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الحد من نقص البيانات المالية في التقارير السنوية في خصائص لجنة التدقيق  دور
 يةاألردنللبنوك التجارية 

 روان مصطفى ياسين: إعداد
 البواب عقيل عاطف الدكتور األستاذ: إشراف

 صالملخّ 

الحد من نقص البيانات ي فدور خصائص لجنة التدقيق لتعرف على لهدفت هذه الدراسة 
لجنة التدقيق،  استقاللية)باستخدام المتغيرات ية األردنالمالية في التقارير السنوية للبنوك التجارية 

عينة الدراسة  توكانلجنة التدقيق(،  وخبرة أعضاءاجتماعات لجنة التدقيق عدد حجم لجنة التدقيق، 
، 2323 يةاألردنبنك حسب جمعية البنوك  13وعددها  يةاألردن التجاريةمن جميع البنوك  تتألف

 2319-2315 عام من المنشورةالقوائم المالية فقد اعتمدت الباحثة على ولتحقيق أهداف الدراسة 
باستخدام برنامج ، وقد تم التحليل البيانات تلك تحليل تم ثم منالبيانات الالزمة و حصول على لل

SPSS. الستقاللية لجنة التدقيق، داللة إحصائية  وذ دوروجود  إلىالدراسة نتائج ت وقد توصل
في البنوك  الماليةالحد من نقص البيانات  في لجنة التدقيق أعضاءحجم لجنة التدقيق وخبرة 

الحد من  فياجتماعات لجنة التدقيق لعدد داللة إحصائية  وذ وعدم وجود دور .يةاألردن التجارية
 الدراسةوصت أ السابقةنتائج الفي ضوء  .يةاألردن التجاريةفي البنوك  الماليةنقص البيانات 

على التقارير  الرقابةوراق المالية على زيادة األ هيئةبضرورة حث الجهات الحكومية المسؤولة مثل 
هذه  أوصتفقد  بحاث المستقبليةيخص األ فيما يضاً أ، يةاألردن البنوكمن قبل  المعدة المالية
الحد من نقص البيانات المالية في  فيبإجراء دراسة مقارنة حول خصائص لجنة التدقيق  الدراسة
ن تطبق مثل هذه الدراسة على الشركات أفي عينة الدراسة حيث من الممكن  ، والتوسعاألردن
 ية األخرى.األردن

لجنة التدقيق، استقاللية لجنة التدقيق، حجم لجنة التدقيق، خبرة لجنة  الكلمات المفتاحية:
 التدقيق، اجتماعات لجنة التدقيق، التقارير المالية، الحد من نقص البيانات المالية.
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Lack of Financial Data in the Annual Reports of the Jordanian 

Commercial Banks " 
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Abstract  
This study aimed to identify the role of the audit committee characteristics in 

reducing the Lack of financial data in the annual reports of the Jordanian commercial 

banks, by using the variables (audit committee independence, audit committee size, 

audit committee experience and the audit committee meetings), the study sample 

consisted of all 13 Jordanian commercial banks listed on the Amman Stock Exchange, 

and in order to achieve the objectives of the study, the study selected the published 

financial statements from 2015-2019 for the study sample as a tool for data collection, 

then the data was analyzed using the SPSS software. The study found significant role 

between audit committee characteristics (audit committee independence, audit 

committee size and audit committee experience) with reducing the lack of financial 

data in the annual reports. However, there is no significant role between audit 

committee meetings with reducing the Lack of Financial data in the annual reports of 

the Jordanian Commercial. In light of the results of the study, the study recommended 

the need to urge government agencies such as the Securities Commission to increase 

control over financial reports of the banks, also with regard to future research, can the 

expansion of the study sample, as such a study could be applied to other Jordanian 

companies.  

Keywords: Audit Committee, Audit Committee Independence, Audit Committee 

Size, Audit Committee Experience, Audit Committee Meetings, Annual Reporting 

and Reducing the Lack of Financial Data. 
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 األول الفصل
 وأهميتها الدراسة خلفية

 المقدمة 2-2

 تعتبر البيانات المالية للبنوك مصدر معلومات مهم لكل من المستثمرين والمحللين الماليين

اإلفصاح  لذا يعتبر، والمقرضين والموردين والجهات المنظمة والرقابية وغيرها من المستفيدين

الفئات المرتبطة بالقوائم المالية  ا لجميعجدً  االبيانات المالية السنوية مهمً  فيناقص الغير الكامل و 

من أهم  المتابعين  ةالحاليين والمتوقعين؛ حيث ت عد  هذه الفئ المستثمرين وعلى وجه الخصوص

ن ألذا ال بد  الجهات المستفيدة،وغيرها من المحاسبين واإلدارة الدائنين و  إلى باإلضافةللقوائم المالي ة 

لمساعدة كل فئة على اتخاذ القرار الصائب والصحيح في  ةوغير ناقص ةتكون هذه البيانات كامل

 .الوقت المناسب

المالية المعلومات  ان تكون( IASBالمحاسبة الدولية )لذلك يتطلب إطار عمل مجلس معايير 

عدم  إلى ألن ذلك قد يؤدي مضللة أوأن تكون غير صحيحة كاملة وغير ناقصة وعدم السماح ب

عن جميع المعلومات المطلوبة  ذلك اإلفصاح إلى باإلضافةموثوقية المعلومات وعدم مالءمتها، 

للوفاء بمتطلبات األهداف والخصائص النوعية للقوائم  بشكل معقول والحد من نقص البيانات المالية

جل أمن  ينالخارجي لألطراف ومفيدةتقديم معلومات وبيانات كامله وغير ناقصه  وأيضاالمالية 

 .(Sharma, 2014والمفيد )اتخاذ القرار الصحيح 

والمتمثل بالجهات الرقابية داخل  بد من التركيز على الضمان الداخلي ال ومن هذا المنطلق

لتعزيز ثقة مستخدمي البيانات المالية في  المنشأة مثل لجنة التدقيق والمدقق الداخلي ومجلس اإلدارة

، يعد مستوى الضمان الداخلي  Rahman (2012)بحثفي كما هو موضح ف المالية،التقارير 
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المفصح عنها  الماليةما يتعلق بالبيانات أحد العوامل األساسية التي تؤثر على رأي المستثمرين في

تعتبر  حيث لجنة التدقيقذلك ، ويشمل من حيث اكتماليتها والحد من نقصها في التقارير السنوية

 المالية.بالبيانات  المتعلقةجهة رقابية مسؤوله عن أخطاء اإلفصاح  أهم

التحدي يكمن في ان  Hussain Alkdai (2012)صرح  يخص لجنة التدقيق فقد وعليه وفيما

والمؤهل المناسب للوفاء  بالخبرة يتمتعواوان  .اختيار األشخاص المناسبين ليكونوا في لجنة التدقيق

خصائص لجنة  البد من التركيز على ما سبقالخصوص، وبناء على على وجه  المسؤوليةبهذه 

ان هذه حيث  .والخبرة االجتماعات، وعدد والحجم، التدقيق،مثل استقاللية لجنة  مجتمعه التدقيق

 .(Carcello & Neal 2003)مهمة لضمان فعالية لجنة التدقيق  الخصائص

 في هذه الدراسة اختيار هذه المتغيرات تم (Mercer, 2004; Al-Ebel, 2013) وفًقا لمقترح

