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ملخ�ص الدرا�سة

�أجريت هذه الدرا�سة ملعرفة مدى ت�أثري حوكمة ال�شركات على جودة التدقيق يف االردن،
ولتحقيق ذلك مت ا�ستخدام املعلومات الواردة يف التقارير املالية املن�شورة لل�شركات امل�ساهمة العامة
اخلدمية االردنية واملدرجة يف �سوق عمان املايل للعام  2010والبالغ عددها (� )68شركة .ومت
ا�ستخدام العديد من املتغريات امل�ستقلة كـ(وجود جلنة تدقيق يف نظام ال�شركة ،عدد االع�ضاء
غري التنفيذين(امل�ستقليني) يف جمل�س ادارة ال�شركة ،جمموع املوجودات ،عمر ال�شركة ،ومعدل
املديونية) والتي تقي�س حوكمة ال�شركات ،كما ا�ستخدمت ن�سبة اتعاب املدقق اخلارجي كمتغري
لقيا�س جودة التدقيق اخلارجي لهذه ال�شركات .ولتحليل البيانات والو�صول للنتائج مت ا�ستخدام
برنامج التحليل االح�صائي  SPSSومنوذج االنحدار املتعدد.
وتو�صلت الدرا�سة اىل �أن ال�شركات امل�ساهمة العامة اخلدمية االردنية ال تلتزم بتطبيق
مبادئ احلوكمه ،كما ان ان هناك عالقة ايجابية ذات داللة اح�صائية بني حوكمة ال�شركات وجودة
التدقيق اخلارجي ،وان هناك عالقة ايجابية ذات داللة اح�صائية بني احلوكمة وجودة التدقيق
اخلارجي يعزى حلجم ال�شركة ،و�أخرياً ال يوجد فروقات ذات داللة اح�صائية لتاثري احلوكمة على
جودة التدقيق اخلارجي يف ال�شركات امل�ساهمة العامة اخلدمة االردنية تعزى لعمر ال�شركة.
الكلمات املفتاحية :تدقيق احل�سابات ،حوكمة ال�شركات.
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Abstract
The effect of corporate governance on audit quality in Jordan This study
was conducted to investigate the effect of corporate governance on the audit
quality in Jordan. this study is applied on service company listed on Amman
Stock Exchange for the year 2010, which constitute of (68) public service
companies.
To achieve study objective, the information from annual reports of these
companies was used, as many independent variables as (existence of an audit
committee in the company, the number of members of non-executives in the
Board of Directors of the company, total assets, the company›s life, and the
debt ratio) used as measure od corporate governance. And the proportion
of the external auditor›s fees as used as adependent variable to measure the
external audit of these companies. In addition multiple regression analysis
used to test hypothesis and reach the finding.
The study found that there is little application of corporate governance
in service company, and there is a significant positive relationship between
corporate governance and the quality of the external audit, as well as a
positive relationship between impact of corporate governance and the quality
of external audit affected by company size, finally, there is no statistically
significant relationship between the impact of corporate governance on the
quality of the external audit attributable to the company›s life.
Keywords: auditing, corporate governance

املـقـدمـــة
لقد ازداد االهتمام يف ال�سنوات االخرية املا�ضية مبفهوم حوكمة ال�شركات يف العديد من
املجاالت واهمها االقت�صادية خا�صة بعد دخول الكثري من الدول يف ع�ضوية منظمة التجارة العاملية
.ً) مما اوجد قدرا كبريا من التناف�س بني ال�شركات حملياً ودولياWTO(
كما �شكل ظهور االزمات املالية العاملية جدالً وا�سعاً حيث كرثت الت�سا�ؤالت ملعرفة ا�سباب
 ومبا ان اال�ستثمار العاملي يف ا�سواق،ظهور هذه االزمات وحماولة التقليل منها او الق�ضاء عليها
املال يف تزايد م�ستمر فان ذلك يحتم على ال�شركات اتباع قوانني ومبادئ حتكم عملها مثل مبادئ
.)2010،حوكمة ال�شركات(�ستيتية
ولقد ازداد االهتمام بتطبيق احلوكمة م�ؤخراً يف االردن وذلك من خالل و�ضع الت�شريعات
واالنظمة اخلا�صة بحوكمة ال�شركات والتي تن�سجم مع القوانني والت�شريعات املحلية والعمل على
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ن�شر ثقافة تطبيق مبادئ احلوكمة لزيادة الثقة باالقت�صاد الوطني.
ومن املظاهر االيجابية للحوكمة يف االردن ان القانون يكفل احلقوق اال�سا�سية حلملة اال�سهم
مثل امل�شاركة يف توزيع االرباح واالطالع على املعلومات اخلا�صة بال�شركة ،اما بالن�سبة للمظاهر
ال�سلبية فهي تتمثل يف عدم وجود ف�صل قانوين بني م�س�ؤوليات املدراء التنفيذيني داخل جمل�س
االدارة واملدراء غري التنفيذيني ،كما ان االجراءات املتبعة يف تعيني اع�ضاء اللجان املختلفة يف
ال�شركات مثل اع�ضاء جلنة التدقيق تفتقر لل�شفافية(اجلازي)2011،
ومن جهة اخرى يلعب التدقيق دوراً هاماً يف احلياة االقت�صادية حيث يعترب تقرير املدقق
اخلارجي ملخ�صاً كامالً وافياً عن معلومات هامة ت�ؤكد ن�شاط وا�ستمرارية ال�شركة لفرتة زمنية
حمددة.
كا اثبتت الدرا�سات ال�سابقة ان هناك عالقة كبرية بني حوكمة ال�شركات والتدقيق اخلارجي
لل�شركة مما ي�ضمن حلملة اال�سهم االطمئنان على الو�ضع االقت�صادي لل�شركة وا�ستخدام القوائم
املالية املدققة يف اتخاذ القرارات كدرا�سة (ابو قمر )2010 ،والتي تو�صلت اىل ان دور جلان
التدقيق يف حوكمة ال�شركات امل�ساهمة العامة االردنية هو دور ايجابي وهام وي�سعى للحفاظ على
حقوق ا�صحاب امل�صالح وحمايتها.
�أهمية الدرا�سة
تنبع �أهمية من خالل االنهيارات التي حدثت يف كربى ال�شركات االمريكية مثل �شركة Enron
وغريها وترجع اهم ا�سباب هذه االنهيارات اىل الف�ساد االداري واملحا�سبي ب�صفه عامه والف�ساد
املايل ب�صفه خا�صة مع مراعاة ان الف�ساد املحا�سبي يرجع يف احد جوانبه الهامة اىل النق�ص يف
جودة التدقيق ،كما وتنبع اهمية هذه الدرا�سة كونها تقدم معلومات �شاملة ملفهوم احلوكمة والذي
�شاع ا�ستخدامه يف الفرتة االخرية خا�صة بعد ظهور االزمات املالية احلالية ،والقاء ال�ضوء على
�آلية عمل احلوكمة واهميتها ودورها يف حماية ا�صحاب امل�صالح وفاعلية التدقيق اخلارجي على
ال�شركات امل�ساهمة العامة اخلدمية االردنية ومدى عالقتها باحلوكمة حيث ت�ضمن حلملة اال�سهم
ال�شفافية وال�صدق يف االف�صاح عن جودة التقارير املالية والو�ضع املايل لل�شركة.
�أهداف الدرا�سة
تهدف هذه الدرا�سة اىل بيان اثر حوكمة ال�شركات على جودة التدقيق يف االردن وذلك من
خالل:
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�أوالً :معرفة مدى التزام ال�شركات امل�ساهمة العامة اخلدمية بتطبيق مفهوم احلوكمة.
ثانياً :معرفة مدى ت�أثري حوكمة ال�شركات على جودة التدقيق يف ال�شركات امل�ساهمة العامة
اخلدمية االردنية.
ثالثاً :هل يختلف ت�أثري احلوكمة على جودة التدقيق ب�إختالف (حجم ال�شركة ،عمر ال�شركة).
