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 أثـر مبادئ الحاكمية املؤسسية 
 على استقاللية مدققي الحسابات الداخلييـن 

في البنوك التجارية األردنية

د. سليمان راجـي الوشاح

أستاذ مساعد 

د. ليث أكرم مفلح القضاة

أستاذ مساعد 

د. أحمد علي بواعنه

أستاذ مساعد 
قسم املحاسبة - كلية عمان الجامعية

 جامعة البلقاء التطبيقية
اململكة األردنية الهاشمية

ملخص

هدفــت هــذه الدراســة إلــى البحــث فــي أثـــر مبــادئ الحاكميــة املؤسســية علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن فــي 
البنــوك التجاريــة األردنيــة. ولتحقيــق أهــداف الدراســة، اعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث تــم تصميــم 
اســتبانة لجمــع البيانــات املتعلقــة بمــدى تطبيــق مبــادئ الحاكميــة املؤسســية )حمايــة حقــوق املساهميـــن، املعاملــة املتكافئــة 
لجميــع املساهميـــن، دور أصحــاب املصالــح فــي الحاكميــة، الشــفافية واإلفصــاح، مســئوليات مجلــس اإلدارة(. تتكــون بيئــة 
ا، بينمــا تكــون 

ً
الدراســة مــن جميــع البنــوك التجاريــة األردنيــة املتداولــة أســهمها فــي ســوق عمــان املالــي والبالــغ عددهــا )13( بنــك

مجتمع الدراسة من جميع مدققي الحسابات الداخلييـــن العامليـــن في جميع البنوك التجارية والبالغ عددهم )220( مدقًقا 
ومدققــة. وتــم اختيــار عينــة البحــث بالطريقــة العشــوائية البســيطة، وبلغــت عينــة الدراســة )89( مدقًقــا ومدققــة. 

وتــم تحليــل بيانــات الدراســة مــن خــالل االســتعانة بعــدد مــن األســاليب اإلحصائيــة املناســبة. أظهــرت نتائــج الدراســة 
وجــود أثـــر ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة فــي أثـــر تطبيــق مبــادئ الحاكميــة املؤسســية علــى اســتقاللية مدققــي 
الحســابات الداخلييـــن. أوصــت الدراســة بضــرورة تحقيــق الفصــل بيـــن امللكيــة واإلدارة فــي البنــوك التجاريــة األردنيــة، وبمــا 

يضمــن اختيــار اإلدارة ذات الكفــاءة واالســتقاللية ملدقــق الحســابات الداخلــي.

الكلمــات املفتاحيــة: الحاكميــة املؤسســية، املدقــق الداخلــي، البنــوك التجاريــة األردنيــة، اســتقاللية مدققــي الحســابات 
الداخلييـن.

مقدمة

تعتبـــر عمليــة تدقيــق الحســابات مهمــة جــًدا ومفيــدة، ألنهــا تعــزز مصداقيــة املعلومــات املاليــة املعروضــة فــي القوائــم 
فــي  املاليــة، وذلــك نتيجــة عمليــات التحقــق واالختبــار والفحــص التـــي يقــوم بهــا املدقــق، وتتمثــل أهميــة تدقيــق الحســابات 
اعتبارهــا وســيلة تخــدم العديــد مــن الفئــات التـــي تســتخدم القوائــم املاليــة املدققــة، وتعتمــد عليهــا فــي اتخــاذ قراراتهــا ورســم 
سياســاتها وخططهــا الحاليــة واملســتقبلية، ومــن هــذه الفئــات: إدارة املنشــأة، واملســتثمرون، والبنــوك، والدائنــون ومؤسســات 

اإلقــراض الحاليــة واملرتقبــة وأجهــزة الدولــة املختلفــة )الهنينـــي، 2004: 51-46(.

إن تـــزايد الحــاالت التـــي تــم فيهــا التالعــب بالقوائــم املاليــة مــن قبــل إدارات بعــض الشــركات أدى إلــى حــدوث العديــد مــن 
الخســائر املاديــة ملستخدمـــي البيانــات املاليــة علــى اختــالف أماكنهــم، وبخاصــة مــع تـــزايد قــدرة إدارات الشــركات علــى اســتغالل 
الثغــرات املوجــودة فــي معاييـــر املحاســبة التـــي يتــم تطبيقهــا فــي مختلــف أنحــاء العالــم وتسخيـــرها بهــدف عــرض القوائــم املاليــة 
بطريقــة تخــدم مصالــح املنظمــة وتؤثـــر علــى االنطبــاع الــذي ســيؤخذ مــن قبــل مستخدمـــي القوائــم املاليــة علــى أداء الشــركة 

)الســمهوري، 2007: 12(.

* تم تسلم البحث في سبتمبـر 2015، وقبل للنشر في نوفمبـر 2015.
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ويـــرتبط مفهــوم الحاكميــة املؤسســية بمجموعــة مــن املفاهيــم األساســية التـــي تنظــم الرقابــة علــى املؤسســات وتنظــم 
العالقة ما بيـن اإلدارة واملساهميـن وأصحاب املصالح )Stakeholders( املتعدديـن )ومنهم العمالء، واملوظفون، والدائنون، 
إدارة  مــن ســالمة  التأكــد  إلــى  تهــدف  والتـــي  إلـــخ(،  املالــي.  والســوق  واملشــرعون،  واملمولــون،  التدقيــق،  واملــوردون، وشــركات 

املؤسســة وضمــان تحقيــق أهدافهــا، وضمــان االلتـــزام باملعاييـــر األخالقيــة، والتوافــق مــع القوانيـــن والتشــريعات.

اعتبــاًرا  تطبيقــه  إلــى  ليصــار  األردن  فــي  للبنــوك  املؤسســية  الحاكميــة  دليــل  بإعــداد  األردنــي  املركــزي  البنــك  قــام 
مــن2007/12/31، ويســتند الدليــل إلــى أربعــة مبــادئ إرشــادية تتمثــل فــي العدالــة فــي معاملــة جميــع الجهــات ذات العالقــة 
)Stakeholders( )مثــل املساهميـــن، واملودعيـــن، والدائنيـــن، وموظفــي البنــك، والســلطات الرقابيــة(. والشــفافية واإلفصــاح، 
بشــكل يمكن الجهات ذات العالقة من تقييم وضعية البنك وأدائه املالي. واملســاءلة في العالقات بيـــن إدارة البنك التنفيذية 
ومجلــس اإلدارة، وبيـــن مجلــس اإلدارة واملساهميـــن، وبيـــن مجلــس اإلدارة والجهــات األخـــرى ذات العالقــة. واملســئولية مــن 
حيــث الفصــل الواضــح فــي املســئوليات وتفويــض الصالحيــات )www.cbj.gov.jo(. لذلــك جــاءت هــذه الدراســة لتقييــم أثـــر 

مبــادئ الحاكميــة املؤسســية علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن فــي البنــوك التجاريــة األردنيــة.

مشكلة الدراسة

تلعــب وظيفــة التدقيــق الداخلــي دوًرا هاًمــا فــي التأثيـــر علــى مــدى مالءمــة القوائــم املاليــة ومــدى القــدرة علــى االعتمــاد 
عليهــا )James, 2003: 315-327(، كمــا يعتبـــر التدقيــق أحــد العناصــر املهمــة فــي املحافظــة علــى مصالــح الجهــات ذات العالقــة 
بالشــركات مــن مساهميـــن وغيـــرهم، وخاصــة فــي ظــل املشــكالت املتعــددة وتضــارب املصالــح املنبثــق عــن مشــكلة الوكالــة... األمــر 
الذي ولد االهتمام بضرورة زيادة جودة عمليات التدقيق الداخلي )Leung et al., 2004(. إن عدم تطبيق منظمات األعمال 
للحاكمية املؤسسية له تأثيـرات غيـر مرغوبة في العديد من الجوانب، ومنها التصرفات املهنية للمدققيـن الداخلييـن، األمر 
الــذي ينعكــس ســلبًيا علــى جــودة أدائهــم لوظيفــة التدقيــق الداخلــي، ممــا يقلــل مــن ثقــة املستثمريـــن فــي القوائــم املاليــة ويهــدد 
مســتقبل تلــك املنظمــات فــي النمــو والبقــاء واالســتمرار. وعلــى هــذا األســاس يمكــن حصــر مشــكلة الدراســة فــي محاولــة اإلجابــة 

عــن التســاؤل الرئيــس التالــي ومــا ينبثــق عنــه مــن أســئلة فرعيــة:

هل لتطبيق مبادئ الحاكمية املؤسسية املتمثلة في حماية حقوق املساهميـن، واملعاملة املتكافئة لجميع املساهميـن، 
وأصحاب املصالح في الحاكمية، والشفافية واإلفصاح، ومسئوليات مجلس اإلدارة - أثـر على استقاللية مدققي الحسابات 

الداخلييـن في البنوك التجارية األردنية؟

ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

هــل لتطبيــق حمايــة حقــوق املساهميـــن أثـــر علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن فــي البنــوك التجاريــة  - 
األردنيــة؟

هــل لتطبيــق املعاملــة املتكافئــة لجميــع املساهميـــن أثـــر علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن فــي البنــوك  - 
التجاريــة األردنيــة؟

هــل لتطبيــق دور أصحــاب املصالــح فــي الحاكميــة أثـــر علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن فــي البنــوك  - 
األردنيــة؟ التجاريــة 

هل لتطبيق الشفافية واإلفصاح أثـر على استقاللية مدققي الحسابات الداخلييـن في البنوك التجارية األردنية؟ - 

هــل لتطبيــق مســئوليات مجلــس اإلدارة أثـــر علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن فــي البنــوك التجاريــة  - 
األردنيــة.

أهمية الدراسة

تبـرز أهمية الدراسة من خالل ما يلي:

الباحثون من خالل جعل البحث نواة لدراسات أخـرى مشابهة. - 



املجلة العربية لإلدارة، مج 37، ع4 - ديسمبر )كانون األول( 2017

27

أهميــة موضــوع الدراســة، حيــث بـــرزت أهميــة تطبيــق مبــادئ الحاكميــة )حقــوق املساهميـــن، واملعاملــة املتكافئــة  - 
للجميع، ودور أصحاب املصالح في الحاكمية، والشفافية واإلفصاح، ومسئوليات مجلس اإلدارة( على استقاللية 

مدققــي الحســابات الداخلييـــن فــي البنــوك التجاريــة األردنيــة.

كذلــك تأخــذ الدراســة أهميتهــا مــن أهميــة القطــاع موضــوع البحــث، حيــث يعتبـــر قطــاع البنــوك فــي الوقــت الحاضــر  - 
مــن  نقلــه نوعيــة وتحســًنا بدليــل كثيـــر  فــي األردن  العالــم، فقــد شــهد هــذا القطــاع  عمــاد االقتصــاد لجميــع دول 
املؤشــرات، حيــث بلغــت قيمــة إجمالــي موجــودات البنــوك ) .9 ( مليــار دينــار بحســب أحــدث البيانــات املاليــة، 
ورصيــد الودائــع )25( مليــار دينــار والتســهيالت املمنوحــة )7.8 ( مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2012 )جمعيــة البنــوك 

األردنيــة،2013(. 

كذلــك تتأكــد أهميــة هــذه الدراســة ملتخــذي القــرار فــي التعــرف علــى العوامــل التـــي تؤثـــر علــى اســتقاللية مدققــي  - 
فــي عمليــة التدقيــق. فــي البنــوك التجاريــة األردنيــة  الحســابات الداخلييـــن 

أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يأتي:

التجاريــة  -  البنــوك  فــي  الداخلييـــن  الحســابات  مدققــي  اســتقاللية  علــى  املؤسســية  الحاكميــة  مبــادئ  أثـــر  اختبــار 
األردنيــة.