مزيد من  إلى اإلفصاح يحتاجتجاه مصداقية لجان التدقيق  مثلان دور األطراف الداخلية حيث 

استقاللية لجنة خصائص لجنة التدقيق )فحص دور ب الدراسةتقوم سوف  االستكشاف، لذلك

في التقارير  الماليةالحد من النقص في البيانات في  (والخبرة االجتماعات، وعدد والحجم، التدقيق،

 ية.األردنللبنوك التجارية  السنوية

 وأسئلتها مشكلة الدراسة 2-0

وجد مشكلة خطيرة تتعلق بالتقارير المالية في الشركات   Thuneibat (2018)في دراسة

في  المهمة الماليةبعض المعلومات  تخفي . حيث وجد أن غالبية الشركاتاألردنالعاملة في 

عن  االفصاحفي  األردنعلى فشل الشركات في  Magablih (2014) أكدتقاريرها. كما 

 ية الالزمة للمستثمرين.المعلومات المحاسبية اإللزام
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ان هنالك عدم اكتمالية للبيانات  الحظتووفقًا لتجربة الباحثة العملية كمدقق حسابات فقد 

المالية في التقارير المالية السنوية ومنها البنوك، باإلضافة إلى ذلك وحسب التقارير السنوية لهيئة 

ية ومنها البنوك إذ ان األردناألوراق المالية فقد الحظت الباحثة ان هنالك مخالفات على الشركات 

ية كل سنة مالية لم تفصح عن جميع البنود اإللزامية في األردنمن الشركات  %25هنالك ما يقارب 

 التقارير المالية السنوية وحسب مجلس معايير اإلبالغ المالي والمعتمدة من هيئة األوراق المالية.

وغيرهم من المستفيدين  ساهمينفي المعلومات ال يشجع الم فإن مثل هذا التالعب وبالتالي 

 وبناء علية فأن بعض البنوكالشركات.  المحتملين في اتخاذ القرار االستثماري المناسب في هذه

هناك حاجة لتقييم المشكلة في سياق  المالية في تقاريرها. لذلك بياناتهاعن كامل  ال تفصحية األردن

  المحتملين. ي واستعادة ثقة المساهمين والمستثمريناألردنالسوق 

تأثيرها على اتخاذ ، و لألطراف الداخليين والخارجيين أهميةمن  البيانات الماليةنظرًا لما تمثله و 

 :. فقد جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن التساؤل الرئيسي االتيالقرار الصحيح

 الحد من نقص البيانات المالية في التقارير في خصائص لجنة التدقيق ل هل هناك دور

 ية؟األردنالتجارية السنوية للبنوك 

 وينبثق عن السؤال الرئيسي السابق األسئلة الفرعية التالية:

في التقارير السنوية  الماليةلحد من نقص البيانات افي ق يدقتال لجنة ستقالليةال هل هناك دور .1

 ية؟األردنالتجارية للبنوك 

في التقارير السنوية  الماليةلحد من نقص البيانات افي  قيدقتال لجنةحجم  دورهل هناك  .2

 ية؟األردنالتجارية للبنوك 

في التقارير  الماليةلحد من نقص البيانات افي ق يدقتال لجنةلعدد اجتماعات  هل هناك دور .3

 ية؟األردنالتجارية للبنوك السنوية 
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في التقارير السنوية  الماليةلحد من نقص البيانات افي ق يدقتال لخبرة لجنة هل هناك دور .4

 ية؟األردنالتجارية للبنوك 

 الدراسةأهداف  2-3

الحد من نقص في دور خصائص لجنة التدقيق التعرف على  إلىتهدف الدراسة الحالية 

هذه  جاءت، ولتحقيق هذا الهدف فقد يةاألردنللبنوك التجارية البيانات المالية في التقارير السنوية 

 التالية: الفرعية ألهدافا على فللتعر الدراسة 

 .بشكل عام التعرف على خصائص لجنة التدقيق .1

 .البيانات المالية في التقارير السنوية مدى اكتمالية التعرف على .2

 .في الحد من نقص البيانات المالية استقاللية لجنة التدقيقدور التعرف على  .3

 .في الحد من نقص البيانات المالية لجنة التدقيقحجم دور  التعرف على .4

 .في الحد من نقص البيانات المالية لجنة التدقيقلعدد اجتماعات دور التعرف على  .5

 .في الحد من نقص البيانات المالية خبرة لجنة التدقيقدور التعرف على  .6

 الدراسة أهمية 2-4

مجالس اإلدارة ولجان التدقيق والمستثمرين والسلطات الحكومية ل ه الدراسة مهمهتعتبر هذ

يمكن لمجلس اإلدارة ولجان  حيثوالهيئات األكاديمية وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة. 

التدقيق والمديرين التنفيذيين االطالع على نتائج هذه الدراسة لتعظيم مساهمتهم وتحسين أدوارهم في 

لجان  ذلك تعتبرلد من نقص البيانات المالية في التقارير السنوية. اإلفصاح المحاسبي، والح

 ةالتوصيات والمشورة بشأن التقارير المالي يقدموا حيث رقابية داخلية هةج مهأالتدقيق 

(alqaraleh & nour, 2020). 
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المعلومات  عدم تناسق، يمكن أن تساعد نتائج هذه الدراسة بالتقليل من باإلضافة إلى ذلك

للبنوك التجارية األردنية نظرًا ألهمية هذا القطاع على   المستثمرين بالتقارير المالية ثقة ورفع

من  %44من الناتج المحلي ويشكل ما نسبتة  %18.7االقتصاد األردني حيث انه يساهم بنسبة 

 أن تزيد من عدد المستثمرين وكذلك زيادةهذه الثقة ل لذلك يمكن ،رسملة راس مال السوق المالي

 في المجاالتلدراسات القادمة دوران األسهم. كما يمكن ان تكون نتائج هذه الدراسة نقطة مرجعية ل

 الصلة. تذا

 الدراسةفرضيات 5-1 

 :تم صياغة الفرضيات التاليةفقد مشكلة الدراسة وأسئلتها  إلىاستنادًا 

الرئيسية الدراسة فرضية  
 :HO  ذو داللة إحصائية عند مستوى  دورال يوجد(α ≤ 0.05)  فيلخصائص لجنة التدقيق 

 ية.األردنالحد من نقص البيانات المالية في البنوك التجارية 

 والختبار هذه الفرضية فقد تم بناء الفرضيات الفرعية التالية:

 :HO.1  ذو داللة إحصائية عند مستوى  دورال يوجد(α ≤ 0.05) في لجنة التدقيق  ةستقالليال

 .يةاألردنلبنوك التجارية التقارير السنوية ل المالية فيالحد من نقص البيانات 

 :HO.2  ذو داللة إحصائية عند مستوى دور ال يوجد(α ≤ 0.05) الحد في  لجنة التدقيق لحجم

 .يةاألردنالتقارير السنوية للبنوك التجارية في من نقص البيانات المالية 

 :HO.3 ذو داللة إحصائية عند مستوى  دور ال يوجد(α ≤ 0.05)  لجنة التدقيقلعدد اجتماعات 

 .يةاألردنالتقارير السنوية للبنوك التجارية في الحد من نقص البيانات المالية في 
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:HO.4   ذو داللة إحصائية عند مستوى ال يوجد(α ≤ 0.05) الحد من في  لخبرة لجنة التدقيق

