداة            معيار الق ) ٣(الفرضي

  .الدراسة بهدف التحقق من صحة الفرضيات
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 ٨١

  المبحث الثاني

   الفرضياتواختبارنتائج الدراسة 
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 ٨٢

  الثاني المبحث

   الفرضياتواختبارنتائج الدراسة 

   واختبار الفرضياتالدراسةعرض نتائج 

دور لجنة التدقيق في تعزيز وظيفة التدقيق الداخلي فـي  في هذا القسم من التحليل تم فحص     

شركات التأمين األردنية، ولتحقيق هذه الغاية فقد استخدم الباحث األساليب اإلحصائية الوصـفية             

 المتمثلة في القسم الثاني من االستبانة، حيث تم إعطـاء           ٤٣-١لتحليل اإلجابات على األسئلة من      

 وتراوحت قيمة هـذه     ،لمدى الفعلي لتطبيق كل جانب من الجوانب      اإلجابات أوزاناً لتتناسب مع ا    

  .إلى ذلككما سبقت اإلشارة ) ٥-١(األوزان من 

التدقيق الداخلي  ال يوجد دور للجنة التدقيق في عملية تحسين وظيفة          : الفرضية الرئيسية األولى  

  . في شركات التأمين األردنية

 اختبار الفرضية الفرعيـة األولـى والثانيـة      ال بد أوالً من   للتحقق من صحة هذه الفرضية        

  .والثالثة من وجهة نظر عينة الدراسة ومن ثم سيتم مناقشة هذه الفرضية الحقاً

داخلي فـي  ال يوجد دور للجنة التدقيق في تعزيز استقاللية التدقيق ال      : األولىالفرعية  الفرضية  

  .شركات التأمين األردنية

نظر كل من المدققين الداخليين وأعضاء لجان التـدقيق      من وجهة   تم اختبار هذه الفرضية       

   : وذلك على النحو التالي، معاًكليهماباإلضافة إلى وجهة نظر 

   :من وجهة نظر المدققين الداخليين -أوالً

 وذلك باالعتماد على ، الفرضية الفرعية األولى من وجهة نظر المدققين الداخلييناختبارتم   

  حيـث تـم    ،استبانة الدراسـة  ئلة المجال األول في القسم الثاني من        من أس ) ١٩-١(األسئلة من   

 دور لجنة التـدقيق فـي تعزيـز         استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات     

 ،وفق المتوسطات الحسابية   وترتيبها تنازلياً    استقاللية التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية      

  .)٤( الجدول كما فيوكانت النتائج 
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 ٨٣

  )٤(جدول 

دور لجنة التدقيق في تعزيز استقاللية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 
  من وجهة نظر المدققين الداخليين التدقيق الداخلي 

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

٦ ١  

ق الـداخلي    موقع دائرة التدقي   من أن تتأكد لجنة التدقيق    

 ا يعزز مـن اسـتقالليته      بشكل يقع في الهيكل التنظيمي   

  .ا بالقيام بواجباتهاويسمح له

4.7 .57  

 50. 4.6  .تهتم لجنة التدقيق بتوصيات المدقق الداخلي  ١١ ٢

١٤ ٣  

فر فـي مـدير     اتضع لجنة التدقيق شروطاً يجب أن تتو      
 كأن يكون لديه مؤهل علمي حده       ،دائرة التدقيق الداخلي  

 ، أو شهادة مهنية معينـة      األولى دنى الشهادة الجامعية  األ
  .أو عدد كاف من سنوات الخبرة المهنية

4.55 .60 

١ ٤  
تتابع لجنة التدقيق مدى اسـتجابة اإلدارة لمالحظـات          

  .المدقق الداخلي واإلجراءات المتخذة بشأنها
4.45 .60 

٧ ٤  
ق تتأكد لجنة التدقيق من وجود دليل مكتوب لدائرة التدقي        

  .الداخلي
4.45 .68 

٨ ٥  
 ضغوط  ييقوم المدقق الداخلي بإبالغ لجنة التدقيق عن أ       

  .يتعرض لها من أي جهة كانت
4.40 .50 

٩ ٥  
تتأكد لجنة التدقيق مـن قيـام إدارة التـدقيق الـداخلي            

  .باإلشراف الكافي على أعمال التدقيق الداخلي
4.40 .59 

٥ ٦  

الـداخليين ال   المـدققين    مـن أن  تتأكد لجنـة التـدقيق      
 بأعمال  يقومونيشاركون في أي أنشطة أو عالقات أو        

  .تنفيذية داخل الشركة
4.35 .98 

٢ ٧  
تتأكد لجنة التدقيق من عدم إخفاء اإلدارة أي معلومـات          

  . عن المدقق الداخليزمة ألداء مهام التدقيقال
4.30 .65 

١٠ ٧  
تقوم لجنة التدقيق بإبالغ مجلـس اإلدارة بتـصحيح أي          

  .اء أشار إليها المدقق الداخليأخط
4.30 .65 
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 ٨٤

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

١٣ ٨  
تتابع لجنة التدقيق قيام إدارة التدقيق الـداخلي بتحـسين       

  . خدمات دائرة التدقيق الداخليةكفاءة وفاعلية وجود
4.25 .63 

١٦ ٩  
تتأكد لجنة التدقيق من التزام موظفي التـدقيق الـداخلي          

  .بأخالقيات المهنة
4.20 .89 

٣ ٩  
التدقيق من وجود هيكـل تنظيمـي لـدائرة         تتأكد لجنة   

  .التدقيق الداخلي تحدد فيها المهام والوظائف
4.20  .83 

١٥ ١٠  

تتابع لجنة التدقيق قيام إدارة التدقيق الـداخلي بتـوفير          
برامج لتطوير قدرات العاملين ووجود سياسات لتطوير       

  .الموارد البشرية في دائرة التدقيق الداخلي

4.15 .74 

١٧ ١٠  
م لجنة التدقيق بدور رئيسي في اختيار وتعيين مدير         تقو

  .دائرة التدقيق الداخلي وتحديد أتعابه وعزله
4.15 .74 

١٨ ١١  

تتحرى لجنة التدقيق عن عدم وجود أي عالقات وظيفية         
أو استثمارات تخص األقارب المباشرين لمدير التـدقيق      

  .الداخلي في الشركة لضمان حياديته في عمله

4.00 .79 

١٩ ١٢  
تضمن لجنة التدقيق عدم االستغناء عن المدقق الـداخلي         

  .نتيجة تمسكه بوجهة نظر صحيحة تخالف رأي اإلدارة
3.90 1.11 

٤ ١٣  
تقوم لجنة التدقيق بتقييم الكفاءات الموجودة فـي دائـرة          

  .التدقيق الداخلي
3.80 1.10 

١٢ ١٤  
 مجلس اإلدارة أسباب عدم تبنـي   منتطلب لجنة التدقيق 

  .يات المدقق الداخليتوص
3.65 .80 

 49. 4.25 . ككلتعزيز استقاللية التدقيق الداخلي   

دور لجنة التدقيق في    لفقرات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     ) ٤(يبين الجدول     

،  من وجهة نظر المدققين الـداخليين      تعزيز استقاللية التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية       

تتأكد لجنة التدقيق بأن موقع دائرة التدقيق الداخلي يقع في الهيكـل            ) "٦(ث جاءت الفقرة رقم     حي

في المرتبة األولـى وبمتوسـط   " ا بالقيام بواجباتها ويسمح لها يعزز من استقالليته  بشكل التنظيمي

تهـتم   ")١١( رقم   ة، تلتها في المرتبة الثانية الفقر     )٠,٥٧(وانحراف معياري   ) ٤,٧٠(حسابي بلغ   

، )٠,٥٠(وبانحراف معياري ) ٤,٦٠(بمتوسط حسابي بلغ " لجنة التدقيق بتوصيات المدقق الداخلي    
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 ٨٥

تطلب لجنة التدقيق من مجلس اإلدارة أسباب عدم تبني توصـيات           ) "١٢(بينما جاءت الفقرة رقم     

، وبلغ )٠,٨١(وانحراف معياري ) ٣,٦٥( بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ  "المدقق الداخلي

 )٠,٤٩ (المعيـاري نحراف  االو) ٤,٢٥( ككل   لتعزيز استقاللية التدقيق الداخلي   المتوسط الحسابي   

ويعزو الباحث السبب في هذه النتيجة إلى أن المدققين الداخليين يرون أن اهتمـام أعـضاء        

ـ              يم األداء  لجان التدقيق بموقع دائرة التدقيق الداخلي ينتج عنه تحديد لمراكز المسؤولية بهدف تقي

الداخلي كأحد أهداف الرقابة اإلدارية، ومن ثم التحديد السليم لالختصاصات وبكل وضوح لمراكز        

المسؤولية الفرعية داخل دائرة التدقيق الداخلي، بحيث ال يكون هناك تداخل في المسؤوليات بـين     

  .المراكز على مستوى الشركة

 تعزيـز اسـتقاللية التـدقيق    بين" ت "وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار       

  ).٥(كما في الجدول ) ٣( والوسط الفرضي معيار قبول الفرضية الداخلي

  )٥(جدول 

 من لتعزيز استقاللية التدقيق الداخلي" ت"المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار 
  وجهة نظر المدققين الداخليين 

  
  التكرار

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  ياريالمع

  "ت"

  المحسوبة

درجات 

  الحرية

  "ت"

  الجدولية

 الداللة

  اإلحصائية

تعزيز استقاللية التـدقيق    

 .الداخلي
20 4.25 .490 11.248 19 2.093 0.001 

تعزيـز  لدى مقارنة ) ٠,٠٥ = α( داللة إحصائية    ييتبين من الجدول أعاله وجود فرق ذ        

 ،١١,٢٤٨  المحـسوبة  "ت"ث بلغـت قيمـة       حي ،)٣( بالوسط الفرضي    استقاللية التدقيق الداخلي  

الفرضية العدمية، وهذا يعني أنه يوجد دور للجنة        رفض   ما يشير إلى     ،٠,٠٠١وبداللة إحصائية   

 من وجهة نظر المـدققين  التدقيق في تعزيز استقاللية التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية   

  .الداخليين

  :ق من وجهة نظر أعضاء لجان التدقي-ثانياً

 وذلك باالعتماد   ، الفرضية الفرعية األولى من وجهة نظر أعضاء لجان التدقيق         اختبارتم     

 تـم  حيـث    ،من أسئلة المجال األول في القسم الثاني من هذه االستبانة         ) ١٩-١(على األسئلة من    

 دور لجنة التـدقيق فـي تعزيـز         استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات     

 ،وفق المتوسطات الحسابية   وترتيبها تنازلياً    الداخلي في شركات التأمين األردنية    اللية التدقيق   استق

  .)٦(كما في الجدول وكانت النتائج 
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 ٨٦

  )٦(جدول 

دور لجنة التدقيق في تعزيز استقاللية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 
  لتدقيق من وجهة نظر أعضاء لجان االتدقيق الداخلي 

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

١٠ ١  
تقوم لجنة التدقيق بإبالغ مجلـس اإلدارة بتـصحيح أي          

  .أخطاء أشار إليها المدقق الداخلي
4.57 .58 

 50. 4.57  .تهتم لجنة التدقيق بتوصيات المدقق الداخلي  ١١ ١

١٣ ٢  
قيق الـداخلي بتحـسين   تتابع لجنة التدقيق قيام إدارة التد    

  . خدمات دائرة التدقيق الداخليةكفاءة وفاعلية وجود
4.55 .54 

٦ ٣  

أن موقع دائرة التدقيق الـداخلي      من  تتأكد لجنة التدقيق    
 ا يعزز مـن اسـتقالليته      بشكل يقع في الهيكل التنظيمي   

  .ا بالقيام بواجباتهاويسمح له
4.50 .55 

١ ٤  
اإلدارة لمالحظـات   تتابع لجنة التدقيق مدى اسـتجابة       

  .المدقق الداخلي واإلجراءات المتخذة بشأنها
4.45 .58 

٣ ٤  
تتأكد لجنة التدقيق من وجود هيكـل تنظيمـي لـدائرة           

  .التدقيق الداخلي تحدد فيها المهام والوظائف
4.45 .66 

٩ ٥  
تتأكد لجنة التدقيق مـن قيـام إدارة التـدقيق الـداخلي            

  .يق الداخليباإلشراف الكافي على أعمال التدق
4.43 .58 

٢ ٦  
تتأكد لجنة التدقيق من عدم إخفاء اإلدارة أي معلومـات          

  . عن المدقق الداخليالزمة ألداء مهام التدقيق
4.41 .62 

١٢ ٦  
 مجلس اإلدارة أسباب عدم تبنـي   منتطلب لجنة التدقيق 

  .توصيات المدقق الداخلي
4.39 .65 

١٦ ٦  
ي التـدقيق الـداخلي     تتأكد لجنة التدقيق من التزام موظف     

  .بأخالقيات المهنة
4.41 .72 

٨ ٧  
 ضغوط  ييقوم المدقق الداخلي بإبالغ لجنة التدقيق عن أ       

  .يتعرض لها من أي جهة كانت
4.36 .48 

١٧ ٧  
تقوم لجنة التدقيق بدور رئيسي في اختيار وتعيين مدير         

  .دائرة التدقيق الداخلي وتحديد أتعابه وعزله
4.34 .47 

 77. 4.32 لجنة التدقيق قيام إدارة التدقيق الـداخلي بتـوفير          تتابع  ١٥ ٨
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 ٨٧