الخـــروج بتوصيــات ومقتـــرحات تســاهم فــي توفيـــر قاعــدة معلومــات ألصحــاب القــرار فــي البنــوك مجتمــع الدراســة  - 
حول نقاط القوة والضعف في تطبيق مبادئ الحاكمية املؤسسية على استقاللية مدققي الحسابات الداخلييـن، 

وبمــا يخولهــم االرتقــاء بمســتوى الخدمــات التـــي تقدمهــا تلــك البنــوك.

املســاهمة فــي إغنــاء األدبيــات املحاســبية املتعلــق بمبــادئ الحاكميــة املؤسســية علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات  - 
نــدرة  باملوضــوع  املتعلقــة  الســابقة  والدراســات  الدراســة  أدبيــات  مراجعــة  خــالل  مــن  لوحــظ  حيــث  الداخلييـــن، 

ومحدوديــة فــي دراســة هــذه املتغيـــرات.

أنموذج الدراسة: 

تشتمل الدراسة الحالية على ثالثة متغيـرات رئيسة، وكما يأتي:

املتغيـــر املســتقل: يتمثــل فــي مبــادئ الحاكميــة املؤسســية: وتــم قيــاس هــذا املتغيـــر ألغــراض هــذه الدراســة مــن خــالل  - 
إجابــات أفــراد عينــة الدراســة علــى فقــرات أداة الدراســة )1-41( واملتعلقــة بمبــادئ الحاكميــة املؤسســية. ويشــتمل 

هــذا املتغيـــر علــى املتغيـــرات الفرعيــة اآلتيــة:

حمايــة حقــوق املساهميـــن: تــم قيــاس هــذا املتغيـــر فــي الدراســة الحاليــة مــن خــالل إجابــة أفــراد عينــة الدراســة أ- 
علــى فقــرات االســتبانة )1-8( واملتعلقــة بحمايــة حقــوق املساهميـــن.

املعاملــة املتكافئــة لجميــع املساهميـــن: تــم قيــاس هــذا املتغيـــر فــي الدراســة الحاليــة مــن خــالل إجابــة أفــراد عينــة ب- 
الدراسة على فقرات االستبانة )9-16( واملتعلقة باملعاملة املتكافئة لجميع املساهميـــن.

دور أصحــاب املصالــح فــي الحاكميــة: تــم قيــاس هــذا املتغيـــر فــي الدراســة الحاليــة مــن خــالل إجابــة أفــراد عينــة ج- 
الدراســة علــى فقــرات االســتبانة )17-23( واملتعلقــة بــدور أصحــاب املصالــح فــي الحاكميــة.

الشــفافية واإلفصــاح: تــم قيــاس هــذا املتغيـــر فــي الدراســة الحاليــة مــن خــالل إجابــة أفــراد عينــة الدراســة علــى د- 
فقــرات االســتبانة )24-32( واملتعلقــة ببعــد التعلــم والنمــو.

مســئوليات مجلــس اإلدارة: تــم قيــاس هــذا املتغيـــر فــي الدراســة الحاليــة مــن خــالل إجابــة أفــراد عينــة الدراســة 	- 
علــى فقــرات االســتبانة )33-41( واملتعلقــة بمســئوليات مجلــس اإلدارة.
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املتغيـــر التابــع: هــو اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن: وتــم قيــاس هــذا املتغيـــر فــي الدراســة الحاليــة مــن  - 
خــالل إجابــة أفــراد عينــة الدراســة علــى فقــرات االســتبانة )42-56( املتعلقــة باســتقاللية املدقــق الداخلــي، وفيمــا يلــي 

شــكل رقــم )1( الــذي يمثــل أنمــوذج الدراســة.

 

 املتغير املستقل املتغير التابع

 مبادئ الحاكمية املؤسسية

 

استقاللية مدققي الحسابات 

 الداخليين 

 

 حماية حقوق املساهمين -1

 املعاملة املتكافئة لجميع املساهمين -2

 دور أصحاب املصالح في الحاكمية  -3

 الشفافية واإلفصاح -4

مسؤوليات مجلس اإلدارة -5  

املصدر: الباحثون.

الشكل رقم )1(: أنموذج الدراسة

التعريفات اإلجـرائية: 

تشتمل الدراسة الحالية على املصطلحات التالية:

البنك التجاري Commercial Bank: الشركة التـي يـرخص لها بممارسة األعمال املصرفية وفًقا ألحكام القانون  - 
بمــا فــي ذلــك فــرع البنــك األجنبـــي املرخــص لــه بالعمــل فــي اململكــة. ويقصــد باألعمــال املصرفيــة جميــع الخدمــات 
املصرفيــة، الســيما قبــول الودائــع واســتعمالها مــع املــوارد األخـــرى للبنــك فــي االســتثمار كلًيــا أو جـــزئًيا باإلقــراض أو 

بأيــة طريقــة أخـــرى يســمح بهــا هــذا القانــون )قانــون البنــوك األردنــي رقــم 28 لســنة 2000(.

لتوزيــع  -  وإطــار  هيــكل  وضــع  علــى  يقــوم  والرقابــة  لــإدارة  نظــام   :Corporate Governance الشــركات  حاكميــة 
الواجبــات واملســئوليات بيـــن املشاركيـــن فــي املؤسســة )مثــل: مجلــس اإلدارة، واملديـريـــن، واملساهميـــن، وغيـــرهم مــن 
ذوي املصالــح(، والقواعــد واإلجـــراءات التخــاذ القــرارات املتعلقــة بشــئون املنشــأة. وبهــذا اإلجـــراء فــإن الحاكميــة 
املؤسســية تعطــي الهيــكل املالئــم الــذي تســتطيع مــن خاللــه املنشــأة وضــع أهدافهــا، والوســائل الالزمــة لتحقيــق هــذه 

األهــداف، وتعمــل علــى مراقبــة األداء )الســمهوري، 2007: 8(.

التدقيــق Auditing: يقصــد بــه فحــص أنظمــة الرقابــة الداخليــة والبيانــات واملســتندات والحســابات والدفاتـــر  - 
مــدى داللــة  عــن  فنــي محايــد  بـــرأي  الخـــروج  بقصــد  انتقادًيــا منظًمــا،  التدقيــق فحًصــا  تحــت  بالشــركة  الخاصــة 
القوائــم املاليــة عــن الوضــع املالــي لتلــك الشــركة فــي نهايــة فتـــرة زمنيــة معينــة، ومــدى تصويـــرها لنتائــج أعمــال الشــركة 

.)Arens,  00 :  ( مــن ربــح أو خســارة عــن تلــك الفتـــرة

التدقيق الداخلي Internal Auditor: عرف االتحاد الدولي للمحاسبيـن التدقيق الداخلي بأنه »فعالية تقييميه  - 
مقامــة ضمــن املنشــأة لغــرض خدمتهــا، ومــن ضمــن وظائفهــا اختبــار وتقييــم ومراقبــة مالءمــة النظــام املحاسبـــي 

.)IFAC,  00 :    ( »ونظــام الضبــط الداخلــي وفعاليتهمــا
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مجال وحدود الدراسة

املجال: سيتم تطبيق الدراسة على قطاع البنوك التجارية األردنية فقط. - 

الحدود: - 

الحدود املوضوعية: تتناول هذه الدراســة موضوع أثـــر مبادئ الحاكمية املؤسســية بأبعادها التالية: )حماية أ- 
حقــوق املساهميـــن، املعاملــة املتكافئــة لجميــع املساهميـــن، دور أصحــاب املصالــح فــي الحاكميــة، الشــفافية 

واإلفصــاح، مســئوليات مجلــس اإلدارة( مــن حيــث أثـــرها علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن.

الحــدود الزمانيــة: امتــدت فتـــرة تجميــع بيانــات هــذه الدراســة مــن 3 نيســان مــن عــام 2015 إلــى 10 أيلــول مــن ب- 
عــام 2015.

الحــدود املكانيــة: تقتصــر هــذه الدراســة علــى قطــاع البنــوك التجاريــة األردنيــة، وال نســتطيع تعميــم نتائــج هــذه ج- 
الدراســة علــى باقــي القطاعــات.

اإلطار النظري
- الحاكمية املؤسسية

ً
أوال

تعريف الحاكمية املؤسسية

ال يوجــد تعريــف متفــق عليــه بيـــن جميــع االقتصادييـــن والقانونييـــن علــى املســتوى العاملـــي للحوكمــة، وهــذا مــا تؤكــد 
عليــه موســوعة Corporate Governance Encyclopedia مــن حيــث االفتقــار إلــى تعريــف موحــد لهــذا املفهــوم، ويـــرجع ذلــك 
 .)www.encycogov.com( للشــركات  واالجتماعيــة  واملاليــة  واالقتصاديــة  التنظيميــة  األمــور  مــن  العديــد  فــي  تداخلــه  إلــى 
لقــد وردت العديــد مــن التعريفــات للحاكميــة املؤسســية، مــن أشــهرها تعريــف منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة علــى 
أنهــا »مجموعــة مــن العالقــات بيـــن إدارة املؤسســة ومجلــس إدارتهــا ومســاهميها واألطــراف ذات العالقــة بهــا، وهــي تتضمــن 
ــا أســلوب 

ً
الهيــكل الــذي مــن خاللــه يتــم وضــع أهــداف املؤسســة واألدوات التـــي يتــم بهــا تنفيــذ هــذه األهــداف، ويتحــدد بهــا أيض

متابعــة األداء« )OECD Report, 2004: 1(. وتعنــي الحاكميــة أســلوب اإلدارة الرشــيد، ممــا يعنـــي التحكــم فــي جميــع العالقــات 
الســلوكية للمنظمــة واملتعامليـــن معهــا، وهــي بالتالــي عبــارة عــن » القوانيـــن واملعاييـــر املحــددة للعالقــة بيـــن اإلدارة مــن جهــة 

وحملــة األســهم واملساهميـــن وأصحــاب املصالــح أو األطــراف املرتبطــة بالشــركة مــن جهــة أخـــرى )مجــدوب،2005: 84(.

أمــا )الخطيــب والق�شــي،2006: 7-43( فيعرفانهــا علــى أنهــا »مجموعــة مــن اآلليــات واإلجـــراءات، والنظــم، والقــرارات، 
 مــن االنضبــاط والشــفافية والعدالــة، ومــن ثــم تهــدف إلــى تحقيــق الجــودة والتميـــز فــي األداء عــن طريــق تفعيــل 

ً
التـــي تضمــن كال

تصرفــات إدارة الوحــدة االقتصاديــة فيمــا يتعلــق باســتغالل املــوارد االقتصاديــة املتاحــة لديهــا، وبمــا يحقــق أفضــل منافــع 
ممكنــة لجميــع األطــراف، واملصلحــة للمجتمــع ككل«.

فــي حيـــن عــرَّف )Williamson, 1999: 18( الحاكميــة املؤسســية بأنهــا: استـــراتيجية تتبناهــا املنظمــة فــي ســعيها لتحقيــق 
أهدافهــا الرئيســة. وذلــك ضمــن منظــور أخالقــي ينبــع مــن داخلهــا باعتبارهــا شــخصية معنويــة مســتقلة وقائمــة بذاتهــا، ولهــا مــن 
الهيــكل اإلداري واألنظمــة واللوائــح الداخليــة مــا يكفــل لهــا تحقيــق تلــك األهــداف بقدراتهــا الذاتيــة بمنــأى مــن تســلط أي فــرد 

فيهــا، وبالقــدر الــذي ال يتقــارب مــع مصالــح الفئــات األخـــرى ذات العالقــة.