 .يةاألردنالتقارير السنوية للبنوك التجارية نقص البيانات المالية في 

 الدراسة أنموذج 2-6

 متغيرات التالية:ال إلى الدراسة تبناء على فرضيات الدراسة فقد توصل

متغيرات فرعية هي استقاللية  أربعخصاص لجنة التدقيق وينبثق عنها  - المتغير المستقل أوال:

 .والخبرةاالجتماعات عدد و  والحجملجنة التدقيق 

 .ةانات المالية في التقارير السنويالحد من نقص البيهو و  -المتغير التابع  ثانيًا:

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 : أنموذج الدراسة(2-2( الشكل
 

  حدود الدراسة 2-7

 :باآلتيتمثلت حدود الدراسة الحالية 

 . يةاألردن التجارية البنوك :حدود مكانية

 .2319- 2315غطت هذه الدراسة فقط الفترة الزمنية الممتدة ما بين السنوات  :حدود زمانية

 المتغير التابع المتغير المستقل

 
 

 استقاللية لجنة التدقيق 
 لجنة التدقيق حجم 
  لجنة التدقيقعدد اجتماعات 
 خبرة لجنة التدقيق 

الحد من نقص 
ي البيانات المالية ف
 التقارير السنوية

قخصائص لجنة التدقي  
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 ية.األردنللبنوك التجارية  السنويةالتقارير : حدود موضوعية

  الدراسةمحددات  2-8

يتحدد تعميم نتائج الدراسة على المجتمع الذي أخذت منه العينة، وأداتها من حيث صدقها 

جراءات تنفيذهاوثباتها   واجهةا من المحددات التي أيضً  .يةاألردنالتجارية  وتطبيقاتها على البنوك وا 

هذه الدراسة هو قلة الدراسات المتعلقة في الحد من نقص البيانات المالية في التقارير السنوية، لذا 

من هذا الموضوع والمتعلقة في جودة  ذات العالقةعلى الدراسات السابقة  هذه الدراسةاعتمدت 

 التقارير المالية واإلفصاح المحاسبي وعالقتهم بخصائص لجنة التدقيق.

 الدراسة مصطلحات 2-9

 همها:من المصطلحات وأ استندت الدراسة على العديد

 االصطالحية التعريفات-أوالً 

 اكتمالية التقارير المالية

التقرير ه في االكتمال هو تأكيد على أن البيانات المالية شاملة وتتضمن كل بند يجب تضمين

 .( Melloni et al 2017 ) لفترة محاسبية معينة السنوي

 لجنة التدقيقاستقاللية 

 أومع الشركة  هو الشخص الذي ال يحمل أي عالقة مالية ماديةعضو لجنة التدقيق المستقل 

 (Mishra & Malhotra, 2016).ة األشخاص المرتبطين بالشرك

 حجم لجنة التدقيق

كم  3، حيث ال بقل عددهم عن عدد أعضاء لجنة التدقيق خالل السنة الماليةره عن اعبهو 

 .(Rahmansyah et al. 2021) .منهم مستقلين 2اإلدارة وعلى األقل أعضاء مجلس 
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  اجتماعات لجنة التدقيقعدد 

يشير تواتر االجتماعات ، حيث خـالل العـام التدقيق لجنة اجتمـاع عـــدد مـــراتهي عباره عن 

مما يعزز جودة المعلومات س الوقت لتصحيح أي مشاكل فورية كر ت وجود لجنة تدقيق نشطة إلى

 .(Aljaaidi et al. 2021)المحاسبية 

 خبرة لجنة التدقيق

 حيث يجب علىالخبرة والمعرفة في القضايا المتعلقة بالمحاسبة هي عبارة عن عدد سنوات 

 في المجاالت المالية والمحاسبية يكونوا أكثر درايةأعضاء لجنة التدقيق 

(Suprianto et al. 2017.) 

 
 التعريفات اإلجرائية -ثانياً 

 كما احتوت الدراسة على بعض التعريفات اإلجرائية وهي:

 التقارير المالية اكتمالية

يعني مصطلح "االكتمال" أن التقارير المقدمة تحتوي على جميع المعلومات المطلوبة فيما يتعلق 

باآلفاق المالية ونظام المحاسبة وسياسة االستثمارات وفًقا للمتطلبات القانونية. من منظور التقارير 

 .يعتبر االكتمال سمة أساسية للوثيقة المنشورة المالية،

 لجنة التدقيق

 ،الماليةلـإلدارة  التنفيذية بالمسؤوليات غير مكلفين اعضاء مجلس االدارة عدد مننة من لجنة مكو 

 والمحاسبية والمالية الداخليةالرقابـة  فعاليةمن  التأكد أيضا ،المالية التقارير تدقيقومـن أهـم أعمالهـا 

الداخلي  المدقق ترشيحبشأن  التوصياتووضع  مـن قبـل المـدقق التدقيقنتـائج تقييم للـشركة، و 

 .أيضا أتعاب المدقق الخارجي وتحديد والخارجي،
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 استقاللية لجنة التدقيق

ن ذوي القدرة على ممارسـة ييذيالتنف غبرمن أعضاء مجلس اإلدارة  أغلبيةتضم اللجنة هو بان 

 إدارة الشركة.بـشكل مـستقل عـن  عملهم

 قحجم لجنة التدقي

 الخبـراتفي  تنوع لتحقيق حيث يكون العدد كافي التدقيقعـدد أعـضاء لجنـة هي عباره عن 

 اأهـدافه تحقيقوالقـدرات التـي تمكـن اللجنـة مـن 

 لجنة التدقيقاجتماعات عدد 

المتعلقـــة بلجـــان و  مثل حوكمة الشركات وتعليمات البنك المركزي ـــةيتناولـــت اإلصـــدارات المهن

 أربعاالجتمـاع  ـتمي هأن نـتيب ـثي، حخـالل العـام االجتمـاع عـــدد مـــرات تحديد واجتماعاتهـــا التدقيق

عدد مرات االجتماعات التي تعقدها  عكسيو ، رـرة كـل ثالثـة أشـهممرات بالسنة على األقل أي 

ودورها اللجنة  فاعليةمرات االجتماع عنصرا هاما في  عـدد عـدي، و لجنةامدى نشاط  التدقيقلجنة 

 .الرقابي

 لجنة التدقيق خبرة

، مناسـباً  ـاً يعلم تأهيال مؤهلين التدقيقلجنـة  أعـضاء وجـود أهميةتوضـح هذه الخاصية 

 .ةيالمال التقاريرالقدرة على قراءة وفهم  هميلد كونلذا يجب أن ي، الكافية العمليةالخبـرة  ويمتلكون
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 سابقةال والدراسات النظري األدب: الثاني الفصل

 .النظري األدب 0-2
 .لجنة التدقيق 2-1-1

 .مفهوم لجنة التدقيق 2-1-1-1
  .نشأة لجنة التدقيق أسباب 2-1-1-2
 .لجنة التدقيق أهمية 2-1-1-3
 .لجان التدقيق أهداف 2-1-1-4
 .خصائص لجنة التدقيق 2-1-1-5
 .استقاللية لجنة التدقيق 2-1-1-5-1
 .التدقيقحجم لجنة  2-1-1-5-2
 .اجتماعات لجنة التدقيق عدد 2-1-1-5-3
 .الخبرات والمهارات في التخصصات التي تحتاجها اللجنة 2-1-1-5-4
 .فعالية لجنة التدقيق 2-1-1-6

