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ى هدفت   ذه الدراسة إل ات ه ة لتعليم ة األردني اهمة العام ق الشرآات المس د مدى تطبي تحدي
ية ة المؤسس دقيق الحاآمي ة، و الخاصة بلجان الت وانين والتشريعات األردني واردة بنصوص الق ال

دقيق  ام الشرآات المساه     في الحد   وتحديد مدى قدرة لجان الت ة في إدارة    من قي ة األردني مة العام
ة ذات     . أرباحها وانين والتشريعات األردني ل الق ولتحقيق هذه األهداف قام الباحثون بدراسة وتحلي

د   م العالقة لتحدي ى         أه ا عل ا ودراسة أثره واردة فيه دقيق ال اح  خصائص لجان الت في   إدارة األرب
ناعية  ) ٥٠( رآة ص ة  ش اهمة عام ألورا  -مس ان ل ة عم ة ببورص ةق مدرج تة   -المالي الل الس خ

ة     ة العالمي ة المالي ة       ).٢٠٠٦ -٢٠٠١(سنوات السابقة لألزم احثون جمل ك استخدم الب ق ذل ولتحقي
شرآات المساهمة العامة الصناعية التوصلت الدراسة إلى أن و ،من األساليب اإلحصائية المالئمة

د      ان الت ائص لج ة بخص ية الخاص ة المؤسس ات الحاآمي ق تعليم زم بتطبي ا وردت تلت قيق آم
دقيق     و .بالتشريعات األردنية أن آال   أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي لخصائص لجان الت : من ب

ي الحد من إدارة   ف اجتماعهم ال تؤثر حجم لجنة التدقيق، والخبرة المالية ألعضائها، وعدد مرات 
ؤثر في الحد من إدارة األرب     األرباح ا  . اح؛ إال أن استقاللية أعضاء لجنة التدقيق ت ة   أم نسبة ملكي

ا      ةالشرآ في  سهم ألالتدقيق  أعضاء لجنة رًا مهم ه أث ان ل اح   آ ادة إدارة األرب وفي ضوء   . في زي
ة الخاصة   النتائج السابقة أوصى الباحثون ب ضرورة إعادة النظر في التشريعات والقوانين األردني
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ا  اإلضافية  خصائص  الشروط وال بخصائص لجان التدقيق وتضمينها مجموعة من ادة فاعليته  لزي
دقيق في أسهم الشرآة،     في الحد من إدارة األرباح،  مع ضرورة   وتقليص ملكية أعضاء لجنة الت

  . زيادة األعضاء غير التنفيذيين فيها عم استقالل لجنة التدقيق من خاللد

، ريعات األردنيةخصائص لجنة التدقيق، القوانين والتشالحاآمية المؤسسية، : الكلمات الدالة
  .، األزمة المالية العالميةاألرباح رةإدا

 
Abstract 

This Study has two main objectives: The first is making a critical 
revision of Jordanian laws and regulations concerning audit committees 
in order to explore to which extent they are applied in fifty industrial 
listed companies. The second one is to examine the effects of audit 
committees in reducing earnings management in these companies during 
(2001-2006). The study concluded that industrial public companies fulfill 
the requirements of audit committees, also found that audit committee 
size, financial experience of audit committee members and the number of 
meetings do not affect in reducing earnings management, while the study 
found that  the independency of audit committee members has an effect 
in reducing earnings management, it is also found that the percentage of 
shares that audit committee members own in the company has 
significantly effects on increasing earnings management. The study 
recommends that the Jordanian laws and regulations concerning audit 
committees must be reevaluated and include deterministic terms and 
conditions regarding their role in reducing earnings managements, 
minimizing the ownership of audit committee members of the company 
shares and supporting independency of audit committee through 
increasing the number of non executives members.  

Keywords: Corporate Governance, Audit Committee 
Characteristics, Jordanian Regulations and Laws, Earnings Management, 
International financial Crisis.   

 
 الدراسة مقدمة

ي عانت من   اله من         أثرت حاالت الغش المتنامي الت ا ت الم وم ات الشرآات حول الع ا آبري ه
رآات ذه الش ار له دا  انهي ذي ح ر ال ة األم ارير المالي تخدمي التق ة مس ى ثق ة  عل ات التنظيمي  بالجه
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را لضعف      دقيق نظ ان الت رف بلج ا يع كيل م ى ضرورة  تش د عل ى التأآي ة إل دول المتقدم ي ال  ف
ب    ش والتالع ن الغ ف ع ي الكش ة ف ة الداخلي ام الرقاب رآات نظ ه إدارة الش ذي تمارس  ال

رح، ( ام  ). ٢٠٠١الف ي الع ت  ١٩٤٠فف ة  اقترح ة األمريكي ة األوراق المالي  هيئ
)Security Exchange Commission((SEC)   ان كيل لج دقيق التش ى ت  عل

رآة    ام إدارة ش ر قي ة   (McKesson and Robbins)أث ا المالي ي تقاريره التزوير ف  ، ب
ام   ي الع ت اللجن  ١٩٦٧وف ي   أوص انونيين األمريك بين الق د المحاس ة لمعه  ة التنفيذي

)American Institute of Certified Public Accountant) (AICPA ( جميع الشرآات
ام   (SEC) آما أوصتالمساهمة بتشكيل لجان تدقيق مكونة من أعضاء مستقلين،   ١٩٧٢في الع

دقيق من ا  التشكيل لجان   الشرآات المساهمة العامة بأهمية ذيين،   ت ر التنفي ام    ألعضاء غي وفي الع
قيام الشرآات المساهمة ضرورة والتي نصت على ) ١٦٥(رقم  النشرة (SEC)أصدرت  ١٩٧٤
ام    ).٢٠٠٣ علي وشحاتة، ( عن لجان التدقيق وآيفية تشكيلهااإلفصاح العامة ب ا في الع  ١٩٧٨ أم
ت  دقيق   ) SEC(دع ان الت ات لج دد اجتماع د ع رآات لتحدي ان المه الش ي  ، وبي ائف الت ام والوظ
ا  ام  (Dezoort, 1997) تؤديه ورك  ألزمت  ١٩٧٨، وفي الع اهمة بورصة نيوي الشرآات المس

زام       ي يجب االلت العامة المدرجة فيها بتشكيل لجان تدقيق واعتباره شرطا من شروط اإلدراج الت
دقيق  و .(Knapp, 1987) بها في   )AICPA(الصادرة عن    )SAS No60, 61(رآز بيانا الت
تقالليته          ١٩٨٩عام ال ى اس دقيق للمحافظة عل دقق الخارجي ولجان الت ين الم ة ب  على تنظيم العالق

(Dezoort, 1997).  وهذا ما أآد عليه قانون)Sarbanes-Oxley ( د من   ا ٢٠٠٢في عام لعدي
دورها في اإلشراف على أعمال التدقيق وطبيعة عالقتها مع مدقق  تحديد صالحيات لجان التدقيق

  ).٢٠١٠خداش، والسرطاوي، (الخارجي  الحسابات

ة  لم تكن األردن في معزل عن آل ما سبق من تغيرات إذ عانت األردن من  حاالت نقص ثق
ة     ١٩٩٠المستثمرين بعد إفالس بنك البتراء في العام  األمر الذي حدا بالجهات التشريعية األردني

ر العديد من القوانين والتشريعات  وعلى أصداء توالي االنهيارات في الشرآات العالمية إلى إصدا
ات       ذلك لغاي ابات، وآ دقق الحس ا بم التي تناولت لجان التدقيق وخصائصها ونظمت طبيعة عالقته

ئة  ة الناش واق المالي ن األس د م وٍق تع ي س فافية ف ذه الق .ضمان الش ن ه انون األوراق : وانينوم ق
ة   اهمة الألزم جميع الشرآات المسوالذي  ٢٠٠٢لعام ) ٧٦(رقم المالية  عامة األردنية بتشكيل لجن
ذيين    بحيث تتألف من ثالثة أعضاء من م ؛ تدقيق ر التنفي ا   جلس إدارة الشرآة غي ، وتتحدد مهماته

اً      ات يصدرها المجلس وفق ا بموجب تعليم دة عمله ادة   وصالحياتها وم من نفس   )٤٦(لنص الم
ام  ) ٢٨(وألزم قانون البنوك رقم . القانون وك    ٢٠٠٠لع ع البن دقيق،     جمي ة بتشكيل لجان ت األردني

ة عن تعليمات اإلفصاح الصادر وطالبت. مهماتها وصالحياتها منه) ٣٣، و٣٢( وحددت المادتان
عامة األردنية بتشكيل لجان جميع الشرآات المساهمة ال ١٩٩٨لعام ) ١(رقم هيئة األوراق المالية 

دقيق، و ادة  ت ت الم ام     )١٥(تناول اح لع ات اإلفص ن تعليم س  ٢٠٠٤م كيل أس دقيق  تش ة الت لجن
ؤولياتهاحددت صالحياتها وو ا ومس ين .مهماته ك  وب ية الصادر عن البن ة المؤسس ل الحاآمي دلي

ام   ي لع زي األردن ة األوراق    ٢٠٠٧المرآ ن هيئ ادر ع ية الص ة المؤسس د الحاآمي ل قواع ، ودلي
ام الما ة للع ا، وصالحياتها، و  ٢٠٠٨لي دافها وأهميته دقيق، وأه ان الت وم لج د مفه خصائصها، أآ
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ة              أن الحاآمي ات بش ن تعليم ا م اء فيهم ا ج ق م رآات تطبي زام الش رورة الت ى ض دليالن عل ال
  . المؤسسية

ادة تأسيس   يتبين لنا  مما سبق أهمية لجان التدقيق آأداة من أدوات الحاآمية المؤسسية في إع
ر  وعليه فا ثقة مستخدمي التقارير المالية آكل فيما تحويه التقارير المالية نه آان البد من دراسة اث

اح   خالل السنوات الست     لجان التدقيق في الشرآات المساهمة األردنية على الحد من إدارة األرب
ال،      السابقة لوقوع األزمة المالية العالمية ، وخصوصا آون األردن عانت من حاالت فشل األعم

ان  ة ببورصة عم رآات المدرج ة الصادرة عن الش ارير المالي ون التق رآات  ولك ام الش ت قي أثبت
  ).٢٠٠٨أبو عجيلة وحمدان، (بممارسة إدارة األرباح 

  
 مشكلة الدراسة

دقيق  هم لجان الت ية تس ة المؤسس ي تحسين مستوى جودة بصفتها أداة من أدوات الحاآمي ف
المعلومات المالية؛ إذ إن الشرآات التي تلتزم بتطبيق الحاآمية المؤسسية تتجه نحو  عن  اإلفصاح

ال في   اإلفصاح  ة    عن المزيد من المعلومات المالية بشكل طوعي مما يسهم وبشكل فع تعادة ثق اس
ة     وائم المالي دقيق   تسهم  و .)Al- Shammari & Al- Sultan, 2010(مستخدمي الق لجان الت