االطار النظري للدرا�سة
�أوالً :مفهوم حوكمة ال�شركات Corporate Governance
تعددت ترجمة م�صطلح ( )Corporate Governanceمن قبل الباحثني العرب فمنهم
من ا�ستخدم (حوكمة ال�شركات) مثل (�سليمان )2006،و (حماد )2005،و (يو�سف)2003،
و(لطفي .)2002،ومنهم من ا�ستخدم (التحكم امل�ؤ�س�سي) مثل (جمعة )2004،و (مطر)2003،
و (اخلاروف )2001،يف حني مت ا�ستخدام (احلاكمية امل�ؤ�س�سية) من البع�ض ومنهم (مطر
ونور )2007،و (�أبو زر )2006،و (الفار )2006،و (الهنيني.)2004،
وقد بينت درا�سة (ال�سيد علي� )2008 ،أن جممع اللغة العربية يف م�صر قد �أعتمد ترجمة
م�صطلح ( )Corporate Governanceبحوكمة ال�شركات.
�أما فيما يتعلق بتعريف حوكمة ال�شركات ف�أنه ال يوجد �أتفاق عام حول التعريف ،حيث ان
هناك العديد من التعريفات حلوكمة ال�شركات يورد الباحث منها:
فقد عرفت ( )Cadbury Reportاحلوكمة يف تقريرها ال�صادر �سنة  1992على �أنها النظام
الذي يتم من خالله توجيه ومراقبة ال�شركات(.)Rossouw et al, 2002
وقد عرفها البع�ض  (2000) Demirag, I., et alب�أنها (جمموعة من العالقات التعاقدية
التي تربط بني �إدارة ال�شركات وم�ساهميها و�أ�صحاب امل�صالح فيها ،وذلك من خالل �إيجاد
الإجراءات والهياكل التي ت�ستخدم لإدارة �شئون ال�شركة ،وتوجيه �أعمالها من �أجل �ضمان تعزيز
الأداء والإف�صاح وال�شفافية وامل�ساءلة بال�شركة ،وتعظيم الفائدة للم�ساهمني على املدى الطويل ،مع
مراعاة م�صالح الأطراف املختلفة).
�أما  )2003( Mathiesenفقد عرفها على (�أنها اال�سلوب الذي يبحث يف كيفية �ضمان
�أو حتفيز االدارة الر�شيدة والتنب�ؤ يف ال�شركات امل�ساهمة العامة من خالل �آليات مثل العقود
والت�شريعات او ت�صاميم الهياكل التنظيمية .وغالباً ما يكون ذلك حم�صوراً يف حت�سني الأداء املايل
مثل :حتقيق �أف�ضل عائد على اال�ستثمار).
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كما عرفها معهد املدققني الداخليني االمريكيني ( )IIA, 2003على �أنها االجراءات التي
تتم من قبل �أ�صحاب امل�صالح الدارة خماطر ال�شركة ل�ضمان حتقيق �أهدافها.
وعرفها الكاتبان  )2004( Monks and Minowعلى انها العالقة بني االطراف (جمل�س
االدارة ،االدارة التنفيذية ،امل�ساهمني) التي ت�ؤدي �إىل حتديد توجه الإدارة و�أداء ال�شركة.
�أما  )2006( Coleman and Biekpeفقد عرفا حوكمة ال�شركات على انها جمموعة
من النظم واالجراءات التي تعظم املناخ التنظيمي لل�شركة مما يعظم االداء املايل ويقوي املركز
التناف�سي لل�شركة.
�أما املعهد االوروبي حلوكمة ال�شركات ( )ECGI, 2007على �أنها القواعد والعالقات والنظم
والعمليات املطبقة داخل ال�شركة واملن�صو�ص عليها من قبل اجلهات الرقابية ،وذلك لغايات حتقيق
�أهدافها.
�أما منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ( )OECD, 2004فقد عرفت حوكمة ال�شركات
على �أنها جمموعة العالقات بني �إدارة ال�شركة وجمل�س الإدارة وامل�ساهمني فيها واالطراف ذات
العالقة بال�شركة والتي يتم بوا�سطتها تو�ضيح �أهداف ال�شركة ،والو�سائل التي حتقق هذه االهداف
ومتابعة حتقيقها ،لذا ف�إن احلوكمة اجليدة هي التي توفر احلوافز املنا�سبة ملجل�س االدارة واالدارة
التنفيذية لتحفيزهم نحو حتقيق هذه االهداف.
اما البنك املركزي االردين (دليل احلاكمية )2007،والذي �أعتمد تعريف منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية ،فقد عرفت حوكمة ال�شركات على �أنها جمموعة من العالقات ما بني االدارة
التنفيذية ،وجمل�س االدارة ،امل�ساهمني ،و�أ�صحاب امل�صالح الآخرين ،كما �أنها تبني الآلية التي
تو�ضح من خاللها �أهداف امل�ؤ�س�سة والو�سائل لتحقيق تلك الأهداف ومراقبة حتقيقها.
ويرى الباحث من خالل التعريفات ال�سابقة حلوكمة ال�شركات ترتكز حول عدة حماور
�أ�سا�سية هي:
•�إحتوائه للعديد من االبعاد �سواء االقت�صادية او القانونية او االجتماعية او االخالقية.
•�إيجاد االجراءات والهايكل امل�ستخدمة الدارة ومراقبة ال�شركة وتوجيه اعمالها من اجل
�ضمان حتقيق م�صالح كل االطراف املرتبطة بها من م�ساهمني ومديرين.
•تنظيم العالقات واملمار�سات بني خمتلف اجلهات ذات ال�صلة بال�شركة.
•ال�سعي لتحقيق �أهداف ال�شركة وتعظيم قيمتها من خالل اال�ستغالل الكفء والفعال
ملواردها املتاحة.
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�أهداف حوكمة ال�شركات

ت�سعى حوكمة ال�شركات �إىل حتقيق جمموعة من االهداف منها:
 .1منع التالعب والتحريف واخلداع وعدم متاثل املعلومات يف القوائم املالية من خالل
�آليات الرقابة وال�سيطرة على كافة الوحدات االقت�صادية وحتقيق م�صالح كافة االطراف (علي
و�شحاتة.)2007،
 .2حماية حقوق �أ�صحاب امل�صالح وخا�صة امل�ساهمني ب�شكل م�ستمر وعلى املدى الطويل،
بحيث يتم حتقيق �أف�ضل منافع اقت�صادية لهم ،وبحيث يح�صل كل م�ساهم على حقه بالت�صويت
على قرارات ال�شركة (.)Ontario,2003
 .3توجيه االقت�صاد يف الدول النامية من خالل برناجمها اال�صالحي واعادة هيكلة انظمتها
والعناية باجلودة وحتقيق العوائد االقت�صادية املجزية ،حيث ان تلك اال�صالحات ميكن ان ت�ؤثر
ايجابياً على اداء ال�شركات يف اال�سواق املالية من حيث حجم التداول وا�سعار اال�سهم ومن خالل
الثقة التي ميكن ان تن�ش�أ بني االطراف املتعاملة (بن جمعة.)2006،
 .4زيادة الثقة يف جناح عمليات اخل�صخ�صة وحتقيق الدولة الف�ضل العوائد على ا�ستثماراتها
وخلق فر�ص العمل وزيادة التنمية االقت�صادية (قباجة.)2008،
 .5حت�سني �إدارة ال�شركة من خالل م�ساعدة مديري وجمال�س ادارة ال�شركات على تطوير
ا�سرتاتيجية �سليمة لل�شركة ،و�ضمان اتخاذ قرارات الدمج او اال�ستحواذ على ا�س�س �سليمة .وهذا
ي�ساعد على حت�سني كفاءة ادارة ال�شركة (.)Maureen,2004
 .6و�ضع االنظمة التي يتم مبوجبها ادارة ال�شركة وفقاً لهيكل تنظيمي يحدد توزيع كل من
احلقوق وامل�س�ؤوليات لكل من االدارة التنفيذية وجمل�س االدارة وامل�ساهمني (العبد.)2006،
 .7قيا�س مدى كفاءة ا�سواق را�س املال ب�إعتبارها من اهم املعايري التي ميكن من خاللها
تنفيذ مثل هذا القيا�س (قباجة.)2008،
 .8رفع م�ستويات االداء كالربحية والقيمة ال�سوقية وتقليل املخاطر مما يرتتب عليه دفع
عملية التنمية االقت�صادية (.)Institutional Shareholders Services,2005
�أهمية حوكمة ال�شركات

نتيجة لف�ضائح ال�شركات العمالقة ،وما تبعها من حاالت �إفال�س وانهيار ،فقدت معظم
ال�شركات العامة ثقة غالبية املجتمع ،واقرتن ال�شك مب�ستوى جمال�س �إدارتها من حيث الكفاءة
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والنزاهة والأداء ،وظهر قلق امل�ساهمني ب�ش�أن فعالية اللجان التابعة للمجل�س ،و�آلية اختيار املديرين
التنفيذيني وكبار املوظفني وحتديد رواتبهم ،وكيفية االلتزام باملعايري والإجراءات املحا�سبية ،كما
زاد الت�سا�ؤل عن فعالية نظم الرقابة الداخلية وكفاية معايري املحا�سبة واملراجعة ومدى ا�ستقالل
املراجعني� ،إن عدم توافر �شفافية املعلومات ب�ش�أن كل الأمور والإجراءات الإدارية واملالية املت�صلة
بال�شركة ،وعدم �إتاحة الفر�صة للم�ساهمني واملجتمع مل�ساءلة الإدارة ،كل ذلك فتح الباب �أمام
الف�ساد الإداري والقرارات غري النزيهة ،مما �أدى بدوره �إىل الف�ضائح املالية ،وال يعني االعرتاف
بعدم النزاهة والكفاءة يف حق الإدارات العليا لبع�ض ال�شركات امل�ساهمة �أن هذا هو واقع جميع
ال�شركات العامة يف الأ�سواق العاملية واملحلية ،ولي�س من �شك �أن هذا ال�ضعف يف الثقة ،يتطلب
مزيداً من ال�شفافية والرقابة وامل�ساءلة على ال�شركات لذا حظيت حوكمة ال�شركات ب�أهمية كبرية
يف الآونة الأخرية و�أ�صبحت حقيقة حتمية ينبغي على الدول االلتزام بها وو�ضع قواعد و�آليات
لتنظيم عمل ال�شركات ،ولعل �أهم ما ي�ؤكد احلاجة �إىل احلوكمة و�إيجادها وت�أ�سي�سها هو وجود كثري
من الدوافع التي ميكن تلخي�صها على النحو التايل(دحدوح و�آخرون:)2008،
 الف�صل بني امللكية والإدارية والرقابة على االداء.�إيجاد الهيكل الذي تتحدد من خالله �أهداف ال�شركة ،وو�سائل حتقيق تلك الأهداف،ومتابعة الأداء.