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

برامج لتطوير قدرات العاملين ووجود سياسات لتطوير       
  .الموارد البشرية في دائرة التدقيق الداخلي

١٨ ٩  

تتحرى لجنة التدقيق عن عدم وجود أي عالقات وظيفية         
أو استثمارات تخص األقارب المباشرين لمدير التـدقيق      

  .ي في الشركة لضمان حياديته في عملهالداخل

4.30 .59 

١٤ ١٠  

فر فـي مـدير     اتضع لجنة التدقيق شروطاً يجب أن تتو      
 كأن يكون لديه مؤهل علمي حده       ،دائرة التدقيق الداخلي  

 ،أو شهادة مهنية معينـة    األولى  األدنى الشهادة الجامعية    
  .أو عدد كاف من سنوات الخبرة المهنية

4.16 1.21 

٥ ١٠  

 المـدققين الـداخليين ال     مـن أن  كد لجنـة التـدقيق      تتأ
 بأعمال  يقومونيشاركون في أي أنشطة أو عالقات أو        

  .تنفيذية داخل الشركة

4.16 .80 

٧ ١١  
تتأكد لجنة التدقيق من وجود دليل مكتوب لدائرة التدقيق         

  .الداخلي
4.05 .96 

١٩ ١٢  
تضمن لجنة التدقيق عدم االستغناء عن المدقق الـداخلي         

  .تيجة تمسكه بوجهة نظر صحيحة تخالف رأي اإلدارةن
3.95 1.05 

٤ ١٣  
تقوم لجنة التدقيق بتقييم الكفاءات الموجودة فـي دائـرة          

  .التدقيق الداخلي
3.93 1.08 

  195. 4.33 . ككلتعزيز استقاللية التدقيق الداخلي   

دور لجنة التـدقيق     لفقراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     ) ٦(يبين الجدول     

 من وجهة نظر أعـضاء لجـان       في تعزيز استقاللية التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية        

 تقوم لجنة التدقيق بإبالغ مجلس اإلدارة بتصحيح أي أخطاء ) "١٠( جاءت الفقرة رقم فقد، التدقيق
وانحراف معيـاري   ) ٤,٥٧(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ        "أشار إليها المدقق الداخلي   

" تهتم لجنة التدقيق بتوصيات المدقق الـداخلي      ) "١١( رقم   ة، تلتها في المرتبة الثانية الفقر     )٠,٥٨(

تقوم لجنة  ) "٤(بينما جاءت الفقرة رقم     ،  )٠,٥٠(وبانحراف معياري   ) ٤,٥٧(بمتوسط حسابي بلغ    

 بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ    "التدقيق بتقييم الكفاءات الموجودة في دائرة التدقيق الداخلي       
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 ٨٨

 لتعزيز استقاللية التـدقيق الـداخلي    ، وبلغ المتوسط الحسابي     )١,٠٨(وانحراف معياري   ) ٣,٩٣(

  .)١,٠٨(معياري النحراف االو) ٤,٣٣(ككل 

ويعزو الباحث السبب في هذه النتيجة إلى أن هناك ثقة كبيرة بدائرة التدقيق الداخلي من قبل                

التدقيق؛ ما يشير إلى وجود الخبرات والكفاءات في دائرة التدقيق الـداخلي، وإلـى   أعضاء لجان   

توفرالمهارة العالية التي يتمتع بها أفراد الدائرة، وهناك عامل أخر قد يفسر هذه النتيجة وهـو أن       

أعضاء لجان التدقيق يقومون بالمتابعة والتنسيق مع مجلس اإلدارة بمجرد اكتشاف أي أخطـاء،              

شير أيضاً إلى أنه يوجد هناك تنسيق مستمر بين المدققين الداخليين وأعضاء لجان التـدقيق               وما ي 

  . أوالً بأول 

 تعزيـز اسـتقاللية التـدقيق    بين" ت"وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار        

  ).٧(كما في الجدول ) ٣( والوسط الفرضي معيار قبول الفرضية الداخلي

  )٧(جدول 

 من لتعزيز استقاللية التدقيق الداخلي" ت"الحسابي واالنحراف المعياري واختبار المتوسط 
  وجهة نظر أعضاء لجان التدقيق 

  
  التكرار

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  "ت"

  المحسوبة

درجات 

  الحرية

  "ت"

  الجدولية

 الداللة

  اإلحصائية

تعزيز استقاللية التـدقيق    

 الداخلي
44 4.33 .195 45.253 43 2.021 0.001 

تعزيـز  لدى مقارنة ) ٠,٠٥ = α( داللة إحصائية    ييتبين من الجدول أعاله وجود فرق ذ        

، ٤٥,٢٥٣المحـسوبة   " ت" حيث بلغـت قيمـة       ،)٣( بالوسط الفرضي    استقاللية التدقيق الداخلي  

نة الفرضية العدمية، وهذا يعني أنه يوجد دور للج       رفض   ما يشير إلى     ،٠,٠٠١وبداللة إحصائية   

 من وجهة نظر أعـضاء      التدقيق في تعزيز استقاللية التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية         

  .لجان التدقيق

  : معاٌ من وجهة نظر المدققين الداخليين وأعضاء لجان التدقيق-ثالثاً

 الفرضية الفرعية األولى من وجهة نظر المدققين الداخليين وأعـضاء لجـان             اختبارتم     

من أسئلة المجال األول في القسم الثاني مـن         ) ١٩-١(وذلك باالعتماد على األسئلة من       ،التدقيق

 دور لجنـة     استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات       حيث تم  ،هذه االستبانة 

وفـق   وترتيبها تنازليـاً     التدقيق في تعزيز استقاللية التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية         

  )٨(كما في الجدولوكانت النتائج  ،المتوسطات الحسابية
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 ٨٩

  )٨(جدول 
دور لجنة التدقيق في تعزيز استقاللية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 

  من وجهة نظر المدققين الداخليين وأعضاء لجان التدقيق معاً التدقيق الداخلي 

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

نحراف اال

  المعياري

٦ ١  

أن موقع دائرة التدقيق الـداخلي      من  تتأكد لجنة التدقيق    

 ايعزز مـن اسـتقالليته    بشكل  يقع في الهيكل التنظيمي     

  .ا بالقيام بواجباتهاويسمح له

4.57 .58 

 58. 4.51  .تهتم لجنة التدقيق بتوصيات المدقق الداخلي  ١١ ٢

١٠ ٣  
ارة بتـصحيح أي    تقوم لجنة التدقيق بإبالغ مجلـس اإلد      

  .أخطاء أشار إليها المدقق الداخلي
4.43 .62 

١ ٤  
تتابع لجنة التدقيق مدى اسـتجابة اإلدارة لمالحظـات          

  .المدقق الداخلي واإلجراءات المتخذة بشأنها
4.42 .57 

٩ ٥  
تتأكد لجنة التدقيق مـن قيـام إدارة التـدقيق الـداخلي            

  .باإلشراف الكافي على أعمال التدقيق الداخلي
4.36 .65 

١٣ ٥  
تتابع لجنة التدقيق قيام إدارة التدقيق الـداخلي بتحـسين       

  . خدمات دائرة التدقيق الداخليةكفاءة وفاعلية وجود
4.36 .67 

٨ ٧  
 ضغوط  ييقوم المدقق الداخلي بإبالغ لجنة التدقيق عن أ       

  .يتعرض لها من أي جهة كانت
4.34 .63 

٣ ٨  
نظيمـي لـدائرة    تتأكد لجنة التدقيق من وجود هيكـل ت       

  .التدقيق الداخلي تحدد فيها المهام والوظائف
4.32 .72 

٢ ٩  
 معلومـات   أيتتأكد لجنة التدقيق من عدم إخفاء اإلدارة        

  . عن المدقق الداخليالزمة ألداء مهام التدقيق
4.30 .68 

١٤ ١٠  

فر فـي مـدير     اتضع لجنة التدقيق شروطاً يجب أن تتو      

ون لديه مؤهل علمي حده      كأن يك  ،دائرة التدقيق الداخلي  

 ، أو شهادة مهنية معينـة      األولى األدنى الشهادة الجامعية  

  .أو عدد كاف من سنوات الخبرة المهنية

4.26 1.05 

١٧ ١٠  
تقوم لجنة التدقيق بدور رئيسي في اختيار وتعيين مدير         

  .دائرة التدقيق الداخلي وتحديد أتعابه وعزله
4.26 .64 

 84. 4.24 من التزام موظفي التـدقيق الـداخلي        تتأكد لجنة التدقيق    ١٦ ١٢
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 ٩٠

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

نحراف اال

  المعياري

  .بأخالقيات المهنة

١٥ ١٣  

تتابع لجنة التدقيق قيام إدارة التدقيق الـداخلي بتـوفير          

برامج لتطوير قدرات العاملين ووجود سياسات لتطوير       

  .الموارد البشرية في دائرة التدقيق الداخلي

4.22 .78 

٥ ١٤  

 ال يشاركون   ين الداخليين المدقق من أن تتأكد لجنة التدقيق    

 بأعمال تنفيذية داخـل     يقومونفي أي أنشطة أو عالقات أو       

  .الشركة

4.16 .91 

٧ ١٥  
تتأكد لجنة التدقيق من وجود دليل مكتوب لدائرة التدقيق         

  .الداخلي
4.14 .90 

١٨ ١٦  

تتحرى لجنة التدقيق عن عدم وجود أي عالقات وظيفية         

رين لمدير التـدقيق  أو استثمارات تخص األقارب المباش    

  .الداخلي في الشركة لضمان حياديته في عمله

4.12 .79 

١٢ ١٧  
مجلس اإلدارة أسباب عدم تبنـي  من تطلب لجنة التدقيق  

  .توصيات المدقق الداخلي
4.09 .78 

١٩ ١٨  
تضمن لجنة التدقيق عدم االستغناء عن المدقق الـداخلي         

  .رةنتيجة تمسكه بوجهة نظر صحيحة تخالف رأي اإلدا
3.85 1.09 

٤ ١٩  
تقوم لجنة التدقيق بتقييم الكفاءات الموجودة فـي دائـرة          

  .التدقيق الداخلي
3.80 1.11 

 39. 4.25 . ككلتعزيز استقاللية التدقيق الداخلي   

دور لجنة التـدقيق    لفقرات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     ) ٨(يبين الجدول     

 من وجهة نظر المدققين الداخليين ق الداخلي في شركات التأمين األردنية في تعزيز استقاللية التدقي   

تتأكد لجنة التدقيق بأن موقع دائرة التـدقيق        ) "٦(، حيث جاءت الفقرة رقم      وأعضاء لجان التدقيق  

فـي المرتبـة    " الداخلي يقع في الهيكل التنظيمي يعزز من استقالليته ويسمح له بالقيام بواجباتـه            

 ة، تلتها في المرتبة الثانية الفقـر )٠,٥٨(وانحراف معياري ) ٤,٥٧(ط حسابي بلغ األولى وبمتوس 

وبـانحراف  ) ٤,٥١(بمتوسط حسابي بلغ " تهتم لجنة التدقيق بتوصيات المدقق الداخلي   ) "١١(رقم  

تقوم لجنة التدقيق نفسها بتقييم الكفاءات الموجودة       ) "٤(بينما جاءت الفقرة رقم     ،  )٠,٥٨(معياري  

وانحـراف معيـاري    ) ٣,٨٠(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ      " رة التدقيق الداخلي  في دائ 
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 ٩١

نحـراف  االو) ٤,٢٥( ككـل  لتعزيز استقاللية التدقيق الـداخلي ، وبلغ المتوسط الحسابي    )١,١١(

  ).٠,٣٩(معياري ال

قوم بـه  ويعلل الباحث ذلك أنه يوجد اتفاق بين أفراد عينة الدراسة على الدور الفعال الذي ت            

  :  يدل على أمرين وهذا،التدقيق الداخلي استقالليةلجنة التدقيق في تعزيز 

إن أفراد عينة الدراسة يدركون أهمية أعمال لجنة التدقيق، وبالتالي حكموا على دور هذه              : األول

  . اللجنة في تعزيز استقاللية التدقيق الداخلي بهذه الدرجة المرتفعة

دقيق يعون دورهم فيما يتعلق بتعزيز استقاللية التدقيق الـداخلي فـي            إن أعضاء لجان الت   : الثاني

شركات التأمين األردنية، وخاصة وأن لجنة التدقيق حريصة بدرجة كبيرة جداٌ على التأكد من أن               

موقع دائرة التدقيق الداخلي يقع في الهيكل التنظيمي بموقع مناسب، وهذا يعزز من اسـتقالليتها                

  .بواجباتها ويسمح لها بالقيام 

إن هذه النتائج تتالءم مع نتائج ما يقابلها من الدراسات السابقة، حيث خلـصت دراسـة                     

إلى أن لجان التدقيق تقوم بتدعيم استقالل المدقق الداخلي، وأنها تتمتع بفعالية مـن              ) ٢٠٠١(الفرح  