ويـــرى الباحثون أنه يمكن تعريف الحاكمية املؤسســية على أنها »عبارة عن نظام يتم من خالله تنفيذ الحكم الرشــيد 
للمؤسســات مــن خــالل تنفيــذ وســائل الرقابــة واعتمــاد اإلفصــاح والشــفافية للحفــاظ علــى مصالــح املؤسســة واملساهميـــن 

وغيـــرهم مــن ذوي املصلحــة«.

http://www.encycogov.com/
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مبادئ الحاكمية املؤسسية

يتــم تطبيــق الحوكمــة وفًقــا لـــخمسة معاييـــر توصلــت إليهــا منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة فــي عــام 1999، لكــن 
منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة قامــت بمراجعــة هــذه املعاييـــر وعدلتهــا فــي العــام 2004، فأصبحــت بذلــك ســتة معاييـــر 

:)OECD Report, 2004: 6-36( مــن خمســة معاييـــر، وتتمثــل فــي 
ً
بــدال

ضمــان حمايــة حقــوق املساهميـــن، وذلــك بإتاحــة املجــال لنقــل ملكيــة األســهم واختيــار مجلــس اإلدارة والحصــول علــى 
العوائــد واألربــاح ومراجعــة القوائــم املاليــة، وحــق هــؤالء املســاهمين فــي املشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات واالطــالع علــى الســجالت 

بــكل شــفافية، وبمــا يضمــن لهــم ممارســة حقوقهــم كاملــة.

القانونيــة  الدفــاع عــن حقوقهــم  فــي  بيـــن حملــة األســهم، وحقهــم  فــي املعاملــة للمساهميـــن، وتعنــى املســاواة  املســاواة 
أو  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مــع  املعامــالت  جميــع  علــى  واالطــالع  األساســية،  القــرارات  علــى  العامــة  الجمعيــة  فــي  والتصويــت 

بحقوقهــم. املســاس  عنــد  فعلــي  تعويــض  علــى  للحصــول  للمساهميـــن  املجــال  إتاحــة  وبالتالــي  التنفيذييـــن،  املديـريـــن 

ضمــان الحقــوق القانونيــة ألصحــاب املصالــح فــي حوكمــة الشــركات، فيجــب أن ينطــوي إطــار حوكمــة الشــركات علــى 
اعتـــراف بحقــوق أصحــاب املصلحــة كمــا يحددهــا القانــون، وأن يعمــل هــذا اإلطــار أيًضــا علــى تشــجيع التعــاون بيـــن الشــركات 
وبيـــن أصحــاب املصالــح فــي مجــال خلــق الثـــروة وفــرص العمــل وتحقيــق االســتدامة للمشــروعات القائمــة علــى أســس ماليــة 

ســليمة.

مــن  العظمــى  النســبة  ملكيــة  عــن  الحســابات، واإلفصــاح  مراقــب  املهمــة ودور  املعلومــات  عــن  والشــفافية  اإلفصــاح 
األســهم، واإلفصــاح املتعلــق بأعضــاء مجلــس اإلدارة واملديـريـــن التنفيذييـــن. ويتــم اإلفصــاح عــن كل تلــك املعلومــات بطريقــة 

عادلــة بيـــن جميــع املساهميـــن وأصحــاب املصالــح فــي الوقــت املناســب ودون تأخيـــر.

تحديــد مســئوليات مجلــس اإلدارة، وهــو أمــر فــي غايــة األهميــة عندمــا يتعلــق األمــر بهيــكل مجلــس اإلدارة وواجباتــه 
التنفيذيــة. فــي اإلشــراف علــى اإلدارة  القانونيــة، وكيفيــة اختيــار األعضــاء وتحديــد مهامــه األساســية ودوره 

سيـــر 
ُ
ضمــان وجــود أســاس إلطــار فعــال لحوكمــة الشــركات... ذلــك أنــه دون توافــر إطــار محكــم وآليــات محــددة ت

آليــات وقواعــد العمــل، ســيبقى الحديــث عــن حوكمــة فاعلــة مجـــرد تنظيـــر، فيصعــب قيــاس فاعليتهــا أو تطبيقهــا بالشــكل 
املطلــوب.

خصائص حوكمة الشركات

واالســتقاللية،  والشــفافية،  االنضبــاط،  فــي  يلخصهــا   )55 )الجعيــدي،2007:  فــإن  الشــركات  حوكمــة  خصائــص  أمــا 
:)1( التـــي يمكــن توضيحهــا بجــدول رقــم  واملســاءلة، واملســئولية، والعدالــة والوعــي االجتماعــي 

جدول رقم )1(
خصائص الحاكمية املؤسسية

اتباع األسلوب األخالقي املناسب والصحيح. Discipline االنضباط

تقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث. Transparency الشفافية

عدم وجود تأثيـرات تفضـي إلى قرارات نتيجة ضغوط. Independence االستقاللية

إمكانية تقييم وتقديـر أعمال مجلس اإلدارة , واإلدارة التنفيذية. Accountability املساءلة

احتـرام حقوق مختلف املجموعات أصحاب املصلحة في املنشأة. Fairness العدالة

املسئولية أمام جميع األطراف ذات العالقة بالشركة. Responsibility املسئولية

النظر للمؤسسة كمواطن جيد واع بصورة جيدة اجتماعًيا. Social Awareness الوعي االجتماعي
املصدر: )الجعيدي،2007: 55(.
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ثانًيا- التدقيق الداخلي

مفهوم التدقيق الداخلي

تبلــور مفهــوم التدقيــق الداخلــي فــي الســنوات األخيـــرة بشــكل أكثـــر انســجاًما مــع التطــورات الحديثــة ملواكبــة عصــر 
التقــدم والثــورة املعلوماتيــة، األمــر الــذي دفــع معهــد املدققيـــن الداخلييـــن )IIA( إلــى تبنــي مفهــوم حديــث للتدقيــق الداخلــي 
يفــي بمتطلبــات العصــر ويؤكــد أهميتــه للمنظمــات، حيــث عــرف التدقيــق الداخلــي فــي نشــرة املعهــد عــام 1999 بأنــه: »نشــاط 
أو وظيفــة استشــارية تأكيديــة مســتقلة وهادفــة تنشــئها املنظمــات لتحسيـــن عملياتهــا وإضافــة قيمــة لهــا وتســاعدها فــي تحقيــق 
.)IIA, 1999: 13( »أهدافهــا مــن خــالل منهــج محــدد وواضـــح، وذلــك لتقييــم وتحسيـــن فعاليــة العمليــات والرقابــة والتوجيــه

فــي  ويوصــف التدقيــق الداخلــي بأنــه رقابــة إداريــة تقــوم بتقييــم مــدى مالءمــة وفعاليــة جميــع أنــواع الرقابــة األخـــرى 
املنظمــة، حيــث نشــأ هــذا التدقيــق وتطــور نتيجــة الزديــاد حاجــة اإلدارة العليــا فــي املنظمــة إليــه كأداة رقابيــة وإداريــة تستعيـــن 
بها في إنجاز وظائفها الرئيسة التـــي تتمثل في السعي إلى إشباع أكبـــر قدر ممكن من احتياجات ذوي العالقة في املنظمة التـــي 
تقــوم بإدارتهــا. فالتدقيــق الداخلــي يهــدف إلــى مســاعدة اإلدارة وفــي جميــع مســتوياتها، ألجــل الوفــاء بالتـــزاماتها وزيــادة كفاءتهــا، 
وذلــك مــن خــالل التحليــل، والتقييــم، واالستشــارات والدراســات واالقتـــراحات، إذ تعــد وظيفــة التدقيــق الداخلــي أداة تتيــح 
89(. كمــا تعتبـــر هــذه الوظيفــة صمــام أمــان بيــد اإلدارة، وتــم   :1998 للمنظمــات إصــالح وتطويـــر نفســها ذاتًيــا )التميمـــي، 
.)Guy, Alderman & Winters, 1999: 802( »The Eyes and Ears of Management وصفهــا بأنهــا »عيــون اإلدارة وآذانهــا

عــرف )لطفــي، 2002: 18( التدقيــق الداخلــي بأنــه » عبــارة عــن عمليــة منتظمــة لجمــع وتقييــم أدلــة إثبــات – بشــكل 
تلــك  بيـــن  تطابــق  وجــود  علــى  تأكيــد  توفيـــر  بهــدف  اقتصاديــة،  وأحــداث  بتصرفــات  خاصــة  بتأكيــدات  تتعلــق  موضوعــي- 

املعنييـــن. إلــى املستخدميـــن  النتائــج  تلــك  وتبليــغ  املقــررة،  املعاييـــر  مــع  التأكيــدات 

أهمية التدقيق الداخلي

تــؤدي وظيفــة التدقيــق الداخلــي دوًرا مهًمــا فــي عمليــة الحاكميــة، إذ إنهــا تعــزز هــذه العمليــة، وبذلــك تــزداد قــدرة املواطنيـــن 
على مساءلة الشركة، حيث يقوم املدققون الداخليون من خالل األنشطة التـي ينفذونها بـزيادة املصداقية، والعدالة، وتحسيـن 

.)Archambeault, 2002: 8( ســلوك املوظفيـــن العامليـــن في الشــركات اململوكة للدولة، وتقليل مخاطر الفســاد اإلداري واملالي

تعتبـــر وظيفة التدقيق الداخلي أشبه ما تكون بالخدمات الوقائية ألنها تحمـــي أموال املنشأة، وتحمـــي الخطط اإلدارية 
من االنحـــراف، كذلك يمكن أن تقدم خدمات بناءة ألنها تضمن دقة البيانات املستعملة من قبل اإلدارة في توجيه سياسات 
دخــل التحســينات والتعديــالت الالزمــة علــى اإلجـــراءات اإلداريــة والرقابيــة، وذلــك مــن أجــل رفــع كفــاءة العمــل فــي 

ُ
املنشــأة وت

املنشــأة )عبــد هللا، 1998(. إن للتدقيــق الداخلــي دوًرا هــام فــي الحصــول علــى قوائــم ماليــة علــى درجــة عاليــة مــن الشــفافية، 
واإلفصــاح واملصداقيــة، وخدمــة ألصحــاب املصالــح مــن املساهميـــن، وأصحــاب الســندات والبنــوك، واملقرضيـــن، مــن خــالل 

أداء اإلدارات واللجــان واملجالــس التـــي تقــوم بوضــع أســس األداء اإلداري والفنــي واملنهــي ألعمــال التدقيــق )ميخائيــل، 2005(.