 .التقارير المالية 2-1-2
 .مفهوم التقارير المالية 2-1-2-1
 .المالية والمعلومات لبياناتالمستخدمة ل األطراف 2-1-2-2
 .التقارير المالية أهداف 2-1-2-3

 .يةاألردنالبنوك  2-2
 .ذات الصلة الدراسات السابقة 0-3

 .الدراسات العربية 2-3-1
 .األجنبيةالدراسات  2-3-2

 .يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ما 0-4
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 الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

والبنوك  والتقارير الماليةالتدقيق لجنة ذو الصلة بظري نيتضمن هذا الفصل عرضًا لألدب ال

 ، إضافة للدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة.يةاألردن

 ياألدب النظر  0-2

لجنة التدقيق  خصائص تطرقت الباحثة للموضوعات الرئيسية لهذه الدراسة والتي تشمل

 التقارير المالية، كما يلي: إلىباإلضافة 

 التدقيقلجنة  0-2-2

 مفهوم لجان التدقيق 0-2-2-2

اإلجراءات إطار عام من على  بناء لقد أصبح من الضروري أن يتم ضبط أداء الشركات

في تطور  الشركات هميةأل وفقاطبيعة مسئولياتها، وهذا تكون مناسبه للتي االصحيحة الممارسات و 

التأكد من أن جميع هو هدفها  للرقابةدور لجان التدقيق كأداة  أهميةللدول ومن هنا تبرز  االقتصاد

والمسؤولية تتم على قدر كبير من الكفاءة والفاعلية  والخارجيالضوابط وآليات التدقيق الداخلي 

حاالت التالعب  ولعلالثقة في البيانات المالية التي تنشرها الشركات،  زيادةواالستقاللية، من أجل 

تشكيل لجان التدقيق  إلىوالغش في التقارير المالية كانت من أهم األسباب التي دفعت بالشركات 

 .وخاصة بعد الفضائح المالية التي مست العديد منها

جميع التعاريف و  التدقيق،لنا مفهوم لجنة  تبينمن التعاريف التي يمكن أن  الكثيرك لهناو 

 ها:وواضحة، ومن تشرك في نقاط عديدة
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لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة، مكلفة باإلشراف على التقارير المالية ومراقبتها  التعريف األول:

واإلفصاحات الم رفقة بها، وتشكل اللجنة من األعضاء غير التنفيذيين ويرأسها رئيس من بين 

اصلـين علـى أعضائها، ويفضل أن يكون علـى األقل عضوين مـن أعضاء لجنـة التدقيـق ح

مـؤهـالت علمـية و/ أو خبرة عملية في مجاالت اإلدارة المالية، وان ال يقل عدد األعضاء المستقلين 

في اللجنة عن عضوين اثنين. ، تقوم لجنة التدقيق بممارسة المسؤوليات والصالحيات الموكلة إليها 

جعة القضايا المحاسبية بموجب قانون البنوك وأي تشريعات أخرى ذات عالقة، ويتضمن ذلك مرا

ذات األثر الجوهري على البيانات المالية ،ونطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي 

 .(Mabati et al. 2020)  .وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية في البنك للبنك

 منعلى األقل  اإلدارةمجلس من أعضاء  ثالثة أعضاء مكونه منهي لجنة  الثاني:التعريف 

دعم اإلشراف على مجلس اإلدارة خاصة فيما  هذه اللجنة هدفالمستقلين عن اإلدارة  األعضاء

دارة المخاطر والتقارير المالية وأنشطة التدقيق  بشكل يتعلق بالمجاالت المتصلة بالرقابة الداخلية وا 

 .(Chen & Komal, 2018) عام

تسمى لجنة  المستقلين األعضاءمن  لجنة بتشكيل اإلدارةمجلس  يقوم :الثالثالتعريف 

مختص في  يكون من بينهم نأأعضاء، يفضل  أعضاءها عن ثالثة ال يقل عددعلى أالتدقيق، 

 أسسمجلس اإلدارة على اقتراح  للشركة بناء الجمعية العامةصدر الشؤون المالية والمحاسبية، وت

 .(2315 ،والغزوي )الحيالي عمل هذه اللجنة وطريقةاختيار أعضاء هذه اللجنة ومدة عضويتهم 

 مكونةلجنة عن  ةأنها عبار في ضوء ما سبق يمكن تعريف لجان التدقيق على و الباحثة  برأيو 

تتمثل مسؤوليتها المحددة في مراجعة البيانات المالية  غير التنفيذيين من أعضاء مجلس اإلدارة

مدقق تعمل اللجنة بشكل عام كحلقة وصل بين ، و وية قبل عرضها على مجلس اإلدارةالسن
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لتدقيق ونتائج لعمل اومجلس اإلدارة وقد تشمل أنشطتها مراجعة النطاق العام  الحسابات الخارجي

 .المعدة للنشر التدقيق والضوابط المالية الداخلية والمعلومات المالية

 نشأة لجان التدقيقأسباب  0-2-2-0

 لجان التدقيق في الشركات نشأةي فدورا مهما هناك العديد من األسباب التي كان لها 

الذي ستؤديه هذه اللجان  األساسيكانت تشترك في الدور  أنها إلى كثرتها وبالرغم من، والمؤسسات

 ،ملالعاالشركات في  الكثير منلكثير من المشكالت التي أصابت فعلية وفعالة حلول  إيجادوهو 

 األسباب:أهم هذه ومن 

 والبنوك المالية على الشركات  البياناتمن جانب مستخدمي الخارجية الضغوط  ازدياد

 جل اتخاذ قرار سليم وصحيحأمن  وحقيقي وسليم بشكل صحيح عن نتائجهم لإلفصاح

(Asiriuwa, 2018). 

 يجب ان يكون هنالك جهة تقوم  لذلكالشركة  وبين إدارةالخارجيين  المدققينبين  ما الخالف

 .(Asiriuwa, 2018) تعزيز استقاللية المدقق الخارجيب

 حسين الرقابة الداخليةأنظمة  زيادة فعاليةمما يتطلب والتالعب الغش  ارتفاع حاالت( ،

2315). 

  رقابة أداء اإلدارة كوكيل عنهم في تساهم  فعالة آلية إدارية إلىحاجة أصحاب المصالح

 (.Asiriuwa, 2018) والرقابية والمحاسبية األمور المالية بشأنخاصة 

  حسينالمحاسبية  البياناتتحقيق جودة ل ومعايير التدقيقتطبيق المعايير المحاسبية( ،

2315). 