عدم اخللط بني املهام وامل�س�ؤوليات اخلا�صة باملديرين التنفيذيني ،ومهام جمل�س الإدارةوم�س�ؤوليات �أع�ضائه.
 تقييم �أداء الإدارة العليا وتعزيز امل�ساءلة ورفع درجة الثقة وال�شفافية.متكني ال�شركات من احل�صول على متويل من جانب عدد �أكرب من امل�ستثمرين املحلينيوالأجانب.
�إمكانية م�شاركة امل�ساهمني ،واملوظفني ،والدائنني ،واملقرت�ضني ،واال�ضطالع بدور املراقبنيبالن�سبة لأداء ال�شركات.
جترب العوملة العديد من ال�شركات على دخول الأ�سواق املالية العاملية وبالتايل تواجهمناف�سة �أكرب ،وقد �أدى هذا �إىل �إعادة الهيكلة ،ووجود دور �أكرب الندماج ال�شركات
وعمليات اال�ستحواذ والتو�سع يف الأ�سواق لتحقيق ال�سيطرة على ال�شركات ،ويف ظل النظام
االقت�صادي الذي يزداد عوملة ف�إن ال�شركات يف حاجة �إىل دخول �أ�سواق املال املحلية
والعاملية من �أجل ر�أ�س املال واال�ستثمار ،وجودة حوكمة ال�شركات �أ�صبحت �أكرث من ذي
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قبل املعيار لال�ستثمار والإقرا�ض .وقواعد حوكمة ال�شركات عامل وا�ضح ي�ضعه امل�ستثمرون
امل�ؤ�س�سون يف اعتبارهم عند القيام باتخاذ قرارات خا�صة باال�ستثمار وخماطر امللكية،
كما �أن امل�ستثمرين الدوليني مقتنعون ب�أن احلوكمة تقلل من املخاطر وت�شجع الأداء و�أن
م�شاركة امل�ساهمني حتفز جمال�س الإدارة على حتقيق عوائد �أكرب على املدى البعيد(�شحاتة
وعلي.)2007،
يت�ضح مما �سبق �أن حلوكمة ال�شركات �أهمية كبرية بالن�سبة لل�شركات ،وبالن�سبة للم�ساهمني
وذلك كما يلي(عالم:)2009،
�أ� -أهمية احلوكمة بالن�سبة لل�شركات:
متكن من رفع الكفاءة االقت�صادية من خالل و�ضع �أ�س�س للعالقة بني مديري ال�شركةوجمل�س الإدارة وامل�ساهمني.
 تعمل على و�ضع الإطار التنظيمي الذي ميكن من خالله حتديد �أهداف ال�شركة و�سبلحتقيقها من خالل توفري احلوافز املنا�سبة لأع�ضاء جمل�س الإدارة ،والإدارة التنفيذية لكي يعملوا
على حتقيق �أهداف ال�شركة التي تراعي م�صلحة امل�ساهمني.
 ي�سهم تطبيق قواعد احلوكمة يف حت�سني �سبل �إدارة ال�شركات من خالل(عالم:)2009،•و�ضع ا�سرتاتيجية ال�شركة.
•الت�أكد من �أن االندماج �أو اال�ستحواذ يتم لزيادة كفاءة ال�شركة.
•حتفيز املديرين والعاملني على �أداء عملهم بكفاءة وفاعلية.
ت�ؤدي �إىل االنفتاح على �أ�سواق املال العاملية وجذب قاعدة عري�ضة من امل�ستثمرين لتمويلامل�شاريع التو�سعية.
حتظى ال�شركات التي تطبق احلوكمة بزيادة ثقة امل�ستثمرين ،لأن تلك القواعد ت�ضمنحماية حقوقهم.
ب� -أهمية احلوكمة بالن�سبة للم�ساهمني(�شحاتة وعلي:)2007،
ت�ساعد يف �ضمان احلقوق لكافة امل�ساهمني مثل حق الت�صويت ،حق امل�شاركة يف القراراتاخلا�صة ب�أي تغريات جوهرية قد ت�ؤثر على �أداء ال�شركة يف امل�ستقبل.
الإف�صاح الكامل عن �أداء ال�شركة والو�ضع املايل والقرارات اجلوهرية املتخذة من قبلالإدارة العليا ي�ساعد امل�ساهمني على حتديد املخاطر املرتتبة على اال�ستثمار يف هذه
ال�شركات.
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وباخت�صار� ،أ�صبحت قواعد حوكمة ال�شركات يف كافة �أنحاء العامل �أداة قوية جلذب
اال�ستثمارات ولدفع عجلة التنمية على م�ستوى الدول ،ولتخفي�ض درجة املخاطر املتعلقة بالف�ضائح
املالية والإدارية التي تواجهها ال�شركة ،حيث ي�ؤدي االلتزام بقواعد احلوكمة �إىل زيادة درجة كفاءة
�أداء ال�شركة مما ينعك�س على معدالت الربحية ،وزيادة قدرة ال�شركة على املناف�سة العاملية وفتح
�أ�سواق جديدة ،وزيادة ال�شفافية والدقة يف التقارير املالية مما يرتتب عليه زيادة ثقة امل�ستثمرين
بها ،واعتمادهم عليها يف اتخاذ القرارات االقت�صادية ،وهذا كله ي�ؤدي �إىل زيادة معدالت النمو
وحتقيق التنمية االقت�صادية وزيادة فر�ص العمل والت�شغيل يف املجتمع واال�سهام يف حل م�شكلة
البطالة التي تعاين منها معظم دول العامل(دحدوح و�آخرون.)2008،
ثاني ًا :مفهوم التدقيق و�أهميته
مفهوم تدقيق احل�سابات

يعترب مو�ضوع تدقيق احل�سابات من املوا�ضيع القدمية التي مت تناولها ب�شكل وا�سع والذي
تعر�ض لتطورات كبرية عرب الزمن ،فكلمة تدقيق ( )Auditم�شتقة من اللغة الالتينية ()Audir
والتي تعني ( )hearي�ستمع ،فقد عرف التدقيق ب�أنه «عملية منتظمة للح�صول على القرائن املرتبطة
بالعنا�صر الدالة على االحداث االقت�صادية وتقييمها بطريقة مو�ضوعية لغر�ض الت�أكد من درجة
م�سايرة هذه العنا�صر للمعايري املو�ضوعية ،ثم تو�صيل نتائج ذلك اىل االطراف املعنية(املطارنة،
.»)2006
كما عرف (احلدرب)2010 ،تدقيق احل�سابات ب�أنه «عبارة عن فح�ص االنظمة الرقابية
والبيانات وامل�ستندات وكذلك الدفاتر املحا�سبية اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة او املنظمة فح�صاً نظامياً
ومطابقاً للموا�صفات واملعايري العاملية املعرتف بها ،واخلروج من هذا الفح�ص براي منطقي
وحمايد يدل داللة وا�ضحة عن مدى تطابق القوائم املالية للمن�شاة او امل�ؤ�س�سة ملا هو موجود على
ار�ض الواقع».