عالقة الحاكمية املؤسسية باملدققيـن الداخلييـن

املتبادلــة  والعالقــة  الحاكميــة  عمليــة  فــي  الداخلــي  التدقيــق  وظيفــة  بأهميــة  والتنظيميــة  املهنيــة  الهيئــات  اعتـــرفت 
بينهمــا، فقــد أكــدت لجنــة كادبيـــري Cadbury Committee علــى ســبيل املثــال علــى أهميــة مســئولية املدقــق الداخلــي فــي منــع 
واكتشــاف الغــش والتـزويـــر. ولتحقيــق هــذه الوظيفــة ألهدافهــا، يجــب أن تكــون مســتقلة وتنظــم بشــكل جيــد وتســتند إلــى 
تشــريع خــاص بهــا، وبالتالــي فإنــه يتــم تقويــة اســتقاللية هــذه الوظيفــة عندمــا تـــرفع تقاريـــرها إلــى لجنــة التدقيــق بشــكل مباشــر 
وليــس إلــى اإلدارة. يضــاف إلــى ذلــك أنــه يمكــن أن تـــزداد فاعليــة لجنــة التدقيــق عندمــا تكــون قــادرة علــى توزيــع مــالك التدقيــق 
الداخلــي للحصــول علــى معلومــات مهمــة عــن قضايــا خاصــة بالشــركة، مثــل تقويــة نظــام الرقابــة الداخليــة ونوعيــة السياســات 
املحاســبية املســتخدمة )Cohen et al., 2004: 33( كمــا تــؤدى الحاكميــة الفعالــة للشــركات إلــى ضمــان دقــة التقاريـــر املاليــة 

)IIA, 2003( .كالتقريـــر عــن إجـــراءات الرقابــة الداخليــة والتقريـــر عــن النتائــج املاليــة، وفعاليــة إجـــراءات الرقابــة الداخليــة
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الدراسات السابقة

- الدراسات العربية
ً
أوال

دراســة )الرواشــدة، 2014( بعنــوان: »الحاكميــة املؤسســية وأثـــرها فــي اســتقاللية مدقــق الحســابات وأتعــاب التدقيــق- 
دراســة ميدانيــة علــى شــركات التأميـــن األردنيــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان«. حيــث هدفــت هــذه الدراســة إلــى معرفــة أثـــر تطبيــق 
مبــادئ الحاكميــة املؤسســية فــي اســتقاللية املدقــق الخارجـــي وأتعــاب التدقيــق فــي شــركات التأميـــن األردنيــة املدرجــة فــي بورصــة 
عمــان. ويتكــون مجتمــع الدراســة مــن شــركات التأميـــن األردنيــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان، وعددهــا ســت وعشــرون شــركة 
ومكاتــب تدقيــق الحســابات لتلــك الشــركات، والبالــغ عددهــا ســتة مكاتــب، ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم إعــداد اســتبانة 
خاصة لجمع البيانات تم توزيعها على عينة الدراســة التـــي تكونت من اثنتـــي عشــرة شــركة وثالثة مكاتب، وبلغت االســتبانات 
القابلة للتحليل 114 استبانة. وبعد التحليل اإلحصائي الختبار الفرضيات توصل الباحث إلى وجود تأثيـر ملبادئ الحاكمية 
املؤسســية: مبــدأ ضمــان وجــود إطــار فعــال للحاكميــة املؤسســية، ومبــدأ حمايــة حقــوق املساهميـــن، ومبــدأ حمايــة حقــوق 
أصحــاب املصالــح، ومبــدأ اإلفصــاح والشــفافية، ومبــدأ مســئوليات مجلــس اإلدارة - فــي اســتقاللية املدقــق وأتعــاب التدقيــق. 
وأوصــت الدراســة بضــرورة تعزيـــز اســتقاللية أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي شــركات التأميـــن األردنيــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان، 
مــن خــالل الفصــل بيـــن منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة وأي منصــب تنفيــذي ملــا لذلــك مــن أثـــر فــي تعزيـــز اســتقاللية املدقــق 

الخارجـي.

دراسة )الغنودي،2011( بعنوان: »دور قواعد اإلدارة الرشيدة )الحوكمة( في دعم استقاللية مراجعي الحسابات في 
ليبيــا: دراســة استكشــافية«. هدفــت الدراســة إلــى تقييــم الفــروق بيـــن وجهــات النظــر حــول مــدى فاعليــة الحاكميــة املؤسســية 
فــي تحقيــق الغــرض مــن تطبيقهــا فــي دعــم اســتقاللية مدقــق الحســابات الخارجـــي، ومعرفــة وجهــة نظــر مجموعــات أصحــاب 
املصالح في الشــركات حول مدى فاعلية قواعد الحاكمية املؤسســية في دعم اســتقاللية مدقق الحســابات. ومن أهم النتائج 
التـــي توصلــت إليهــا الدراســة وجــود اتفــاق بيـــن عينــات البحــث املختلفــة علــى وجــود فاعليــة لتطبيــق الحاكميــة املؤسســية تؤثـــر 
في دعم استقاللية مدقق الحسابات الخارجـــي، ووجود اتفاق بيـــن عينات البحث املختلفة على أن تطبيق قواعد الحاكمية 

املؤسســية يعمل تحســينات كبيـــرة في دعم اســتقاللية املدقق الخارجـــي.

بــات الحوكمــة«. هدفــت هــذه 
ّ
دراســة )الحيـــزان، 2008( بعنــوان: »تطويـــر أداء وظيفــة التدقيــق الداخلــّي لتفعيــل متطل

الدراســة إلــى إلقــاء الضــوء علــى نطــاق وتأهيــل واســتقالل أقســام التدقيــق الداخلــّي فــي الشــركات املســاهمة فــي اململكــة العربّيــة 
بــات الحوكمــة. وقــد اعتمــد هــذا البحــث فــي تحقيــق هــذا الهــدف علــى عــرض وتحليــل بعــض وجهــات 

ّ
الســعودّية ملواجهــة متطل

النظــر الــواردة فــي املراجــع املتخّصصــة، هــذا باإلضافــة إلــى جمــع وتحليــل وعــرض آراء بعــض املــدراء واملحاسبيـــن واملدققيـــن 
العامليـــن فــي بعــض الشــركات املســاهمة فــي مدينــة الريــاض، وذلــك فــي االعتمــاد علــى قوائــم اســتبيان وّجهــت إليهــم. وقــد توّصــل 
فــي عّينــة   نطــاق عمــل املدققيـــن الداخلّييـــن، وتأهيلهــم العلمــّي والعملــّي، واالســتقالل املنهــّي املتــاح لهــم 

ّ
إلــى أن هــذا البحــث 

ــب املزيــد مــن الـــتأهيل واالســتقالل وتوســيع نطــاق العمــل 
ّ
بــات الحوكمــة، لكــن األمــر يتطل

ّ
 كبيـــر- ومتطل

ّ
فــق - إلــى حــد

ّ
البحــث تت

ــا فــي اململكــة  ــا وأكاديميًّ ، لــذا يو�شــي البحــث بتفعيــل جميــع الجهــود واإلمكانّيــات مهنيًّ
ّ
فــق مــع تحقيــق أهــداف الحوكمــة

ّ
بمــا يت

فــق 
ّ
العربّيــة الســعودّية بشــكل أكبـــر، وتوحيــد هــذه الجهــود بهــدف تطويـــر مهنــة املحاســبة والتدقيــق فــي اململكــة، وذلــك بمــا يت

وتطبيــق الحوكمــة.

الشــركات  فــي  الداخلــي  التدقيــق  فاعليــة  تعزيـــز  فــي  املؤسســية  الحاكميــة  »أثـــر  بعنــوان   )2008 )الشــرفاء،  دراســة 
الصناعيــة املســاهمة العامــة األردنيــة: دراســة ميدانيــة«. هدفــت هــذه الدراســة إلــى بيــان أثـــر الحاكميــة املؤسســية فــي تعزيـــز 
فاعليــة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركات الصناعيــة املســاهمة العامــة األردنيــة. وتألــف مجتمــع الدراســة مــن )79( شــركة، وقــد 
تــم اختيــار عينــة طبقيــة مــن كل قطــاع فرعــي مــن قطاعــات هــذه الشــركات وبلــغ عــدد املدققيـــن الداخلييـــن فــي القطــاع الصناعــي 
املشتـركيـــن فــي الدراســة )56( مدقًقــا. وتوصلــت الدراســة إلــى أن تصــورات املدققيـــن الداخلييـــن ملســتوى تطبيــق الحاكميــة 
املؤسســية فــي الشــركات الصناعيــة املســاهمة العامــة األردنيــة جــاءت بدرجــة مرتفعــة، وكذلــك جــاءت تصوراتهــم لفاعليــة 
التدقيــق الداخلــي بدرجــة مرتفعــة أيًضــا، كمــا توصلــت الدراســة أيًضــا إلــى وجــود أثـــر ذي داللــة إحصائيــة ألبعــاد الحاكميــة 
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التدقيــق  فاعليــة  فــي  اإلدارة(  مجلــس  ومســئوليات  املساهميـــن،  جميــع  حقــوق  وحفــظ  والشــفافية،  )اإلفصــاح  املؤسســية 
الداخلــي.

دراســة )أبــو زر، 2006( بعنــوان »استـــراتيجية مقتـــرحة لتحسيـــن فاعليــة الحاكميــة املؤسســية فــي القطــاع املصرفــي 
مــن  القطــاع املصرفــي األردنــي  فــي  الشــركات  تقديــم استـــراتيجية مقتـــرحة لتحسيـــن فاعليــة حاكميــة  إلــى  األردنــي«، هدفــت 
خــالل اإلبــالغ املالــي، حيــث قامــت الباحثــة بتحليــل العوامــل املهنيــة املؤثـــرة فــي حاكميــة الشــركات وقامــت ببيــان دور اإلفصــاح 
املحاسبـــي فــي تحسيـــن حاكميــة الشــركات فــي القطــاع املصرفــي األردنــي، وذلــك مــن خــالل عمــل دراســة ميدانيــة شــملت جميــع 
املكلفيـــن بحاكميــة الشــركات واإلدارة لقيــاس إدراكهــم للمتطلبــات القانونيــة واملهنيــة واألخالقيــة. توصلــت الدراســة إلــى عــدد 
مــن النتائــج، منهــا أن هنــاك قصــوًرا فــي التقاريـــر الســنوية للمصــارف األردنيــة تتمثــل فــي عــدم االلتـــزام باإلفصــاح عــن حاكميــة 

الشــركات فــي ضــوء لجنــة بــازل الصــادرة عــام )1999(.

دراســة )مطــر ونــور، 2007( بعنــوان: »مــدى التـــزام الشــركات املســاهمة العامــة األردنيــة بمبــادئ الحاكميــة املؤسســية: 
دراســة تحليليــة مقارنــة بيـــن القطاعيـــن املصرفــي والصناعــي«. حيــث هدفــت هــذه الدراســة إلــى تقييــم مــدى التـــزام الشــركات 
الشــركات  مــن  عينــة  علــى  ميدانيــة  دراســة  الباحثــان  أجـــرى  حيــث  الشــركات،  حاكميــة  بمبــادئ  األردنيــة  العامــة  املســاهمة 
املســاهمة فــي القطاعيـــن املصرفــي والصناعــي عددهــا )20( شــركة، أي مــا يعــادل حوالــي )32%( مــن حجــم مجتمــع الدراســة. 
وقــد تــم توفيـــر بيانــات الدراســة امليدانيــة عــن طريــق اســتبانة شــملت أســئلة تغطــي ســتة محــاور رئيســة يغطــي كل محــور منهــا 
مبــدأ مــن املبــادئ الســتة املتعــارف عليهــا لنظــام حاكميــة الشــركات. وقــد كشــفت نتائــج الدراســة عــن مجموعــة مــن النتائــج 
التـــي تتلخــص فــي أن مســتوى التـــزام الشــركات املســاهمة العامــة العاملــة فــي القطاعيـــن تـــراوح بيـــن قــوي وضعيــف جــًدا، ولكــن 
بمســتوى عــام مقبــول أو متوســط، مــع مالحظــة أن مســتوى االلتـــزام يميــل لصالــح القطــاع املصرفــي علــى حســاب القطــاع 

الصناعــي.