  حسين،  دور المدقق الداخلي والمدقق الخارجي دعم خاللدعم حوكمة الشركات من(

2315). 
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ضعف من كبريات الشركات نتيجة قصور و  االنهيار الذي مس العديد إلىها البعض حكما يرج

الغش والتالعب في القوائم المالية  وتزايد حاالتالداخلية  وأنظمة الرقابةفي أعمال التدقيق الخارجي 

المساعدة واإلشراف خاصة  إلىوحاجته تزايد حجم األعمال بالنسبة لمجالس اإلدارات  إلىإضافة 

 .(2315)حسين،  الماليةي إعداد القوائم ف

 لجان التدقيق أهمية 0-2-2-3

 البنك أو الذي تؤديه داخل الشركة المهم الرقابي في الدور تكمن التدقيق لجان أهمية ان

 اإلدارة، مثل: مجلس الداخليين والخارجيين والتنسيق ببن مختلف األطراف فاإلشرا إلىباإلضافة 

 كما يلي:  ذلكويمكن توضيح  .المصلحةالداخلي والمساهمين وأصحاب  والمدقق والمدقق الخارجي

 مجلس اإلدارة أعضاء لجنة التدقيق سوف يؤدي الى مساعدة  إنشاءان : مجلس اإلدارة

من خالل  والتدقيقالمحاسبة  بالجوانب المتعلقةوخاصة  مسؤولياتهممهامهم و على تنفيذ  التنفيذيين

االجتماع بالمدقق الخارجي  عن طريقتحسين االتصال بين مجلس اإلدارة والمدقق الخارجي وذلك 

مجلس اإلدارة والمساعدة  إلىنتيجة هذه االجتماعات  وتوصيلوفي نهاية عملية التدقيق أثناء  خالل

ة القوائم الماليبإعداد فيما يتعلق المدقق مع إدارة الشركة  هاهيواجالمشكالت التي قد  في حل

 (.2318)كربوعه، 

 ،الخارجيتؤدي لجان التدقيق دور مهم وفعال في دعم استقاللية المدقق  :ينالخارجي ينالمدقق

غيرهم،  أومهامهم دون تدخل أي طرف من المنظمة سواء كانت اإلدارة  بإنهاءالسماح لهم  ميت إذ

 شركة التدقيقين يلجان التدقيق في تعمعايير اهتمت بطبيعة العالقة بينهما من حيث دور هناك و 

ن يزيادة التفاعل ب وأيضاوحل المشكالت التي قد تنشأ بين اإلدارة والمدقق الخارجي  ميد أتعابهدوتح

 .(Al-Rassas & Kamardin, 2015)ي التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجكل من 
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رئيس قسم اختيار  هاومن المهمة األدوارتقوم لجان التدقيق بالعديد من  :الداخليين المدققين

 المشاكلمستمر لحل  معهم بشكل لهذا القسم واالجتماع ةالالزمر الموارد يالتدقيق الداخلي وتوف

وتفعيل دور قسم المدقق الداخلي استقاللية  يزيد من، مما إدارة الشركةن يبينهم وب تحدثالتي قد 

 (Al-Rassas & Kamardin, 2015). ي التدقيق الداخل

 يؤديوالمؤسسات  إنشاء لجان التدقيق داخل الشركاتان  :لمستثمرين واألطراف الخارجيةا

 إلىا يؤدي مالمعلومات والتقارير المحاسبية التي تصدرها الشركات، متقديم في  الشفافيةزيادة  إلى

في تلك التقارير، كما تكمن أهميتها في  والمستخدمين من األطراف الخارجيةزيادة ثقة المستثمرين 

 (.2318)كربوعه،  طريق:عن إضافة قيمة للشركة 

  الرقابة الداخلية. أنظمةجودة  ومستقل عنحصول لجان التدقيق على تأكيد موضوعي  

  ل القيمةوتشملمخاطر التي تواجهها الشركة تقرير كامل عن احصول لجان التدقيق على 

 المضافة عن طريق التأكيد الموضوعي للتدقيق الداخلي عنصرا أساسيا.

 أهداف لجان التدقيق 0-2-2-4

 رسم العديد من األهداف التي تشكلت سابقا ةها الباحثتلجان التدقيق التي ذكر  هميةوفقا أل

محور مهامها والتي تدور في الغالب حول التأكد من سالمة ومصداقية البيانات المالية وخلوها من 

 المؤسسة فيما يتعلق أولشركة ثقة المساهمين با زيادة وهذا يؤدي إلى واالحتيال الغش والتالعب

‐Al) :المؤسسة، ومن هذه األهداف أو المالي للشركةاألداء ب Shaer and Zaman, 2018) 

 في التقارير السنوية المنشورة المالية مستخدمي البيانات ثقة دةزيا. 

 المهمةاإلفصاح عن المعلومات  ومصداقيةالبيانات المالية المنشورة  سالمة التأكد من 

 ألطراف.ل
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 المتبعة. وفق القوانين كانتمن أن جميع العمليات  التأكد 

 إدارة المخاطر الشركة تمتلك أنظمة رقابية ذات فغالية في التأكد . 

قق دالمو وصل بين كل من المدقق الخارجي  والعمل كحلقة والرقابة اإلشراف وفي إطار

بالعناصر يمكن القول أن الهدف من تشكيل لجان التدقيق تتمثل  اإلدارة أعضاء مجلسو  الداخلي

  (Mohammad et al. 2016) :التالية

 واستقاللية بكفاءة وفاعلية وموضوعية تمام عملهإل مساعدة المدقق الخارجي. 

  المالية والرقابية في الشركة. األنظمةاإلشراف التام على 

  وفعالية سياسات المحاسبية األكثر مالئمةالاختيار. 

  تعين مدقق الحسابات الخارجي وتحديد أتعابهل لمجلس اإلدارة إلىالتوصية تقديم.  

  اءة وفاعلية العمليات التشغيلية.إدارة المخاطر وكف أنظمةالتأكد من كفاءة 

 المالية اإلفصاح عن المعلومات ومصداقية المنشورةنزاهة البيانات المالية  التأكد من 

 صحة السلوكيات األخالقية لألفراد واالهتمام بالقضايا االجتماعية والبيئية. ضمان 

  خصائص لجان التدقيق 0-2-2-5

فر مجموعة من مسؤولياتها ومهامها على تو بيتوقف نجاح لجان التدقيق في القيام       

بكفاءة وفاعلية ومن ثم تحقيق أهدافها، ومن أهم  مهامهمالخصائص في أعضائها تمكنهم من أداء 

هذه الخصائص أن يتمتع أعضاؤها باالستقاللية التامة عن اإلدارة وأن يكونوا على قدر من التأهيل 

مع حجم المهام الملقاة على عاتقهم، وأن يجتمع  عضاءاألالعلمي والخبرة المهنية، وأن يتناسب عدد 

فكل هذه الخصائص  الشركة،بصورة متكررة تمكنهم من تقييم مجريات األمور في  األعضاء

مكن أن يزيادة فاعليتها، وتعظيم منفعتها بالنسبة للشركة. من خالل ما سبق  إلىمجتمعة تؤدي 
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وهي االستقاللية وحجم  التدقيقخصائص على األقل يجب أن تتوافر في أعضاء لجان  أربعنجد 

باإلضافة إلى عدد اجتماعات  في التخصصات التي تحتاجها اللجنة والخبرات والمهاراتاللجنة 

 (.2314 ،ومصلي خالط) اللجنة.