كما عرف (م�سعد واخلطيب)2009،تدقيق احل�سابات ب�أنه عملية منظمة ،جلمع وتقييم �أدلة
وقرائن �إثبات عن (افرتا�ضات) بوقائع و�أحداث �إقت�صادية بطريقة مو�ضوعية وذلك ملعرفة مدى
�صحة هذه االفرتا�ضات ،ومدى مت�شيها مع املعايري املحددة و�إي�صال نتيجة ذلك �إىل االطراف
املعنية (م�ستخدمي املعلومات).
كما وعرفها (دحدوح والقا�ضي)2009 ،ب�أنها عملية منظمة ومنهجية جلمع االدلة والقرائن
وتقوميها ب�شكل مو�ضوعي ،التي تتعلق بنتائج االن�شطة واالحداث االقت�صادية وذلك لتحديد مدى
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التوافق والتطابق بني هذه النتائج واملعايري املقرره وتو�صيل ذلك اىل االطراف املعنية.
ومن خالل التمحي�ص مبا �سبق يرى الباحث �أن تدقيق احل�سابات يت�ضمن عدة نقاط:
1.1التدقيق عملية منتظمة ومنهجية :حيث تت�ضمن جمموعة من االجراءات املتتابعة
واملخططة يقوم بها املدقق ا�ستناداً اىل االهداف واملعايري املتفق عليها.
�2.2ضرورة احل�صول على ادلة وبراهني بطريقة مو�ضوعية ،مبعنى ان االدلة والقرائن يجب
ان ال تتاثر او تخ�ضع الهواء جامعيها او تكون عر�ضة لتحيزها.
3.3ان تدقيق احل�سابات ال تقت�صر على فح�ص املعلومات املقدمة بالقوائم املالية فح�سب
و�إمنا اي�ضاً فح�ص النظام املحا�سبي الذي ينتج عنه مثل هذه املعلومات املالية ،وت�شتمل على ابداء
راي او ا�صدار حكم حول عدالة القوائم املالية املعدة على ا�سا�س جمموعة منطية من معايري
متعارف عليها وهذه املعايري تتمثل يف املبادئ املحا�سبية واملتعارف عليها واملقبولة قبوالً عاماً.
4.4تو�صيل نتائج الفح�ص من خالل تقرير اىل االطراف املعنية.
�أهمية التدقيق Importance of Auditing
يعترب التدقيق و�سيلة تخدم العديد من االطراف ذات امل�صلحة يف املن�شاة وخارجها وال يعترب
غاية بحد ذاتها .حيث ان القيام بعملية التدقيق يجب ان تخدم العديد من الفئات التي جتد لها
م�صلحة يف التعرف على عدالة املركز املايل للمن�شاة ومن هذه الفئات(املطارنة:)2006،
ادارة امل�شروع  :تعتمد ادارة امل�شروع على البيانات املحا�سبية التي تخدم يف الرقابة
والتخطيط للم�ستقبل لتحقيق اهداف امل�شروع بكفاية عالية .والقرارات املتعلقة بالتخطيط �إمنا
تعتمد �إعتماداً ا�سا�سياً على البيانات املحا�سبية ال�صحيحة لر�سم اخلطط وال�سيا�سات ب�شكل حمكم
ودقيق ،ولي�س هناك من �ضمان ل�صحة ودقة البيانات املحا�سبية اال عن طريق فح�صها من قبل
هيئة فنية حمايدة(اخلطيب والرفاعي.)2010،
امل�ؤ�س�سات املالية والتجارية وال�صناعية  :يعترب التدقيق ذات �أهمية خا�صة ملثل هذه امل�ؤ�س�سات
عند طلب العميل قر�ض معني �أو متويل امل�شروع حيث ان تلك امل�ؤ�س�سات تعتمد يف عملية اتخاذ قرار
منح القر�ض �أو عدمه على القوائم املالية املدققة ،بحيث توجه اموالها اىل الطريق ال�صحيح والذي
ي�ضمن ح�صولها على �سداد تلك القرو�ض يف امل�ستقبل(املطارنة.)2006،
جـ .اجلهات احلكومية  :تعتمد بع�ض اجهزة الدولة على البيانات التي ت�صدرها امل�شروعات
يف العديد من االغرا�ض منها مراقبة الن�شاط االقت�صادي �أو ر�سم ال�سيا�سات االقت�صادية للدولة،
�أو فر�ض ال�ضرائب ،وهذه جميعاً تعتمد على بيانات واقعية �سليمة ،باال�ضافة اىل �أن بع�ض الدول
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تقوم بتحديد ا�سعار بيانات موثوق فيها معتمدة من جهات حمايدة تقوم بفح�ص هذه البيانات
فح�صاً دقيقاً  ،و�إبداء رايها الفني على مدى �صحة هذه البيانات ودرجة االعتماد عليها ومدى داللة
القوائم املالية للم�شروعات على نتيجة االعمال واملركز املايل.
ولقد بينت جلنة االحتاد الدويل للمحا�سبني ( )IFAC,2002عند �إ�صدار املعايري يف عام
 2002ان �أهمية التدقيق تكمن يف :
م�ساعدة مدققوا احل�سابات امل�ستقلون على املحافظة على امانة وكفاءة البيانات املالية
املقدمة اىل امل�ؤ�س�سات املالية وذلك كدعم جزئي للقرو�ض وحاملي اال�سهم للح�صول على ر�أ�س
املال.
م�ساعدة املدراء املاليون التنفيذيون يف االدارات املالية املختلفة يف امل�ؤ�س�سات وي�ساهمون
با�ستقالل موارد امل�ؤ�س�سات بفعالية وكفاءة.
م�ساعدة خرباء ال�ضرائب يف بناء الثقة والكفاءة عند التطبيق العادل للنظام ال�ضريبي.
م�ساعدة االدارة يف و�ضع القرارات االدارية ال�سليمة.
الدرا�سات ال�سابقة
هناك عدد من الدرا�سات العربية واالجنبية يف هذا املجال والتي منها:
درا�سة ابو �سري ( )2010والتي هدفت اىل معرفة �أثر عدد من العوامل املرتبطة بحوكمة
ال�شركات (جلنة التدقيق ،وعدد االع�ضاء غري التنفيذيني(امل�ستقلني) يف جمل�س ادارة ال�شركة،
واجلمع بني من�صب املدير العام والع�ضوية يف جمل�س �إدارة ال�شركة ،ومعدل تركز امللكية) باال�ضافة
اىل عدد �آخر من العوامل (حجم ال�شركة مو�ضع التدقيق ،ودرجة تعقد عملياتها ،وحجم مكتب
التدقيق ،وخماطر عملية التدقيق ،والو�ضع املايل لل�شركة ،ونوع القطاع الذي تنتمي له ال�شركة
مو�ضع التدقيق) على حتديد �أتعاب التدقيق.