  .وجهة نظر التدقيق الداخلي

إلى أنه ينتج عن اسـتقاللية   Ortman, Mande and Lee (2004)كما توصلت دراسة   

كذلك ما  . أعضاء لجان التدقيق التعاون الجاد مع المدقق، إضافة إلى التقليل من احتمالية استقالته            

إلى أن وظيفة التدقيق الداخلي أصبحت من الوظائف المساندة        ) ٢٠٠٤( دراسة جمعة     إليه توصلت

 الخـارجيين وألصـحاب المـصالح       المهمة لإلدارة وللجنة التدقيق ولمجلس اإلدارة وللمـدققين       

الرئيسيين، حيث ينظر إلى وظيفة التدقيق الداخلي على أنها األكثر تأهيالً للمساعدة فـي تحـسين        

  .التحكم المؤسسي

 تعزيـز اسـتقاللية التـدقيق    بين" ت"وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار        

  .)٩(ا في الجدول كم) ٣( والوسط الفرضي معيار قبول الفرضية الداخلي

  )٩(جدول    

 من لتعزيز استقاللية التدقيق الداخلي" ت"المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار 
  وجهة نظر المدققين الداخليين وأعضاء لجان التدقيق معاً

  
  التكرار

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  "ت"

  المحسوبة

درجات 

  الحرية

  "ت"

  ةالجد ولي

 الداللة

  إلحصائيةا

تعزيز استقاللية التـدقيق    

 الداخلي
74 4.25 .388 27.755 73 1.990 0.001 
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تعزيـز  لدى مقارنة ) ٠,٠٥ = α( داللة إحصائية    ييتبين من الجدول أعاله وجود فرق ذ        

، ٢٧,٧٥٥ المحـسوبة " ت" حيث بلغـت قيمـة       ،)٣( بالوسط الفرضي    استقاللية التدقيق الداخلي  

، وهذا يعني أنه يوجد دور للجنة        العدمية الفرضيةرفض   مما يشير إلى     ،٠,٠٠١وبداللة إحصائية   

  .التدقيق في تعزيز استقاللية التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية

ال يوجد دور للجنة التدقيق في مراجعة أنشطة التدقيق الداخلي في      : " الثانية  الفرعية الفرضية

  "شركات التأمين األردنية

من وجهة نظر كل من المدققين الداخليين وأعضاء لجان التـدقيق         هذه الفرضية    تم اختبار   

  : وذلك على النحو التاليً  معاكليهماباإلضافة إلى وجهة نظر 

  : وجهة نظر المدققين الداخليين-أوالً

باالعتم اد عل ى    وذل ك  ، الفرضیة الفرعیة الثانی ة م ن وجھ ة نظ ر الم دققین ال داخلیین          اختبارتم     
 اس   تخراج  حی   ث ت   م ،م   ن أس   ئلة المج   ال الث   اني ف   ي الق   سم الث   اني م   ن االس   تبانة     ) ١٢-١(لة األس   ئ

 دور لجن ة الت دقیق ف ي مراجع ة أن شطة الت دقیق       المتوسطات الح سابیة واالنحراف ات المعیاری ة لفق رات       
ج كم ا  وكان ت النت ائ   ،وفق المتوسطات الحسابیة وترتیبھا تنازلیًا ،الداخلي في شركات التأمین األردنیة  

  ).١٠(في الجدول

  )١٠( جدول 

دور لجنة التدقيق في مراجعة أنشطة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 
  وجهة نظر المدققين الداخليين  منالتدقيق الداخلي 

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

٢ ١  
قيق الداخلي تتـابع    تتحقق لجنة التدقيق من أن إدارة التد      

  .النواحي الرقابية على السجالت والتقارير المالية
4.55 .51 

٧ ٢  
تتأكد لجنة التدقيق من التزام قـسم التـدقيق الـداخلي           

  .بالسياسات والقرارات اإلدارية واألنظمة والقوانين
4.50 .60 

١٠ ٢  

تبحث لجنة التدقيق مع المدقق الداخلي مستوى األخطاء        

لتي تكتشف أثناء عملية التدقيق وكيفيـة       وحاالت الغش ا  

  .معالجتها

4.50 .60 

٣ ٣  
تتأكد لجنة التدقيق من أن المدققين الداخليين قد أفصحوا         

  .عن جميع الحقائق التي عرفوها أثناء قيامهم بواجباتهم
4.45 .82 

 82. 4.45تتحقق لجنة التدقيق من أن الخطط والبرامج والسياسات          ٤ ٣
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  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الداخلي تتفـق مـع القـوانين    المطبقة في دائرة التدقيق    

  .واألنظمة

٨ ٣  
تتابع لجنة التدقيق المالحظات والتوصـيات التـي تـم          

  .اإلبالغ عنها من قبل قسم التدقيق الداخلي
4.45 .60 

٦ ٤  

تتأكد لجنة التدقيق مـن قيـام إدارة التـدقيق الـداخلي            

بمناقشة نتائج وتوصيات عملية التدقيق مع المـستويات        

  .ة المختلفةاإلداري

4.40 .59 

١٢ ٥  

تعقد لجنة التدقيق اجتماعات مع المدقق الداخلي للتنسيق        

في المجاالت التي تغطيها عملية التـدقيق فـي جميـع           

  .مراحلها

4.35 .67 

٥ ٦  

تتحقق لجنة التدقيق من أن إدارة التدقيق الداخلي تـوفر          

تعليمات مكتوبة توضح السياسات واإلجراءات واإلرشاد      

  .ين الداخليينللمدقق

4.25 .78 

٩ ٧  
 التـصحيحية  اإلجـراءات تتأكد لجنة التـدقيق مـن أن    

  .المناسبة قد تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية
4.20 .69 

١١ ٧  
تدرس لجنة التدقيق مقترحات المدقق الـداخلي حـول         

  .تعديل السياسات المحاسبية المتبعة داخل الشركة
4.20 .69 

١ ٨  

ق بجداول عمل تتـضمن النـشاطات       تحتفظ لجنة التدقي  

التي يجب تدقيقها والمواعيد التي سوف تبدأ بها عمليـة          

  .)برامج التدقيق(التدقيق، والوقت المقدر لعملية التدقيق 

3.90 .91 

 45. 4.35 . ككلمراجعة أنشطة التدقيق الداخلي   

دور لجنة التدقيق   لفقرات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     ) ١٠(يبين الجدول     

 ) "٢(، حيث جاءت الفقرة رقـم       في شركات التأمين األردنية    في مراجعة أنشطة التدقيق الداخلي    

 " تتحقق لجنة التدقيق من أن إدارة التدقيق الداخلي تتابع النواحي الرقابية على السجالت والتقارير المالية              

، تلتها في المرتبـة     )٠,٥١(عياري  وانحراف م ) ٤,٥٥(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ       

تتأكد لجنة التدقيق من التزام قسم التـدقيق الـداخلي بالـسياسات والقـرارات               ) "٧( رقم   ةالثانية الفقر 

بينمـا   ،)٠,٦٠(وبـانحراف معيـاري     ) ٤,٥٠(  بمتوسط حسابي بلغ      "اإلدارية واألنظمة والقوانين  

المدقق الداخلي حـول تعـديل الـسياسات        تدرس لجنة التدقيق مقترحات     ) "١(جاءت الفقرة رقم    

وانحـراف  ) ٣,٩٠(بالمرتبة األخيرة وبمتوسـط حـسابي بلـغ    " المحاسبية المتبعة داخل الشركة  
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 ٩٤

) ٤,٣٥( ككـل  لمراجعـة أنـشطة التـدقيق الـداخلي     ، وبلغ المتوسط الحسابي     )٠,٩١(معياري  

  ).٠,٤٥(معياري النحراف االو

يمتلكون المهارة الكافية والمعرفـة     ء لجان التدقيق     أن أعضا  إلىويعزو الباحث هذه النتيجة       

 ،التـدقيق  أو خبرة في     شهادات محاسبية في النواحي المحاسبية والمالية؛ ما يشير إلى أنهم يمتلكون          

  .  ما أشارت إليه نتائج البيانات الشخصية في االستبانةوهذا

 أنـشطة التـدقيق      مراجعـة  بين" ت"وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار           

  .)١١(كما في الجدول ) ٣( والوسط الفرضي معيار قبول الفرضية الداخلي

  )١١(جدول 

  منلمراجعة أنشطة التدقيق الداخلي" ت"المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار 
  وجهة نظر المدققين الداخليين 

  
  التكرار

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  "ت"

  المحسوبة

رجات د

  الحرية

  "ت"

  الجدولية

 الداللة

  اإلحصائية

مراجعة أنشطة التـدقيق    

 الداخلي
20  4.35 .45 13.354 19 2.093 0.001 

مراجعة لدى مقارنة   ) ٠,٠٥ = α( داللة إحصائية    ييتبين من الجدول أعاله وجود فرق ذ        

وبداللة ،  ١٣,٣٥٤ المحسوبة"  ت " حيث بلغت قيمة   ،)٣( بالوسط الفرضي    أنشطة التدقيق الداخلي  

 الفرضية، وهذا يعني أنه يوجد دور للجنة التدقيق في          رفض هذه  ما يشير إلى     ،٠,٠٠١إحصائية  

  . من وجهة نظر المدققين الداخليينمراجعة أنشطة التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية

  : وجهة نظر أعضاء لجان التدقيق-ثانياً

 وذل ك باالعتم  اد  ،ة م ن وجھ ة نظ ر أع ضاء لج ان الت دقیق      اختب ار الفرض یة الفرعی ة الثانی     ت م     
 اس  تخراج  حی  ث ت  م،م  ن أس  ئلة المج  ال الث  اني ف  ي الق  سم الث  اني م  ن االس  تبانة   ) ١٢-١(عل  ى األس  ئلة 

 دور لجن ة الت دقیق ف ي مراجع ة أن شطة الت دقیق       المتوسطات الح سابیة واالنحراف ات المعیاری ة لفق رات       
وكان ت النت ائج كم ا     ،وف ق المتوس طات الح سابیة    وترتیبھا تنازلیًا یةالداخلي في شركات التأمین األردن 

  ).١٢( في الجدول
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 ٩٥

  )١٢(جدول 

دور لجنة التدقيق في مراجعة أنشطة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 
  وجهة نظر أعضاء لجان التدقيق  منالتدقيق الداخلي 

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

النحراف ا

  المعياري

٥ ١  

تتحقق لجنة التدقيق من أن إدارة التدقيق الداخلي تـوفر          

تعليمات مكتوبة توضح السياسات واإلجراءات واإلرشاد      

  .للمدققين الداخليين

4.73 .45 

١٢ ٢  

تعقد لجنة التدقيق اجتماعات مع المدقق الداخلي للتنسيق        

 في المجاالت التي تغطيها عملية التـدقيق فـي جميـع          

  .مراحلها

4.70 .46 

٧ ٣  
تتأكد لجنة التدقيق من التزام قـسم التـدقيق الـداخلي           

  .بالسياسات والقرارات اإلدارية واألنظمة والقوانين
4.66 .47 

٨ ٣  
تتابع لجنة التدقيق المالحظات والتوصـيات التـي تـم          

  .اإلبالغ عنها من قبل قسم التدقيق الداخلي
4.66 .47 

٩ ٤  
 التـصحيحية  اإلجـراءات  مـن أن  تتأكد لجنة التـدقيق  

  .المناسبة قد تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية
4.61 .49 

١٠ ٥  

تبحث لجنة التدقيق مع المدقق الداخلي مستوى األخطاء        

وحاالت الغش التي تكتشف أثناء عملية التدقيق وكيفيـة         

  .معالجتها

4.59 .54 

٣ ٦  
قد أفصحوا  تتأكد لجنة التدقيق من أن المدققين الداخليين        

  .عن جميع الحقائق التي عرفوها أثناء قيامهم بواجباتهم
4.50 .50 

٤ ٧  

تتحقق لجنة التدقيق من أن الخطط والبرامج والسياسات        

المطبقة في دائرة التدقيق الداخلي تتفـق مـع القـوانين       

  .واألنظمة

4.48 .50 

٢ ٧  
تتحقق لجنة التدقيق من أن إدارة التدقيق الداخلي تتـابع          

  .واحي الرقابية على السجالت والتقارير الماليةالن
4.48 .69 

١ ٨  

تحتفظ لجنة التدقيق بجداول عمل تتـضمن النـشاطات         

التي يجب تدقيقها والمواعيد التي سوف تبدأ بها عمليـة          

  .)برامج التدقيق(التدقيق، والوقت المقدر لعملية التدقيق 

4.23 .91 

 88. 4.00 التـدقيق الـداخلي     تتأكد لجنة التدقيق مـن قيـام إدارة         ٦ ٩
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 ٩٦

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

النحراف ا

  المعياري

بمناقشة نتائج وتوصيات عملية التدقيق مع المـستويات        

  .اإلدارية المختلفة

١١ ١٠  
تدرس لجنة التدقيق مقترحات المدقق الـداخلي حـول         

  .تعديل السياسات المحاسبية المتبعة داخل الشركة
3.98 1.02 

 22. 4.47 . ككلمراجعة أنشطة التدقيق الداخلي   

دور لجنة التدقيق   لفقرات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     ) ١٢(لجدول  يبين ا   