ثانًيا- الدراسات األجنبية:

 Corporate governance and audit fees Evidence from Companies :بعنــوان  )Wu, Xingze, 2012( دراســة
listed on the Shanghai Stock Exchange، حيــث هدفــت هــذه الدراســة إلــى معرفــة أثـــر تعليمــات الحاكميــة املؤسســية 
الصــادرة فــي عــام 2007 علــى مقــدار أتعــاب التدقيــق الخارجـــي املتعاقــد عليهــا فــي الشــركات عينــة الدراســة، وذلــك خــالل الفتـــرة 
من 2007 و2008 من خالل القيام بدراسة تحليلية على الشركات الصينية املدرجة في سوق شنغهاي لألوراق املالية. حيث 
افتـــرض الباحــث وجــود عالقــة ســلبية بيـــن تطبيــق الشــركة ملبــادئ الحاكميــة املؤسســية ومقــدار أتعــاب التدقيــق، معتمديـــن 
بذلــك علــى النظريــة االســتبدالية التـــي تقــول بــأن الشــركات عندمــا تقــوم بتحديــد أتعــاب مدقــق الحســابات تهتــم بتخفيــض 
قيمة األتعاب لزيادة قيمة الشركة املالية أكثـــر من اهتمامها بإعطاء إشارات للسوق املالي حول جودة الخدمات التدقيقية 
املقدمــة، وهــو االفتـــراض الــذي يقــوم عليــه مدخــل تفسيـــر مقــدار أتعــاب التدقيــق علــى أســاس نظريــة اإلشــارة للســوق املالــي. 
بعــد إدخــال عــدد مــن املتغيـــرات الضابطــة إلــى نمــوذج االنحــدار املســتخدم فــي الدراســة، مثــل حجــم الشــركة، ونســبة النمــو، 
فإن النتائج أكدت االفتـــراض املبدئي للباحث بوجود عالقة ســلبية من حيث التـــزام الشــركة من عدمه بتعليمات الحاكمية 

املؤسســية الصــادرة فــي عــام 2007، ومصروفــات أتعــاب التدقيــق املنفقــة علــى التدقيــق الخارجـــي للشــركة.

دراســة )Coram et al., 2006( بعنــوان: »The Value of Internal Audit in Fraud Detection«. حيــث أشــارت هــذه 
الدراســة إلى أهمية التدقيق الداخلي في اكتشــاف التالعب في القوائم املالية، حيث أشــارت هذه الدراســة إلى أهمية حاكمية 
الشــركات، وأن مــن أهــم مرتكزاتهــا هــو الــدور الــذي تلعبــه دائــرة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة، وعليــه فقــد كان الهــدف الرئيــس 
مــن هــذه الدراســة هــو اختبــار مــا إذا كانــت الشــركات التـــي لديهــا دائــرة تدقيــق داخلــي لديهــا قــدرة أكبـــر فــي اكتشــاف التالعــب 
الــذي قــد يحصــل فــي القوائــم املاليــة مــن جهــة أو أي ســوء اســتخدام مــواد وأصــول الشــركة مــن جهــة أخـــرى، أم أنــه ليــس هنــاك 
 ،)Outsourcing( فــرق بيـــن هــذه الشــركات والشــركات التـــي تعتمــد علــى أطــراف خارجيــة فــي القيــام بمهــام التدقيــق الداخلــي
وبالتالــي هدفــت هــذه الدراســة إلــى إثبــات الــدور املهــم والفاعــل للتدقيــق الداخلــي فــي توفيـــر قيمــة مضافــة للشــركة مــن خــالل 

تطويـــر وتحسيـــن اإلجـــراءات الرقابيــة األمــر الــذي يســاعد علــى اكتشــاف حــاالت التالعــب بشــكل أفضــل.
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دراســة )Muranaka, 2005( بعنــوان: »Financial Statement Fraud and organizational Factors« بينــت هــذه 
الدراســة أن معاييـــر التدقيــق أصبحــت تشيـــر بشــكل واضــح إلــى مســئولية املدقــق فــي اكتشــاف التالعــب املــادي الــذي يؤثـــر 
بشــكل جوهــري علــى عدالــة القوائــم املاليــة، ولذلــك فــإن املدقــق يتوجــب عليــه عنــد إعــداد خطــة التدقيــق أن يتأكــد مــن 
وجــود االختبــارات الكفيلــة باكتشــاف التالعــب حــال وجــوده. إن الهــدف الرئيــس مــن هــذه الدراســة هــو اختبــار أحــد مرتكــزات 
حاكميــة الشــركات، وهــو زيــادة عــدد األشــخاص الخارجييـــن فــي مجلــس اإلدارة )ليــس لهــم عالقــة مباشــرة بــإدارة الشــركة( 
)Outsiders( وأثـــر ذلــك فــي تقليــل احتماليــة حصــول التالعــب فــي القوائــم املاليــة لتلــك الشــركات، حيــث تــم اختيــار عينــة 
تتكــون مــن )30( شــركة منهــا )15( شــركة تــم تعريــف حــاالت التالعــب فــي القوائــم املاليــة لديهــا وتــم اختبــار الفرضيــة التاليــة:

األشــخاص  أعــداد  نســبة  فيهــا  تـــرتفع  التـــي  الشــركات  فــي  أقــل  تكــون  للشــركات  املاليــة  القوائــم  فــي  التالعــب  »حــاالت 
اإلدارة«. مجلــس  فــي  الخارجييـــن 

حيث كانت نتائج هذه الدراسة تدعم الفرضية املذكورة، ولكن توجد بهذه الدراسة محددات أثـرت على نتائجها ومنها:

صغر حجم عينة الدراسة )30( شركة.- 

وجــود شــركات أجنبيــة فــي العينــة تمتــاز بهيــكل حاكميــة شــركات مختلفــة )الشــركات اليابانيــة( التـــي تمتــاز بــأن غالبيــة - 
أعضاء مجالس إداراتها غيـــر مستقليـــن.

مساهمة الدراسة في مجال املعرفة:

تتميـز الدراسة الحالية عن غيـرها من الدراسات السابقة التـي أجـريت في األردن، باآلتي:

الدراســة الحاليــة تبحــث فــي بيــان أثـــر مبــادئ الحاكميــة املؤسســية علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن  - 
مــن خــالل التطبيــق علــى البنــوك التجاريــة األردنيــة.

هــذه الدراســة مــن الدراســات القليلــة التـــي أجـــريت ملعرفــة أثـــر مبــادئ الحاكميــة املؤسســية فــي اســتقاللية مدققــي  - 
الحســابات الداخلييـــن.

فرضيات الدراسة

 فيمــا يتعلــق بالحاكميــة املؤسســية والتدقيــق الداخلــي، وكذلــك 
ً
بنــاًء علــى مــا تــم بيانــه فــي اإلطــار النظــري للدراســة خاصــة

مــا تــم بيانــه فــي الدراســات الســابقة باإلضافــة إلــى مشــكلة الدراســة وأهدافهــا - فإنــه يمكــن صياغــة الفرضيــات التاليــة:

α( لتطبيــق مبــادئ -  أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ) 0.0 ≤  ال يوجــد  H: الفرضيــة الرئيســة األولــى: 
0
1

الحاكميــة املؤسســية علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن فــي البنــوك التجاريــة األردنيــة، ويتفــرع عــن هــذا 
H ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة معنويــة فــي أثـــر حمايــة حقــوق 

0
الفرضيــة الرئيســة الفرضيــات الفرعيــة اآلتيــة: . 

املساهميـــن علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن فــي البنــوك التجاريــة األردنيــة.

H: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة معنويــة فــي أثـــر املعاملــة املتكافئــة للجميــع علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات - 
0
 . 

الداخلييـــن فــي البنــوك التجاريــة األردنيــة.

H: ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية معنوية في أثـر أصحاب املصالح في الحاكمية على استقاللية مدققي الحسابات - 
0
 . 

الداخلييـن في البنوك التجارية األردنية.

الحســابات -  مدققــي  اســتقاللية  علــى  واإلفصــاح  الشــفافية  أثـــر  فــي  معنويــة  إحصائيــة  داللــة  ذو  أثـــر  يوجــد  ال   :H
0
 . 

األردنيــة. التجاريــة  البنــوك  فــي  الداخلييـــن 

H: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة معنويــة فــي أثـــر مســئوليات مجلــس اإلدارة علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات - 
0
 . 

الداخلييـــن فــي البنــوك التجاريــة األردنيــة.
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منهجية الدراسة

يستعرض هذا القسم منهجية الدراسة التـي تعتمد على املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهدافها.

أداة الدراسة

تــم تصميــم اســتبانة لغــرض تجميــع البيانــات األوليــة فــي ضــوء متغيـــرات الدراســة، وقــد قــام الباحثــون بتوزيــع االســتبانة 
في الفتـــرة ما بيـــن شــهري )6/ 2015 – 8/ 2015(. وتشــتمل أداة الدراســة على ما يأتي:

الخبـــرة -  العلمـــي،  التخصــص  العلمـــي،  املؤهــل  )العمــر،  وتتضمــن  والوظيفيــة،  الشــخصية  املعلومــات  األول:  الجـــزء 
الوظيفيــة(.

فــي -  املصالــح  أصحــاب  للجميــع،  املتكافئــة  املعاملــة  املساهميـــن،  )حقــوق  املؤسســية  الحاكميــة  مبــادئ  الثانــي:  الجـــزء 
الحاكميــة، والشــفافية واإلفصــاح، ومســئوليات مجلــس اإلدارة( فــي البنــوك التجاريــة األردنيــة. وقــد تــم االعتمــاد علــى 
مقيــاس Likert scale فــي أداة الدراســة، حيــث منحــت الدرجــات علــى النحــو التالــي )موافــق بشــدة 5، موافــق 4، محايــد 3، 
غيـــر موافــق 2، غيـــر موافــق بشــدة 1(. وقــد تمــت االســتفادة فــي إعــداد اســتبانة هــذه الدراســة مــن االســتبانات املوجــودة 

فــي دراســة كل مــن )مطــر ونــور، 2007( و)الحيـــزان، 2008( و)الشــرفاء، 2008(.

الجـــزء الثالــث: يهــدف إلــى تحديــد مســتوى اســتقاللية املدقــق الداخلــي فــي البنــوك التجاريــة األردنيــة. وقــد تــم االعتمــاد - 
علــى مقيــاس Likert scale فــي أداة الدراســة، حيــث منحــت الدرجــات علــى النحــو التالــي )موافــق بشــدة 5، موافــق 4، 

محايــد 3، غيـــر موافــق 2، غيـــر موافــق بشــدة 1(.

الجدول رقم )2(
يبيـن عدد االستبانات املوزعة واملستـردة واملستبعدة والصالحة للتحليل اإلحصائي.

النسبة املئويةالعددنوع االستبيان

89100االستبانات املوزعة

0 . 859االستبانات املستـردة

 20.0االستبانات املستبعدة

 8397.6االستبانات الصالحة للتحليل اإلحصائي

مجتمع الدراسة وعينتها:

ا 
ً
تتكــون بيئــة الدراســة مــن جميــع البنــوك التجاريــة األردنيــة املتداولــة أســهمها فــي ســوق عمــان املالــي، والبالــغ عددهــا 13 بنــك

)بورصــة عمــان، www.exchange.jo(، بينمــا تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع مدققــي الحســابات الداخلييـــن العامليـــن 
فــي جميــع البنــوك التجاريــة والبالــغ عددهــم 220 مدقًقــا ومدققــة. وتــم اختيــار عينــة البحــث بالطريقــة العشــوائية البســيطة 

وبلغــت عينــة الدراســة 89 مدقًقــا ومدققــة.