مت تطبيق هذه الدرا�سة على عينة من ال�شركات امل�ساهمة االردنية املدرجة يف بور�صة عمان
وعددها (� )222شركة والتي ت�شكل ( )%85من جمتمع الدرا�سة وذلك للعام  .2008ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة ،قام الباحث بتطوير منوذج لالنحدار املتعدد وقد ت�ضمن عدد من املتغريات
امل�ستقلة و�أتعاب التدقيق كمتغري تابع .اظهرت نتائج حتليل االنحدار وجود عالقة عك�سية ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى  %5ملتغري اجلمع بني من�صب املدير العام والع�ضوية يف جمل�س االدارة
و�أتعاب التدقيق ،كما ا�شارت نتائج الدرا�سة وجود عالقة عك�سية ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
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داللة  %10بني عدد �أع�ضاء جمل�س االدارة غري التنفيذيني و�أتعاب التدقيق ،كما اظهرت نتائج
حتليل االنحدار وجود عالقة ايجابية ذات داللة �إح�صائية بني كل من حجم ال�شركة مو�ضع التدقيق
وعدد فروعها وال�شركة التابعة لها وحجم مكتب التدقيق و�أتعاب التدقيق ،و�أ�شارات النتائج اي�ضاً
وجود فروق ذات داللة اح�صائية بني �أتعاب التدقيق لقطاع البنوك من ناحية و�أتعاب التدقيق
للقطاعات االخرى (الت�أمني واخلدمات وال�صناعة) وقد خل�صت الدرا�سة �إىل التو�صية ب�إجراء
مزيد من الدرا�سات االردنية التي ت�أخذ عدداً من اجلوانب واملتغريات التي مل يتم تغطيتها يف
الدرا�سة احلالية التي من املمكن �أن تزيد من الو�ضوح لالختالف يف �أتعاب التدقيق بني ال�شركات
مو�ضع التدقيق و�أي�ضاً بني مكاتب التدقيق املختلفة و�أثر حوكمة ال�شركات على هذه الأتعاب.
كما قامت ابو قمر ( )2010بدرا�سة هدفت اىل التعرف على دور جلان التدقيق يف تعزيز
مفهوم حوكمة ال�شركات امل�ساهمة العامة االردنية من خالل دورها يف التدقيق الداخلي واخلارجي،
وقد �شملت هذه الدرا�سة جميع ال�شركات امل�ساهمة العامة االردنية والتي اف�صحت عن ا�سماء جلان
التدقيق لديها والبالغ عددها (� )264شركة عن طرق جمع البيانات من التقارير ال�سنوية لهذه
ال�شركات وفقاً لق�سم االف�صاح (هيةئة االوراق املالية االردنية  )2010وتو�صلت الدرا�سة اىل ان
دور جلان التدقيق يف حوكمة ال�شركات امل�ساهمة العامة االردنية هو دور ايجابي وهام وي�سعى
للحفاظ على حقوق ا�صحاب امل�صالح وحمايتها.
درا�سة املومني ( )2010هدفت اىل تقييم مدى التزام ال�شركات امل�ساهمة العامة االردنية
ب�ضوابط ت�شكيل و�آليات عمل جلان التدقيق ودوره يف تعزيز حوكمة ال�شركات ،حيث قام الباحث
بتوزيع ا�ستبانات على اع�ضاء جمال�س االدارة واملتمثلة يف (� )67شركة م�ساهمة عامة مكونه من
جز�أين� :ضوابط ت�شكيل و�آليات عمل جلان التدقيق وا�ستخدام االح�صاء الو�صفي واختبارات
لفح�ص بيانات الدرا�سه واختبار فر�ضياتها.
وكان من اهم النتائج التي تو�صلت اليها الدرا�سة ان جمال�س االدارة تلتزم بدرجة متو�سطة
لكل من �ضوابط ت�شكيل جلان التدقيق و�آليات عملها� .إذ ت�شري هذه النتائج اىل ان جلان التدقيق ال
تزال تفتقر اىل اال�ستقاللية والفعالية الكاملة.
درا�سة �سامي ( )2009والتي هدفت اىل حتليل دور جلان التدقيق يف زيادة فعالية دور حوكمة
ال�شركات و�أثرها على جودة القوائم املالية املن�شورة يف بيئة االعمال امل�صرية ،حيث كان من اهم
تو�صيات هذه الدرا�سة ا�صدار ت�شريع ملزم لل�شركات امل�ساهمة ب�إعداد تقرير يبني عمل جلان
التدقيق وتن�شر مع التقارير ال�سنوية والدورية لل�شركات مع مراعاة �ضرورة االف�صاح حول تقرير
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جلنة التدقيق عن ان�شطتها التي ميكن ان ت�ساهم يف حت�سني جودة التقارير والقوائم املالية.
وتو�صلت الدرا�سة اىل ان جلان التدقيق يف بيئة االعمال مل حتظ باالهتمام الكايف� ،سواء من
حيث جهود املجامبع املهنية وهيئة �سوق االعمال ،او من حيث املتطلبات الت�شريعية والتنظيمية.
كما قام دحدوح ( )2007بدرا�سة هدفت اىل حتديد الدور الواجب على املدققني الداخليني
القيام به يف حوكمة ال�شركات وذلك من خالل تقدمي ر�ؤيه عن التغيري والتطوير الذي واكب وظيفة
التدقيق الداخلي كاحدى �آليات احلوكمة الداخلية مبا ي�ساهم قدرة ال�شركة على مواجهة التحديات
وحتديد االجتاهات امل�ستقبلية لها يف �ضوء ما ميكن ان تتعر�ض له من خماطر م�ستقبلية.
ولتحقيق اهداف الدرا�سة مت تطوير ا�ستبانه وزعت على عينه من مدققي احل�سابات
الداخليني ،وعينة اخرى على املدراء املاليني يف ال�شركات امل�ساهمة يف مدينة دم�شق .وقد ت�ضمنت
اال�ستبانه االن�شطه التي ميار�سها التدقيق الداخلي لتعزيز حوكمة ال�شركات ،وقد كان من اهم
نتائج الدرا�سة من وجهة نظر مدققي احل�سابات الداخليني:
1.1العمل على اكت�شاف نقاط ال�ضعف يف النظم واالجراءات وتقدمي التعديالت والتح�سينات
الالزمة .
2.2م�ساعدة املدقق اخلارجي عند قيامه بالتدقيق اخلارجي.
3.3حماية حقوق امل�ساهمني.
اما من وجهة نظر املدراء املاليني فكانت النتائج كاالتي:
1.1دعم ادارة ال�شركة من اجل تقدمي اف�ضل ا�ستخدام للموارد االقت�صادية.
2.2تفح�ص اجراءات املراقبة الداخلية والت�أكد من فاعليتها وجودتها ومالءمتها.
قام  )2011( Rriner and Danielaبدرا�سة هدفت اىل تقييم جودة تقارير حوكمة
ال�شركات ال�صادرة عن (� )50شركة كربى مدرجة يف املانيا عن طريق توزيع ا�ستبانات على هذه
ال�شركات ،وكانت نتيجة هذذه الدرا�سة ان ابالغ جمل�س الرقابة وجمل�س االدارة هو ذو نوعية جيدة
وجودة عالية وان جودة تقدمي التقارير تتحدد عن طريق حجم ال�شركة واحلوكمة اجليدة.
ويف امريكا قام  Wen-Menو�آخرون( )2011بدرا�سة هدفت اىل بيان العالقة بني االداء
الت�شغيلي وحوكمة ال�شركات بالن�سبة ل�شركات الطريان ،حيث اجريت الدرا�سة على (� )30شركة
طريان ووجدوا ان حوكمة ال�شركات ت�ؤثر على اداء ال�شركات ب�شكل ايجابي وملحوظ حيث ا�ستخدموا
ا�سلوب االنحدار الكت�شاف ما اذا كانت حوكمة ال�شركات ت�ؤثر على اداء �شركات الطريان.
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كما قام  )2011( Neetiبدرا�سة هدفت اىل معرفة م�ستويات االف�صاح يف حوكمة ال�شركات
يف الهند يف القطاعني العام واخلا�ص ،وقد اجريت هذه الدرا�سة على (� )77شركة منها ()48
�شركة من القطاع اخلا�ص و(� )29شركة من القطاع العام من خالل ممار�سات االف�صاح يف
التقارير ال�سنوية لهذه ال�شركات ،وتو�صلت هذه الدرا�سة اىل ان هناك فرق كبري بني م�صدر
االف�صاح يف حوكمة ال�شركات بني ال�شركات من القطاعني العام واخلا�ص يف الهند.
اما درا�سة  )2004( Brown and Caylorهدفت اىل معرفة مدى ارتباط احلوكمة اجليدة
باالداء اجليد لل�شركة ،وقد اجريت الدرا�سة يف امريكا على (� )2327شركة ووجدوا فيها ان
ال�شركات التي تتبع نظام حوكمة جيد كانت هي االكرث ربحية واكرث قيمة وتدفع املزيد من االموال
حلملة ا�سهمها.