) ٥(، حيث جاءت الفقـرة رقـم        في شركات التأمين األردنية    في مراجعة أنشطة التدقيق الداخلي    

تتحقق لجنة التدقيق من أن إدارة التدقيق الداخلي توفر تعليمـات مكتوبـة توضـح الـسياسات                 "

) ٤,٧٣(في المرتبة األولى وبمتوسـط حـسابي بلـغ           "رشاد للمدققين الداخليين  واإلجراءات واإل 

 تعقـد لجنـة التـدقيق       ) "١٢( رقـم    ة، تلتها في المرتبة الثانية الفقر     )٠,٤٥(وانحراف معياري   

  "اجتماعات مع المدقق الداخلي للتنسيق في المجاالت التي تغطيها عملية التدقيق في جميع مراحلها             

تـدرس  ) "١١(، بينما جاءت الفقرة رقم )٠,٤٦(وبانحراف معياري   ) ٤,٧٠(بلغ  بمتوسط حسابي   

" لجنة التدقيق مقترحات المدقق الداخلي حول تعديل السياسات المحاسبية المتبعة داخـل الـشركة             

، وبلـغ المتوسـط     )١,٠٢(وانحراف معيـاري    ) ٣,٩٨(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ      

  ).٠,٢٢(معياري النحراف االو) ٤,٤٧( ككل تدقيق الداخليلمراجعة أنشطة الالحسابي 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن أعضاء لجان التـدقيق يتقيـدون بتعليمـات الحاكميـة                  

 حيث أشارة التعليمات إلـى أن       ٢٠٠٦لسنة  ) ٢( المؤسسية الصادرة عن إدارة هيئة التأمين رقم      

  .راءات المحاسبية والرقابية وسالمتها ومدى التقيد بها التأكد من دقة اإلجبمهمةلجنة التدقيق تقوم 

 مراجعـة أنـشطة التـدقيق       بين" ت"وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار           

  .)١٣(كما في الجدول ) ٣( والوسط الفرضي معيار قبول الفرضية الداخلي

  )١٣(جدول 

 من  أنشطة التدقيق الداخليلمراجعة" ت"المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار 
  وجهة نظر أعضاء لجان التدقيق

  
  التكرار

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  "ت"

  المحسوبة

درجات 

  الحرية

  "ت"

  الجدولية

 الداللة

  اإلحصائية

مراجعة أنشطة التـدقيق    

 الداخلي
44  4.47 .221 44.055 43 2.021 0.001 
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 ٩٧

مراجعة لدى مقارنة   ) ٠,٠٥ = α(اللة إحصائية    د ييتبين من الجدول أعاله وجود فرق ذ        

وبداللة ،  ٤٤,٠٥٥ المحسوبة" ت " حيث بلغت قيمة   ،)٣( بالوسط الفرضي    أنشطة التدقيق الداخلي  

 الفرضية، وهذا يعني أنه يوجد دور للجنة التدقيق في          رفض هذه  ما يشير إلى     ،٠,٠٠١إحصائية  

  .األردنيةمراجعة أنشطة التدقيق الداخلي في شركات التأمين 

  : وجهة نظر المدققين الداخليين وأعضاء لجان التدقيق معاً-ثالثاً

  الم دققین ال داخلیین وأع ضاء لج ان الت دقیق     تم اختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة من وجھ ة نظ ر     

 م ن أس ئلة المج ال الث اني ف ي الق سم الث اني م ن االس تبانة حی ث ت م              ) ١٢-١( األس ئلة  وذلك باالعتماد عل ى   

 دور لجن  ة الت  دقیق ف  ي مراجع  ة أن  شطة  اج المتوس  طات الح  سابیة واالنحراف  ات المعیاری  ة لفق  رات اس  تخر

وكان ت النت ائج    ،وف ق المتوس طات الح سابیة    وترتیبھا تنازلی ًا  التدقیق الداخلي في شركات التأمین األردنیة     

  ).١٤(في الجدولكما 

  )١٤(جدول 

دور لجنة التدقيق في مراجعة أنشطة ات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقر
  وجهة نظر المدققين الداخليين وأعضاء لجان التدقيق معاً منالتدقيق الداخلي 

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

٧ ١  
تتأكد لجنة التدقيق من التزام قـسم التـدقيق الـداخلي           

  .القوانينبالسياسات والقرارات اإلدارية واألنظمة و
4.55 .58 

٨ ٢  
تتابع لجنة التدقيق المالحظات والتوصـيات التـي تـم          

  .اإلبالغ عنها من قبل قسم التدقيق الداخلي
4.50 .65 

١٢ ٣  

تعقد لجنة التدقيق اجتماعات مع المدقق الداخلي للتنسيق        

في المجاالت التي تغطيها عملية التـدقيق فـي جميـع           

  .مراحلها

4.49 .73 

١٠ ٤  

جنة التدقيق مع المدقق الداخلي مستوى األخطاء       تبحث ل 

وحاالت الغش التي تكتشف أثناء عملية التدقيق وكيفيـة         

  .معالجتها

4.47 .65 

٢ ٥  
تتحقق لجنة التدقيق من أن إدارة التدقيق الداخلي تتـابع          

  .النواحي الرقابية على السجالت والتقارير المالية
4.46 .76 

٣ ٥  
ن المدققين الداخليين قد أفصحوا     تتأكد لجنة التدقيق من أ    

  .عن جميع الحقائق التي عرفوها أثناء قيامهم بواجباتهم
4.46 .67 

 64. 4.45 التـصحيحية  اإلجـراءات تتأكد لجنة التـدقيق مـن أن      ٩ ٧
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 ٩٨

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  .المناسبة قد تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية

٥ ٨  

تتحقق لجنة التدقيق من أن إدارة التدقيق الداخلي تـوفر          

ليمات مكتوبة توضح السياسات واإلجراءات واإلرشاد      تع

  .للمدققين الداخليين

4.41 .81 

٤ ٩  

تتحقق لجنة التدقيق من أن الخطط والبرامج والسياسات        

المطبقة في دائرة التدقيق الداخلي تتفـق مـع القـوانين       

  .واألنظمة

4.38 .68 

٦ ١٠  

تتأكد لجنة التدقيق مـن قيـام إدارة التـدقيق الـداخلي            

مناقشة نتائج وتوصيات عملية التدقيق مع المـستويات        ب

  .اإلدارية المختلفة

4.15 .82 

١ ١١  

تحتفظ لجنة التدقيق بجداول عمل تتـضمن النـشاطات         

التي يجب تدقيقها والمواعيد التي سوف تبدأ بها عمليـة          

  .)برامج التدقيق(التدقيق، والوقت المقدر لعملية التدقيق 

4.08 .92 

١١ ١٢  
نة التدقيق مقترحات المدقق الـداخلي حـول        تدرس لج 

  .تعديل السياسات المحاسبية المتبعة داخل الشركة
4.04 .91 

 42. 4.37 . ككلمراجعة أنشطة التدقيق الداخلي   

دور لجنة التدقيق   لفقرات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     ) ١٤(يبين الجدول     

) ٢٦(، حيث جاءت الفقرة رقـم       ي شركات التأمين األردنية   ف في مراجعة أنشطة التدقيق الداخلي    

تتأكد لجنة التدقيق من التزام قسم التدقيق الداخلي بالسياسات والقـرارات اإلداريـة واألنظمـة               "

، تلتها في   )٠,٥٨(وانحراف معياري   ) ٤,٥٥(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ       " والقوانين

تتابع لجنة التدقيق المالحظات والتوصيات التي تم اإلبالغ عنهـا   ")٢٧( رقم   ةالمرتبة الثانية الفقر  

تلتها في  ،  )٠,٦٥(وبانحراف معياري   ) ٤,٥٠(بمتوسط حسابي بلغ    " من قبل قسم التدقيق الداخلي    

تعقد لجنة التدقيق اجتماعات مع المدقق الـداخلي للتنـسيق فـي        ) "٣١(المرتبة الثالثة الفقرة رقم     

وانحـراف  ) ٤,٤٩(بمتوسط حسابي بلغ    "  عملية التدقيق في جميع مراحلها     المجاالت التي تغطيها  

تدرس لجنة التدقيق مقترحات المدقق الـداخلي       ) "٣٠(بينما جاءت الفقرة رقم     ،  )٠,٧٣(معياري  

بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حـسابي بلـغ       " حول تعديل السياسات المحاسبية المتبعة داخل الشركة      

 ككل لمراجعة أنشطة التدقيق الداخلي، وبلغ المتوسط الحسابي  )٠,٩١(وانحراف معياري   ) ٤,٠٤(

  ).٠,٤٢(معياري النحراف االو) ٤,٣٧(
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 ٩٩

وهذا يشير إلى أنه يوجد اتفاق بين أفراد عينة الدراسة في شركات التأمين األردنيـة علـى         

وهذا يشير إلى الدور الفعال الذي تقوم به لجان التدقيق في مجال مراجعة أنشطة التدقيق الداخلي،         

أن أفراد عينة الدراسة يدركون أهمية أعمال لجنة التدقيق في مراجعة أنشطة التدقيق الداخلي بهذه            

  . الدرجة المرتفعة

ويعلل الباحث هذه النتيجة بأن أعضاء لجان التدقيق ملتزمون بتنفيـذ تعليمـات الحاكميـة                 

 على أن لجنة التدقيق تتأكد مـن  ٨ند ب) ٧(المؤسسية الصادرة عن هيئة التأمين حيث نصت المادة      

تقيد الشركة بالقوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات التي تخضع لها أعمال الشركة وأنـشطتها؛   

ما ينعكس إيجابياٌ على التزام المدقق الداخلي بالسياسات والقرارات اإلدارية والقوانين واألنظمة،            

أن لجنة التدقيق تقوم بدراسة ومراجعة المالحظـات         على   ٥كذلك نصت المادة السابقة نفسها بند       

الواردة في تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنها، ما يؤكد مدى التزام أعضاء 

  .لجان التدقيق بتنفيذ تعليمات الحاكمية المؤسسية

صت دراس ة الف رح    حی ث خل   ، الدراس ات ال سابقة  م ن ما یقابلھا نتائج إن ھذه النتائج تتالءم مع     
 كم  ا توص  لت ،إل  ى أن لجن  ة الت  دقیق تراج  ع نط  اق عملی  ة الت  دقیق ال  داخلي وخطت  ھ ال  سنویة  ) ٢٠٠١(

إل  ى أن دور وظیف  ة الت  دقیق ال  داخلي یتع  اظم ب  سبب س  عي المنظم  ات الدولی  ة    ) ٢٠٠٤(دراس  ة جمع  ة 
  .لتحسین أسالیب إدارة المخاطر وتحسین الجودة

 مراجعـة أنـشطة التـدقيق       بين" ت"م استخدام اختبار    وللتحقق من صحة هذه الفرضية ت       

  .)١٥(كما في الجدول ) ٣( والوسط الفرضي معيار قبول الفرضية الداخلي

  )١٥(جدول    

من  لمراجعة أنشطة التدقيق الداخلي" ت"المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار 
  وجهة نظر المدققين الداخليين وأعضاء لجان التدقيق معاً

  
  التكرار

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  "ت"

  المحسوبة

درجات 

  الحرية

  "ت"

  الجدولية

 الداللة

  اإلحصائية

مراجعة أنشطة التـدقيق    

 الداخلي
74  4.37 .418 28.201 73 1.990 0.001 

مراجعة لدى مقارنة   ) ٠,٠٥ = α( داللة إحصائية    ييتبين من الجدول أعاله وجود فرق ذ        

وبداللة ،  ٢٨,٢٠١ المحسوبة" ت" حيث بلغت قيمة     ،)٣( بالوسط الفرضي    ق الداخلي أنشطة التدقي 

وهذا يعني أنه يوجد دور للجنة التدقيق في         الفرضية،   رفض هذه  ما يشير إلى     ،٠,٠٠١إحصائية  

  .مراجعة أنشطة التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٠٠

التدقيق في تحسين خطة عمل التدقيق الداخلي       ال يوجد دور للجنة     : " الثالثة  الفرعية الفرضية

  "في شركات التأمين األردنية

من وجهة نظر المدققين الداخليين وأعضاء لجان التـدقيق ومـن           تم اختبار هذه الفرضية       

   : وذلك على النحو التالي معاكليهماوجهة نظر 

  : وجهة نظر المدققين الداخليين-أوالً

من أسئلة المجال   ) ١٢-١(الثة وذلك باالعتماد على األسئلة      تم اختبار الفرضية الفرعية الث      

 اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات     تم حيث ،الثالث في القسم الثاني من االستبانة    

الداخلي في شـركات التـأمين        دور لجنة التدقيق في تحسين خطة عمل التدقيق        المعيارية لفقرات 

  .)١٦(في الجدول وكانت النتائج كما  ،توسطات الحسابية الموفق وترتيبها تنازلياً األردنية

  )١٦(جدول 

دور لجنة التدقيق في تحسين خطة عمل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 
  من وجهة نظر المدققين الداخليينالتدقيق الداخلي 