ة جمهور مستخدمي        يتعز آذلك في ى طمأن نعكس عل ا ي ز استقاللية مدقق الحسابات الخارجي بم
ة آكل        مثقته القوائم المالية وزيادة القوائم المالي ابات وب دقق الحس ر م خداش والسرطاوي،   (بتقري

ة   فعاليةل هاتحسين وذلك من خالل ،)٢٠١٠ ة الأنظم دان،  ( رقاب من خالل   و) ٢٠١١ مشتهى وحم
ا         دقق به رآة الم ع إدارة الش ابات م دقق الحس ة م ا لعالق ا ومراقبته ة   .تنظيمه اعد الحاآمي وتس

وائم من خالل       رباح والتاألن ممارسات إدارة الحد معلى المؤسسية الجيدة  وى الق ضليل في محت
دقيق وضمان تشكيله    يالترآيز على تحس ي       ان فعالية لجان الت ا لمجموعة من الخصائص الت طبق

ة         ائها، ودرج ة ألعض ة المالي رة والمعرف ة، والخب م اللجن ا آحج ين فعاليته ي تحس اعد ف تس
ام،   الل الع اعهم خ دد اجتم تقالليتهم، وع رآة  اس هم الش ي أس ة ف اء اللجن ة أعض بة ملكي ونس

)Lawrence, et. al., 2000(.        ة أداة ا المختلف دة بأبعاده ة المؤسسية الجي ر الحاآمي وآذلك تعتب
ة   فاعلة في مواجهة األزمات المالية في حال وقوعها إذا تم االلتزام بتطبيقها، وتعديلها لمواجهة أي

   ).OECD,2009 & Strouhal, et. al., 2011(تغيرات 

واردة             دقيق ال م خصائص لجان الت د أه ى تحدي ذه الدراسة تسعى إل إن ه بناء على ما سبق ف
ة وتحدي   ريعات األردني القوانين والتش ك     ب ر تل ار اث ا واختب رآات بتطبيقه زام الش دى الت د م

ق في الشرآات            ة للتطبي ة قابل ول عالجي اد حل اح بهدف إيج ى ظاهرة إدارة األرب الخصائص عل
  .ية للحد من تلك الظاهرةاألردن

  :ومن الممكن صياغة مشكلة الدراسة على النحو اآلتي

  هل تبنت القوانين والتشريعات األردنية لخصائص فعالية لجان التدقيق؟ -
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زام   هل  - ق خصائص        يوجد تفاوت في مستوى الت ة بتطبي ة األردني الشرآات المساهمة العام
  لتشريعات األردنية؟فعالية لجان التدقيق آما وردت في القوانين وا

ي     - دقيق ف ان الت ائص لج رت خص ل أث ن  ه د م رآات   الح ي الش اح ف ات إدارة األرب ممارس
  ؟قبل األزمة المالية العالمية المساهمة العامة األردنية

  
  أهمية الدراسة

رن الحالي            ع الق د من الشرآات في مطل ا العدي ي عانت منه نتيجة لحاالت فشل األعمال الت
 (Ahold)في الواليات المتحدة األمريكية، وشرآة   (Worldcom)و (Enron)العالمي آشرآة 

رآة   دا، وش ي هولن رآة  (BBVA)ف بانيا و  (Gescartera)وش ي إس    (Parmalat)ف
دول  ن ال د م ارعت العدي ا س ي إيطالي دار وف ى إص بة إل ة المحاس ة لمهن ات المنظم   الجه

ريعات  ى  تش راف عل ة اإلش ي عملي دقيق ف ة الت ى دور لجن ز عل ة   ترآ ارير المالي داد التق إع
)Martnez & Fuentes, 2007 (        ة المنشورة ات المالي ة البيان ار أن مصداقية وعدال ى اعتب عل

وائم              ذه الق ة عن مجالس إدارة الشرآات المصدرة له دقيق منبثق ى مدى وجود لجان ت تتوقف عل
ا الفاعل في       أهميةومن هنا نلحظ ) Wild, 1994(المالية  دقيق ودوره تحسين مستوى   لجان الت

ذي         الماليةاإلفصاح في التقارير  ة األمر ال ارير المالي ة مستخدمي التق تعادة ثق ، والمساعدة في اس
  . من شأنه أن يؤدي اتخاذ قرارات اقتصادية عقالنية تخدم شرائح عدة في المجتمع

دقيق، ومدى         وعليه م خصائص لجان الت د أه فإن أهمية هذه الدراسة تتمثل في سعيها لتحدي
ا     ا ان به ة عم ة ببورص ة المدرج اهمة العام رآات المس زام الش أنه    ،لت ن ش ذي م ر ال ديم األم تق

داخلي بشأن اال   ار أن       معلومات مالئمة لمتخذ القرار ال ى اعتب تثمار بالشرآة عل ستمرار في االس
ك الخصائص  ق تل زام بتطبي دم االلت دوث ف  ع ة ح رة الحتمالي رات مبك اليعطي مؤش ل األعم  ش

ا مهمة آذلك تعبر هذه الدراسة  .الشرآة لمخاطر األزمات المالية العالمية ويمكن أن يعرض  آونه
ى الحد    المساهمة العامة تسعى إلى اختبار قدرة خصائص لجان التدقيق في الشرآات  ة عل األردني

من ممارسة إدارة األرباح األمر الذي من شأنه تحديد أهم الخصائص التي يجب أن تتمتع بها هذه 
في الوقت   ومساعدة الجهات التشريعية     ،اجل زيادة ثقة مستخدمي التقارير المالية بهااللجان من 

اح التشريعات العلى إيجاد نفسه  وق مستخدمي    لضمان  مالئمة للحد من ممارسات إدارة األرب حق
ا تساعدهم في            و. التقارير المالية ذه الدراسة آونه تفادة من ه ابات االس دققي الحس ذلك يمكن لم آ

ة   تحديد قر ا فعالي اراتهم المتعلقة بقبول عميل التدقيق من عدمه نظرا ألن الشرآات التي تزداد فيه
تقالليتهم    ة   ). ٢٠١٠ خداش والسرطاوي،  (لجان التدقيق تعزز من اس ا   ويمكن للجهات الرقابي بم

ا   فيها سوق األوراق المالية  ة فيم ى ممارسات         إذامعرف ر عل ة اث ة العالمي ة المالي ان لألزم  إدارةآ
اح ة،  األرب ة المالي ل األزم ى الوضع قب ا عل د وقوفه ل   عن ي ضبط عم ر ف ا دورا أآب ا يمنحه مم
رآات ة    . الش اع ثق ة الرتف وق األوراق المالي ي س تثمار ف م االس ادة حج أنه زي ن ش ذي م ر ال األم

ة إدارة       ى ممارس رآات عل درة الش ي ق تحكم ف ى ال ة عل وق األوراق المالي درة س تثمرين بق المس
ا ي وي. أرباحه ذلك ف هم آ ا يتماشى س ية بم ة المؤسس ات الحاآمي ديل تعليم ة وتع السياسات المتبع

  .مستقبلية في األردن أزماتلمواجهة أي 
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  الدراسة أهداف
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى تطبيق الشرآات المساهمة العامة األردنية لتعليمات 

المالية  األزمةقبل  دارة األرباح الحاآمية المؤسسية الخاصة بلجان التدقيق واثر ذلك على إ
   :تندرج تحته األهداف الفرعية التاليةآهدف أساسي العالمية 

  .القوانين والتشريعات األردنية لخصائص فعالية لجان التدقيقتحديد درجة تبني  -

واردة  خصائصالمساهمة العامة األردنية لالشرآات بيان مدى تطبيق  -  فعالية لجان التدقيق ال
 .والتشريعات األردنيةالقوانين ب

رآات           - ي الش اح ف ات إدارة األرب ن ممارس د م ي الح دقيق ف ان الت ائص لج ر خص ان أث بي
  .قبل األزمة المالية العالمية المساهمة العامة األردنية

  
 والدراسات السابقة اإلطـار النظـري

 التدقيق لجـنة، ودور مفهوم
دافها ووظ  ي تالف أه ا الخ دقيق تبع ة الت وم لجن ف مفه ا،ختل ى   ائفه اة عل ؤوليات الملق والمس

ارين     ذيين مخت ر تنفي دراء غي ن م ة م ة مكون ارة لجن دقيق عب ة الت أن لجن بعض ب رى ال ا في عاتقه
اءلة مجلس      دقيق ومس ة الت ومجموعة مختارة من أعضاء مجلس اإلدارة بهدف زيادة فعالية وظيف

ابات الخ        دقق الحس تقاللية م ى اس ، ٢٠٠٦ ذنيبات،ال (ارجي اإلدارة، ويساهمون في المحافظة عل
ذلك ب ووصفت  .)Arens, et. al., 2008و ة        آ ر القانوني ة تحد من التصرفات غي ا أداة رقابي أنه

ع احدهم ب     لإلدارات العليا تقلين شريطة تمت ة  وتتكون من ثالثة أعضاء مس رة مالي بية   خب أو محاس
ولى  ، يوضح مسؤولياتها  مكتوب لدليل اوتنفذ عملها وفق ة   وتت وائم    اإلش اللجن ى إعداد الق راف عل

اء نظام  وتسهم في وتعين مدقق الحسابات الخارجي ومتابعة عمله،  ،المالية ليم    بن ة س ة داخلي  رقاب
(AICPA, 1990, & Andrew & Goddard, 2000).  