الصدق والثبات

الخبـــرة  ذوي  مــن  املحكميـــن  مــن  علــى مجموعــة  عرضهــا  خــالل  مــن   )Validity( الدراســة  أداة  مــن صــدق  التأكــد  تــم 
مالحظاتهــم. ضــوء  فــي  املناســبة  التعديــالت  إجـــراء  تــم  وقــد  الدراســة،  موضــوع  فــي  واالختصــاص 

فــي حيـــن تــم قيــاس ثبــات األداة )Reliability( مــن خــالل استخـــراج معامــل )Cronbach Coefficient Alpha(، حيــث 
 )60. 9 %(، ممــا يشيـــر إلــى درجــة موثوقيــة عاليــة فــي أداة الدراســة، والجــدول التالــي يوضــح 

ً
بلغــت قيمــة ألفــا للمقيــاس كامــال

قيــم كرونبــاخ ألفــا لــكل متغيـــر مــن متغيـــرات الدراســة:
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جدول رقم )3(
متغيـرات الدراسة وقيم Cronbach Alpha لكل منها

قيمة Cronbach Alphaاملتغيـرالرقم

90.6%حماية حقوق املساهميـن1

0. 9 %املعاملة املتكافئة لجميع املساهميـن2

0. 9 %دور أصحاب املصالح في الحاكمية3

  .88%الشفافية واإلفصاح4

 . 9%مسئوليات مجلس اإلدارة5

 .90%استقاللية مدققي الحسابات الداخلييـن6

أساليب التحليل اإلحصائي:

تم استخدام أساليب التحليل اإلحصائية التالية:

اإلحصــاء الوصفــي Descriptive Statistic، وذلــك لعــرض أســئلة الدراســة ووصــف خصائــص عينتهــا باالعتمــاد علــى  - 
التكرارات والنســب املئوية واملتوســطات الحســابية واالنحـــرافات املعيارية.

ــر املتغيـــرات املســتقلة علــى املتغيـــرات  -  تحليــل Multiple Regression، وذلــك الختبــار فرضيــات الدراســة ملعرفــة أثـ
بيـــرسون الختبــار الفرضيــات موضــوع الدراســة، ملعرفــة مقــدار  التابعــة، ومعامــالت االرتبــاط مــن خــالل اختبــار 

االرتبــاط بيـــن املتغيـــرات.

Reliability، وذلــك للتأكــد مــن مــدى ثبــات أداة الدراســة فــي االعتمــاد علــى معامــل  -   Analysis تحليــل االعتماديــة
ألفــا. كرونبــاخ 

تــم إجـــراء اختبــار ”t“ للعينــة الواحــدة، وذلــك للتعــرف علــى احتماليــة وجــود اختالفــات جوهريــة فــي مفــردات عينــة  - 
الدراســة.

تــم إجـــراء اختبــار التوزيــع الطبيعــي )Skewness( إلجابــات أفــراد العينــة عــن أســئلة الدراســة حيــث كانــت جميعهــا ذات 
 Gujarati,(و )داللــة إحصائيــة وتوزيــع طبيعــي، إذ كانــت قيمــة معامــل االلتــواء تقــل عــن )1( )الســيفو ومشــعل،2003: 381

342 :2003(، والجــدول رقــم )4( يبيـــن نتائــج هــذه االختبــارات.

جدول رقم )4(
نتائج اختبار معامل االلتواء

Skewnessاملتغيـرات الفرعيةالرقم

    .0-حماية حقوق املساهميـن1

  0.7- املعاملة املتكافئة لجميع املساهميـن2

  0.6-دور أصحاب املصالح في الحاكمية3

 0.07-الشفافية واإلفصاح4

7 0.6-مسئوليات مجلس اإلدارة5

تحليل بيانات الدراسة ومناقشة النتائج

فيما يلي نتائج االختبارات الوصفية اإلحصائية للمتغيـرات موضوع الدراسة، سواًء املستقلة أو التابعة منها.



املجلة العربية لإلدارة، مج 37، ع4 - ديسمبر )كانون األول( 2017

37

- املتغيـرات الديموغرافية
ً
أوال

تســتخدم هــذه الدراســة العديــد مــن األســئلة الشــخصية والعامــة التــي تتكــون منهــا عينــة الدراســة، وذلــك مــن أجــل 
وصــف خصائــص املستجيبيـــن، حيــث تســتخدم هــذه الدراســة أربــع خصائــص رئيســة، وهــي العمــر، واملؤهــل العلمـــي، والخبـــرة 
الوظيفيــة، باإلضافــة إلــى التخصــص العلمـــي. ويشيـــر الجــدول رقــم )5( نتائــج االختبــارات اإلحصائيــة الوصفيــة، اســتناًدا إلــى 

معامــالت التكــرار والنســبة املئويــة لتمثيــل املجتمــع.

جدول رقم )5(
اختبارات اإلحصاء الوصفي للمتغيـرات الديموغرافية

النسبة املئويةالتكرارالفئة

العمر

 .78أقل من25 سنة

35 – 264 .8

45 – 3689.6

55-4629  .9

 .  5635 فأكثـر

00.0 83املجموع

املؤهل العلمـي

7.  13بكالوريوس

 .6 30دبلوم عاٍل

8.9 24ماجستيـر

 .9 16دكتوراه

00.0 83املجموع

الخبـرة الوظيفية

0.  510 سنوات فأقل

6.9 614–10 سنوات

9.8 1133–15 سنة

 .  1626 سنة فأكثـر

00.0 83املجموع

التخصص العلمـي

9.8 33محاسبة

 .  26إدارة أعمال

 .9 16علوم مالية ومصرفية

89.6اقتصاد

00.0 83املجموع

ثانًيا- وصف متغيـرات الدراسة األساسية وتشخيصها
- حماية حقوق املساهميـن

ً
أوال

يتضــح مــن الجــدول رقــم )6( أن املتوســطات الحســابية تـــراوحت مــا بيـــن )  . - 76. (، وأن أعلــى متوســط كان للفقــرة 
»يســتطيع املســاهمون نقــل ملكيــة األســهم فــي أي وقــت دون أيــة عوائــق« والتـــي كان متوســطها الحسابـــي )76. ( بانحـــراف 
معياري )  . (، وأن أدنى متوســط كان للفقرة »يســتطيع املســاهمون املشــاركة في اختيار مجلس اإلدارة« بمتوســط حسابـــي 

)  . ( بانحـــراف معيــاري )0 . (، وأن املتوســط العــام بلــغ   .  بانحـــراف معيــاري 0.66 وبمســتوى متوســط.
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جدول رقم )6(
املتوسطات الحسابية واالنحـرافات املعيارية للفقرات الخاصة بحماية حقوق املساهميـن

الفقرةالرقم
املتوسط 
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

املستوىالتـرتيب

مرتفع1  . 76. يستطيع املساهمون نقل ملكية األسهم في أي وقت دون أية عوائق.1

8
يتم التأكد من أن التصويت في اجتماعات الهيئة العامة يجـري وفًقا 

للقوانيـن والتعليمات النافذة.
مرتفع2  . 76. 

مرتفع093. 69. يستطيع املساهمون التصويت في الهيئة العامة.2

مرتفع670.964. تتوافر آليات تمكن املساهميـن من التشاور فيما بينهم بما يخص استثماراتهم.7

متوسط5  . 9 . يستطيع املساهمون املشاركة الفعالة في اجتماعات الهيئة العامة.4

6
يستطيع املساهمون إضافة أو اقتـراح بنود إضافية تناقش في اجتماع 

الهيئة العامة.
متوسط6  .   . 

5
يستطيع املساهمون الحصول على املعلومات الخاصة باستثماراتهم في 

الوقت املناسب
متوسط7 0. 9 . 

متوسط08 .   . يستطيع املساهمون املشاركة في اختيار مجلس اإلدارة.3

متوسط0.66  . املتوسط العام 

ثانًيا- املعاملة املتكافئة لجميع املساهميـن

جدول رقم )7(
املتوسطات الحسابية واالنحـرافات املعيارية للفقرات الخاصة باملعاملة املتكافئة للجميع املساهميـن 

الفقرةالرقم
املتوسط 
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

املستوىالتـرتيب

متوسط1 0. 60. تشرف جهة محايدة على عملية التصويت املتعلقة بالقرارات املهمة باملساهميـن.14

13
يقوم البنك بمشاورة جميع املساهميـن في حال اتخاذ القرارات التـي تؤثـر 

على مصالحهم.
متوسط2 0.   . 

متوسط3 0.   . تتم حماية صغار املساهميـن مقارنة بكبار املستثمريـن.12

15
توجد هناك آليات تجبـر اإلدارة التنفيذية على اإلفصاح عن أي منافع أو 

مصالح تنشأ لهم مع البنك.
متوسط4  . 7 . 

11
يحق للمساهميـن االطالع على جميع املعامالت التـي تتم مع أعضاء مجلس 

اإلدارة أو املدراء التنفيذييـن.
متوسط095. 6 . 

متوسط6  .   . تتم حماية املساهميـن من أية عملية استحواذ أو دمج مشكوك فيها.10

توجد هناك مساواة بيـن حملة األسهم في الحق بالتصويت في الهيئة العامة 9
فيما يتعلق بالقرارات األساسية في البنك.

متوسط077. 7 . 

متوسط8  . 6 . يحتـرم البنك الحقوق القانونية لجميع أصحاب املصالح.16

متوسط08. 7 . املتوسط الحسابـي 
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يتضــح مــن الجــدول رقــم )7( أن املتوســطات الحســابية تـــراوحت مــا بيـــن )6 . - 60. ( وان أعلــى متوســط كان للفقــرة 
»تشــرف جهــة محايــدة علــى عمليــة التصويــت املتعلقــة بالقــرارات الهامــة باملساهميـــن« والتـــي كان متوســطها الحسابـــي )60. ( 
القانونيــة لجميــع أصحــاب املصالــح«  الحقــوق  البنــك  للفقــرة »يحتـــرم  أدنــى متوســط كان  بانحـــراف معيــاري ) 0. (، وأن 
وبمســتوى    .08 معيــاري  بانحـــراف    . 7 بلــغ  العــام  املتوســط  وان   ،) .  ( معيــاري  بانحـــراف   ) . 6( حسابـــي  بمتوســط 

متوســط.

ا- دور أصحاب املصالح في الحاكمية
ً
ثالث

جدول رقم )8(
املتوسطات الحسابية واالنحـرافات املعيارية للفقرات الخاصة بدور أصحاب املصالح في الحاكمية

الفقرةالرقم
املتوسط 
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

املستوىالتـرتيب

23
يقوم البنك بإظهار حجم االلتـزامات العرضية وفرص 

تحققها على أصحاب املصالح.
متوسط081.  6. 

21
يقوم البنك بتقديم اإلفصاحات الالزمة ألصحاب املصالح 

وفًقا للمتطلبات القانونية، ومعاييـر اإلفصاح.
متوسط0.972  . 

17
يقوم البنك بتعويض أصحاب املصالح عند انتهاك 

حقوقهم.
متوسط0.973  . 

22
يقوم البنك باإلفصاح عن خططه املستقبلية من خالل 

وسائل اإلعالن والصحافة.
متوسط4 0. 7 . 

20
يعتمد البنك على الشفافية والوضوح في التعامل مع 
أصحاب املصالح بصراحة ودون تضليل فيما يخص 

عملياتهم أو ظروفهم املالية.
متوسط0.965  . 