درا�سة  )2004( Barthتناولت هذه الدرا�سة مو�ضوع العالقة بني مفهوم اجلودة ال�شاملة
لل�شركات امل�ساهمة االمريكية وكفاءة املدققني الداخليني ،حيث اعتمد الباحث ال�ستك�شاف هذه
العالقة على اجراء املقابالت ال�شخ�صية مع اع�ضاء جمال�س االدارة لل�شركات امل�ساهمة االمريكية
وعلى ا�سلوب اال�ستبانة ،حيث تو�صل الباحث اىل ان االدارة العليا يف ال�شركات تويل اهتماماً كبرياً
للرقابة الداخلية عند ر�سم اخلطط اال�سرتاتيجية لتطبيق مفهوم اجلودة ال�شاملة ،لذا تهتم
بالتدقيق الداخلي كاداه هامه من ادوات الرقابة الداخلية ،وبالتايل ف�إنه يوجد عالقه طرديه ما
بني اجلوده ال�شامله وكفاءة املدققني الداخليني.
فر�ضيات الدرا�سة

الفر�ضية االوىل :ال تلتزم ال�شركات امل�ساهمة العامة اخلدمية بتطبيق مبادئ احلوكمة.
الفر�ضية الثانية :هناك عالقة ايجابية ذات داللة اح�صائية بني احلوكمة وبني جودة التدقيق
اخلارجي يف ال�شركات امل�ساهمة العامة اخلدمية االردنية.
الفر�ضية الثالثة:
( :)1/3ال يوجد فروقات ذات داللة اح�صائية يف ت�أثري احلوكمة على جودة التدقيق اخلارجي
يف ال�شركات امل�ساهمة العامة اخلدمية االردنية تعزى حلجم ال�شركة.
( :)2/3ال يوجد فروقات ذات داللة اح�صائية يف ت�أثري احلوكمة على جودة التدقيق اخلارجي
يف ال�شركات امل�ساهمة العامة اخلدمية االردنية تعزى لعمر ال�شركة.
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منهجية الدرا�سة
متغريات الدرا�سة
املتغري التابع
املتغري التابع  Dependent Variablesيف هذه الدرا�سة هو جودة التدقيق اخلارجي ()Y

و�سيتم قيا�سه من خالل حتديد ن�سبة االتعاب  ،مع االخذ بعني االعتبار ان هذه االتعاب ال ت�شمل
االتعاب التي يح�صل عليها املدقق اخلارجي لقاء تقدميه خدمات �أخرى غري خدمات التدقيق مثل
اخلدمات اال�ست�شارية وخدمات م�سك الدفاتر و�إعداد القوائم املالية وغريها.
املتغريات امل�ستقلة
حيث متثل املتغري امل�ستقل يف هذه الدرا�سة بحوكمة ال�شركات ( )Xو�سيتم قيا�سه من خالل
امل�ؤ�شرات التالية:
وجود جلنة تدقيق :حيث مت معرفة هذا املتغري من خالل الرجوع الهيكل التنظيمي لل�شركة
من خالل الرجوع التقرير ال�سنوي املن�شور لل�شركة اخلدمية من وجود جلنة تدقيق او عدمه.
حجم ال�شركة (جمموع املوجودات) :والذي مت احل�صول عليه من التقرير ال�سنوي املن�شور
لل�شركة اخلدمية.
عدد االع�ضاء غري التنفيذين(امل�ستقلني) يف جمل�س االدارة
تتمثل مهمة اع�ضاء جمل�س االدارة غري التنفيذيني(امل�ستقلني) باملراقبة واال�شراف على
اموال ال�شركة وهذا يتطلب منهم احل�صول على معلومات عن الو�ضع املايل لل�شركة من م�صادر
م�ستقلة ،حيث ان احد هذه امل�صادر الهامة هو املدقق اخلارجي ،لذلك من املتوقع وهذا بدوره من
املتوقع ان ي�ؤثر على جودة التدقيق.
اجلمع بني من�صب املدير العام والع�ضوية يف جمل�س االدارة
ان اع�ضاء جمل�س االدارة ميثلون جميع امل�ساهمني وبالتايل عليهم بذل العناية املهنية الالزمة
يف ادارة ال�شركة وتخ�صي�ص الوقت الالزم للقيام ب�أعمالهم بكل نزاهة و�شفافية مبا يحقق م�صلحة
ال�شركة واهدافها وغاياتها .وكما جاء اي�ضاً يف دليل حوكمة ال�شركات ال�صادر من هيئة االوراق
املالية انه ال يجوز اجلمع بني رئا�سة جمل�س االدارة واي من�صب تنفيذي �آخر ،وذلك تفادياً حلدوث
اختال�سات وتالعب من قبل هذا املدير الذي يجمع بني املن�صبني ،وذلك بهدف حتقيق �أهداف
خا�صة ت�صب يف م�صلحته ،لذلك يالحظ انه مل متنع قواعد حوكمة ال�شركات ان يكون مدير
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ال�شركة ع�ضواً يف جمل�س االدارة ولكن املنع اقت�صر على رئا�سة جمل�س االدارة.
عمر ال�شركة :حيث مت احل�صول على هذا املتغري من خالل التقرير ال�سنوي املن�شور لل�شركات
اخلدمية من خالل موقع بور�صة عمان ودليل ال�شركات.
جمتمع وعينة الدرا�سة
يتمثل جمتمع الدرا�سة يف جميع ال�شركات امل�ساهمة العامة اخلدمية االردنية واملدرجة يف
بور�صة عمان للعام  2010والبالغ عددها (� ) 68شركة ،وذلك بح�سب دليل ال�شركات ال�صادر
عن بور�صة عمان لنف�س العام� ،أما عينة الدرا�سة فتتكون من ال�شركات التي تتوفر عنها ال�شروط
التالية:
 �أن يكون التقرير املايل ال�سنوي لل�شركة متاحاً وكاملً ل�سنة (.)2010 �أن تكون �أ�سهمها متداولة يف بور�صة عمان خالل �سنة (.)2010 �أن تكون ال�شركة قد قامت باالف�صاح عن حوكمة ال�شركات ،باال�ضافة �إىل جميع املعلوماتاملرتبطة مبتغريات الدرا�سة امل�ستقلة االخرى.
طرق جمع البيانات

لقد مت احل�صول على املعلومات املطلوبة من متغريات الدرا�سة من خالل التقارير املالية
ال�سنوية لل�شركات امل�ساهمة العامة اخلدمية االردنية ،حيث مت احل�صول على هذه التقارير
ب�شكل رئي�سي من خالل موقع هيئة االوراق املالية االردنية ( )www.jsc.gov.joحيث قامت
الهيئة بار�شفة التقارير املالية لل�شركات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�صة عمان ،باال�ضافة اىل
معلومات ال�شركات املن�شورة لدى بور�صة عمان ( ،)www.ase.com.jo/arكذلك احل�صول على
هذه التقارير من خالل املواقع االلكرتونية لل�شركات امل�ساهمة العامة اخلدمية ،باال�ضافة اىل
املعلومات الواردة يف دليل ال�شركات الذي يتم اعداه من خالل بور�صة عمان.
�إ�ضافة ملا �سبق فقد متت مراجعة كافة �أدبيات الدرا�سات ال�سابقة و�أدبيات تدقيق احل�سابات
وحوكمة ال�شركات واملبادئ املرتبطة بها ،ومراجعة االطار النظري للعالقة ما حوكمة ال�شركات
و�أثرها على جودة التدقيق .
منوذج الدرا�سة

�سيتم ا�ستخدام �أ�سلوب الإنحدار املتعدد ،وميكن التعبري عن العالقة بني املتغريات امل�ستقلة
والتابعة مبعادلة الإنحدار وذلك لبيان �أثر حوكمة ال�شركات جودة التدقيق التالية:
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AUDQ= A+β1X1AUDC+β2BOD+β3CEO+β4SIZE+β5AGE+β6LVRG+e

حيث ان:
 :AUDQجودة التدقيق اخلارجي.
 :AUDCوجود جلنة تدقيق يف النظام الداخلي لل�شركة.
 :BODعدد االع�ضاء غري التنفيذيني (امل�ستقلني) يف جمل�س ادارة ال�شركة.
 :CEOاجلمع بني من�صب املدير العام والع�ضوية يف جمل�س االدارة.
 :SIZEحجم ال�شركة.
 :AGEعمر ال�شركة.