د      ك فق د عن ذل ل   أشار وغير بعي ة الشرآات المساهم    دلي ة المدرجة ببورصة   قواعد حوآم
ة   و ٢٠٠٨عمان لعام  ة   الصادر عن هيئ ة األوراق المالي دقيق    األردني ة الت ى أن لجن من  تتكون   إل

ة  اءثالث ر  أعض ذيينغي ة    تنفي ور المالي ي األم ة ف رة والمعرف يهم الخب وافر ف ل يت ى األق عل
ة رئاس  دهما مهم اط بأح تقاللية عن مجلس اإلدارة تن ان باالس ع اثن بية، ويتمت ذ والمحاس تها وتتخ

ة   ة المطلق ا باألآثري ة قراراته ا       ،اللجن ح مهامه يلة توض ة تفص ل خطي ة عم ع خط وم بوض وتق
ة أو   ومسؤولياتها وبموافقة من مجلس اإلدارة، ويحق للجنة آذلك طلب المشورة القانونية أو المالي

  .اإلدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي

ة لجنة منبثقة عن مجلس إدارة الشرآة مكون وعليه فإنه يمكننا تعريف لجنة التدقيق على أنها
باالستقالل والخبرة المالية شريطة تمتع احدهم من أعضاء غير تنفيذيين ال يقل عددهم عن ثالثة؛ 

ات  جنة والمحاسبية، وتناط بالل ى عملي دقيق   مسؤولية رقابة إعداد القوائم المالية، واإلشراف عل الت
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بما يوفر تقارير  خليةالرقابة الدابناء وفحص أنظمة ، واومدى آفايته االداخلي والخارجي ونتائجه
 .مالية يمكن االعتماد عليها التخاذ القرارات العقالنية

عن  في تعزيز ثقة مستخدمي التقارير الماليةمما سبق نلحظ بأن دور لجنة التدقيق يتمثل 
االقتصادية،  قراراتهمل همطريق توفير تقارير ذات جودة عالية يمكنهم االعتماد عليها عند اتخاذ

ارسات إدارة خفيض ممويمكن للجنة التدقيق تحقيق ذلك من خالل ت. يدةالرش االستثماريةو
األرباح غير الشرعية، ومن خالل تعزيز استقاللية مدقق الحسابات الخارجي، وبواسطة تفعيل 

المتبعة، والحد من تعارض المصالح  والمبادئ المحاسبيةنظام الرقابة الداخلية وتحديد السياسات 
 الخالفية فيما بينهم القضاياجوهرية  باستقصاء طبيعة ومدى بين اإلدارة والمدققين

(Bedard,et.al., 2004) . أي أن لجنة التدقيق تلعب دور المراقب النهائي لعملية إعداد التقارير
  .(BRC, 1999)المالية  لضمان خلوها من األخطاء واالنحرافات 

  يقالمتعلقة بلجان التدق األردنية اتالقوانين والتشريع
د  األردنيتناول المشرع  ات،     لجان التدقيق في العدي وانين والتعليم د ألزمت  من الق ادة   فق الم

م  )٤٦( ة رق انون األوراق المالي ن ق ام  )٧٦(م ادة ، و٢٠٠٢لع ات  )١٥(الم ن تعليم  اإلفصاحم
ادة     ٢٠٠٤لعام  ا للم م      )ف/ ١٢(والصادرة وفق ة رق انون األوراق المالي ام   )٧٦(من ق  ٢٠٠٢لع
م   ١٩٩٨لعام ) ١(رقم  اإلفصاحمعدلة لتعليمات وال ادة رق من تعليمات إدراج األوراق   ) ٣(، والم

ام     ة لع ألوراق المالي ة بتشكيل لجان       ٢٠٠٤المالية في بورصة عمان ل الشرآات المساهمة العام
ذلك          تدقيق ذيين، وبينت آ ر التنفي ة من األعضاء غي ة بثالث وحددت هذه المواد عدد أعضاء اللجن
ة اجتماعات    يقل عن يجب على اللجنة عقد ما ال  بأنه ام الواحد    أربع ة في الع ذه   . موثق وأناطت ه

ه،         ى عمل ابات واإلشراف عل دقق الحس ق بترشيح م المواد بلجنة التدقيق مجموعة من المهام تتعل
انون          ق ق دى تطبي ن م د م الح، والتأآ ارب المص ن تض د م ة، والح ة الداخلي ام الرقاب يم نظ وتقي

ة       اإلفصاحوأجازت تعليمات . لماليةاألوراق ا ة أو اإلداري ة أو المالي للجنة طلب المشورة القانوني
ية       رآة، والتوص ن أي موظف بالش رورية م ات الض ى المعلوم ول عل ة الحص ة، وحري أو الفني

، ٢٠٠٠لعام  ٢٨قانون البنوك األردني رقم  من) ٣٣، و٣٢( أما المواد .بانتخاب مدقق الحسابات
د  ل الحاآمي  ) ٢: اثالث(والبن ن دلي ام  م ي األردن لع وك ف ية للبن د  ٢٠٠٧ ة المؤسس ل قواع ، ودلي

ى ضرورة     فقد ٢٠٠٨لعام  حوآمة الشرآات المساهمة العامة المدرجة ببورصة عمان نصت عل
س  ام مجل ك إدارةقي رآة البن داخلي    أو الش دقيق ال ات الت ة عملي ولى متابع دقيق تت ة ت وين لجن بتك

من سالمة  والتأآد، إعدادهابيانات المالية الختامية والسياسات المتبعة في رجي، ومراجعة الوالخا
  .وتعيين المدقق الداخلي، المحاسبية اإلجراءات

دقيق، وحددت      إلىبالنظر  التشريعات السابقة نجد بأنها تناولت بإسهاب آلية تشكيل لجان الت
ا و ام الم   مهامه دى اهتم راز م أنه إب ن ش ذي م ر ال ؤوليتها األم دقيق  مس ة الت ي بلجن رع األردن ش

ة  ى الجانب     . واقتناعه بدورها في تعزيز ثقة مستخدمي التقارير المالي ي عل إال أن المشرع األردن
د         ؤولية تحدي ة مس الل إناط ن خ ر م دقيق للخط ان الت تقاللية لج رض اس ر ع ة اآلخ ام اللجن  مه

ية تصرف لجنة التدقيق وضح المشرع األردني آيف، ولم يمجلس اإلدارةب وصالحيتها ومدة عملها
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ذه        ل ه ا في مث ر له في حال وجود تحريفات في القوائم المالية ولم يحدد الجهات التي يجب التقري
ة     إيقاعهاالعقابية التي يجب  اإلجراءاتالحالة، ولم يحدد المشرع األردني  ى الشرآات المخالف عل

دقيق،    دقيق    لشروط تشكيل لجان الت م يوضح المشرع عدد لجان الت ر  ول ي يجوز للعضو غي الت
ا   ي الشرآات باإلفصاح عن خطة عمل لجان           . التنفيذي االشتراك فيه ر المشرع األردن م يجب ول
ة   )٢٠٠٦ طي،يوالس(اللجنة منها  التدقيق وعن ما أنجزته دة   ، آذلك لم تحدد التشريعات األردني م

ة في حال حدوث أي       ة األوراق المالي إبالغ هيئ ر   محدد تلتزم الشرآات خاللها ب ى  يطرأ  تغيي عل
   .تشكيلة لجنة التدقيق

 إدارة األرباح ، وأساليبفهومم
منذ انفصال الملكية عن اإلدارة سعى مديري الشرآات إلى آسب ثقة المالك من خالل 

فقد آانوا في بعض األحيان يلجئون إلى ما  ،محاولتهم تعظيم الملكية وتحقيق استقرار في الدخل
نسب األرباح وفقا لعن  اإلعالني تقوم على مبدأ الثبات في دخل التيعرف بسياسة تلطيف ال

  بزيادة نسبة االقتطاعات في فترة ويتم ذلك  .في نهاية آل فترة مالية )منتظمة( متساوية
  وتوزيعها في فترة األرباح المنخفضة مما يوحي للمالك بأن الشرآة  المرتفعة األرباح

  أي أن رقم صافي الربح  حقق صافي خسائرمستمرة بتحقيق الربح حتى لو آانت الشرآة ت
 المعلن عنه يعطي داللة مضللة لمتخذ القرار؛ اذ انه يعكس حالة ربح مع وجود الخسائر

)Aflatooni & Nikbakht, 2010.( تم وهذا يعني أن لجوء اإلدارة لتغيير مدلوالت األرباح ي
ليس ألهداف  )اح المحاسبيةوخصوصًا األرب(المحاسبية  األرقاممدلوالت بهدف التأثير على 

المغاالة في السياسات المحاسبية، و بعض في مرونة المنطويةإستراتيجية من خالل استغالل ال
باالعتماد على ما سبق فانه يمكننا القول بأن  .(Parfet, 2000) الشخصيةممارسة التقديرات 

دف إظهار حقيقة مغايرة ظاهرة إدارة األرباح تعني إحداث تحريفات متعمدة في قيم األرباح به
لما هو علية الواقع، أو لتغيير مدلوالت القوائم المالية، أو لتوجيه متخذ القرار التخاذ قرارات 

  .محسوبة بشكل مسبق

  من الجدير بالذآر بأنه يوجد مجموعة متنوعة من األساليب التي يمكن إتباعها من 
  بأن بعض المعلومات غير مهمة  فقد تعتبر اإلدارةبإدارة األرباح،  أجل قيام اإلدارة

  نسبية وال تقوم باإلفصاح عنها وتبرر ذلك بإتباعها لشرط األهمية النسبية 
 الحاآم لإلطار المفاهيمي المحاسبي مما يوجه متخذ القرار التخاذ قرارات محسوبة مسبقا

)Betty et. al,  2002, &  Arens, et. al., 2008( .تأخير  آذلك فإن الشرآات قد تلجأ إلى
المصروفات عن طريق تدوير المصروفات بصفتها مصروفات رأسمالية وتوزيعها على 
السنوات الالحقة، أو قد تلجأ الشرآة إلى تعجيل االعتراف باإليرادات طبقا لطبيعة نشاطها آأن 

سنة مالية، أو من  أآثرلنفس السنة رغم آونها تخص  إيرادات أنهايتم االعتراف بعملية بيع على 
، حيث أنه وقيدها على أنها مبيعات في الربع األخير من السنة المالية ادة حجم توريد البضائعزي

من الصعوبة بمكان على البائع التقرير عن وقت اآتساب اإليراد خاصة إذا آان على البائع أداء 
 وقد ).Betty et. al, 2002(التزامات مؤجلة، أو عندما يحتفظ المشترى بحق إعادة البضاعة 

تلجأ بعض اإلدارات إلى إدراج مصروفات وهمية، أو اإليرادات الوهمية، أو قد تلجأ إلى 
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االعتراف ببعض المصاريف الطارئة على أنها مصاريف عادية، أو تخفيض مخصصات 
، أو قيام الشرآة بعدم إدراج تكلفة التقاعد، أو عن طريق زيادة البنود المدرجة خارج الميزانية

ل الثابتة وإبرامها لعقد إيجار وهمي تدفع مقابلة مصاريف إيجار ثابتة ألصل اقتناء احد األصو
 .)Wayman, 2007(مملوك 

وثبوت قيام العديد من الشرآات  ،حاالت فشل األعمال باالعتماد على ما سبق ونظرا لتنامي
الم   مخاألرباح في   بممارسات إدارة  ة المؤسس     تلف دول الع ى الحاآمي ية ازداد تسليط الضوء عل

من خالل مساعدتها على تقديم تقارير  وأدواتها ودورها في استعادة ثقة مستخدمي التقارير المالية
ة    ة ذات جودة عالي د أشارت  . مالي ى إ) Stewart and Munro, 2007(دراسة   فق وجود  أن  ل

ابات الخارجي بحضور اجتماعاتها يسهم تجتمع بشكل دوري ويطلب من مدقق الحس لجنه التدقيق
دقق         بشكل  ابين الم دقيق، ويخفض من درجة تعارض المصالح م ايجابي في تخفيض مخاطر الت

  .واإلدارة األمر الذي من شأنه رفع جودة التدقيق

ا دراسة    ة لجان    ) Martinez and Fuentes, 2007(أم أن خصائص فعالي د بينت ب فق
ة        ز الملكي ة ترآ ائها، ودرج تقاللية أعض دقيق، واس ة الت م لجن دقيق آحج رة  ، والت توى الخب مس