19
يتواصل البنك مع املساهميـن من خالل مشاركتهم 

باستمرار في االجتماعات السنوية.
متوسط6  . 6 . 

18
يقوم البنك بالتواصل بفعالية وبشكل دوري مع أصحاب 

املصالح.
متوسط0.997  . 

متوسط  0.   . املتوسط العام 

يتضــح مــن الجــدول رقــم )8( أن املتوســطات الحســابية تـــراوحت مــا بيـــن )  . -  6. (، وأن أعلــى متوســط كان للفقــرة 
»يقــوم البنــك بإظهــار حجــم االلتـــزامات العرضيــة وفــرص تحققهــا علــى أصحــاب املصالــح« والتـــي كان متوســطها الحسابـــي 
مــع  دوري  وبشــكل  بفعاليــة  بالتواصــل  البنــك  »يقــوم  للفقــرة  كان  متوســط  أدنــى  وأن   ،) .08( معيــاري  بانحـــراف   ) .6 (
أصحــاب املصالــح« بمتوســط حسابـــي )  . ( بانحـــراف معيــاري )0.99(، وأن املتوســط العــام بلــغ   .  بانحـــراف معيــاري 

 0.  وبمســتوى متوســط.

رابًعا- الشفافية واإلفصاح

يتضــح مــن الجــدول رقــم )9( أن املتوســطات الحســابية تـــراوحت مــا بيـــن )7 . - 8. (، وأن أعلــى متوســط كان للفقــرة 
»تمتــاز عمليــة اإلفصــاح بالعدالــة بيـــن املساهميـــن وأصحــاب املصالــح.« والتـــي كان متوســطها الحسابـــي ) 8. ( بانحـــراف 
معيــاري ) 0. (، وأن أدنــى متوســط كان للفقــرة »يقــوم البنــك باإلفصــاح عــن ملكيــة النســبة العظمــى مــن األســهم.« بمتوســط 

ــي )7 . ( بانحـــراف معيــاري )  . (، وأن املتوســط العــام بلــغ  7.  بانحـــراف معيــاري 0.69 وبمســتوى متوســط. حسابـ
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جدول رقم )9(
املتوسطات الحسابية واالنحـرافات املعيارية للفقرات الخاصة بالشفافية واإلفصاح

الفقرةالرقم
املتوسط 
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

املستوىالتـرتيب

متوسط7 0. 66. يقوم البنك باإلفصاح الدوري عن املعلومات املهمة لديه.24

متوسط9  . 7 . يقوم البنك باإلفصاح عن ملكية النسبة العظمى من األسهم.25

متوسط068.   . يقوم البنك باإلفصاح عن كل ما يتعلق بأعضاء مجلس اإلدارة واملديـريـن.26

متوسط1 0.  8. تمتاز عملية اإلفصاح بالعدالة بيـن املساهميـن وأصحاب املصالح.27

متوسط4 0.  7. تتم عملية اإلفصاح في الوقت املناسب والوقت املحدد وفًقا للمتطلبات القانونية.28

29
يستخدم البنك موقعه اإللكتـروني على شبكة اإلنتـرنت لتعزيـز اإلفصاح 

والشفافية وتوفيـر البيانات.
متوسط0.965 7. 

30
يوفر البنك املعلومات اإلفصاحيه للمساهميـن واملستثمريـن بصورة دقيقة 

وواضحة وغيـر مضللة في األوقات املحددة.
متوسط066. 67. 

متوسط2 0.  8. يقوم البنك بعملية اإلفصاح طبًقا ملتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة.31

32.)IFRS( متوسط3 0.  8. ينظم البنك حساباته ويعد بياناته املالية وفًقا ملعاييـر اإلبالغ املالي الدولية

متوسط0.69 7. املتوسط العام 

خامًسا- مسئوليات مجلس اإلدارة

جدول رقم )10(
املتوسطات الحسابية واالنحـرافات املعيارية للفقرات الخاصة بمسئوليات مجلس اإلدارة

الفقرةالرقم
املتوسط 
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

املستوىالتـرتيب

34
يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بالبنك بالخبـرة والدراية الكافية بطبيعة عمل 

البنوك.
مرتفع1 0. 80. 

مرتفع2  . 67. يتصف أعضاء مجلس إدارة البنوك باالستقالل الظاهري والواقعي.35

متوسط03 . 66. يتناسب عدد أعضاء مجلس اإلدارة مع حجم البنك والخدمات التـي يقدمها.33

متوسط4 0. 66. يحدد البنك املعاييـر التـي يختار من خاللها أعضاء مجلس اإلدارة ومهامه األساسية.40

متوسط085.  6. يفصح البنك عن أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهم القانونية وامتيازاتهم املادية.39

متوسط86 . 60. يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بالبنك باختيار مديـر تنفيذي وهيئة لإدارة العليا.36

37
يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بالبنك للتخطيط ألعمال املديـر التنفيذي 

واإلدارة العليا.
متوسط0.977  . 

38
يقوم أعضاء مجلس إدارة بالبنك بدراسة ومراجعة الخطط السنوية 

التشغيلية واملوازنات واعتمادها.
متوسط8 0. 7 . 

متوسط9  . 7 . يحدد البنك دور مجلس اإلدارة في اإلشراف على اإلدارة التنفيذية له.41

 0.7 6. املتوسط العام 
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يتضــح مــن الجــدول رقــم )10( أن املتوســطات الحســابية تـــراوحت مــا بيـــن )7 . -80. ( وأن أعلــى متوســط كان للفقــرة 
البنــوك« والتـــي كان متوســطها الحسابـــي  الكافيــة بطبيعــة عمــل  بالخبـــرة والدرايــة  بالبنــك  »يتمتــع أعضــاء مجلــس اإلدارة 
)80. ( بانحـــراف معيــاري ) 0. (، وأن أدنــى متوســط كان للفقــرة »يحــدد البنــك دور مجلــس اإلدارة فــي اإلشــراف علــى اإلدارة 
التنفيذيــة لــه« بمتوســط حسابـــي )7 . ( بانحـــراف معيــاري )  . (، وأن املتوســط العــام بلــغ  6.  بانحـــراف معيــاري  0.7 

وبمســتوى متوســط.

سادًسا- استقاللية املدقق الداخلي

جدول رقم )11(
املتوسطات الحسابية واالنحـرافات املعيارية للفقرات الخاصة باستقاللية املدقق الداخلي

الفقرةالرقم
املتوسط 
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

املستوىالتـرتيب

مرتفع0.991  . يتعاون جميع العامليـن في البنك مع املدقق الداخلي خالل أدائه لعمله.46

53
ال يشارك مديـر التدقيق الداخلي في اجتماعات مجلس اإلدارة التـي تبحث 

التقاريـر املالية للبنك.
مرتفع2  . 99. 

 خالل عملية التدقيق.49
ً
مرتفع0.903 9. ال يكون املدقق الداخلي موضوعًيا ومستقال

52
ال يشارك مديـر التدقيق الداخلي في اجتماعات مجلس اإلدارة التـي تبحث 

مراجعة وتقييم مسئوليات التدقيق الداخلي.
مرتفع0.984 9. 

47
ال تتدخل اإلدارة التنفيذية في محاولة إقناع املدقق الداخلي الستثناء بعض 

املفردات واملستندات من التدقيق والفحص. 
مرتفع5 900.9. 

56
تتعامل اإلدارة العليا بإيجابية مع املشكالت والقيود التـي تواجه املدقق 

الداخلي خالل أدائه لعمله.
مرتفع900.896. 

ال يوجد هناك تدخل من قبل اإلدارة التنفيذية واألقسام األخـرى في عمل 50
املدقق الداخلي.

مرتفع880.977. 

45
يعطى املدقق الداخلي كامل الحـرية عند إعداد بـرنامج التدقيق من حيث 

خطوات العمل وحجم العمل وطريقة أدائه.
مرتفع8 0. 86. 

51
يتوافر في البنك قنوات اتصال تكفل قيام املدقق الداخلي بواجباته وتـزيد 

من قدرته على إبداء رأيه بكل حـرية.
مرتفع9 0. 86. 

مرتفع10 0.  8. يلتـزم املدقق الداخلي بمعاييـر املراجعة وواجباته املهنية عند أداء عمله.43

55
يعطي ارتباط دائرة التدقيق الداخلي مع مجلس إدارة البنك املدقق الداخلي 

القدرة على مراقبة ومراجعة جميع العمليات واألنشطة داخل البنك.
مرتفع11 0.  8. 

54
ال تـرتبط دائرة التدقيق الداخلي مباشرة مع لجنة التدقيق املنبثقة عن 

مجلس إدارة البنك.
مرتفع12 0. 77. 

44
يستطيع املدقق الداخلي االطالع على جميع سجالت ودفاتـر مكاتب وفروع 

البنك.
مرتفع13 0.  7. 

مرتفع0.9614 7. تتدخل جهات خارجية عند إعداد التقريـر النهائي للمدقق الداخلي.48

ا خارجية عند إعداد تقريـره.42
ً
متوسط0615.   . يواجه املدقق الداخلي ضغوط

مرتفع7 .0 8. املتوسط العام 
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يتضــح مــن الجــدول رقــم )11( أن املتوســطات الحســابية تـــراوحت مــا بيـــن ) . -  . (، وأن أعلــى متوســط كان للفقــرة 
»يتعــاون جميــع العامليـــن فــي البنــك مــع املدقــق الداخلــي خــالل أدائــه لعملــه.« والتـــي كان متوســطها الحسابـــي )  . ( بانحـــراف 
ــا خارجيــة عنــد إعــداد تقريـــره« بمتوســط 

ً
معيــاري )0.99(، وأن أدنــى متوســط كان للفقــرة »يواجــه املدقــق الداخلــي ضغوط

حسابـــي )  . ( بانحـــراف معيــاري )6. (، وأن املتوســط العــام بلــغ لــه  8.  بانحـــراف معيــاري 7 .0 وبمســتوى متوســط.

ا- اختبار فرضيات الدراسة
ً
ثالث

 يتعلــق هــذا الجـــزء مــن الدراســة باختبــار فرضيــة الدراســة الرئيســة وفرضياتهــا الفرعيــة، وقــد تــم اعتمــاد مســتوى 
الداللــة )α ≥  0.0( كقاعــدة لرفــض أو قبــول الفرضيــات، بمعنــى إذا كانــت قيمــة α تســاوي )5%( أو أقــل منهــا، فإننــا نرفــض 

الفرضيــة العدميــة، وإذا كانــت أعلــى مــن )5%( فإننــا نقبــل الفرضيــة العدميــة.

الفرضية الرئيسة األولى:

ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ) α ≥ 0.0( لتطبيــق مبــادئ الحاكميــة املؤسســية علــى اســتقاللية 
مدققــي الحســابات الداخلييـــن فــي البنــوك التجاريــة األردنيــة.