 :LVRGمعدل املديونية.
 :eخط�أ التقدير الع�شوائي (.)Error Term
حتليل البيانات
و�صف عينة الدرا�سة
�أجريت هذه الدرا�سة على (� )47شركة م�ساهمة عامة خدمية اردنية والتي توفرت فيها
معلومات متغريات الدرا�سة لعام  2010وذلك من خالل جمع البيانات من التقارير ال�سنوية لهذه
ال�شركات والتي تراوحت اعمارها بني ال�سنة و � 73سنة مبتو�سط ح�سابي بلغ (� )17سنة ،حيث اثبتت
االح�صائيات بوجود جلنة تدقيق داخلية يف كل من هذه العينة بن�سبة ( )%100وهذا يدل على
�إلتزام هذه ال�شركات بهذه القاعدة من قواعد حوكمة ال�شركات.
هذا وقد تراوح جمموع املوجودات بني مليون و( )15مليون ومبتو�سط ح�سابي بلغ مليون
دينار .وبلغ عدد االع�ضاء غري التنفيذيني (امل�ستقلني) يف جمل�س ادارة ال�شركة �أقل من ()5
�أع�ضاء بن�سبة ( )%35من هذه ال�شركات و(� )5أع�ضاء و�أكرث بن�سبة ( )%65من هذه ال�شركات
وتعترب ال�شركات التي لديها اقل من ( )5اع�ضاء هي �شركات خمالفة لقواعد حوكمة ال�شركات
حيث ان اقل عدد م�سموح به هو (� )5أع�ضاء.
كما وبلغت ن�سبة ال�شركات التي تف�صل بني من�صب املدير العام والع�ضوية يف جمل�س االدارة
( )%35.1ون�سبة ال�شركات التي ال تف�صل بني من�صب املدير العام والع�ضوية يف جمل�س االدارة
( ،)%64.9كما تراوحت ن�سبة معدل املديونية بني ( )%9و ( )%86.4وذلك مبتو�سط ح�سابي بلغ
(.)%26.41
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�أختبار الفر�ضيات

الفر�ضية االوىل :ال تلتزم ال�شركات امل�ساهمة العامة اخلدمية االردنية بتطبيق مبادئ
احلوكمة.
مت فح�صها من خالل التوزيع التكراري لال�سئلة والتي قا�ست احلوكمة حيث التزمت هذه
ال�شركات بن�سبة ( )%100بوجود جلنة تدقيق يف النظام الداخلي لها ،وقد احتوت هذه ال�شركات
على ما ن�سبته ( )%35على �أقل من (� )5أع�ضاء غري التنفيذيني (امل�ستقلني) وهذا خمالف لقواعد
احلوكمة حيث يجب ان ال يقل عدد االع�ضاء الغري تنفيذيني (امل�ستقلني) عن  5اع�ضاء ،واحتوت
اي�ضاً على ما ن�سبته ( )%65على  5فما فوق كعدد اع�ضاء م�ستقلني فيها ،كما ان ( )%35من هذه
ال�شركات تف�صل بني من�صب املدير العام والع�ضوية يف جمل�س ادارة ال�شركة و ( )%65من هذه
ال�شركات جتمع بني هذين املن�صبني وهذا خمالف لتطبيق قواعد احلوكمة ،ومن هنا مت قبول
الفر�ضية ،اي ان اكرث من ن�صف هذه ال�شركات ال تلتزم بتطبيق قواعد احلوكمة.
الفر�ضية الثانية :هناك عالقة ايجابية ذات داللة اح�صائية بني احلوكمة وبني جودة
التدقيق اخلارجي يف ال�شركات امل�ساهمة العامة اخلدمية االردنية.
لقد مت ا�ستخدام اختبار االنحدار املتعدد لهذه الدرا�سة وتبني ان هناك عالقة ايجابية او
طردية بني حوكمة ال�شركات (مقا�سة بالف�صل بني من�صب املدير العام والع�ضوية يف جمل�س ادارة
ال�شركة) وبني جودة التدقيق اخلارجي وهي ذات داللة اح�صائية عند م�ستوى ( )0.05حيث بلغت
قيمة .P=0.019
وبناءاً عليه مت قبول الفر�ضية ،اي ان ال�شركات التي تطبق احلوكمة والتي قي�ست بالف�صل
بني من�صب املدير العام والع�ضوية يف جمل�س ادارة ال�شركة لها عالقة طردية او ايجابية مع جودة
التدقيق اخلارجي لل�شركات امل�ساهمة العامة اخلدمية االردنية.
الفر�ضية الثالثة:
( :)1/3ال يوجد فروقات ذات داللة اح�صائية يف ت�أثري احلوكمة على جودة التدقيق
اخلارجي يف ال�شركات امل�ساهمة العامة اخلدمية االردنية تعزى حلجم ال�شركة.
والختبار هذه الفر�ضية مت ا�ستخدام االنحدار املتعدد ونتج ان هناك عالقة ايجابية او
طردية بني حجم ال�شركة (مقا�سة مبجموع اال�صول) وبني جودة التدقيق اخلارجي وهي ذات داللة
اح�صائية عند م�ستوى ( )0.05حيث بلغت قيمة .P=0.047
وعليه ترف�ض الفر�ضية ،اي ان هناك فروقات ذات داللة اح�صائية يف ت�أثري احلوكمة على
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جودة التدقيق اخلارجي يف ال�شركات امل�ساهمة العامة اخلدمية االردنية تعزى حلجم ال�شركة.
الفر�ضية ( :)2/3ال يوجد فروقات ذات داللة اح�صائية يف ت�أثري احلوكمة على جودة التدقيق
اخلارجي يف ال�شركات امل�ساهمة العامة اخلدمية االردنية تعزى لعمر ال�شركة.
مت قبول هذه الفر�ضية الن ت�أثري العمر على جودة التدقيق مل يكن ذو داللة اح�صائية.
نتائج الدرا�سة
1.1ال تلتزم ال�شركات امل�ساهمة العامة اخلدمية االردنية بتطبيق مبادئ احلوكمه.
2.2هناك عالقة �إيجابية �أو طردية ذات داللة اح�صائية بني حوكمة ال�شركات (مقا�سة
بالف�صل بني من�صب املدير العام والع�ضوية يف جمل�س �إدارة ال�شركة) وبني جودة التدقيق.
3.3هناك عالقة ايجابية او طردية ذات داللة اح�صائية بني احلوكمة وجودة التدقيق
اخلارجي تعزى حلجم ال�شركة.
4.4ال يوجد فروقات ذات داللة اح�صائية يف ت�أثري احلوكمة على جودة التدقيق اخلارجي يف
ال�شركات امل�ساهمة العامة اخلدمية االردنية تعزى لعمر ال�شركة.
التو�صيات
تو�صي هذه الدرا�سة مبا يلي:
�1.1ضرورة االلتزام بتطبيق قواعد احلوكمة من قبل ال�شركات امل�ساهمة العامة اخلدمية
االردنية من خالل ا�صدار مبادئ خا�صة بحوكمة ال�شركات من دون اال�ستغناء عن املبادئ
الدولية التي ا�صدرتها منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية واملبادئ التي ا�صدرتها بقية
الدول وامل�ؤ�س�سات املخت�صة وذلك بهدف خلق مبادئ لبيئة العمل االردنية باالعتماد على
التجارب العربية والدولية.
�2.2ضرورة الف�صل بني من�صب املدير العام والع�ضوية يف جمل�س ادارة ال�شركة.
�3.3إلزام العمل بالقواعد اال�سا�سية حلوكمة ال�شركات يف ال�شركات االردنية والتي تتلخ�ص
بال�شفافية وامل�ساءلة وامل�س�ؤولية واال�ستقاللية والعدالة ،وكذلك �إلزامها باالف�صاح عن
مدى العمل بها يف التقارير ال�سنوية.
�4.4ضرورة تعيني ما ال يقل عن  5اع�ضاء غري تنفيذيني (م�ستقلني) يف جمل�س االدارة.
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5.5االهتمام بلجان التدقيق التي تعمل على �سالمة عمل التدقيق الداخلي واختيار املدقق
اخلارجي والربط بني التدقيق الداخلي واخلارجي و�ضمان ا�ستقاللية كال الطرفني
وزيادة الت�أكد من دقة ومو�ضوعية التقارير املالية.
6.6العمل على تقليل معدل املديونية.