ة ألعضائها ة المالي ابات  والمعرف دقق الحس ر م ة تقري ي نوعي ؤثر ف ارت   ي ياق أش ذا الس ي ه وف
ة ة   )Saleh, et. al., 2007( دراس ائص فعالي ى أن خص اء     إل اعد أعض دقيق تس ة الت  لجن

اح      ات األرب ق بممارس ا يتعل لوك اإلدارة فيم ة س ة بمراقب اء اللج  إنإذ ؛ اللجن تقاللية أعض ة اس ن
اتت ن ممارس ض م ي خف رآات ف ة   أرباح إدارة الش ه دراس لت ل ا توص ع م ق م ذا يتف ا، ه ه
)Carcello, et. al., 2006.(    ا دراسة ة      (Felo, et. al., 2003)أم د بينت وجود عالق فق

ا    ه آلم عكسية وبين التحريفات في القوائم المالية واستقاللية أعضاء اللجنة، وخلصت آذلك إلى ان
  .لخبرة المالية ألعضائها ارتفعت جودة البيانات المالية المنشورةزاد حجم اللجنة وا

دقيق وخصائصها        ة الت ة لجن ة األردني وقد تناولت العديد من الدراسات التي أجريت في البيئ
ة        الفعالة آأداة من أدوات الحاآمية المؤسسية ارير المالي ة مستخدمي التق ز ثق ى تعزي المساعدة عل

ة   ر من           عن طريق تنظيمها لطبيع ي تغي دقق الخارجي، والحد من الممارسات الت ة مع الم العالق
ة   وائم المالي دلول الق ة   .م ارت دراس د أش ف،  ( فق د اللطي ي     )٢٠٠٦عب دقيق ف ان الت ى أن لج إل

دققي  ر م ة نظ ن وجه ة م ة منخفض ة فاعلي ع بدرج ة تتمت ة األردني اهمة العام رآات المس الش
ا الحسابات،  ؤدي مسؤولياتها بدرجة     وبأنه د وضحت دراسة    . محدودة ت  )٢٠٠٦طي، يوالس (وق

ؤثر       بأن خصائص فعالية لجان التدقيق  ابات وال ت دقق الحس تقاللية م ة في اس ال تؤثر بدرجة فاعل
أثير    )٢٠٠٩مشتهى،  حمدان و(دراسة وبينت . في فعالية التدقيق الخارجي آذلك إيجابي  وجود ت

ة ألعضائها رة المالي دقيق والخب ة الت م لجن ارجي، ع لكل من حج ابات الخ دقق الحس ر م ى تقري ل
ر سلبي     دقيق في أسهم الشرآة        وبينت آذلك وجود أث ة الت ة أعضاء لجن دقق    لملكي ر م ى تقري عل

ت  ي ذات الوق ارجي وف ابات الخ دقيق  الحس ة الت تقاللية أعضاء لجن ار اس ن لمعي م يك ذي، (ل تنفي
  . تقارير الماليةلعدد مرات االجتماعات أي تأثير على جودة الأو  ،)وغير تنفيذي
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في الشرآات  األرباح إدارةوجود ظاهرة ممارسة  إلىوقد أشار الباحثون في البيئة األردنية 
ة، وزعزعت      األمراألردنية المدرجة ببورصة عمان  ارير المالي دلول التق الذي من شانه تشويه م
ا  د بينت دراسة    .ثقة مستخدمي التقارير المالية به ار،  ( فق ة   ؤموجود   )٢٠٠٦الف شرات ذات دالل

ة السوقية       األردنية إحصائية على ممارسة الشرآات الصناعية ى القيم ر عل ا أث إلدارة األرباح مم
ية آ ة المؤسس ائص الحاآمي بعض خص أن ل ح، وب كل واض رآة بش دقلاللش ة الت يق، خبرة لجن

ى إدارة أثر ذو داللة إحصائية في الحد من قدرة إدارة الشرآة عل  واستقالل وخبرة مجلس اإلدارة
اح ة . األرب ت دراس دان،  (وبين ة وحم و عجيل ة    )٢٠٠٨أب ن الخصائص المتعلق ة م أن مجموع ب

اح آ ا تخفيض ممارسة إدارة األرب ابات يمكنه دقق الحس اط مكتب بم دقيق، وارتب م مكتب الت حج
تدقيق، والتخصص في صناعة    التدقيق بمكاتب تدقيق عالمية، وفترة االحتفاظ بالعميل، وأتعاب ال

    .يلالعم

ق  م يتعل ا لموضوع مه ابقة هو تناوله ا من الدراسات الس ذه الدراسة عن غيره ز ه ا يمي م
ة لعمل        ة المنظم القوانين والتشريعات األردني واردة ب بتحديد مدى قدرة خصائص لجان التدقيق ال

اح           ان في الحد من إدارة األرب ة المدرجة ببورصة عم ة    الشرآات المساهمة العام ل األزم ا قب م
ة الما ة العالمي ة إدارة الشرآات لي ة ممارس د من درج انها الح ة من ش ول عالجي اد حل بهدف إيج

ي  . األردنية إلدارة األرباح وتعتبر هذه الدراسة وبحسب علم الباحثون األولى من نوعها أردنيا الت
ا          د درجة تأثيره ة لتحدي ة آاف واردة في التشريعات األردني تتناول آافة خصائص لجان التدقيق ال

ة وال   ،في ظاهرة إدارة األرباح وهي آذلك تعتمد على إفصاح الشرآات من خالل تقاريرها المالي
ا      ة مم ابقة األردني ي الدراسات الس ا هو الحال ف تبيان آم ى االس د الخصائص عل ي تحدي د ف تعتم
ة للعمل في          ة للتعليمات والتشريعات الناظم يساعد في الحكم على مدى إذعان الشرآات األردني

  . يئة األردنيةالب
  

 منهجية الدراسة
وآلية قياس  يتناول الباحثون في هذا الجزء من الدراسة بشيء من التفصيل  نموذج  الدراسة

 .، وأساليب جمع البياناتمجتمع وعينة الدراسة، وفرضيات الدراسة ،متغيراتها

 نموذج الدراسة
فإنه يمكن صياغة نموذج  ظريستنادًا لمشكلة وأهداف الدراسة وما تم تناوله في إطارها النا

  :الدراسة على النحو التالي

  :حيث أن
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EM : إدارة األرباح، وهو متغير وهمي بحيث إذا قامت الشرآة بإدارة أرباحها في العام(i) 
  ).٠(وإذا لم تقم بإدارة األرباح تعطى الرقم ) ١(تعطى الرقم 

α :قيمة الثابت  

β1, 5 : المستقلةالميل للمتغيرات.  

LnMembers :    م ذي ت اللوغاريتم الطبيعي لحجم لجنة التدقيق، وهو المتغير المستقل األول، وال
  .قياسه من خالل عدد أعضاء لجنة التدقيق الذين ينتخبهم مجلس اإلدارة آلجنة تدقيق

Indp :       ر وهمي بحيث إذا آانت اني، وهو متغي استقاللية لجنة التدقيق، وهو المتغير المستقل الث
  .(0)وخالف ذلك  (1)ن من أعضاء غير تنفيذيين بالكامل يرمز اللجنة تتكو

Experience : م ذي ت ث، وال تقل الثال ر المس و المتغي دقيق، وه ة الت ة ألعضاء لجن رة المالي الخب
ة والمصرفية              وم المالي ون شهادة في العل ذين يحمل قياسه من خالل قسمة عدد األعضاء ال

  . على إجمالي األعضاء

Meetting :رات اجتماع لجنة التدقيق سنويًا، وهو المتغير المستقل الرابععدد م.  

LnAcownpt : ة بة ملكي ي لنس اريتم الطبيع رآة،  اللوغ هم بالش دقيق ألس ة الت و  أعضاء لجن وه
ي            ة الت م قياسه من خالل قسمة مجموع األسهم المتداول ذي ت المتغير المستقل الخامس، وال

  .مدفوعتملكها لجنة التدقيق على رأس المال ال

  قياس متغيرات الدراسة

 قياس المتغيرات المستقلة
ة        :Membersحجم لجنة التدقيق  دقيق من خالل عدد أعضاء لجن يتم قياس حجم لجنة الت

ة،       ناعية األردني ة الص اهمة العام رآات المس ي الش س اإلدارة ف ل مجل ن قب ين م دقيق المنتخب الت
ة    فالعديد من الدراسات المالية تزودنا بأدلة حول  دقيق وفعالي ة الت وجود عالقة سلبية بين حجم لجن

  . وظيفة الرقابة

دقيق   أعضاء استقاللية ة الت ة، نجد أن        :.Indp لجن ى تعليمات اإلفصاح األردني النظر إل ب
ر        اء غي ن أعض ة م س اإلدارة مكون ن مجل ة ع دقيق منبثق ة ت ود لجن ب وج ان تتطل ة عم بورص

تقاللية لجان ا  تنفيذيين، فالعديد من الدراسات استنتجت أ ارير      ن اس يا مع التق دقيق تتناسب عكس لت
ى غش   وى عل ي تحت ة الت ذه الخاصية لت ). Huang, 2005(المالي تعتمد ه ذلك، س دى ل د م حدي

دقيق  ة  ، إذ استقاللية لجنة الت ذيين بالكامل          ستعطى لجن ر تنفي ي تتكون من أعضاء غي دقيق الت الت
  ).صفر(ر تنفيذيين، فستأخذ القيمة ، أما إذا لم يكن جميع األعضاء غي)١(القيمة 

ة أن عدد اجتماعات     :Meetingsعدد مرات اجتماع لجنة التدقيق  ترى الدراسات المختلف
دقيق          ة الت ى نشاط لجن ة عل دليل   . (Beasley, 1996)لجنة التدقيق آل سنة مؤشر للدالل ا ل ووفق

ة  اهمة المدرج رآات المس ة الش د حوآم ي قواع ات اإل  ف ان وتعليم ة، بورصة عم فصاح األردني
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ي   ة اجتماعات ف ى أربع ا عل دد اجتماعاته ل ع ى أال يق ا، عل دقيق دوري ة الت ع لجن ينبغي أن تجتم
 .السنة، لذلك سيقاس هذا المتغير من خالل عدد اجتماعات لجنة التدقيق سنويًا

ة الشرآات المساهمة     :.Expالخبرة المالية ألعضاء لجنة التدقيق  وفقا لدليل قواعد حوآم
ة في       الم ة والدراي دقيق المعرف ة الت درجة ببورصة عمان، يجب أن يتوافر لدى جميع أعضاء لجن

ال           ي مج ابقة ف ل س رة عم ل خب ى األق دهم عل دى أح ون ل بية، وأن يك ة والمحاس ور المالي األم
ة،            ة في المحاسبة أو المالي ة، أو حامال لمؤهل علمي أو شهادة جامعي المحاسبة أو األمور المالي