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

١٢ ١  
 أي فـي لجنة التدقيق بمناقشة مدير التدقيق الداخلي   تقوم  

 .قضايا جوهرية قد تظهر خالل العام
4.50 .60 

١٠ ٢  
تتأكد لجنة التدقيق من توفر التسهيالت الالزمة لتمكـين         

  .المدقق الداخلي من القيام بمهمته دون معوقات
4.40 .68 

٤ ٢  
ق تطلع لجنة التدقيق على الخطط المعتمدة لعملية التـدقي        

  .من قبل إدارة التدقيق الداخلي
4.40 .50 

١١ ٣  

 أي  فـي تناقش لجنة التدقيق مـدير التـدقيق الـداخلي          

مصاعب واجهت المدققين الداخليين خالل تنفيذ عمليـة        

  .التدقيق

4.35 .67 

٨ ٤  

تشرف لجنة التدقيق على تطوير جودة التدقيق الـداخلي      

لتـدقيق  ومتابعة برامج التحسين بما يغطي كافة أنشطة ا       

  .الداخلي وتراقب كذلك استمرار فعاليتها

4.30 .73 

٢ ٤  
تقترح لجنة التدقيق أي تحسينات لتطوير فعالية األنظمة        

  .وزيادة الكفاءة اإلنتاجية في دائرة التدقيق الداخلي
4.30 .65 
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 ١٠١

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

٩ ٥  
خطة عمل المدقق الداخلي ومـدى       تدرس لجنة التدقيق  

  .توافقها مع أهداف الشركة
4.20 .69 

٧ ٦  

تتأكد لجنة التدقيق من أن إدارة التدقيق الـداخلي تتـابع        

تطبيق برنامج التدقيق المعد سابقاً ومتابعة أي مخالفـات   

  .أو تغييرات طرأت على البرنامج

4.15 .93q 

٥ ٦  

تتابع لجنة التدقيق تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق إضافية        

تستجيب طبيعتها وتوقيتها للمخاطر التـي قـد تواجـه          

  .لشركةا

4.15 .87 

٦ ٧  
تتأكد لجنة التدقيق من وجود نظام فعال لتقارير التدقيق         

  .الداخلي يضمن توفير البيانات والمعلومات
4.10 .85 

٣ ٨  

تطلع لجنة التدقيق على قيام مـدير التـدقيق الـداخلي           

بإجراء أي تغيير في المجال الذي يعمل فيه المـدققون          

  .الداخليون دورياً

3.95 .88 

١ ٩  

تطلب لجنة التدقيق المشورة والمـساعدة مـن خـارج          

الشركة في حالة عدم توفر المهـارات والتخصـصات         

  .والمعرفة في دائرة التدقيق الداخلي

3.55 1.09 

 60. 4.20 .تحسين خطة عمل التدقيق الداخلي   

قيق دور لجنة التد  لفقرات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     ) ١٦(يبين الجدول     

) ١٢(، حيث جاءت الفقرة رقم   في شركات التأمين األردنية    في تحسين خطة عمل التدقيق الداخلي     

" تقوم لجنة التدقيق بمناقشة مدير التدقيق الداخلي حول أية قضايا جوهرية قد تظهر خالل العـام               "

رتبـة  ، تلتها في الم   )٠,٦٠(وانحراف معياري   ) ٤,٥٠(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ       

تتأكد لجنة التدقيق من توفر التسهيالت الالزمة لتمكين المدقق الداخلي من ) "١٠( رقم ةالثانية الفقر

، بينما جاءت )٠,٦٨(وبانحراف معياري ) ٤,٤٠(بمتوسط حسابي بلغ " القيام بمهمته دون معوقات

الة عـدم تـوفر   تطلب لجنة التدقيق المشورة والمساعدة من خارج الشركة في ح     ) "١(الفقرة رقم   

بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حـسابي     " المهارات والتخصصات والمعرفة في دائرة التدقيق الداخلي      

لتحسين خطـة عمـل التـدقيق    ، وبلغ المتوسط الحسابي     )١,٠٩(وانحراف معياري   ) ٣,٥٥(بلغ  

  ).٠,٦٠١(معياري النحراف االو) ٤,٢٠( ككل الداخلي
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 ١٠٢

يمتلكون المعرفة الكافية والخبرة    أعضاء لجان التدقيق     أن   إلىويعزو الباحث هذه النتيجة       

  .المالية والمحاسبية التي تمكنهم من مناقشة مدير دائرة التدقيق الداخلي بأي قضايا جوهرية مهمة

 تحسين خطة عمل التـدقيق      بين" ت"وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار           

  .)١٧(كما في الجدول ) ٣(ية  والوسط الفرضي معيار قبول الفرضالداخلي

  )١٧(جدول 

 من لتحسين خطة عمل التدقيق الداخلي" ت"المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار 
  وجهة نظر المدققين الداخليين

  
  التكرار

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  "ت"

  المحسوبة

درجات 

  الحرية

  "ت"

  الجدولية

 الداللة

  اإلحصائية

 عمل تحسين خطة

 التدقيق الداخلي
20 4.20 .601 8.897 19 2.093 0.001 

تحسين لدى مقارنة   ) ٠,٠٥ = α( داللة إحصائية    ييتبين من الجدول أعاله وجود فرق ذ        

، ٨,٨٩٧ المحـسوبة " ت" حيث بلغـت قيمـة       ،)٣( بالوسط الفرضي    خطة عمل التدقيق الداخلي   

رضية، وهذا يعني أنه يوجـد دور للجنـة          الف رفض هذه  ما يشير إلى     ،٠,٠٠١وبداللة إحصائية   

  .التدقيق في تحسين خطة عمل التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية

  : وجهة نظر أعضاء لجان التدقيق-ثانياً

من أسئلة المجال ) ١٢-١(تم اختبار الفرضية الفرعية الثالثة وذلك باالعتماد على األسئلة    

 اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات     تم حيث ،تبانةالثالث في القسم الثاني من االس    

الداخلي في شـركات التـأمين        دور لجنة التدقيق في تحسين خطة عمل التدقيق        المعيارية لفقرات 

  .)١٨(في الجدول وكانت النتائج كما  ، المتوسطات الحسابيةوفق وترتيبها تنازلياً األردنية

  )١٨ (جدول

دور لجنة التدقيق في تحسين خطة عمل حرافات المعيارية لفقرات المتوسطات الحسابية واالن
  من وجهة نظر أعضاء لجان التدقيقالتدقيق الداخلي 

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

١٠ ١  
تتأكد لجنة التدقيق من توفر التسهيالت الالزمة لتمكـين         

 .وقاتالمدقق الداخلي من القيام بمهمته دون مع
4.64 .48 

 50. 4.57تشرف لجنة التدقيق على تطوير جودة التدقيق الـداخلي        ٨ ٢
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 ١٠٣

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

ومتابعة برامج التحسين بما يغطي كافة أنشطة التـدقيق         

  .الداخلي وتراقب كذلك استمرار فعاليتها

٦ ٣  
تتأكد لجنة التدقيق من وجود نظام فعال لتقارير التدقيق         

  .علوماتالداخلي يضمن توفير البيانات والم
4.55 .50 

١١ ٣  
 أي مـصاعب  فيتناقش لجنة التدقيق مدير التدقيق الداخلي       

  .واجهت المدققين الداخليين خالل تنفيذ عملية التدقيق
4.55 .50 

١٢ ٤  
 أي فـي تقوم لجنة التدقيق بمناقشة مدير التدقيق الداخلي    

  .قضايا جوهرية قد تظهر خالل العام
4.52 .50 

٥ ٥  

قيق تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق إضافية      تتابع لجنة التد  

تستجيب طبيعتها وتوقيتها للمخاطر التـي قـد تواجـه          

  .الشركة

4.41 .58 

٤ ٦  
تطلع لجنة التدقيق على الخطط المعتمدة لعملية التـدقيق         

  .من قبل إدارة التدقيق الداخلي
4.36 .48 

٣ ٧  

تطلع لجنة التدقيق على قيام مـدير التـدقيق الـداخلي           

 أي تغيير في المجال الذي يعمل فيه المـدققون          بإجراء

  .الداخليون دورياً

4.32 .60  

٩ ٨  
خطة عمل المدقق الداخلي ومـدى       تدرس لجنة التدقيق  

  .توافقها مع أهداف الشركة
4.11 .1.06 

٧ ٩  

تتأكد لجنة التدقيق من أن إدارة التدقيق الـداخلي تتـابع        

 أي مخالفـات  تطبيق برنامج التدقيق المعد سابقاً ومتابعة 

  .أو تغييرات طرأت على البرنامج

4.05 .98 

٢ ١٠  
تقترح لجنة التدقيق أي تحسينات لتطوير فعالية األنظمة        

  .وزيادة الكفاءة اإلنتاجية في دائرة التدقيق الداخلي
4.00 1.05 

١ ١١  

تطلب لجنة التدقيق المشورة والمـساعدة مـن خـارج          

تخصـصات  الشركة في حالة عدم توفر المهـارات وال       

  .والمعرفة في دائرة التدقيق الداخلي

3.16 1.44 

 23. 4.21 .تحسين خطة عمل التدقيق الداخلي   
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 ١٠٤

دور لجنة التدقيق   لفقرات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     ) ١٨(يبين الجدول     

) ١٠(قم ، حيث جاءت الفقرة ر  في شركات التأمين األردنية    في تحسين خطة عمل التدقيق الداخلي     

"  تتأكد لجنة التدقيق من توفر التسهيالت الالزمة لتمكين المدقق الداخلي من القيام بمهمته دون معوقـات       "

، تلتها في المرتبـة     )٠,٤٨(وانحراف معياري   ) ٤,٦٤(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ       

الداخلي ومتابعة برامج التحسين    تشرف لجنة التدقيق على تطوير جودة التدقيق         ) "٨( رقم   ةالثانية الفقر 

) ٤,٥٧(بمتوسط حسابي بلـغ     "  بما يغطي كافة أنشطة التدقيق الداخلي وتراقب كذلك استمرار فعاليتها         

تطلب لجنة التدقيق المشورة والمساعدة     ) "١(، بينما جاءت الفقرة رقم      )٠,٥٠(وبانحراف معياري   

" ات والمعرفة في دائرة التدقيق الداخليمن خارج الشركة في حالة عدم توفر المهارات والتخصص

، وبلـغ المتوسـط     )١,٤٤(وانحراف معيـاري    ) ٣,١٦(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ      

  ).٠,٢٣(معياري النحراف االو) ٤,٢١( ككل لتحسين خطة عمل التدقيق الداخليالحسابي 

ى المدقق الداخلي وغيره    ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن لجنة التدقيق هي أداة رقابية عل             

في الشركة؛ مما ينعكس إيجابياً على عمله، وبالتالي على الشركة، فهي جهة مساندة لإلدارة تخفف 

  .الضغط الرقابي عنها، ما سيؤدي إلى قيام دائرة التدقيق الداخلي بأعمالها بفعالية

ل التـدقيق    تحسين خطة عم   بين" ت"وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار           

  .)١٩(كما في الجدول ) ٣( والوسط الفرضي معيار قبول الفرضية الداخلي

  )١٩(جدول 

من  لتحسين خطة عمل التدقيق الداخلي" ت"المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار 
  وجهة نظر أعضاء لجان التدقيق

  
  التكرار

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  "ت"

  المحسوبة

درجات 

  الحرية

  "ت"

  الجدولية

 الداللة

  اإلحصائية

تحسين خطة عمل 

 التدقيق الداخلي
44 4.27 .236 35.725 43 2.021 0.001 

تحسين لدى مقارنة   ) ٠,٠٥ = α(داللة إحصائية   ي  يتبين من الجدول أعاله وجود فرق ذ        

 ،٣٥,٧٢٥ المحـسوبة " ت" حيث بلغت قيمـة      ،)٣( بالوسط الفرضي    خطة عمل التدقيق الداخلي   

 الفرضية، وهذا يعني أنه يوجـد دور للجنـة          رفض هذه  ما يشير إلى     ،٠,٠٠١وبداللة إحصائية   

  .التدقيق في تحسين خطة عمل التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية
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 ١٠٥

  : وجهة نظر المدققين الداخليين وأعضاء لجان التدقيق معاً-ثالثاً

من أسئلة المجال   ) ١٢-١(االعتماد على األسئلة    تم اختبار الفرضية الفرعية الثالثة وذلك ب        

 اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات     تم حيث ،الثالث في القسم الثاني من االستبانة    

الداخلي في شـركات التـأمين        دور لجنة التدقيق في تحسين خطة عمل التدقيق        المعيارية لفقرات 

  .)٢٠(في الجدول وكانت النتائج كما  ،ابية المتوسطات الحسوفق وترتيبها تنازلياً األردنية

  )٢٠(جدول 

دور لجنة التدقيق في تحسين خطة عمل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 
  من وجهة نظر المدققين الداخليين وأعضاء لجان التدقيق معاًالتدقيق الداخلي 