املراجع العربية
•�أبو �سري ،عالء غالب( ،)2010(،العوامل املحددة التعاب التدقيق يف �ضوء حوكمة ال�شركات:
درا�سة ميدانية على ال�شركات املدرجة يف بور�صة عمان) ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة الريموك،
اربد ،اململكة االردنية الها�شمية.
•�أبو زر ،عفاف�« ،)2006( ،إ�سرتاتيجية مقرتحة لتح�سني فاعلية احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف
القطاع امل�صريف االردين»� ،أطروحة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة عمان العربية للدرا�سات
العليا ،عمان ،اململكة االردنية الها�شمية.
•ابو قمر ،مرمي مفلح (« ،)2010دور جلان التدقيق يف حوكمة ال�شركات امل�ساهمة العامة
االردنية» ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة الريموك ،اربد ،االردن.
•بن جمعة ،فهد (« ،)2006امل�ضاربون �سيعطلون تنفيذ �أ�صالحات حوكمة ال�شركات» ،من
االنرتنت http://www.alarabia.net/articlep.aspx=26088
•البنك املركزي االردين ( ،)2007دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف االردن ،عمان ،اململكة االردنية
الها�شمية.
•جمعة� ،أحمد حلمي («،)2004التحكم امل�ؤ�س�سي و�أبعاد التطور يف �إطار ممار�سة مهنة التدقيق
الداخلي» ،املجلة العلمية لالقت�صاد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عني �شم�س ،العدد الثاين.
•اجلازي ،عمر (« ،)2011حوكمة ال�شركات يف االردن» ،نتائج اعمال منتدى ،دار �سندباد
للن�شر والتوزيع ،عمان ،االردن.
•حماد ،طارق عبد العال (« ،)2005حوكمة ال�شركات ،املفاهيم ،املبادئ ،التجارب ،تطبيقات
احلوكمة يف امل�صارف» ،الدار اجلامعية ،اال�سكندرية ،م�صر.
•احلدرب ،زهري« ،)2010( ،علم تدقيق احل�سابات» ،دار البداية للن�شر والتوزيع ،الطبعة
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االوىل ،عمان ،اململكة االردنية الها�شمية.
•اخلطيب ،خالد ،الرفاعي ،خليل« ،)2010( ،علم تدقيق احل�سابات ،النظري والعمل» ،الطبعة
االوىل ،دار امل�ستقبل للن�شر والتوزيع ،عمان ،اململكة االردنية الها�شمية.
•اخلاروف ،فاروق ( « ،)2001دور مراقب احل�سابات يف تعزيز التحكم امل�ؤ�س�سي» ،امل�ؤمتر العلمي
املهني الثالث ،جمعية املحا�سبني القانونيني االردنيني ،عمان ،اململكة االردنية الها�شمية.
•دحدوح ،ح�سني ،والقا�ضي ،ح�سني (« ،)2009مراجعة احل�سابات املتقدمة :االطار النظري
واالجراءات العملية» ،الطبعة االوىل ،دار الثقافة للن�شر والتوزيع ،عمان ،اململكة االردنية
الها�شمية.
•دحدوح ،ح�سني (« )2007دور املراجعة الداخلية يف حوكمة ال�شركات يف �سوريا» ،جملة اربد
للبحوث والدرا�سات ،جامعة اربد االهلية ،املجلد  ،11العدد االول ،االردن.
•�سليمان ،حممد م�صطفى (« ،)2006حوكمة ال�شركات ومعاجلة الف�ساد املايل واالدراي»،
الدار اجلامعية ،اال�سكندرية ،م�صر.
•�ستيتية ،عدنان علي (« ،)2010احلوكمة نظام لالدارة الر�شيدة» ،جريدة ال�شرق القطرية،
� 19أغ�سط�س.
•�شحاته ،ال�سيد ،وعلي ،عبد الوهاب« ،)2007(،مراجعة احل�سابات وحوكمة ال�شركات يف بيئة
االعمال العربية والدولية املعا�صرة» ،الدار اجلامعية ،اال�سكندرية ،م�صر.
•العبد ،جالل (« ،)2006حوكمة ال�شركات :ماذا تعني؟ وما �إنعكا�ساتها على �سوق املال وحملة
اال�سهم؟» من االنرتنت .http://www.alaswaq.net
•عالم ،بهاء الدين (�« ،)2009أثر الآليات الداخلية حلوكمة ال�شركات على الآداء املايل
لل�شركات امل�صرية» ،درا�سة تطبيقية ،من االنرتنت http://www.eiodqa.eiod.org/
uploudpdffiles/bahaa.pdf.

•الفار ،عبد املجيب الطيب �شعبان (�« ،)2006إدارة االرباح� -أثر احلاكمية امل�ؤ�س�سية عليها؛
وعالقتها بالقيمة ال�سوقية لل�شركة -درا�سة تطبيقية على ال�شركات ال�صناعية املدرجة
ببور�صة عمان»� ،أطروحة دكتوراه غري من�شورة ،االكادميية العربية للعلوم املالية وامل�صرفية،
عمان ،اململكة االردنية الها�شمية.
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•قباجة ،عدنان عبد املجيد (�« ،)2008أثر فاعلية احلوكمة امل�ؤ�س�سية على االداء املايل
لل�شركات املدرجة يف �سوق فل�سطني لالوراق املالية» ،ر�سالة دكتوراه ،جامعة عمان العربية
للدرا�سات العليا ،عمان ،اململكة االردنية الها�شمية.
•لطفي� ،أمني ال�سيد �أحمد («،)2002االطار املحا�سبي واالف�صاح عن هيكل حوكمة ال�شركات
و�أثره على فجوة توقعات املراجعة» ،جملة الدرا�سات املالية والتجارة ،كلية جتارة بني �سويف،
جامعة القاهرة ،العدد االول.
•مطر ،حممد ،نور ،عبد النا�صر(« ،)2007مدى التزام ال�شركات امل�ساهمة العامة االردنية
مببادئ احلاكمية امل�ؤ�س�سية» ،درا�سة حتليلية مقارنة بني القطاعني امل�صريف وال�صناعي،
املجلد  3العدد  ،1املجلة االردنية يف ادارة االعمال ،كانون الثاين .2007
•املطارنة ،غ�سان فالح« ،)2006( ،تدقيق احل�سابات املعا�صر،الناحية النظرية» ،دار امل�سرية
للن�شر والتوزيع ،عمان  ،اململكة االردنية الها�شمية.
•م�سعد ،حممد ف�ضل ،اخلطيب ،خالد« ،)2009( ،درا�سة متعمقة يف تدقيق احل�سابات» ،دار
كنوز املعرفة العلمية للن�شر والتوزيع ،الطبعة االوىل ،عمان ،اململكة االردنية الها�شمية.
•مطر ،حممد (« ،)2003دور االف�صاح عن املعلومات املحا�سبية يف تعزيز وتفعيل التحكيم
امل�ؤ�س�سي» ،امل�ؤمتر العلمي املهني اخلام�س جلمعية املحا�سبني القانونيني االردنني املنعقد يف
عمان للفرتة � 25-24أيلول .2003
•املومني  ،حممد عبد اهلل (« ،)2010تقييم مدى التزام ال�شركات االردنية امل�ساهمة ب�ضوابط
ت�شكيل جلان التدقيق و�آليات عملها لتعزيز حوكمة ال�شركات» ،درا�سة ميدانية ،جملة جامعة
دم�شق للعلوم االقت�صادية والقانونية ،العدد االول ،املجلد.26
•منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية («،)2004( (OECDدليل مبادئ حوكمة ال�شركات»،
مرتجم من خالل مركز امل�شروعات الدولية  ETPEمن االنرتنتhttp://www.hawkama.:
net/files/pdf/oecd%20

•الهنيني� ،إميان �أحمد (« ،)2004تطوير نظام للحاكمية امل�ؤ�س�سية يف ال�شركات امل�ساهمة
العامة االردنية لتعزيز �إ�ستقاللية مدقق احل�سابات القانوين» ،ر�سالة دكتوراه ،جامعة عمان
العربية للدرا�سات العليا ،عمان ،اململكة االردنية الها�شمية.
•يو�سف ،حممد طارق« ،)2003( ،حوكمة ال�شركات» ،جملة املحا�سب ،جمعية املحا�سبني
واملراجعني امل�صرية ،العدد � ،20ص �ص.14-11 :
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