خبرة المالية ألعضاء لجنة التدقيق من خالل قسمة عدد األعضاء الذين يحملون مؤهال  وستقاس ال
 .علميا في مجال المحاسبة أو اإلدارة المالية أو العلوم المالية والمصرفية إلى إجمالي األعضاء

سوف تقاس  :Acownptالنسبة المئوية لألسهم العادية المتداولة المملوآة للجنة التدقيق 
  . نسبة ملكية أعضاء لجنة التدقيق لألسهم في الشرآةمن خالل 

  )إدارة األرباح(قياس المتغير التابع 
اح         اس إدارة األرب دل لقي م استخدام نموذج جونز المع ، Dechow et, L. L, 1995)(ت

اذج المستخدمة في الكشف         ) Jihe et, L. 2004(حيث أشارت دراسة  ين النم وى ب ه األق ى ان إل
اح  ن إدارة األرب ا أن ع تحقات    ) Subramanyam, 1996(، آم ى أن المس دليل عل دم ال ق

االختيارية المقدرة بواسطة هذا النموذج يتم تسعيرها بواسطة السوق، إال أن معامل المستحقات      
ي أن أطراف السوق تنظر       ذا يعن االختيارية أقل قيمة من معامل المستحقات غير االختيارية، وه

ة         إلى المستحقات االختيارية با ي أن المستحقات االختياري ا يعن ة، مم ل موثوقي ا عنصر أق عتباره
اح        اس صالح إلدارة األرب الي هي مقي ديرين وبالت اس المستحقات    .أآثر عرضة لتالعب الم ولقي

  :االختيارية باستخدام هذا النموذج يجب

ق النقدي قياس المستحقات الكلية والتي يمكن قياسها بطريقتين بديلتين هما طريقة التدف :أوال
ات         ن العملي دي م دفق النق دخل والت افي ال ين ص الفرق ب ة ب تحقات الكلي ا المس ب فيه ي تحتس الت
ة من خالل           ا المستحقات الكلي ي تحتسب فيه ة الت الي التقليدي التشغيلية، وطريقة قائمة المرآز الم

  : النموذج التالي

  
  :حيث أن 

TACCit =  المستحقات الكلية للشرآةi  خالل الفترةt.  

CAi,t∆   = التغير في األصول المتداولة للشرآةi  خالل الفترة)t.(  

CLit∆  = التغير في الخصوم المتداولة للشرآةi  خالل الفترة)t.(  

Cash I,t ∆  = وما يعادل النقدية للشرآة التغير في النقديةi  خالل الفترة)t.(  
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 ٢٠١٣، )٤( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

STDEBTi,t∆  =     تحق ل المس ة األج ديون طويل اط ال ي أقس ر ف ل   التغي يرة األج ديون قص ة وال
  ).t(خالل الفترة  iاألخرى للشرآة 

DEPTNi,t  = مصروف االستهالك واإلطفاء للشرآةi  خالل الفترة)t.(  

ة             :ثانيًا ر االختياري ه احتساب المستحقات غي يتم من خالل ذي س الم النموذج ال دير مع يتم تق
NDACCi,t)  (جموعة شرآات العينة في آل سنة   من خالل معادلة االنحدار التالية والتي تتم لم

  : على حدة

 
  :إذ اّن
TACCi,t  = المستحقات الكلية للشرآة)i ( في الفترة)t. (  

REVi,t ∆  = التغير في إيرادات الشرآة)i ( في الفترة)t. (  

 RECi,t ∆  = التغير في حسابات تحت التحصيل للشرآة)i ( في الفترة)t. (  

PPEi,t      =كات واآلالت للشرآة العقارات والممتل)i ( في الفترة)t. (  

Ai , t-1      = إجمالي أصول الشرآة)i ( عند نهاية الفترة)t-1.(  

Ei,t    =الخطأ العشوائي.  

اً  ة       :ثالث ة العادي ر االختياري د المستحقات غي لكل شرآة من شرآات     )  (NDACCi,tتحدي
درة      العينة على حدة، وخالل آل سنة من سنوات الدراسة من خالل      الم النموذج السنوية المق مع

  : من خالل المعادلة التالية)  3αو  2αو  1α(أعاله 

 
ين المستحقات     ) DACCi,t(يتم احتساب المستحقات االختيارية  :رابعًا الفرق ب لكل شرآة ب

  .الكلية والمستحقات غير االختيارية

 
اً  رآ إذا :خامس إن الش طها ف ن متوس ة ع تحقات االختياري ت إدارة زادت المس د مارس ة ق

ًا     رًا وهمي ي متغي ام وتعط ذا الع الل ه اح خ اح   ) ١(األرب ة إدارة األرب م بممارس م تق ا ل وإال فإنه
  ). ٠(وتعطي الرقم 
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  مجتمع الدراسة وعينتها 
ة المدرجة ببورصة           ع الشرآات الصناعية المساهمة العام يتكون مجتمع الدراسة من جمي

 ى مدرا ستة سنوات قبل األزمة المالية العالمية، أي من عامعل عمان التي نشرت تقاريرها المالية
ع    أما عينة الدراسة .٢٠٠٦العام  ولغاية ٢٠٠١ ا جمي فتشتمل على جميع الشرآات التي تتوافر له

رات الدراسة، و   البيانات ا ة عن لجان        لالزمة لحساب متغي ديها اإليضاحات الكافي وافر ل ذلك تت آ
وقد بلغ عدد شرآات العينة التي انطبقت عليها الشروط السابقة خمسين شرآة صناعية،     .التدقيق

  .شاهدةوبإجمالي مشاهدات سنوية قدرها ثالثمائة م

  فرضيات الدراسة
  : فقد تم وضع الفرضيات التالية بصيغتها العدميةومشكلة الدراسة تحقيقًا ألهداف الدراسة 

H01: ي   الشروطات المساهمة العامة الصناعية األردنية ال تحقق لجان التدقيق في الشرآ الت
  .جاءت بها التشريعات والقوانين األردنية

H02: تقاللية  ( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لخصائص لجنة التدقيق حجم لجنة التدقيق، اس
 في )، ملكية األعضاء ألسهم في الشرآةاالجتماع، الخبرة المالية لألعضاء، عدد مرات أعضائها

اح   ن إدارة األرب د م ي  الح ة   ف ناعية األردني ة الص اهمة العام رآات المس ة    ش ة المالي ل األزم قب
  . العالمية

  أساليب جمع البيانات
ات      ى البيان اد عل م االعتم ارير ألغراض هذه الدراسة فإنه ت ة المنشورة لشرآات     والتق المالي

ا يعر     العينة على مدار م أخذ م ات فترات الدراسة أي ت ة  ف بالبيان ع ممارسة    و ،المقطعي ك للتتب ذل
ة     ة العالمي ة المالي ل األزم اد    .إدارة األرباح قب م االعتم ذلك  وت ا      عآ زود به ي ت ى االفصاحات الت ل

ة ا  رآات العين الي ش وق الم دقيق،   لس ان الت ق بخصائص لج ا يتعل ى    فيم ذلك عل اد آ م االعتم وت
رة       المالية ا األزمةالقوانين والتشريعات األردنية الصادرة قبل  ا في الفت ديالت له ة تع ة، وأي لعالمي

  .آلثار األزمة الالحقة لفترة الدراسة للوقوف على مدى استجابة المشرع األردني
  

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات
ولكون الدراسة ستبحث في  حية البيانات للتحليل اإلحصائيالتحقق من صالبداية ال بد من 

 نموذج االنحدارعلى متغير تابع وهذا يعني استخدام متغيرات المستقلة ال مجموعة من أثر
عدة اختبارات في هذا وذلك من خالل ار صحة النموذج المستخدم ؛ إذن ال بد من اختبالمتعدد

اختبار فرضيات الدراسة واحتساب معلمات من  بعدها يمكن االنتقال للمرحلة التاليةالصدد 
  .نموذج االنحدار
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  اإلحصائي ر صحة البيانات للتحليلاختبا
نموذج الدراسة بإجراء االختبارات  مالئمةعلى خصائص البيانات للتحقق من سيتم التعرف 

  : التالية

 Normal-Distribution Testاختبار التوزيع الطبيعي   .أ 
م      الختبار رات الدراسة المتصلة ت استخدم  مدى اقتراب البيانات من توزيعها الطبيعي لمتغي

ار  يالمع (Jarque-Bera)اختب رار  لم دة الق ون قاع ذآوروتك ار الم ًا لالختب ول الفرضية  وفق قب
ع الطبيعي إذا آانت     أي العدمية  ع التوزي ات تتب ة  اال أن البيان ر من   )  J-B(حصائية  اإلحتمالي أآب

  : ويظهر الجدول التالي اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة. 0.05

  .ت الدراسة المتصلةالتوزيع الطبيعي لمتغيرااختبار  :)١(جدول 

  Jarque-Bera Test المتغير
J-B Sig. 

 ٠.٠٠٠ ٥٢٤٢ حجم لجنة التدقيق
 ٠.٠٥٦ ٦ الخبرة المالية ألعضاء لجنة التدقيق

 ٠.٠٥٦ ٦ عدد مرات اجتماع لجنة التدقيق
 ٠.٠٠٠ ٣١٨ النسبة المئوية لألسهم العادية المتداولة المملوآة للجنة التدقيق

م من الجدول  د  )١(رق ع الطبيعي نج ع التوزي رات آانت تتب ة من المتغي اك مجموع أن هن
ة إحصائية   ت قيم ي، إذ آان ع الطبيع ع التوزي ة أخرى ال تتب توى  (J-B)ومجموع ة، ومس مرتفع

ة   حجم لجنة التدقيق، والنسبة المئوية لألسهم(للمتغيرات التالية % ٥ أقل من .Sig)(الداللة  العادي
ع الطبيعي؛ وللتغ    )قالمملوآة للجنة التدقي رب من التوزي لب  ؛ وهذا يعني أن هذه المتغيرات ال تقت

اريتم  على هذه المشكلة، سيتم تحويل المتغيرات التي ال تتبع  التوزيع الطبيعي باستخدام دالة اللوغ
ا الطبيعي        (Ln)الطبيعي  رب من توزيعه رات، بحيث تقت ذه المتغي إن     . له رات، ف ة المتغي ا بقي أم

ائية  ن     ) J-B(إحص ر م ا أآب توى داللته ة ومس ا منخفض ن    %٥له رب م ا تقت ي أنه ذا يعن ، وه
 .توزيعها الطبيعي

 Multicollinearity Testالتداخل الخطي  اختبار  .ب 
ام   ي الع وذج الخط وة النم د ق ى   General Linear Model (G.L.M) تعتم ًا عل أساس