 نة التدقيقاستقاللية لج 0-2-2-5-2

مستمدة من الفكرة المقبولة على  ،التدقيق مهمة لفعاليتهاإن الفكرة القائلة بأن استقاللية لجنة 

 نطاق واسع بأن المديرين المستقلين من المرجح أن يكونوا مراقبين فعالين لإلجراءات اإلدارية

(Adhikary & Mitra, 2016 )’( Alderman & Jollineau, 2020)،  كما تعمل لجنة

في المؤسسات وتخفيف تضارب المصالح ، كما التدقيق المستقلة على تعزيز الرقابة الداخلية 

تضمن فعالية وموثوقية التقارير المالية وتخفيف دوافع المديرين الشخصية والتالعب بالبيانات 

ففي راي لذلك ،  Umobong and Ibanichuka (2017)المالية من اجل المصالح الشخصية

وبشكل كامل  توفير هذه المعلومات لصالح المستثمرين سوف تعززفإن لجنة تدقيق مستقلة الباحثة 

  .وذو جودة عالية

وجدت بعض الدراسات أن درجة استقاللية لجنة التدقيق  من خالل مراجعة األدب السابق،

أن الشركات أيضا فKamolsakulchai, 2015). ) مرتبطة بشكل إيجابي بجودة التقارير المالية

التي لديها لجان تدقيق مكونة فقط من مدراء خارجيين أقل عرضة لمشاكل إعداد التقارير المالية 

 قالتدقيومع ذلك، فشل آخرون في العثور على تأثير كبير الستقاللية لجنة 

(Ghafran & O'Sullivan, 2017). 

 حجم لجنة التدقيق 0-2-2-5-0

يجب أن تتمتع لجان التدقيق بالموارد والسلطة الكافية لالضطالع  بفعالية،من أجل أداء دورها 

( Musallam, 2018),(Othman, Ishak, Arif & Aris, 2014) وجد .المتزايدةبمسؤولياتها 
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ية إعداد بأنه كلما زاد حجم لجنة التدقيق، زادت احتمالية الكشف عن المشكالت المحتملة في عمل

والخبرات لضمان ، ألنه من المرجح أن توفر القوة الالزمة وتنوع اآلراء التقارير المالية وحلها

يساعد على تقليص حجم الغش والتزوير في  أن حجم لجنة التدقيق إلىيشير هذا  .المراقبة الفعالة

من المحتمل أيًضا أن  ذلك، إلىباإلضافة  .(Mishra & Malhotra, 2016)المالية البيانات 

 ةالمسؤوليتعاني لجان التدقيق األكبر حجًما من خسائر العمليات وانتشار 

 .(Soliman & Ragab, 2014) 

نه أ  Samaha et al. (2015)وكما هو مذكور في دراسة  Smith 2003 ر يوصي تقري

عن ثالثة مديرين غير تنفيذيين. من الناحية التجريبية، فإن أعضاء لجنة التدقيق ال يقل أيجب 

المنخفضة وجدت بعض الدراسات أن حجم لجنة التدقيق مرتبط بإدارة األرباح  ،مختلفةاألدلة 

Salleh and Haat (2014)،  بينما يفشل البعض اآلخر في العثور على عالقة مهمة مع قضايا

 (Soliman & Ragab, 2014).المالية  إعداد التقارير

 اجتماعات لجنة التدقيق عدد 0-2-2-5-3

أن لجان التدقيق التي تجتمع بشكل متكرر بGhafran and O'Sullivan (2017 ) أكد

 لديها المزيد من الوقت ألداء دور مراقبة عملية إعداد تقارير الشركات بشكل أكثر كفاءة. يرى

Osemene and fakile (2019)  أنه من غير المرجح أن تقوم لجان التدقيق غير النشطة

 اكتشاف االحتيال اللجان غير النشطة منبمراقبة اإلدارة بفعالية ألنه قد يكون من الصعب على 

 يجب أن يكون األعضاء ، ركة كبيرة ومعقدة. في هذه الحالةالمخالفات المحاسبية في ش أو

 على القضايا المتعلقة بالشركةعلى استعداد لتخصيص المزيد من وقتهم للتدقيق 

(Kamolsakulchai, 2015).  أن تعقد اجتماعات على األقل أربع مرات في  يجب السبب،لهذا
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بما في  المخاطر،السنة. نظًرا ألن أعضاء لجنة التدقيق يعتبروا مسؤولون عن مراقبة سياسات إدارة 

 .(Abernathy et al., 2015) ذلك مخاطر الشركة الناتجة عن اآلثار السلبية ألنشطة الشركة

  ت التي تحتاجها اللجنةالخبرات والمهارات في التخصصا 0-2-2-5-4

 تشكيل لجنة التدقيق من أعضاء من ذوي الخبرة المالية في تقرير  إلىتم التأكيد على الحاجة 

Smith, 2003 ( وكما هو مذكور فيGhafran & O'Sullivan, 2017).  ذلك،وبناًء على 

ويجب أن يكون لعضو واحد  األعمال، أن تتألف لجنة التدقيق من أعضاء لديهم معرفة ببيئة بيج

 على األقل من لجنة التدقيق خبرة مالية حديثة وذات صلة.

لجنة التدقيق لفهم أحكام المدقق األساس المنطقي لذلك هو أن الخبرة المالية ستدعم أعضاء 

 نبشكل أفضل وتمييز جوهر الخالفات بين اإلدارة والمراجعين الخارجيي

(Alderman & Jollineau, 2020).  باإلضافة إلى ذلك، ستعمل على تحسين فعالية لجنة

يتعمقون التدقيق في تحديد وطرح األسئلة التي "تجعل اإلدارة تفكر بشكل أكثر جدية والمدققون 

 أنه إذا كان Umobong and Ibanichuka (2017) يؤكد .(Zalata et al. 2018 ر )أكث

، فمن التقارير السنويةالالزمة لفهم المالية والمحاسبية  الخبرة يمتلكوالجنة التدقيق ال  أعضاء

ن شأنه . هذا ميقلل من فاعلية اعضاء اللجنة في الرقابة واتخاذ القرار بصورة سليمةالمحتمل أن 

 .أن يقوض فعالية لجنة التدقيق في عملية إعداد التقارير المالية

، من المرجح أن تكون لجنة التدقيق ذات الخبرة فيما يتعلق بجودة البيانات المالية المنشورة

 بيانات كافيه وكاملةالمالية في وضع أفضل لفهم اآلثار المترتبة على سوق رأس المال لتوفير 

وبذلك في مساعدة عمليات تقييم أسهم المستثمرين. وأيضا ، ومفيد التخاذ القرارات جيدةوبذلك تكون 

من أجل  عن البيانات المالية تحسين اإلفصاح إلىيجب أن يؤدي هذا الفهم من قبل لجنة التدقيق 
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، Samaha, Khlif and Hussainey (2015) ـل اً ق. وفالصحيحة والكاملةتوصيل المعلومات 

دعم هو  المالية الكاملة والصحيحة للمديرين في الكشف عن المعلومات ساسياأل فإن الحافز

وجود  إلى النتائجتشير فيما يتعلق بالدراسات السابقة في سوق األوراق المالية.  قرارات المستثمرين

 (،Samoei & Rono, 2016عالقة سلبية بين الخبرة المالية واالحتيال في البيانات المالية )

 .(Othman et al. 2014)البيانات المحاسبي عن  بية مع اإلفصاحوعالقة إيجا

 فعالية لجان التدقيق 0-2-2-6

أن  التي يمكنالتخلص من المعوقات  عليها باألول يجبتقوم لجان التدقيق بواجبها كما  حتى

 هناك العديد من األمور التي يمكن أن تقف، و لتطوير أدائها فعالة وضع ضوابطو تحد من فعاليتها 

 :ما يليمنها  عائقا أمام فعالية لجنة التدقيق

  مناقشتها على أعضاء  التي يجبألمور على ا الذي يحتويالتأخر في توزيع جدول األعمال

مما يؤثر  مواضيع النقاش بشكل كافييسمح لألعضاء بدراسة ال هذا األمر  التدقيق، إنلجنة 

قى أعضاء اللجنة موجزا عن كل االجتماع، حيث يجب أن يتل سلبا على أداء اللجنة يوم

 .األمور المدرجة للنقاش مسبقا وتمنح الوقت الكافي لمراجعتها

 والمدققين الخارجيينالمدققين الداخلين مع الجلسات و  قلة االجتماعات. 