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  ريالمعيا

١٢ ١  
 أي فـي تقوم لجنة التدقيق بمناقشة مدير التدقيق الداخلي    

 .قضايا جوهرية قد تظهر خالل العام
4.51 .53 

١٠ ٢  
تتأكد لجنة التدقيق من توفر التسهيالت الالزمة لتمكـين         

  .المدقق الداخلي من القيام بمهمته دون معوقات
4.49 .60 

١١ ٣  

 أي  فـي اخلي  تناقش لجنة التدقيق مـدير التـدقيق الـد        

مصاعب واجهت المدققين الداخليين خالل تنفيذ عمليـة        

  .التدقيق

4.46 .55 

٨ ٤  

تشرف لجنة التدقيق على تطوير جودة التدقيق الـداخلي      

ومتابعة برامج التحسين بما يغطي كافة أنشطة التـدقيق         

  .الداخلي وتراقب كذلك استمرار فعاليتها

4.42 .60 

٤ ٥  
لخطط المعتمدة لعملية التـدقيق     تطلع لجنة التدقيق على ا    

  .من قبل إدارة التدقيق الداخلي
4.36 .48 

٦ ٦  
تتأكد لجنة التدقيق من وجود نظام فعال لتقارير التدقيق         

  .الداخلي يضمن توفير البيانات والمعلومات
4.34 .71 

٥ ٧  

تتابع لجنة التدقيق تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق إضافية        

 للمخاطر التـي قـد تواجـه        تستجيب طبيعتها وتوقيتها  

  .الشركة

4.27 .75 

٣ ٨  
تطلع لجنة التدقيق على قيام مدير التدقيق الداخلي بإجراء أي          

  .تغيير في المجال الذي يعمل فيه المدققون الداخليون دورياً
4.16 .76 
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 ١٠٦

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  ريالمعيا

٩ ٨  
خطة عمل المدقق الداخلي ومـدى       تدرس لجنة التدقيق  

  .توافقها مع أهداف الشركة
4.16 .94 

٢ ١٠  
تقترح لجنة التدقيق أي تحسينات لتطوير فعالية األنظمة        

  .وزيادة الكفاءة اإلنتاجية في دائرة التدقيق الداخلي
4.07 .94 

٧ ١١  

تتأكد لجنة التدقيق من أن إدارة التدقيق الـداخلي تتـابع        

تطبيق برنامج التدقيق المعد سابقاً ومتابعة أي مخالفـات   

  .أو تغييرات طرأت على البرنامج

4.03 1.02 

١ ١٢  

تطلب لجنة التدقيق المشورة والمـساعدة مـن خـارج          

الشركة في حالة عدم توفر المهـارات والتخصـصات         

  .والمعرفة في دائرة التدقيق الداخلي

3.24 1.34 

 41. 4.21 .تحسين خطة عمل التدقيق الداخلي   

دور لجنة التدقيق   رات  لفقالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     ) ٢٠(يبين الجدول     

) ٤٣(، حيث جاءت الفقرة رقم   في شركات التأمين األردنية    في تحسين خطة عمل التدقيق الداخلي     

" تقوم لجنة التدقيق بمناقشة مدير التدقيق الداخلي حول أية قضايا جوهرية قد تظهر خالل العـام               "

، تلتها في المرتبـة     )٠,٥٣(وانحراف معياري   ) ٤,٥١(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ       

تتأكد لجنة التدقيق من توفر التسهيالت الالزمة لتمكين المدقق الداخلي من ) "٤١( رقم ةالثانية الفقر

تلتها فـي   ،  )٠,٦٠(وبانحراف معياري   ) ٤,٤٩(بمتوسط حسابي بلغ    " القيام بمهمته دون معوقات   

 التدقيق الداخلي حول أيـة مـصاعب        تناقش لجنة التدقيق مدير   ) "٤٢(المرتبة الثالثة الفقرة رقم     

وانحـراف  ) ٤,٤٦(بمتوسط حـسابي بلـغ   " واجهت المدققين الداخليين خالل تنفيذ عملية التدقيق   

تطلب لجنة التدقيق المـشورة والمـساعدة مـن    ) "٣٢(بينما جاءت الفقرة رقم ،  )٠,٥٥(معياري  

" دائرة التدقيق الـداخلي   خارج الشركة في حالة عدم توفر المهارات والتخصصات والمعرفة في           

، وبلـغ المتوسـط     )١,٣٤(وانحراف معيـاري    ) ٣,٢٤(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ      

  ).٠,٤١(معياري النحراف االو) ٤,٢١( ككل لتحسين خطة عمل التدقيق الداخليالحسابي 

اخلي؛ وهذا يعني أنه يوجد اتفاق بين أفراد عينة الدراسة على تحسين خطة عمل التدقيق الد                

ما يشير إلى أن لجنة التدقيق على اطالع مستمر بمجريات األحداث أو أي تطور قد يحدث داخل                 

  .شركات التأمين
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 ١٠٧

 إن ھ ذه  .مدى رضى وقناعة لجنة التدقیق ب دائرة الت دقیق ال داخلي    بویعلل الباحث ھذه النتیجة     
إل ى أن  ) ٢٠٠١( دراسة الف رح   حیث خلصت، الدراسات السابقةمنما یقابلھا نتائج النتائج تتالءم مع   

  .لجنة التدقیق تقوم بدراسة ومراجعة المصاعب التي واجھت عملیة التدقیق الداخلي

 تحسين خطة عمل التـدقيق      بين" ت"وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار           

  .)٢١(كما في الجدول ) ٣( والوسط الفرضي معيار قبول الفرضية الداخلي

  )٢١( جدول

  منلتحسين خطة عمل التدقيق الداخلي" ت"توسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار الم
  وجهة نظر المدققين الداخليين وأعضاء لجان التدقيق معاً

  
  التكرار

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  "ت"

  المحسوبة

درجات 

  الحرية

  "ت"

  الجدولية

 الداللة

  اإلحصائية

تحسين خطة عمل 

 داخليالتدقيق ال
74 4.21 .415 25.098 73 1.990 0.001 

تحسين لدى مقارنة   ) ٠,٠٥ = α( داللة إحصائية    ييتبين من الجدول أعاله وجود فرق ذ        

 ٢٥,٠٩٨ المحـسوبة " ت" حيث بلغـت قيمـة      ،)٣( بالوسط الفرضي    خطة عمل التدقيق الداخلي   

ي أنه يوجـد دور للجنـة        الفرضية، وهذا يعن   رفض هذه  ما يشير إلى     ،٠,٠٠١وبداللة إحصائية   

  .التدقيق في تحسين خطة عمل التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية

بين تحـسين   " ت" األولى السابقة تم استخدام اختبار       ةولتحقق من صحة الفرضية الرئيسي      

  ) ٢٢(كما في جدول ) ٣(وظيفة التدقيق الداخلي والوسط الفرضي معيار القبول 

  )٢٢(جدول 

 في التدقيق الداخليلتحسين وظيفة " ت" الحسابي واالنحراف المعياري واختبار المتوسط
  شركات التأمين األردنية 

  
  التكرار

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 "ت"

  المحسوبة

درجات 

  الحرية

  "ت"

  الجدولية

 الداللة

  اإلحصائية

 التـدقيق   تحسين وظيفـة  

 الداخلي
74 4.27 .360 30.376 73 1.990 0.001 

تحسين لدى مقارنة   ) ٠,٠٥ = α( داللة إحصائية    ييتبين من الجدول أعاله وجود فرق ذ        

 وبداللـة   ،٣٠,٣٧٦ المحسوبة"  ت "حيث بلغت قيمة  ) ٣( بالوسط الفرضي    التدقيق الداخلي وظيفة  
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 ١٠٨

الفرضية العدمية، وهذا يعني أنه يوجد دور للجنة التـدقيق  رفض  ما يشير إلى  ،٠,٠٠١إحصائية  

  ين وظيفة التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية من وجهة نظر المدققين الداخليين،في تحس

  .وأعضاء لجان التدقيق معاً

بين وجهات نظر ) ٠,٠٥ = α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية : "الرئيسة الثانية الفرضية  

ـ            ل واجبـات لجنـة     كل من المدققين الداخليين وبين أعضاء لجان التدقيق فيما يتعلق بتفعي

  "التدقيق ومسؤولياتها في تحسين وظيفة التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية

استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة  للتحقق من صحة هذه الفرضية تم    

  وجهات نظر كل من المدققين الداخليين وبين أعضاء لجان التدقيق فيما يتعلـق             بين" ت "واختبار

بتفعيل واجبات لجنة التدقيق ومسؤولياتها في تحسين وظيفة التدقيق الداخلي في شركات التـأمين              

  .)٢٣(كما في الجدول األردنية 

  )٢٣(جدول 

 لجنة التدقيق في تحسين دور بينت "ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 
  داخليين وبين أعضاء لجان التدقيق المدققين الة نظر  وجهمنوظيفة التدقيق الداخلي 

  

 
  التكرار

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  "ت"

  المحسوبة

درجات 

  الحرية

  "ت"

  الجدولية

 الداللة

  اإلحصائية

عضو لجنة  

 تدقيق
44 4.33 .195 

تعزيز اسـتقاللية   

 التدقيق الداخلي

 545. 4.13 30 مدقق داخلي

2.236 72 1.990 .028 

عضو لجنة  

 تدقيق
44  4.47 .221 

طة مراجعة أنـش  

 التدقيق الداخلي

 575. 4.22 30 مدقق داخلي

2.545 72 1.990  .013 

عضو لجنة  

 تدقيق
44 4.27 .236 

تحسين خطة عمل   

 التدقيق الداخلي

 581. 4.12 30 مدقق داخلي

1.508 72 1.990 .136 
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 ١٠٩

  :اآلتي) ٢٣(يتبين من الجدول 

 وبداللـة  ٢,٢٣٦" ت" حيث بلغت قيمـة      ،)٠,٠٥ = α(اللة إحصائية   وجود فروق ذات د     -

، وكانت الفروق لصالح فئة عضو لجنة تـدقيق، فـي مجـال تعزيـز               ٠,٠٢٨إحصائية  

  .استقاللية التدقيق الداخلي

 وبداللـة  ٢,٥٤٥" ت" حيث بلغت قيمـة      ،)٠,٠٥ = α(وجود فروق ذات داللة إحصائية        -

الح فئة عضو لجنة تدقيق، في مجال مراجعة أنشطة     ، وكانت الفروق لص   ٠,٠١٣إحصائية  

  .التدقيق الداخلي

 بين وجهة نظر كل مـن المـدققين         ،)٠,٠٥ = α(وجود فروق ذات داللة إحصائية      عدم    -

، ٠,١٣٦ وبداللة إحصائية    ١,٥٠٨" ت" حيث بلغت قيمة     ،الداخلين وأعضاء لجان التدقيق   

  .في مجال تحسين خطة عمل التدقيق الداخلي

  :د يعزى سبب ذلك إلى ما يليوق    

      الدور الكبير الذي تقوم به لجان التدقيق في تعزيز استقاللية المدققين الداخليين من خـالل        -

  .اهتمامها بموقع دائرة التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي    

 أي تطورات         إن الدور الذي تلعبه لجنة التدقيق من خالل مناقشة مدير التدقيق الداخلي في                  -

  . قد تؤثر على سير العمل، ولها االثر الكبير على الشركة    

      إن تجاوب وتعاون المدققين الداخليين كان له األثر الكبير في نجاح عمل لجان التدقيق من             -

  .خالل التعاون بين الطرفين في كافة الجوانب    

 أعضاء لجان التدقيق أعطتهم المرونة في        المعرفه والخبرة المالية والمحاسبية المميزة لدى         -

  . عملهم وساهمت في إنجاز العمل بطريقة علمية    

      إن تعليمات الحاكمية المؤسسية لها األثر الكبير الناتج عن المتابعة والرقابـة مـن هيئـة               -

  التأمين عن مدى االلتزام بتنفيذ هذه التعليمات بشكل كامل
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 ١١٠

  الثالث المبحث

  لتوصياتالنتائج وا     
  

  

  

  . الدراسةنتائج   -أوًال   
  .  التوصیات-ثانیًا   
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 ١١١

  المبحث الثالث

  النتائج والتوصيات
    

  : النتائج-أوالً

جاءت هذه الدراسة لبيان دور لجنة التدقيق في تحسين وظيفة التدقيق الداخلي في شـركات                 

  :التأمين األردنية، وفيما يلي ملخص لما أسفرت عنه الدراسة من نتائج

 يوجد دور للجنة التدقيق في تعزيز استقاللية التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية                -١
حيث أن لجنة التدقيق تتأكد من أن موقع دائرة التدقيق الداخلي يقع في الهيكل التنظيمي ما                  

يعزز من استقالليتها، ويسمح لها بالقيام بواجباتها، كذلك تهتم لجنة التـدقيق بتوصـيات                
  . المدقق الداخلي  

 يوجد دور للجنة التدقيق في مراجعة أنشطة التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية،                -٢
حيث أن لجنة التدقيق تتأكد من التزام دائرة التدقيق الداخلي بالسياسات والقرارات اإلدارية        
  .واألنظمة والقوانين  

عمل التدقيق الداخلي فـي شـركات التـأمين          يوجد دور للجنة التدقيق في تحسين خطة           -٣ 
األردنية، حيث تقوم لجنة التدقيق بمناقشة مدير التدقيق الداخلي حول أي قضايا جوهريـة             

قد تظهر خالل العمل، وكذلك تتأكد لجنة التدقيق من توفر التـسهيالت الالزمـة ليـتمكن          
  . المدقق الداخلي من القيام بمهمته بدون معوقات  

التجاه العام من قبل المدققين الداخليين وأعضاء لجان التدقيق الداخلي نحـو تحـسين              إن ا      -٤
  .وظيفة التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية هي اتجاهات إيجابية مرتفعة  