تقلة       رات المس ن المتغي ر م ل متغي تقالل آ ية اس ذا    (Independency)فرض ق ه م يتحق وإذا ل
ه،    ل ب ام سوف يبطل العم وذج الخطي الع إن النم رط، ف يفو (الش علالس ففحص  )٢٠٠٣، ومش

داخل الخطي  اللالت ن خ يتم م ون س اط بيرس ل ارتب اد معام ين  Pearson Correlation إيج ب
وم    (Collinearity Diagnostics)مقياس  وآذلك عن طريقجميع المتغيرات المستقل  وهو يق

اد معامل   ات المستقلة لكل متغير من المتغير (Tolerance)حتساب معامل على ا ومن ثم يتم إيج
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(VIF) (Variance Inflation Factor) ذا    لكل متغير من المتغيرات المستقلة؛ أيضًا د ه إذ يع
 .االختبار مقياسًا لتأثير االرتباط بين المتغيرات المستقلة

  لةمصفوفة االرتباط بين المتغيرات المستق
م      الي رق اط بيرسون     ) ٢(يظهر الجدول الت ائج مصفوفة ارتب  Pearson Correlationنت

ًا ضعيفًا       ، الدراسةغيرات المستقلة لعينة بين آل زوجين من المت ذا الجدول ارتباط ويالحظ من ه
اط     المستقلةبين متغيرات الدراسة  ا، فاالرتب جميعها، وهذا يشير إلى عدم وجود تداخل خطي بينه

ة   عظم المتغيرات غير ذي داللة إحصائية ومنخفض جدًابين م دلل   ) ٠.٦٠(وال يتعدى قيم ذا ي وه
  . على قوة نموذج الدراسة في تفسير األثر علي المتغير التابع وتحديده

  .المستقلةمصفوفة اإلرتباط بين المتغيرات  :)٢(جدول 

 Members Indp Exp. Meeting Acownpt 
Members 1     
Indp -0.019 1    
Exp. -0.010 -0.110 1   
Meeting -0.011 -0.046 -0.126 1  
Acownpt -0.091 -0.051 0.173 0.090 1 

اً   تخدم أيض ابقة، سنس ة الس ن النتيج ق م ار  وللتحق  (Collinearity Diagnostics)اختب
ر            ين المتغي داخل الخطي ب نتحقق من عدم وجود مشكلة للت ائج، إذ س ات إذا لتعزيز مصداقية النت

ة  ـ ال  VIFآانت قيم وق ال م (Gujarati,2003)١٠تف ن الجدول رق ل ) ٣(، فم نالحظ أن معام
(VIF) (Variance Inflation Factor)  ـ   هولجميع المتغيرات المستقلة ا   ؛ ١٠دون ال وهو م

رات   تقلة يعزز مصفوفة االرتباط السابقة التي أظهرت ارتباطًا ضعيفًا جدًا بين المتغي ذا  ؛ المس ال ل
  .خطي مؤثرة على صحة نموذج الدراسةتعتبر مشكلة التداخل ال

  .للتداخل الخطي (Variance Inflation Factor) اختبار :)٣(جدول 

 المتغيرات المستقلة
اختبار التداخل الخطي 

Multicollinearity Test 
Tolerance VIF 

 ١.٠٠٩ ٠.٩٩١ حجم لجنة التدقيق
 ١.٠١٧ ٠.٩٨٣ استقاللية أعضاء لجنة التدقيق

 ١.٠٦٤ ٠.٩٤٠ الخبرة المالية ألعضاء لجنة التدقيق
 ١.٠٣٣ ٠.٩٦٨ عدد مرات اجتماع لجنة التدقيق

 ١.٠٥٣ ٠.٩٤٩ ملكية أعضاء لجنة التدقيق في أسهم الشرآة
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  Autocorrelation Testاختبار االرتباط الذاتي   . ج
ذاتي في النموذج إذا آانت المشاهد      ذا ات المتجاورة مترابطة؛   تظهر مشكلة االرتباط ال  وه

ابع     ر الت ى المتغي تقلة عل رات المس ي للمتغي ر حقيق ر غي ينتج أث وذج؛ إذ س ي صحة النم يؤثر ف س
النم            ذه المشكلة ب اط، وللتحقق من وجود ه ك االرتب رة من جراء ذل م استخدام   ذج، وبدرجة آبي ت

ين   ، )٤ ، ٠(، وتتراوح قيمة هذا االختبار بين (Durbin Watson Test)اختبار  د ب بشير،  (وق
ن   ) ٢٠٠٣ ة م ة القريب فر(أن النتيج واقي       ) الص ين الب وي ب ب ق اط موج ود ارتب ى وج ير إل تش

وي      )٤(المتعاقبة، أما النتيجة القريبة من   اط سالب ق ى وجود ارتب ى    . ، فتشير إل ا النتيجة المثل أم
ي ب   ، )٢.٥-١.٥(فهي التي تتراوح بين  اط ذات يم المتجاورة   والتي تشير إلى عدم وجود ارتب ين الق

ع ضمن المدى     وهي  )٢.١٥( لنموذج الدراسة   المحسوبة D-Wوقد ظهرت قيمة . للمتغيرات تق
ى صحة     Autocorrelationإذن ال تعتبر مشكلة االرتباط الذاتي  )٢.٥-١.٥(المالئم  ؤثرة عل م

  .نموذج الدراسة

  Heteroskedasticity Testاختبار عدم ثبات تباين الخطأ العشوائي   .د
ت؛  وائية ثاب اء العش اين األخط و أن تب يكي ه دار الكالس ة لالنح ات المهم د االفتراض أح
أ   باإلضافة إلى أن متوسطها يجب أن يكون مساويًا للصفر، وفي حال وجود عدم ثبات تباين الخط

ار            ل اختب ذه المشكلة، مث ى ه اليب اإلحصائية للتغلب عل  .Whiteالعشوائي تستخدم بعض األس
ين أن إحصائية          وباختبار أ العشوائي لنموذج الدراسة؛ تب اين الخط ات تب تساوي   Whiteعدم ثب

ن )0.031( ل م ة   ٠.٠٥، وهي أق وذج الدراس أن نم ة ب رفض الفرضية العدمي ا ن ي أنن ذا يعن وه
وائي أ العش اين الخط ات تب دم ثب كلة ع اني مش ذا Heteroskedasticity يع د صحة ه ا يؤآ ؛ مم

  .  النموذج

  اختبار فرضيات الدراسة مناقشة نتائج

  اختبار الفرضية األولىنتائج 
ا  ى فيم ر الفرضية األول ات  إذاتختب ي بمتطلب ة تف ة األردني اهمة العام آانت الشرآات المس

، ويمكن التعبير عن هذه الفرضية رياضيًا التشريعات والقوانين األردنيةلجان التدقيق الواردة في 
  : آما يلي

  
رض أن متوسط الم إذ رآ تفت اء الش دى وف ة م ذه الحال ي ه و ف ع وه ن جتم ل شرط م ات بك

ار تقل بداللة إحصائية عن وسط    شروط لجان التدقيق  (Test of Hypothesis Mean) االختب
ه في       ة   وهو عبارة عن الشرط المنصوص علي وانين األردني ار   وباستخدام  .التشريعات والق اختب

(One Sample t-test)  دقيق     الوصفية  صائية اإلحومجموعة من المقاييس ة الت لخصائص لجن
  ). ٤(بالجدول رقم ظهرت النتائج آما هي تم التعبير عنها بالقيم المتصلة  التي
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  .اختبار خصائص لجان التدقيق التي تم التعبير عنها بالقيم المتصلة :)٤(جدول 

المتغيرات المستقلة
 اإلحصاء الوصفي

Mean 
Test 

of Hy. 
Mean 

Std. 
Dev. 

t-
Statistic Sig.  أقل

 قيمة
أآبر 
 قيمة

 ٤.٠ ٣.٠ ٠.٠٠٠ ٣.٥٣١ ٠.١٩٨ ٣.٠٠٠ ٣.٠٤١ حجم لجنة التدقيق
الخبرة المالية 

 ١.٠ ٠.٠ ٠.٠٠٠ ٣٧.٦٠٠ ٠.٢٦٩ ١.٠٠٠ ٠.٤٥٤ ألعضاء لجنة التدقيق
مرات اجتماع  عدد

 ٥.٠ ٣.٠ ٠.٠٠٠ ٦.٤٣٠ ٠.٥٠٠ ٤.٠٠٠ ٤.١٩٣ لجنة التدقيق
المتداولة  نسبة األسهم

ملوآة للجنة الم
 التدقيق

٩٨.٦ ٠.٠ ٠.٠٠٠ ١١.٣٩٥١١.٣٩٥١٧.٧٢٨١٠.٩٩١

  ١.٦٤٥: هي  N-1 300-1ودرجات حرية % ٥المجدولة عند  Tقيمة 

  :السابق يمكننا التوصل إلى ما يلي الجدول من

أآبر لجنة تكونت  في حين أن يمة،وهي أقل قط حجم لجنة التدقيق ثالثة أعضاء متوسبلغ   .أ 
الدراية لدى اإلدارة العليا بأن لجنة توافر المعرفة ووتؤآد هذه النتائج  من أربعة أعضاء

ألن ذلك سوف يؤدي إلى أن تكون أقل فعالية في  دقيق ال ينبغي أن تكون آبيرة جداالت
وهذا يتفق مع  وعدم القيام بواجبها على أآمل وجهعملية التنسيق ومعالجة المشكالت 

لذلك التزمت الشرآات المساهمة الصناعية  ).Martinez & Fuentes, 2007( دراسة
للتشريعات وفقًا  )ثالثة أعضاء( األردنية بالحد األدنى الذي يجب توافره في حجم اللجنة

أن الشرآات تبين ب) One Sample t-test(وباستخدام اختبار ، والقوانين األردنية
 . %٥أقل من ) sig( إذ بلغت قيمة إحصائيةالمساهمة العامة تطبق هذا الشرط وبداللة 

وقد اشترط دليل الحاآمية أن يكون  أما عند البحث في الخبرة المالية ألعضاء لجنة التدقيق،  .ب 
من أعضاء لجنة فقط % ٤٠أن فقد تبين ب الخبرة المالية؛ لدى جميع أعضاء لجنة التدقيق

ء لجنة يمتلكون خبرة مالية، وأن بعض الشرآات ال يمتلك أعضا في شرآات العينةالتدقيق 
التدقيق فيها أي خبرة في العلوم المالية، وشرآات أخرى يمتلك آل أعضائها خبرة مالية في 

غالبية  أنتبين ب) One Sample t-test(اختبار  وباستخدام .العلوم المالية والمصرفية
حيث آانت خبرة مالية  منهم واحد على األقل ذو أعضاء لجنة التدقيق في الشرآات األردنية