لإلجابة عن هذه الفرضية، تم استخدام تحليل االنحدار املتعدد الذي تظهر نتائجه في الجدول رقم )12(

جدول رقم )12(
نتائج تحليل االنحدار املتعدد ألثـر مبادئ الحاكمية املؤسسية على استقاللية مدققي الحسابات الداخلييـن

معامل التحديداالرتباط
معامل التحديد

املعياري
الداللةفالخطأ املعياري

0.   0. 7 0.  90.   .  0.0 

مــن الجــدول رقــم )12( يتضــح أن معامــل االرتبــاط بيـــن مبــادئ الحاكميــة املؤسســية علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات 
الداخلييـــن بلغ )   .0(، وأن قيمة اإلحصائي ف له بلغت   .  وهي دالة عند مســتوى  0.0 فأقل، لذا يوجد أثـــر ذو داللة 
إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة فــي أثـــر تطبيــق مبــادئ الحاكميــة املؤسســية علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن فــي 
البنوك التجارية األردنية، كما تبيـن أن معامل التحديد بلغ ) .7 %( بمعنى أن  .7 % والتبايـن الذي يحدث في استقاللية 
املدققيـن الداخلييـن تعود إلى مبادئ الحاكمية املؤسسية، وللتعرف على تأثيـر كل متغيـر من متغيـرات الحاكمية املؤسسية 
علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات، تــم استخـــراج معامــل بيتــا لــكل منهــا وقيمــة اإلحصائــي ت والداللــة اإلحصائيــة املقابلــة لهــا 

والتـــي ســوف تســتخدم لإجابة عن فرضيات الدراســة الفرعية.

جدول رقم )13(
معامالت بيتا وقيم اإلحصائي ت ملتغيـرات مبادئ الحاكمية املؤسسية

املتغيـر
املعامالت املعياريةاملعامالت غيـر املعيارية

الداللةت
BStd. ErrorBeta

0.00  .09 .0 7. الثابت

 980.0. 6 .0  .90 .0حماية حقوق املساهميـن

0.88  .0- 0.0-0 .0 0.0-دور أصحاب املصالح في الحاكمية

  .0.970  .60 .0  .0املعاملة املتكافئة للجميع

 0.0 0.   .0  .0  .0الشفافية واإلفصاح

  .0 6. -9 .0-  .0  .0-مسئوليات مجلس اإلدارة
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 )α ≥ 0.0 ( الفرضيــة الفرعيــة األولــى للفرضيــة الرئيســة األولــى: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة
في أثـر حماية حقوق املساهميـن على استقاللية مدققي الحسابات الداخلييـن في البنوك التجارية األردنية. 

مــن نتائــج تحليــل االنحــدار املتعــدد املشــار إليهــا فــي الجــدول رقــم )13( نالحــظ أن قيمــة بيتــا بيـــن متغيـــر حمايــة حقــوق 
املساهميـــن علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن بلغــت )6 .0(، وأن قيمــة ت املقابلــة لهــا بلغــت )98. ( وهــي دالــة 
عنــد مســتوى  0.0 فأقــل، وهــذه النتيجــة تشيـــر إلــى أنــه يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة فــي أثـــر حمايــة 
حقــوق املساهميـــن علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن، وهــذه النتيجــة تشيـــر إلــى أنــه كلمــا زادت آليــات الحوكمــة 

في حماية حقوق املساهميـن، انعكس ذلك إيجابًيا على استقاللية مدققي الحسابات الداخلييـن. 

الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة للفرضيــة الرئيســة األولــى: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ) 0.0 ≤ 
α( فــي أثـــر املعاملــة املتكافئــة للجميــع علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن فــي البنــوك التجاريــة األردنيــة.

مــن نتائــج تحليــل االنحــدار املتعــدد املشــار إليهــا فــي الجــدول رقــم )13( نالحــظ أن قيمــة بيتــا بيـــن املعاملــة املتكافئــة 
للجميــع علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن بلغــت )- 0.0(، وأن قيمــة ت املقابلــة لهــا بلغــت )-  .0(، وهــي ليســت 
دالة عند مستوى  0.0 فأقل، وهذه النتيجة تشيـــر إلى أنه ال يوجد أثـــر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة في املعاملة 

املتكافئــة للجميــع علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن.

 )α ≥ 0.0 ( الفرضية الفرعية الثالثة للفرضية الرئيسة األولى: ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
فــي أثـــر أصحــاب املصالــح فــي الحاكميــة علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن فــي البنــوك التجاريــة األردنيــة.

مــن نتائــج تحليــل االنحــدار املتعــدد املشــار إليهــا فــي الجــدول رقــم )13( نالحــظ أن قيمــة بيتــا بيـــن متغيـــر دور أصحــاب 
املصالــح فــي الحاكميــة علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن بلغــت )  .0(، وأن قيمــة ت املقابلــة لهــا بلغــت )0.97(، 
وهــي ليســت دالــة عنــد مســتوى  0.0 فأقــل، وهــذه النتيجــة تشيـــر إلــى أنــه ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 

الداللــة فــي دور أصحــاب املصالــح فــي الحاكميــة علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن.

 )α ≥ 0.0 ( الفرضية الفرعية الرابعة للفرضية الرئيسة األولى: ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
فــي أثـــر الشــفافية واإلفصــاح علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن فــي البنــوك التجاريــة األردنيــة.

أثـــر  بيـــن متغيـــر  فــي الجــدول رقــم )13( نالحــظ أن قيمــة بيتــا  مــن نتائــج تحليــل االنحــدار املتعــدد املشــار إليهــا 
الشــفافية واإلفصــاح وأثـــر مســئوليات مجلــس اإلدارة علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن بلغــت )  .0(، 
وأن قيمــة ت املقابلــة لهــا بلغــت ) 0. ( وهــي دالــة عنــد مســتوى  0.0 فأقــل، وهــذه النتيجــة تشيـــر إلــى أنــه يوجــد أثـــر ذو 
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة فــي أثـــر الشــفافية واإلفصــاح علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن، 
مدققــي  اســتقاللية  علــى  إيجابًيــا  ذلــك  انعكــس  واإلفصــاح،  الشــفافية  أثـــر  زاد  كلمــا  أنــه  إلــى  تشيـــر  النتيجــة  وهــذه 

الداخلييـــن. الحســابات 

الفرضيــة الفرعيــة الخامســة للفرضيــة الرئيســة األولــى: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة 
التجاريــة  البنــوك  فــي  الداخلييـــن  الحســابات  مدققــي  اســتقاللية  علــى  اإلدارة  مجلــس  مســئوليات  أثـــر  فــي   )α  ≥  0.0 (

األردنيــة.

مــن نتائــج تحليــل االنحــدار املتعــدد املشــار إليهــا فــي الجــدول )13( نالحــظ أن قيمــة بيتــا بيـــن متغيـــر أثـــر مســئوليات 
مجلس اإلدارة على اســتقاللية مدققي الحســابات الداخلييـــن بلغت )-  .0(، وأن قيمة ت املقابلة لها بلغت )3- 6. (، وهي 
ليســت دالــة عنــد مســتوى  0.0 فأقــل، وهــذه النتيجــة تشيـــر إلــى أنــه ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة فــي 

أثـــر مســئوليات مجلــس اإلدارة علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن.
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االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات

الخـــروج  يمكــن  فإنــه  نتائجهــا،  الدراســة ومناقشــة  لبيانــات  تحليــل  مــن  الســابقة  الفقــرات  فــي  بيانــه  تــم  مــا  بنــاًء علــى 
التاليــة: باالســتنتاجات 

يســاهم كل مــن أثـــر حمايــة حقــوق املساهميـــن وأثـــر مســئوليات مجلــس اإلدارة علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات  - 
الداخلييـــن فــي البنــوك التجاريــة األردنيــة. األمــر الــذي قــد يعــزى إلــى أنــه كلمــا زاد أثـــر حمايــة حقــوق املساهميـــن وأثـــر 
مســئوليات مجلــس اإلدارة، انعكــس ذلــك إيجابًيــا علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن، وهــذه النتيجــة 
جاءت متوافقة مع دراسة )الشرفاء، 2008( ودراسة )السمهوري، 2007( ودراسة )  Wu, Xingze,  0( ودراسة 

.)Muranaka, 2005(

أشــارت نتائــج الدراســة إلــى أنــه ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ) 0.0( فــي أثـــر دور أصحــاب  - 
فــي الحاكميــة علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن، حيــث بلغــت قيمــة بيتــا بيـــن متغيـــر دور  املصالــح 
أصحاب املصالح في الحاكمية على استقاللية مدققي الحسابات الداخلييـن بلغت )- 0.0(، وأن قيمة ت املقابلة 

لهــا بلغــت )-  .0(، وهــي ليســت دالــة عنــد مســتوى  0.0 فأقــل.

املعاملــة  -  أثـــر  فــي  الداللــة ) 0.0(  أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى  أنــه ال يوجــد  إلــى  الدراســة  نتائــج  أشــارت 
املعاملــة  بيـــن متغيـــر  بيتــا  بلغــت قيمــة  الداخلييـــن. حيــث  املتكافئــة للجميــع علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات 
املتكافئــة للجميــع علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن بلغــت )  .0(، وأن قيمــة ت املقابلــة لهــا بلغــت 

)0.97(، وهــي ليســت دالــة عنــد مســتوى  0.0 فأقــل.

أشــارت نتائــج الدراســة إلــى أنــه ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة فــي أثـــر الشــفافية واإلفصــاح  - 
علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن. حيــث بلغــت قيمــة بيتــا بيـــن متغيـــر أثـــر الشــفافية واإلفصــاح علــى 
اســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن بلغــت )-  .0(، وأن قيمــة ت املقابلــة لهــا بلغــت )3- 6. (، وهــي ليســت 

دالــة عنــد مســتوى  0.0 فأقــل، وهــذه النتيجــة جــاءت غيـــر متوافقــة مــع دراســة )الشــرفاء، 2008(.

التوصيات

تحقيــق الفصــل بيـــن امللكيــة واإلدارة، وبمــا يضمــن اختيــار اإلدارة ذات الكفــاءة واالســتقاللية ملدقــق الحســابات  - 
الداخلــي.

ضرورة تشجيع املساهمين على املشاركة في اختيار مجلس اإلدارة في البنوك التجارية األردنية. - 

ضرورة احتـرام الحقوق القانونية لجميع أصحاب املصالح في البنوك التجارية األردنية. - 

ضرورة قيام البنوك التجارية األردنية بالتواصل بفعالية وبشكل دوري مع أصحاب املصالح. - 

تو�شــي الدراســة بالتأكيــد علــى أهميــة االلتـــزام باإلفصــاح والشــفافية، وذلــك لتأثيـــرها الواضــح فــي جــودة التدقيــق  - 
الداخلــي واســتقاللية مدققــي الحســابات الداخلييـــن فــي البنــوك التجاريــة األردنيــة.

ــر مبــادئ الحاكميــة املؤسســية علــى اســتقاللية مدققــي الحســابات 6-  إجـــراء املزيــد مــن الدراســات وتنــاول موضــوع أثـ
الداخلييـــن علــى باقــي قطاعــات ســوق عمــان املالــي.
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ABSTRACT

This study aims at discussing the impact of corporate governance principles on the independence of 
internal auditors in the Jordanian commercial banks. The study relied on the analytical descriptive approach, 
where a questionnaire was designed to collect data associated to principles of Corporate Governance 
)the protection of shareholders’ rights, equal treatment of all shareholders, role of stakeholders in the 
governance, transparency and disclosure, the responsibilities of the Board of Directors(.

The frame of the study consists of all    Jordanian commercial banks, which trade shares at Amman 
Stock Exchange, where a simple random sample of 89 out of   0 internal auditors working in Jordanian 
commercial banks was selected.

After the analysis of data through number of appropriate statistical methods. The results showed a 
statistically significant effect of the impact of the principles of corporate governance on the independence of 
internal auditors. The study recommend the need to achieve the separation of ownership and management 
of commercial banks in Jordan, to ensure the selection of efficient management and independent of internal 
auditor.

Keywords: corporate governance, internal auditor, Jordanian commercial banks, independence of 
internal auditors.
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