ال توجد أي فروق جوهرية بين أراء المدققين الداخلين وأعضاء لجان التدقيق فيما يتعلـق      -٥ 
  .ق في تحسين خطة عمل التدقيق الداخليبدور لجنة التدقي  

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المدققين الداخلين وأعضاء لجان التدقيق فيما يتعلـق                  -٦ 
بدور لجنة التدقيق في تعزيز استقاللية التدقيق الداخلي وفي مجال مراجعة أنشطة التدقيق               
  .الداخلـي   

  :التوصيات -ثانياً

 التوصيات التي من   منها  إليه هذه الدراسة من نتائج سيتناول هذا القسم        بناء على ما توصلت     

 وتتمثـل هـذه     ،شأن األخذ بها أن يرفع من دور لجنة التدقيق في تحسين وظيفة التدقيق الداخلي             

  :التوصيات فيما يلي
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ضرورة قيام مجالس اإلدارة في شركات التأمين األردنية بتحديد موقـع دائـرة التـدقيق                - أوالً

 وتحديد العالقة بين اللجنة وكل من التدقيق الـداخلي  ،الداخلي في الهيكل التنظيمي للشركة      

  .هاوبقية أقسام  

ام لجنة التدقيق بمراجعة المالحظات والتعديالت التي تم االبالغ عنها من قبـل     ي ضرورة ق  -ثانياً  

 ومتابعة ،يانات المالية وأثرها على الب   ، وكذلك أسباب تلك التعديالت    ،دائرة التدقيق الداخلي    

   .تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة  

 وأن ال تقتصر ، خبرة مالية ومحاسبيةي ضرورة أن يتم تشكيل لجان التدقيق من أعضاء ذ        - ثالثاً

 في المقـام    وتأتي الخبرة المالية والمحاسبية   الخبرة المالية على عدد محدد من األعضاء،          

 الشركات على أعتاب مرحلة جديدة ومهمـة        ي هذه ف أن أعضاء لجان التدقيق      كوناألول    

فر خصائص ومقومات ضرورية أهمها الخبـرة       ا تستلزم التأكد من تو    ،كوظائف إشرافية   

   . المالية  

عـة   دورية وبشكل دائم مع المدقق الداخلي لمتاب       اجتماعاتضرورة أن تعقد لجنة التدقيق       - رابعاً

  . ول أوالٌ بأكافة األمور واألحداث في الشركة  

 قد يكون من المناسب إعادة تطبيق الدراسة نفسها في السنوات القادمـة بعـد أن تكـون         -خامساً

 وبذلك تكـون عينـة      ،تجربة لجان التدقيق في األردن قد تم تعميمها على كافة الشركات            

  . في هذه الدراسةالدراسة أكبر مما عليه   

 المتعلقـة   ٢٠٠٢لسنة  ) ٧٦( المالية رقم    من قانون األوراق  ) ٤٦( ضرورة تفعيل المادة     -سادساً 

في فاعل   لما لها من نفع كبير ودور رقابي         ،بتشكيل لجان التدقيق في الشركات المساهمة       

  . دعم وظيفة التدقيق الداخلي   

  

  

  

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١١٣

  راجعـالم

  المراجع العربية

دقيق والتأكيد  إصدارات المعايير الدولية لممارسة أعمال الت.)٢٠٠٥(االتحاد الدولي للمحاسبين 

  .١وقواعد أخالقيات المهنة، ترجمة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، ط

تعزيز قبول التدقيق الداخلي في الشركات المساهمة العامة في ). ١٩٩٤(أزمقنا، تيسير أحمد 

  .الجامعة األردنية، عمان، األردن. رسالة ماجستير. األردن

. رسالة ماجستير.  الداخلية وأثرها في إنجاح المشروعالمراجعة). ٢٠٠٢(البطاح، حسام عمر 

  .سوريا. حلب. جامعة حلب

نحو تحقيق فعالية وكفاءة لجان التدقيق لدعم الرقابة اإلستراتيجية ). ١٩٩٩(جمعه، أحمد حلمي 

في الشركات المساهمة العامة في المملكة األردنية الهاشمية، المجلة المصرية للدراسات 

  .١٩١-١٣٧، ص)١(، العدد )٢٣(د التجارية، المجل

التحكم المؤسسي وأبعاد التطور في إطار ممارسة مهنة التدقيق ). ٢٠٠٤(جمعه، أحمد حلمي 

  ).٢(الداخلي، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، العدد 

إدراك اإلدارة العليا لتطور المعرفة في مهنية التدقيق الداخلي ). ٢٠٠٦(جمعه، أحمد حلمي 

على دور المدقق الداخلي دراسة تحليلية اختبارية في منظمات األعمال األردنية، وتأثيره 

  .٦٦ -٣٧، )١(١٣المجلة العربية للعلوم اإلدارية، 

حوكمة الشركات، المفاهيم، المبادئ، التجارب، تطبيقات ). ٢٠٠٥ (اد، طارق عبد العالحم

  .الدار الجامعية: الحوكمة في المصارف، مصر

تقويم فاعلية وظيفة التدقيق الداخلي في الشركات ). ١٩٩٣(ن فرحان محمد الخريسات، حمدا

  .األردن. عمان. رسالة ماجستير، الجامعة األردنية. الصناعية المساهمة العامة األردنية

العوامل المؤثرة في تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف ). ٢٠٠٥(خشارمة، صهيب حسين 

جامعة اليرموك، . رسالة ماجستير. اعية المساهمة العامة األردنيةعليها حالة الشركات الصن

  .إربد، األردن

مدى تأثير قوة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية على ). ٢٠٠٤(خلف، عماد عبد القادر يوسف 

رسالة . درجة مصداقية وعدالة القوائم المالية للشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية

  .األردن. عمان. ة عمان العربية للدراسات العلياماجستير، جامع
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 ١١٤

دور لجنة المراجعة في حوكمة الشركات في سوريا، مجلة إربد ). ٢٠٠٧(دحدوح، حسين أحمد 

  ).١(، العدد )١١(للبحوث والدراسات، المجلد 

إستراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية المؤسسية في ). ٢٠٠٦(أبو زر، عفاف إسحق محمد 

جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، . أطروحة دكتوراه. قطاع المصرفي األردنيال

  .األردن

حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري دراسة ). ٢٠٠٦(سليمان، محمد مصطفى 

  .الدار الجامعية: مقارنة، القاهرة

ات في الرقابة والمراجعة  دراس.)٢٠٠٢(السوافيري، فتحي رزق ومحمد، أحمد عبد المالك 

  . الدار الجامعية:الداخلية، اإلسكندرية

تطوير أنموذج لدور لجان التدقيق في الشركات المساهمة ). ٢٠٠٦(السويطي، موسى سالمة 

جامعة . العامة األردنية وتأثيرها في فاعلية واستقاللية التدقيق الخارجي، أطروحة دكتوراه

  . عمان، األردنعمان العربية للدراسات العليا،

مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف ). ت. د(شحروري، محمود عبد الرحيم محمود 

  .جامعة آل البيت، المفرق، األردن. رسالة ماجستير. عليها في البنوك التجارية األردنية

قيق مدى التزام البنوك التجارية األردنية بمعايير التد). ٢٠٠٠(شقور، عمر فريد مصطفى 

  .الداخلي، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، عمان، األردن

تقييم فاعلية التدقيق الداخلي في الجمعيات التعاونية ). ٢٠٠٦(الشمري، احمود محمد عصمان 

رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، . االستهالكية بدولة الكويت

  .األردن

معايير المراجعة الدولية، مدى إمكانية استخدامها في تنظيم . )١٩٩٤(الشمري، عيد 

  .هد اإلدارة العامة، إدارة البحوث مع:الرياضالمهنية بالمملكة العربية السعودية، الممارسة

الرقابة والمراجعة الداخلية مدخل نظري تطبيقي، ) ١٩٩٦(الصبان، محمد سمير، وآخرون 

  .الدار الجامعية: اإلسكندرية

  .األردن. دار وائل للنشر: عمان. التدقيق والرقابة في البنوك). ١٩٩٨(، خالد أمين عبد اهللا

مدى تدقيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها ). ٢٠٠٣(عبد المغني، فضل علي عبد الفتاح 

  .األردن. إربد. جامعة اليرموك. رسالة ماجستير. في البنوك التجارية اليمنية
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الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة في بيئة ). ٢٠٠٦(وشحاتة، شحاتة السيد عبد الوهاب، نصر 

  .الدار الجامعية: تكنولوجيا المعلومات وعولمة أسواق رأس المال، اإلسكندرية

المراجعة الداخلية كأداة فعالة في اتخاذ القرار دراسة حالة ). ٢٠٠٧(عبيرات، مقدم، ونقاز، أحمد 

. ٢ل، مجلة األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، العدد األدوية صيدا صنع مؤسسة

web site: www.ao_academy.org.  

مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات، ). ٢٠٠٧(علي، عبد الوهاب نصر وشحاتة، شحاتة السيد 

  .الدار الجامعية: القاهرة

 :عمان،حتوى السلوكيالمراجعة الداخلية اإلطار النظري والم). ١٩٩٠(العمرات، أحمد صالح 

  .دار البشر للنشر والتوزيع

تقييم فاعلية وظيفة التدقيق الداخلي في الجامعات األردنية ). ٢٠٠٣(الفرجات، أحمد خليل موسى 

  .رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن. الرسمية

ية لجان التدقيق في الشركات المساهمة مدى فعال). ٢٠٠١" (محمد سعيد"الفرح، عبد الرزاق 

  . عمان، األردنالجامعة األردنية،. رسالة ماجستير. العامة األردنية

  .Web site: www.jsc.gov.jo). ٢٠٠٢ لسنـة ٧٦رقـم ( قانــون األوراق المــالية 

 من ٤٤٤٨ من العدد ٢٩٥٠ نشر في صفحه .)٢٠٠٠ لسنة ٢٨رقم ( قانون البنوك األردني 

  .١/٨/٢٠٠٠دة الرسمية بتاريخ الجري

حوكمة الشركات في القرن الحادي ). ٢٠٠٣ (CIPEمركز المشروعات الدولية الخاصة 

  .واشنطن دي سي. غرفة التجارة األمريكية. والعشرين

دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات في ). ٢٠٠٥ (CIPEمركز المشروعات الدولية الخاصة 

  .جمهورية مصر العربية

المهنية لدى المدققين الداخليين في البنوك األردنية وعالقتها ). ٢٠٠٢(عمر يوسف محمد مقداد، 

  .جامعة اليرموك، إربد، األردن. رسالة ماجستير. بمخرجات العمل دراسة ميدانية

تطوير نظام للحاكمية المؤسسية في الشركات المساهمة العامة ). ٢٠٠٤(الهنيني، إيمان أحمد 

جامعة عمان العربية . أطروحة دكتوراه. تقاللية مدقق الحسابات القانونياألردنية لتعزيز اس

  .للدراسات العليا، عمان، األردن
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تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير ). ٢٠٠٤(هيئة األوراق المالية 

  ).٥٣/٢٠٠٤(صادر بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية رقم . التدقيق

مشروع دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في ). ٢٠٠٦(هيئة األوراق المالية 

  .Web site: governance@jsc.gov.jo. بورصة أيلول، عمان، األردن

 مركز إيداع األوراق المالية لشركات التأمين المساهمة ة نشر.)٢٠٠٨(هيئة األوراق المالية 

 ?http://sde.com.jo/arabic/index.phpالعامة، عمان، األردن 
option=com_public& member_cat=900& member_sub.  