 .المحسوبة أآبر من قيمتها الجدولية) t(قيمة 

، فقد تبين أن لجان التدقيق في شرآات رات اجتماع لجنة التدقيق سنويًاوفيما يتعلق بعدد م  .ج 
  العينة تجتمع سنويًا ما متوسطه أربع مرات في العام، وقد آانت أآثر اللجان اجتماعًا 
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نتيجة اختبار وعند النظر إلى  ،لعام، وأقلها بلغ ثالث مرات للعام الواحًدخمس مرات في ا
)One Sample t-test (أن الشرآات المساهمة األردنية تلتزم فيما ورد  حظيال

إحصائية وبداللة  بخصوص عدد مرات اجتماع لجنة التدقيق بالتشريعات والقوانين األردنية
 .%٥أقل من ) sig(بلغت قيمة  حيث

من % ١١نة، نجد أنهم يمتلكون ما نسبته أعضاء اللج لكهايمتالتي ر لنسبة األسهم وبالنظ  .د 
في  أن أعضاء لجنة التدقيقهذا يعني ، و%١٧.٧بانحراف معياري قدره أسهم الشرآة و

يولد تعارض مصالح بين أعضاء  متدنية من األسهم ممايمتلكون نسبة  الشرآات األردنية
الذي األمر  اللجنة أنفسهم ومدقق الحسابات وأي قرار قد يتم اتخاذه بخالف مصالحهم

نتباه الجهات التشريعية في األردن تمنع من امتالك أعضاء اللجنة ألية أسهم في يسترعي ا
 . الشرآة

أما فيما يتعلق باستقاللية أعضاء لجنة التدقيق، وهو أحد متغيرات الدراسة المستقلة الذي تم   .ه 
لية، يرمز لها التعبير عنه بالمتغيرات الوهمية، بحيث إذا حققت الشرآة معيار االستقال

أن ما نسبته  يالحظ )٥(ومن الجدول رقم ). ٠(وما دون ذلك تعطى الرقم ) ١(بالرقم 
لجان  يمتاز أعضاء ٢٠٠٦- ٢٠٠١من الشرآات عينة الدراسة خالل الفترة من % ٧١

في حين نجد أقلية من الشرآات عينة الدراسة لم تحقق لجان  -  التدقيق فيها باالستقاللية
وهذا يتفق مع النتيجة  من الشرآات% ٢٩عيار االستقاللية وآانت نسبتها التدقيق فيها م

وهذا  %٥أقل من  .Sig)(قيمة  وبدرجة معنوية عالية إذ بلغت ، -)ث(الواردة في البند 
بعد االطالع . يعني تمتع غالبية أعضاء لجان التدقيق في الشرآات األردنية باالستقاللية

لجان التدقيق في الشرآات  ض الفرضية العدمية األولى أي أنعلى النتائج السابقة يمكننا رف
  . تفي بمتطلبات التشريعات والقوانين األردنيةالمساهمة العامة الصناعية األردنية 

اختبار خاصية االستقاللية للجنة التدقيق، وممارسة إدارة األرباح وفقا للمتغير  :)٥(جدول 
  )٠,١( الثنائي

 المتغيرات

Binomial Test 

المشاهدات غير  )١(المشاهدات المتحققة 
 )٠(المتحققة 

 النسبة العدد .Sig النسبة العدد
 %٢٩ ٨٦ ٠.٠٠٠ %٧١ ٢١٣ استقاللية أعضاء لجنة التدقيق

 %٥٩ ١٧٩ ٠.٠٠٠ %٤١ ١٢١ سنوات ٦إدارة األرباح عبر 

  اح عبر أما عن مدى قيام الشرآات المساهمة العامة الصناعية األردنية بإدارة األرب  .و 
لنموذج من هذه الشرآات قد ثبت إدارته لألرباح وفقًا % ٤١الست سنوات، يالحظ أن 

Jones, (1995)  وبداللة إحصائية إذ بلغت قيمة)(Sig.  ٥أقل من.% 



 "...... على األردنية اثر لجان التدقيق في الشرآات المساهمة العامة"ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٣٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٤( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  اختبار الفرضية الثانيةنتائج 
اح،    ر عن   وهي تبحث في أثر خصائص لجنة التدقيق في الحد من إدارة األرب  ويمكن التعبي

   : آما يلي رياضيًالفرضية ا هذه

ة  ،  :  الفرضية العدمية : مقابل الفرضية البديل
  

تقلة        رات المس ن المتغي ة م ين مجموع ي ب ة ه ا أن العالق دقيق  (وبم ة الت ائص لجن   ، )خص
د   ابع واح ر ت اح(ومتغي الل    ) إدارة األرب ن خ يتم م وذج س ات النم دير معلم إن تق ذا ف دارل    االنح

دد  ة    وإذ أَن. (Multiple Regression)المتع ة مقطعي ة ذات طبيع ات الدراس   بيان
(Cross Section Data)  ات سالسل    ) ٢٠٠٦ – ٢٠٠١(عبر مجموعة من السنوات وهي بيان

ة  و       (Time Series Data)زمني ة ه ذه العالق اس ه م لقي دار المالئ وذج االنح إن نم   ، إذن ف
ابع    (Pooled Data Regression)االنحدار المشترك    ر الت ا أن المتغي ر وهمي    ، وبم هو متغي

Dummy Variables    ار تخدام اختب ن اس د م ين   (Binary Logit)فالب ات ب دير العالق لتق
  .اختبار الفرضية الثانية) ٦(ويظهر الجدول رقم . المتغيرات

  .اختبار الفرضية الثانية :)٦(جدول 

 Binary Logit Test المتغيرات المستقلة
Coefficient Z-Statistic Sig. 

 ٠.٩٧٥ ٠.٠٣١- ٠,٠١٠- حجم لجنة التدقيق
 ٠.٠١٧ ٤.٥٧٩- ٠.٧٤٧- استقاللية لجة التدقيق

 ٠.٩٢٠ ٠.١٠٠- ٠.٠٤٧- ألعضاء لجنة التدقيق الخبرة المالية
 ٠.٨٣٦ ٠.٢٠٧ ٠.٠٤٤ التدقيق عدد مرات اجتماع لجنة

 ٠.٠٠٩ ٥.٢٨٦ ٠.٣٧٩ المتداولة المملوآة للجنة التدقيق نسبة األسهم

 ١.٦٥هي % ٥المجدولة عند  Zقيمة 

  : تبين ما يلي من الجدول السابق

إدارة الشرآة عن القيام بإدارة األرباح، وجد أن  منعأثر حجم لجنة التدقيق في  اختبارعند   .أ 
، وقد آان سالبًا للداللة على أن العالقة بين حجم لجنة التدقيق وإدارة 0.010β-=معامل 
هي عالقة عكسية، بحيث آلما زاد حجم لجنة التدقيق أدى ذلك إلى الحد من إدارة  األرباح

المساهمة العامة  شرآاتاألرباح، غير أن هذه العالقة لم تكن ذات داللة إحصائية في 
أقل من قيمتها المجدولة، وآذلك احتمالها أآبر من  Z؛ إذ آانت قيمة الصناعية األردنية

 . في الحد من إدارة األرباحداللة إحصائية لحجم لجنة التدقيق ؛ لذا ال يوجد أثر ذو %٥



 ٨٣٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المطلب السرطاوي، وآخرونبد ع

 ٢٠١٣، )٤( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدقيق في الحد من إدارة األرباح في الشرآات المساهمة أعضاء لجنة ال الستقالل يوجد أثر  .ب 
قد آان سالبًا مما يشير إلى  βأن معامل ) ٦(يالحظ من الجدول رقم الصناعية األردنية؛ إذ 

اللجنة وإدارة األرباح، بحيث آلما زاد وجود  ضاءأعوجود عالقة عكسية بين استقالل 
وقد آانت هذه األعضاء المستقلين في اللجنة أدى ذلك إلى الحد من إدارة الشرآة ألرباحها، 

 .%٥أآبر من قيمتها المجدولة، واحتمالها أقل من  Zالعالقة ذات داللة إحصائية إذ جاءت 

وجود أثر  -) ٦(جدول رقم  –ة التدقيق تبين أما بالنسبة لمتغير الخبرة المالية ألعضاء لجن  .ج 
مما يشير  سالبة لهذا المتغير βمعامل إن إشارة  غير دال إحصائيا على إدارة األرباح ؛ إذ

إلى أن توافر الخبرة المالية لدى أعضاء لجنة التدقيق قد يساهم في الحد من إدارة األرباح، 
مة الصناعية األردنية وال يمكن تعميم في الشرآات المساهمة العا إحصائيالة ادوهي غير 

مما  %٥أآبر من  ).Sig( آما أن أقل من قيمتها المجدولة Zآانت قيمة هذه النتيجة؛ حيث 
 .يعني أنها غير دالة إحصائيا

أما فيما يتعلق بأثر عدد مرات اجتماع لجنة التدقيق في الحد من إدارة األرباح، يالحظ من   .د 
الحد من إدارة  تماع لجنة التدقيق فيلعدد مرات اج عدم وجود أثر) ٦(الجدول رقم 
، وعليه ال %٥أقل من قيمتها المجدولة، واحتمالها أآبر من  Zجاءت قيمة األرباح؛ إذ 

للجنة على الحد من إدارة يمكن القول أن عدد مرات اجتماع لجنة التدقيق يساهم في مقدرة ا
 . األرباح

في الشرآة على الحد من إدارة سهم ة التدقيق ألأعضاء لجننسبة ملكية أخيرًا ندرس أثر   .ه 
ملكية لجان التدقيق لهذا المتغير الذي جاء موجبًا يمكن القول أن  βمعامل  األرباح إذ إن

وقد تفسر هذه الحد من إدارة األرباح،  فيألسهم داخل الشرآة يمكن أن تحد من مقدرتهم 
 إذاعن إدارة الشرآة ألرباحها  النظرالعالقة الموجبة بينهما، بأن لجان التدقيق قد تغض 

آان لذلك أثرًا على سعر سهم الشرآة، وعند البحث عن مدى معنوية هذه العالقة وبالنظر 
يوجد أثر ؛ إذًا %٥نجد أنها آانت أآبر من قيمتها المجدولة واحتمالها أقل من  Zإلى قيمة 

لمساهمة العامة الصناعية شرآات ابة ملكية لجان التدقيق في أسهم ذو داللة إحصائية لنس
 . األردنية في مقدرتها على الحد من إدارة األرباح

م يكن        دقيق ل من التحليل السابق للفرضية الثانية تبين أن هناك ثالثة من خصائص لجان الت
ه               ك؛ وعلي رًا في ذل ط أث ان لخاصيتين فق ا آ اح، بينم لها داللة إحصائية في الحد من إدارة األرب

ول أن خ  ن الق ة      يمك وانين األردني ريعات والق ي التش ا ف دقيق المنصوص عليه ة الت ائص لجن ص
    .والمطبقة في شرآات المساهمة العامة لم تكن فعالة في الحد من إدارة األرباح