  حضور صعوبة إلىيؤدي اجتماعات بقية اللجان مما  لجنة التدقيق في وقتعقد اجتماعات 

 .اإلدارةممثلي االجتماع من قبل 

 ومدى المعلومة في الوقت المناسب خاصة فيما يتعلق بالمدقق الخارجي  إلىالوصول  صعوبة

 .اإلدارة قبلمن  واالنحرافات وتعرضه للضغوطفي التعبير عن األخطاء  حريته
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والتشديد نه يجب على أعضاء اللجنة استثمار الوقت وتجنب االجتماعات المطولة إوعليه ف

 إلىنهاية يستحيل عليهم الوصول الة ألنه وفي يالعمليات المالية والرقابب تتعلقعلى القضايا التي 

 أور متنافسة يالبيانات بل عليهم دراسة اآلثار المترتبة عن عينات من البيانات التي تبدو غ جميع

 Gunes & Atilgan, 2016).  ) مشكوك فيها

من القيام  ويتمكن أعضائهالكي تتمكن لجان التدقيق من تحقيق أهدافها في نفس السياق و 

توفر ضوابط يكون من شأنها تفعيل دور لجان التدقيق في الشركات  منهم يجببالمهام المطلوبة 

 :منها

o بد من وجود نظام  ذات فعالية التكون لجان التدقيق  حتىنظام معلومات لجان التدقيق:  وجود

للجنة  اإلسترشادي، اذ يعتبر توفر هذا النظام بمثابة الدليل اللجنةمعلومات كدليل لدور 

ومن خالل هذا النظم يتم تقييم عمل اللجنة واألدوار التي قاموا فيها التدقيق لتقوم بمهامها 

 .Glover-Akpey & Azembila, 2016)ومعرفة إنجازاتهم الرقابية )

o  ر ضمانا قويا لوجود بيئة رقابية جيدة بفاعلية لجان التدقيق: إن وجود لجان التدقيق ال يعتتقييم

إذ تعتبـر فاعلية لجان التدقيق واحـدة من  ،هذه اللجانيجب االهتمام بفاعلية  لذلكشركات الفي 

االهتمام والتركيز على الجوهر  يجبلذلك  لتكوينها،المصاحبـة  األساسية أهم المشكالت

 انب الشكل وكيفية تعين أعضاء لجان التدقيق وما هي المهام الواجب أن يقوموا بهابج

 وكيفية مواجهة المشاكل التي قد تواجههم أثناء أداء مهامهم وكيفية التغلب عليها

(Salloum et al. 2014). 

o  إنشاء مركز  المهمبرامج توعية مستمرة ألعضاء لجان التدقيق: من  ن يكون هناكأيجب

ل تنظيم حلقات للنقاش باستعراض العضاء لجان التدقيق من خألاستشاري للتوعية المستمرة 



23  
 

 
 

حاالت عملية يتم فيها استخالص النتائج المرجوة. ولتحقيق فاعلية هذا المركز يجب إجراء 

 .(Agyei-Mensah, 2019)  تقييم مستمر ألعضاء هذه اللجان

o  تدقيق: يجب اإلفصاح عن تقرير لجان التدقيق وما يتضمنه لجان ال تقرير اإلفصاح عنيجب

نجازاتها، ومدى التزامها بمعايير األداء الموضوعة فيما يتعلق بمن خطوط عريضة  مهامها وا 

المهام التي قامت بإنجازها خالل الفترة  وفيه يتم توضيحمن قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، 

اإلفصاح عن تقريرها ضمن التقرير السنوي  يجبكما  ها،لوالصعوبات التي واجهتها خال

دور  فيمستخدمي القوائم المالية  ثقةما يعزز مللشركة لتقدم معلومات عن المهام التي بذلتها، 

ال يحتوي أي و تقرير كل فترة نفس الر المقبول قيامها بإصدار يوفاعلية لجنة التدقيق، ومن غ

 أن يكون تقرريها معبراً  يجبتاريخ التقرير، فهذا يجعل عملها روتينيا وشكليا، بل  إالتغيرات 

 .(Eyenubo et al., 2017) فيها التقرير عد  ل الفترة التي ي  العن واقع عاينته خ

 الماليةالتقارير  0-2-0

 مفهوم التقارير المالية 0-2-0-2

يمكن تعريف التقارير المالية على أنها تلك التقارير التي تحمل مجموعة من المعلومات 

ن يي االتصال بف وأن تساهموالبيانات التي تم معالجتها لتصبح قابلة لالستخدام في اتخاذ القرارات 

عطاء صورة، ومعديهامستخدمي هذه المعلومات والبيانات  سليمة عن المركز المالي للشركة  وا 

 :ونتيجة أعمالها. كما يمكن للتقارير المالية أن تكون

  المالية وغير المالية حاجات مستخدمي المعلومات مهمه إلشباعوسيلة. 

  األحداث االقتصادية على الشركة أثرتعكس. 

  الخطط المستقبلية للشركة يجب ان تعرض. 
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 ل الموارد االقتصادية في الشركةالالتعبير بصورة مالية عن استغ هدفها هو.  

 (. 2319 ،وعصام تنبيه المستثمرين من الفشل )بعالشل تكون وسيلةمكن أن ي 

 األطراف المستخدمة للمعلومات والبيانات المالية 0-2-0-0

على عالقاتهم بالمؤسسات ومعرفتهم بها،  يعتمد الكثير عند اتخاذ قراراتهم االقتصاديةناك ه

 أطرافوهنالك المعلومات المقدمة من خالل التقارير المالية،  علىفإنهم يركزون اهتماماتهم  بذلكو 

 :التقارير المالية إلشباع بعض حاجاتهم للمعلومات ونذكر منهم ما يلي يستخدمون

 المستثمرين -1

اطر المالزمة الستثماراتهم والعائد المحقق بالمخ نرأس المال ومستشاريهم مهتمو  أصحابإن 

شراء األسهم واالستثمار في هذه على اتخاذ قرار  تساعدهم، فهم يحتاجون للمعلومات خاللها من

 تساعدهماالحتفاظ باالستثمار والبيع، كما أن المساهمين يهتمون بالمعلومات التي  أو، الشركات

 .لى توزيع األرباحعمشروع على تقييم قدرة ال

 الموظفون  -2

بالمعلومات  يهتموا، كما أنهم تهاوربحي الشركة بالمعلومات المتعلقة باستقرار الموظفون يهتم

، ومنافع ومكافئاتهم وتعويضاتهمرواتبهم لى دفع عتقييم قدرة المؤسسة  امن خاللها يستطيعو التي 