تعليمات الحاكمية المؤسسية لشركات التأمين وأسس تنظيمها ). ٢٠٠٦(هيئة التأمين األردنية 

 من الجريدة ٤٨٠٤ من العدد ١١٩، نشر في الصفحة )٢٠٠٦ لسنة ٢رقم (وإدارتها، 

  .١٦/١/٢٠٠٧الرسمية بتاريخ 

، التقرير ٢٠٠٦، نتائج أعمال سوق التأمين األردنية للسنة المالية )٢٠٠٦(هيئة التأمين األردنية، 

  .السنوي السادس، عمان، األردن

  :المراجع األجنبية
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  )١(ملحق 

  أسماء شركات التأمين التي شملتها عينة الدراسةقائمة   
  اسم الشركة  تسلسل

  الشركة األردنية الفرنسية للتأمين  ١

  الشركة األولى للتأمين  ٢

  الشركة العربية األلمانية للتأمين  ٣

  الشركة المتحدة للتأمين  ٤

  ردنية للتأمينالمجموعة العربية األ  ٥

  شركة االتحاد العربي الدولي للتأمين  ٦

  شركة األراضي المقدسة للتأمين  ٧

  شركة األردن الدولية للتأمين  ٨

  شركة البحار العربية للتأمين  ٩

  شركة البركة للتأمين التكافلي  ١٠

  شركة التأمين األردنية  ١١

  شركة التأمين اإلسالمية  ١٢

   العربيةشركة التأمين العامة  ١٣

  شركة التأمين الوطنية  ١٤

  شركة الشرق األوسط للتأمين  ١٥

  شركة الشرق العربي للتأمين  ١٦

  شركة الضامنون العرب  ١٧

  شركة العرب للتأمين  ١٨

  شركة القدس للتأمين  ١٩

  )ميد غلف(شركة المتوسط والخليج للتأمين   ٢٠

  شركة المجموعة العربية األوروبية للتأمين  ٢١

  ركة النسر العربي للتأمينش  ٢٢

  شركة الواحة للتأمين  ٢٣

  شركة اليرموك للتأمين  ٢٤

  )داركم(شركة تأمين القروض السكنية   ٢٥

  شركة جراسا للتأمين  ٢٦

  شركة دلتا للتأمين  ٢٧

  شركة فيالدلفيا للتأمين  ٢٨
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  )٢(ملحق 

  االستبانة
  جامعة جدارا

  كلية الدراسات االقتصادية واإلدارية

  المحاسبةقسم 

  استبانة تبين معرفة دور لجنة التدقيق في تحسين وظيفة التدقيق الداخلي

  في شركات التأمين األردنية

  ،أخي الكريم، أختي الكريمة

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،

دور لجنة التدقيق   " الغرض األساسي منها إنجاز دراسة تحت عنوان         ،نضع بين يديك هذه االستبانة      

 تحتوي علـى مجموعـة مـن        وهي،  "ن وظيفة التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية       في تحسي 

 الـداخليين،  نتعزيـز اسـتقاللية المـدققي   :  هي، موزعة على ثالثة مجاالت    ،فقرة) ٤٣(األسئلة وعددها   

يـك  ومراجعة أنشطة التدقيق الداخلي، وتحسين خطة عمل التدقيق الداخلي السنوية، وقد وقع اختيارنا عل             

 والمطلوب منك أن تقرأ كل فقرة من فقرات االستبانة ثم تـضع إشـارة               ،لتكون أحد أفراد عينة الدراسة    

)ü (مقابل كل فقرةعند الدرجة التي تعبر عن رأيك .  

 ونؤكد لـك أن إجابتـك علـى         ،ال ضرورة لكتابة اسمك أو وضع أي إشارة تدل على شخصيتك            -

  . لغايات البحث العلمي فقط هيالفقرات

-  ال تنسفقرة من فقرات االستبانة أي .  

  شاكراً لكم حسن تعاونكم واقبلوا فائق االحترام والتقدير
    

  :الباحث  

  نبيه توفيق أحمد المرعي  

  ٠٧٩٩٠٥٦٣٨٦: ت  

  ٠٧٧٦٦٠٨٩٠٥٥  

  E_mail: nabh193@yahoo.com 
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 ١٢١

  

  شخصيةبيانات : القسم األول

   مدقق داخليq  اخلي مدير التدقيق الدq   عضو لجنة تدقيقq:   الوظيفة

  q اذكرها( أخرى (.......................  

   دكتوراهq   ماجستيرq   دبلوم دراسات علياq   بكالوريوسq:   المؤهل العلمي

  q اذكرها( أخرى (.......................  

   اقتصادq   مالية ومصرفيةq   محاسبةq:  التخصص العلمي

  q اذكرها( أخرى (.......................  

   سنوات١٠ – ٥ من q   سنوات٥ أقل من q:  الخبرة العملية في مجال التدقيق

    q سنة١٥-١١ من   q سنة٢٠-١٦ من   

    q سنة٢٠ أكثر من   qال يوجد   

   الq   نعمq:   هل تحمل شهادات مهنية؟
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 ١٢٢

  : بيانات متغيرات الدراسة-القسم الثاني

  لية التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية؟ما دور لجنة التدقيق في تعزيز استقال: المجال األول 

 الفقرة الرقم 
موافق 

 جداً
 حيادي موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

تتابع لجنة التدقيق مدى استجابة اإلدارة لمالحظات المدقق         -١

 الداخلي واإلجراءات المتخذة بشأنها

     

علومـات  تتأكد لجنة التدقيق من عدم إخفاء اإلدارة ألي م         -٢

  عن المدقق الداخليالزمة ألداء مهام التدقيق

     

تتأكد لجنة التدقيق من وجود هيكل تنظيمي لدائرة التدقيق          -٣

 الداخلي تحدد فيها المهام والوظائف

     

تقوم لجنة التدقيق بتقييم الكفاءات الموجـودة فـي دائـرة            -٤

 التدقيق الداخلي

     

 المدققين الداخليين ال يـشاركون  نمن أتتأكد لجنة التدقيق    -٥

 بأعمال تنفيذية داخل    يقومونفي أي أنشطة أو عالقات أو       

 الشركة

     

أن موقع دائرة التدقيق الداخلي يقع      من  تتأكد لجنة التدقيق     -٦

 ا ويسمح لها يعزز من استقالليته بشكلفي الهيكل التنظيمي

 ابالقيام بواجباته

     

من وجود دليل مكتوب لدائرة التـدقيق       تتأكد لجنة التدقيق     -٧

 الداخلي

     

يقوم المدقق الداخلي بإبالغ لجنة التدقيق عن أي ضـغوط           -٨

 يتعرض لها من أي جهة كانت

     

تتأكد لجنة التدقيق من قيام إدارة التدقيق الداخلي باإلشراف  -٩

 الكافي على أعمال التدقيق الداخلي

     

إبالغ مجلس اإلدارة بتصحيح أي أخطاء تقوم لجنة التدقيق ب -١٠

 أشار إليها المدقق الداخلي

     

      تهتم لجنة التدقيق بتوصيات المدقق الداخلي -١١

تطلب لجنة التدقيق من مجلس اإلدارة أسباب عدم تبنـي           -١٢

 توصيات المدقق الداخلي
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 ١٢٣

 الفقرة الرقم 
موافق 

 جداً
 حيادي موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

كفاءة تتابع لجنة التدقيق قيام إدارة التدقيق الداخلي بتحسين       -١٣

 وفاعلية وجودة خدمات دائرة التدقيق الداخلي

     

فر في مدير دائرة    اتضع لجنة التدقيق شروطاً يجب أن تتو       -١٤

 كأن يكون لديه مؤهل علمي حده األدنى        ،التدقيق الداخلي 

 أو عـدد    ، أو شهادة مهنية معينة     األولى الشهادة الجامعية 

 كاٍف من سنوات الخبرة المهنية

     

ابع لجنة التدقيق قيام إدارة التدقيق الداخلي بتوفير برامج         تت -١٥

لتطوير قدرات العاملين ووجود سياسات لتطوير المـوارد        

 البشرية في دائرة التدقيق الداخلي

     

ق الـداخلي  مـوظفي التـدقي  تتأكد لجنة التدقيق من التزام      -١٦

 خالقيات المهنةبأ

     

 في اختيار وتعيـين مـدير   تقوم لجنة التدقيق بدور رئيسي   -١٧

 دائرة التدقيق الداخلي وتحديد أتعابه وعزله

     

تتحرى لجنة التدقيق عن عدم وجود أي عالقات وظيفية أو     -١٨

استثمارات تخص األقارب المباشـرين لمـدير التـدقيق         

 الداخلي في الشركة لضمان حياديته في عمله

     

 المدقق الـداخلي    تضمن لجنة التدقيق عدم االستغناء عن      -١٩

 نتيجة تمسكه بوجهة نظر صحيحة تخالف رأي اإلدارة
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 ١٢٤

  داخلي في شركات التأمين األردنية؟لجنة التدقيق في مراجعة أنشطة التدقيق الما دور : المجال الثاني

 الفقرة الرقم 
موافق 

 جداً
 حيادي موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

مل تتضمن النشاطات التي يجب   تحتفظ لجنة التدقيق بجداول ع     -١

تدقيقها والمواعيد التي سوف تبدأ بها عملية التدقيق، والوقـت          

 )برامج التدقيق(المقدر لعملية التدقيق 

     

تتحقق لجنة التدقيق من أن إدارة التدقيق الداخلي تتابع النواحي   -٢

 الرقابية على السجالت والتقارير المالية

     

قيق من أن المدققين الداخليين قد أفصحوا عـن       تتأكد لجنة التد   -٣

 جميع الحقائق التي عرفوها أثناء قيامهم بواجباتهم

     

تتحقق لجنة التدقيق من أن الخطـط والبـرامج والـسياسات            -٤

 المطبقة في دائرة التدقيق الداخلي تتفق مع القوانين واألنظمة

     

الداخلي توفر تعليمات تتحقق لجنة التدقيق من أن إدارة التدقيق  -٥

مكتوبة توضح السياسات واإلجـراءات واإلرشـاد للمـدققين         

 الداخليين

     

تتأكد لجنة التدقيق من قيام إدارة التدقيق الداخلي بمناقشة نتائج        -٦

 وتوصيات عملية التدقيق مع المستويات اإلدارية المختلفة

     

الداخلي بالـسياسات   تتأكد لجنة التدقيق من التزام قسم التدقيق         -٧

 والقرارات اإلدارية واألنظمة والقوانين

     

تتابع لجنة التدقيق المالحظات والتوصيات التي تم اإلبالغ عنها  -٨

 من قبل قسم التدقيق الداخلي

     

تتأكد لجنة التدقيق من أن اإلجراءات التصحيحية المناسبة قد تم  -٩

 اتخاذها من قبل الجهات المعنية

     

تبحث لجنة التدقيق مع المدقق الـداخلي مـستوى األخطـاء            -١٠

 وحاالت الغش التي تكتشف أثناء عملية التدقيق وكيفية معالجتها

     

تدرس لجنة التدقيق مقترحات المدقق الداخلي حـول تعـديل           -١١

 السياسات المحاسبية المتبعة داخل الشركة

     

مدقق الداخلي للتنسيق فـي     تعقد لجنة التدقيق اجتماعات مع ال      -١٢

 المجاالت التي تغطيها عملية التدقيق في جميع مراحلها
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  ما دور لجنة التدقيق في تحسين خطة عمل التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية؟: المجال الثالث

 الفقرة الرقم 
موافق 

 جداً
 حيادي موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

دقيق المشورة والمساعدة من خارج الشركة في       تطلب لجنة الت   -١

حالة عدم توفر المهارات والتخصصات والمعرفة في دائـرة         

 التدقيق الداخلي

     

تقترح لجنة التدقيق أي تحسينات لتطوير فعالية األنظمة وزيادة     -٢

 الكفاءة اإلنتاجية في دائرة التدقيق الداخلي

     

دير التدقيق الداخلي بإجراء أي     تطلع لجنة التدقيق على قيام م      -٣

 تغيير في المجال الذي يعمل فيه المدققون الداخليون دورياً

     

تطلع لجنة التدقيق على الخطط المعتمدة لعملية التدقيق من قبل   -٤

 إدارة التدقيق الداخلي

     

تتابع لجنة التدقيق تصميم وتنفيذ إجـراءات تـدقيق إضـافية            -٥

 قيتها للمخاطر التي قد تواجه الشركةتستجيب طبيعتها وتو

     

تتأكد لجنة التدقيق من وجود نظام فعال لتقارير التدقيق الداخلي  -٦

 يضمن توفير البيانات والمعلومات

     

تتأكد لجنة التدقيق من أن إدارة التدقيق الداخلي تتابع تطبيـق            -٧

ييـرات  برنامج التدقيق المعد سابقاً ومتابعة أي مخالفات أو تغ        

 طرأت على البرنامج

     

تشرف لجنة التدقيق على تطوير جودة التدقيق الداخلي ومتابعة    -٨

برامج التحسين بما يغطي كافة أنشطة التدقيق الداخلي وتراقب    

 كذلك استمرار فعاليتها

     

تدرس لجنة التدقيق خطة عمل المدقق الداخلي ومدى توافقهـا     -٩

 مع أهداف الشركة
     

تتأكد لجنة التدقيق من توفر التسهيالت الالزمة لتمكين المدقق          -١٠

 الداخلي من القيام بمهمته دون معوقات
     

 مـصاعب    أي فـي دقيق الداخلي   تناقش لجنة التدقيق مدير الت     -١١

  المدققين الداخليين خالل تنفيذ عملية التدقيقتواجه
     

 قضايا   أي فييق الداخلي   تقوم لجنة التدقيق بمناقشة مدير التدق      -١٢

 جوهرية قد تظهر خالل العام
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  )٣(ملحق 

  أسماء محكمي أداة الدراسةقائمة   
  جهة العمل  التخصص  االسم  تسلسل

  جامعة عمان العربية محاسبة  بشير البنا. د. أ  -١

  جامعة اليرموك محاسبة  تركي راجي الحمود. د. أ  -٢

  جامعة جدارا محاسبة   القاضي يوسفحسين. د. أ  -٣

  األكاديمية العربية  محاسبة  خالد أمين عبد اهللا. د. أ  -٤

  جامعة اليرموك محاسبة  أحمد محمد العمري. د  -٥

  جامعة اليرموك محاسبة  جمال البدور. د  -٦

  جامعة جدارا محاسبة  رشا حماده. د  -٧

  جامعة اليرموك محاسبة  عبير خوري. د  -٨

  عة عمان العربيةجام محاسبة  علي الدوعجي. د  -٩

  جامعة آل البيت محاسبة  رحاحله ياسين محمد . د  -١٠

  جامعة جدارا محاسبة  محمد المومني. د  -١١

  جامعة عمان العربية محاسبة  محمد مجيد سليم. د  -١٢
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