  
 والتوصيات العامة النتائج
 النتائج العامة ٦.١

ى   اد عل ئلتها، وباالعتم ة وأس ار فرضيات الدراس ائج اختب ه نت ا أظهرت ى م تنادا إل م اس ا ت م
  :تناوله في اإلطار النظري فإنه يمكننا التوصل إلى النتائج العامة التالية
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الخاصة بلجان  تعليمات الحاآمية المؤسسية تلتزم الشرآات الصناعية األردنية بتطبيق .١
وهذا يتفق مع ما  آما نصت عليها التشريعات األردنية المختلفة الناظمة للعمل التدقيق

   .)٢٠٠٨لة، ميا(توصلت إليه دراسة 

وبحسب ما  تتفاوت الشرآات األردنية في مستوى تطبيقها لتعليمات الحاآمية المؤسسية .٢
أظهرت نتائج اختبار الفرضية األولى، ويرجع الباحثون السبب إلى آثرة التشريعات 

لجان التدقيق األمر الذي من شانه إرباك الشرآات   األردنية التي تناولت موضوع
وهذا يتفق مع ما توصلت إليه آل من  لشرآات بالتطبيقمدى التزام ا وإضعاف الرقابة على

وهذا ما انعكس بدوره على . )٢٠٠٤، والذنيبات، ٢٠١٠خداش والسرطاوي، (دراسة 
وجود اختالف في فهم الشرآات وتطبيقها لصفات فعالية لجان التدقيق آحجم اللجنة ومدى 

ي لم تكن متساوية بين شرآات العينة بسبب تمتع أعضائها باالستقالل، وخبرتهم المالية، فه
  .عدم وجود نصوص ملزمة بمثل هذه الصفات في التشريعات األردنية الناظمة

تؤثر لجان التدقيق في الشرآات المساهمة العامة الصناعية األردنية في قدرة هذه الشرآات  .٣
دراسة وصلت إليه ما ت على إدارة األرباح ولكن بنسبة محدودة جدا، وهذه النتيجة تتفق مع 

  ) .٢٠٠٦السيوطي، (

 خصائص فعالية لجان التدقيق الواردة في التشريعات األردنية الناظمةيوجد لبعض  .٤
أعضاء لجان آاستقاللية  -في الحد من إدارة األرباح  والمطبقة باألردن أثرا محدودا

 لذي من شأنهاألمر ا الرتفاع متوسط ملكية أعضاء اللجنة ألسهم في الشرآةنظرا  - لتدقيقا
جعلهم اقل اهتماما بممارسات إدارة األرباح ولعل هذه النتيجة تعزز من النتيجة الثانية لهذه 

نسبة ملكية أعضاء اللجنة في أسهم تحدد  الدراسة؛ إذ إن غياب التشريعات الواضحة التي
 من في آل ما يتعلق بعمل لجان التدقيق لمجلس اإلدارة بالتصرف حرية الترك الشرآة، 

شأنه أن يضعف دور لجان التدقيق في الحد من ممارسات إدارة األرباح، وهذا يتفق مع ما 
  .)٢٠١٠أبو عجيلة وحمدان، (توصلت إليه دراسة 

لى وعدد مرات اجتماعهم أثر مهم ع ،المالية ألعضائهاالخبرة حجم لجنة التدقيق، ولم يكن ل .٥
عدد اجتماعات لجان التدقيق في ويرد الباحثون ذلك إلى انخفاض متوسط إدارة األرباح 

الشرآات الصناعية األردنية خالل العام الواحد، والنخفاض عدد أفراد لجنة التدقيق في 
  % ٤٠شرآات العينة وبالتالي انخفاض مستوى الخبرة المالية ألعضاء اللجنة إذ أن 

  آل من دراسة  إليهوهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت فقط يمتلكون خبرات مالية 
)Carcello, et. al., 2006(، ودراسة )Saleh, et. al., 2007(  والتي أشارات إلى

وجود تراوح بين درجة تأثير خصائص لجان التدقيق من شرآة إلى أخرى طبقا لمدى 
   .التطبيق
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 والدراسات المستقبلية التوصيات
اصة بفعالية لجان  بما أن النتائج السابقة تتعلق بالنصوص والتشريعات القانونية األردنية الخ

أى         د ارت اح فق التدقيق، وبأثر هذه الخصائص على دور لجان التدقيق في الحد من ممارسة األرب
  :الباحثون اقتصار التوصيات على التوصيتين التاليتين

، بهدف بلجان التدقيق ةالمتعلق األردنيةضرورة قيام المشرع األردني بمراجعة التشريعات ب .١
فيما بينها وجعلها أآثر قطعية لضمان التطبيق الجيد لخصائص إزالة التضارب والتشعب 

األمر؛ الذي من شأنه فرض إجراءات رقابية أآثر صرامة على  فعالية لجان التدقيق
. الشرآات وجعلها أآثر استعدادا لمواجهة أية مخاطر مستقبلية آاألزمات المالية مثال

من قانون األوراق ) ٤٦( رقم المادةولتحقيق ذلك فإنه يمكن وبشكل أآثر تحديدا مراجعة 
من قانون البنوك وخاصة ) ٣٢،٣٣(، والمواد اإلفصاحمن تعليمات ) ١٥(المالية، والمادة 

 األعضاءبتحديد مهام اللجنة وصالحياتها، وعدد  اإلدارةفيما يتعلق بترك الحرية لمجلس 
ويمكن آذلك . اتغير آاف آما نصت عليه التشريع غير التنفيذيين باللجنة الذي يعتبر

ملكية تحديد حد أعلى لنسبة بشأن إضافة نصوص أآثر وضوحا في المواد سابقة الذآر 
لجنة  استقالليةلتلك األمور من أهمية بالغة في تعزيز لما أعضاء اللجنة لألسهم في الشرآة 

لمالية ، وبالتالي زيادة قدراتها الرقابية وتفعيل دورها الحقيقي في مواجهة األزمات االتدقيق
  . وفشل األعمال

ضرورة تفعيل دور لجان التدقيق في الشرآات المساهمة العامة األردنية وتوضيح الدور  .٢
حيث  ؛الذي تقوم به، بما يعزز من قدرة هذه اللجان في الحد من ممارسات إدارة األرباح

. لخصائص فعالية لجان التدقيق في الحد من ذلك أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر محدود
ويمكن تفعيل دور لجان التدقيق من خالل تعليمات تشريعية ورقابية أآثر وضوحا، ومن 

من خالل خالل توسيع صالحيات لجان التدقيق وعدم قصرها في حدود عدد اجتماعاتها، و
إضافة نصوص بوالكفاية العلمية لخبرة المالية با الترآيز على درجة تمتع أعضاء اللجنة

 إشراك أعضاءالشخصية لعضو لجنة التدقيق، ويمكن آذلك تشريعية تختص بالصفات 
  .بدورات تدريبية في مجال آشف االحتيال المالي وإدارة األرباحاللجان 

ن المستقبليين أظهرته الدراسة فإنه يمكن للباحثيبالغة وحسب ما  أهميةلما للجان التدقيق من 
وآذلك أثر لجان القطاع الصناعي،  دراسة فاعلية لجان التدقيق في قطاعات اقتصادية أخرى غير

، ودراسة دور لجان المالية، وجودة األرباح، ودعم الشفافية واإلفصاح التقاريرالتدقيق في جودة 
  . التدقيق في تعزيز استقاللية المدقق الخارجي وتحسين جودة التدقيق
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 المصادر والمراجع
دليل . لتدقيق في الحد من إدارة األرباحأثر جودة ا". )٢٠١٠(. حمدان ،وعالم .عماد ،أبو عجيلة -

 . )٢(١٧. المجلة العربية للعلوم اإلدارية. "من األردن

. الجهاز المرآزي لإلحصاء  . (SPSS)البرنامج اإلحصائي . )٢٠٠٣(. سعد زغلول ،بشير -
  . العراق. بغداد. دائرة اإلحصاءات العامة

دان - أثير خصائص لجن". )٢٠١١( .مشتهى ،وصبري .عالم ،حم ى تحسين ت دقيق عل ة الت
ة المدرجة         . جودة التقارير المالية ى الشرآات الصناعية المساهمة العام ة عل دراسة تطبيقي

 . )١(٤١. المجلة العربية للمحاسبة. "ببورصة عمان

دين ،خداش - ام ال دالمطلب ،والسرطاوي .حس تقاللية ". )٢٠١٠(. عب ود االس هام بن دى إس م
ا       اوآسلي ف  -الواردة بقانون سيربنس ي وأثره انوني األردن تقاللية المحاسب الق ز اس ي تعزي

 . )٢(٦. ألردنية في إدارة األعمالالمجلة ا. "في تقليص فجوة التوقعات

ات  انسجام  لمدى ناقدة تحليلية دراسة). "٢٠٠٤(. علي ،الذنيبات - دققي  ومسؤوليات  واجب  م
ابات  وانين  في  الحس ة  الق ايير  مع  األردني دقيق  مع ة  الت وم . سات درا. "الدولي ة  العل . اإلداري

 . عمان. األردنية الجامعة. )١(٣١

ذنيبات - ي، ال ة      . )٢٠٠٦(. عل ة واألنظم دقيق الدولي ايير الت وء مع ي ض ابات ف دقيق الحس ت
 . األردن. عمان. ١ط. نظرية وتطبيق. والقوانين المحلية

دقيق في الشرآات المساهم        ". )٢٠٠٦(. موسى ،السيوطي - دور لجان الت ة تطوير أنموذج ل
ارجي     دقيق الخ تقاللية الت ة واس ي فاعلي ا ف ة و تأثيره ة األردني وراه . "العام ة دآت . أطروح

 . األردن. عمان. جامعة عمان للدراسات العليا

د  - د المجي ار ،عب اح". )٢٠٠٦(. الف ا  . إدارة األرب ية عليه ة المؤسس ر الحاآمي ا . أث وعالقته
ة     . ةأطروحة دآتوراه غير منشور . "بالقيمة السوقية للشرآة وم المالي ة للعل ة العربي األآاديمي

 . األردن. والمصرفية

ا المعلومات     :دراسات متقدمة في . )٢٠٠٣(. وشحاتة .علي - ابات وتكنولوجي ة الحس . مراجع
 . مصر. اإلسكندرية. الدار الجامعية

رازق  ،الفرح - ة         ". )٢٠٠١(. عبد ال دقيق في الشرآات المساهمة العام ة لجان الت مدى فعالي
ر منشورة  . "دراسة ميدانية تحليلية .األردنية ة  . رسالة ماجستير غي ة األردني ان . الجامع . عم
 . األردن

ة    ". )٢٠٠٨(. سهيل ،ميالة - دقيق دراسة تطبيقي العوامل المؤثرة على تحسين فاعلية لجان الت
ان الي المدرجة ببورصة عم ى شرآات القطاع الم ر منشورة. "عل وراة غي . أطروحة دآت

  . األردن. عمان. ة للعلوم المالية والمصرفيةاألآاديمية العربي
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