 .التعاقد وتوَفير فرص العمل

 المقرضون -3

بالمعلومات التي تساعدهم على تحديد فيما إذا كانت قروضهم والفوائد المتعلقة  نالمقرضو يهتم 

على المدى أقصر من  بالشركةبها سوف تدفع لهم عند االستحقاق، الدائنون على األغلب مهتمون 

 .إذا كانوا معتمدين على استمرار المؤسسة كعميل رئيس لهم إالاهتمام المقرضون 

 العمالء -4
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خصوصا عندما يكون لهم ارتباط طويل  الشركةلمعلومات المتعلقة باستمرار العمالء بايهتم 

 .االعتماد عليها أومعها  األجل

 المؤسسات الحكومية -5

ة بعملية توزيع المواد وبالتالي نشاطات المؤسسات وتحديد السياسات يالحكومالمؤسسات تهتم 

حصاءات مشاهبة  .الضريبية، كأساس إلحصاءات الدخل القومي وا 

 الجمهور -6

مساعدات كبيره  الشركات: تقدم منها مثالً على أفراد الجمهور بطرق متنوعة  الشركاتتؤثر 

، وتعاملها مع موردين كموظفين الذين تستخدمهم األفرادلالقتصاد المحلي بطرق مختلفة منها عدد 

 الشركةطور ن تساعد الجمهور لمعرفة االتجاهات الحديثة في تأ، ويمكن للمعلومات المالية محليين

 .(2313، )رضوان وتنوع نشاطاتها

  أهداف التقارير المالية 0-2-0-3

ن يلمستخدملمفيدة  ومالية توصيل معلومات محاسبية الهدف األساسي للتقارير المالية هو

اتخاذ قراراتهم االقتصادية، مع اًلتركيز على ذوي المصالح المباشرة  جلأمن  والداخليين الخارجيين

 .(2323، واخرون. )غريب بالشركة

كبر قدر من المعلومات المفيدة التي تحقق أيم تقد إلى الماليةتهدف التقارير  في نفس السياق،

بأنها نشاط خدمي،  المحاسبةمستخدميها في مجال اتخاذ القرارات، وكما هو معروف عن  أهداف

 لمصلحة اإلدارةمجموعة من التقارير المالية التي تعدها  وان المنتج النهائي لهذا النشاط عبارة عن

  لشركة.ارج اوخ من داخل العديدةطراف األ
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بالعديد من الدراسات المتعلقة بأهداف التقارير المالية عديده قامت مهنية محاسبية  جهاتهناك 

( الذي يتعلق بأهداف 1وهو البيان رقم ) أهمها تقرير األهداف لهيئة المعايير المحاسبة المالية ومن

: همها األهداف األساسية للمعلومات المالية وهيأالتجارية ومن  في المؤسساتالتقارير المالية 

 (.2319)بوعكار، 

  توفير المعلومات التي تفيد المستثمرين الحاليين والمرتقبين وغيرهم من مستخدمي

 .المعلومات في ترشيد القرارات االستثمارية

  توفير المعلومات المالئمة التي تساعد المستخدمين الحاليين والمرتقبين وغيرهم في

 .تقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة، ووفق ذلك يتم اتخاذ القرار المناسب

  توفير معلومات عن الموارد االقتصادية للمنشأة والتزاماتها والتغيرات التي قد تطرأ على

 .تزاماتتلك الموارد واالل

 .توفير معلومات تفيد في تقييم أداء المنشأة خالل المدة 

يتطلب إطار عمل من ناحية أخرى ولكي تكون المعلومات المالية مفيدة لألطراف مستخدميها، 

لمعلومات الصادرة لمنعها من أن تكون غير ل مجلس معايير المحاسبة الدولية موثوقية واستكماالً 

كما  ذلك،عدم موثوقية المعلومات وعدم مالءمتها. عالوة على  لىإمضللة مما يؤدي  أوصحيحة 

لمجلس معايير المحاسبة المالية في  1هو منصوص عليه في شرط مفهوم المحاسبة المالية رقم 

 .(Alqaraleh, 2019) الماليةفإن االكتمال هو خصائص نوعية للبيانات  المتحدة،الواليات 

كانت المعلومات ناقصه فلن يتمكن المستخدمون  أنه إذا  Kieso et al. (2012)وعليه أكد

كذلك يمكن أن ، الداخليون للبيانات المالية من إجراء التقييمات الصحيحة للبيانات أوالخارجيون 

بهدف تعظيم  المهمة الماليةبعض المعلومات  إخفاءمن خالل  الماليةالبيانات  في يؤدي النقص
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حيث يمكن  على العكس من ذلك أو بالمنشأة،على االستثمار  الخارجية األطرافلتشجيع  أرباحها

تضليل المستخدمين واتخاذ قرارات  وبالتاليالضريبة للتهرب من  أرباحهاتخفيض ب ان تقوم المنشأة

 ة.خاطئ أووفقا لمعلومات غير صحيحة 

ير مضلله وغلذلك يساعد الحد من نقص البيانات المالية على إصدار بيانات ماليه كامله 

 ,Asayوفي دراسة مماثله وذات صلة لـ  .وبالتالي زيادة ثقة المستثمر في المعلومات المحاسبية

Libby and Rennekamp (2018)  أن نقص البيانات المالية في التقارير السنوية  إلىخلص

كات إن مستثمري الشر  حيث يؤثر بشكل عام على قرار المستثمرين بشأن شراء وبيع أسهم الشركة،

المستقبلية  أوالتخاذ القرارات الحالية بالبقاء لديهم في البداية معلومات محدودة وغير كافية 

 .رباالستثما

 يةاألردنالبنوك  0-0

عرفت البنوك عدة تعاريف فمنها من قال ان البنك هو عبارة مؤسسة مالية تعمل كوسيط مالي 

الحفاظ عليه واالستثمار بها،  إلىبين مجموعتين رئيسيتين. األولى لديها فائض من األموال وتحتاج 

 أو أموال ألغراض مختلفة مثل االستثمار إلىوالمجموعة الثانية هي من العمالء الذين يحتاجوا 

منشأة مالية كما تم تعريفه على انه عبارة عن .  (Pakurár et al. 2019)كالهما أوالتشغيل 

تتاجر بالنقود ولها غرض رئيسي هو العمل كوسيط بين رؤوس األموال التي تسعى للبحث عن 

)فراونة،   مجاالت االستثمار وبين مجاالت االستثمار التي تسعى للبحث عن رؤوس األموال

2319).  

مالية يقومون  مؤسسات عن عباره على انهاالبنوك  يمكن تعريفنظر الباحثة  ومن وجهة

بقبول ودائع تدفع عند الطلب وتزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته بما يحقق أهداف 
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بتنمية االدخار واالستثمار المالي  وأيضا تقومخطة التنمية وسياسة الدولة ودعم االقتصاد القومي، 

في الداخل والخارج بما في ذلك المساهمة في إنشاء المشروعات، وما يتطلب من عمليات مصرفية 

 .وتجارية ومالية وفقا لألوضاع التي يقررها البنك

ع في اآلونة ي فقد شهد هذا القطااألردنالقطاع المصرفي على االقتصاد  هميةلذلك ووفقا أل

من خالل  ياألردنالبنك المركزي  إلىوتعزى هذه التطورات بشكل رئيسي  تطورات مهمة األخيرة

تطبيق أحدث الممارسات المالية واألنشطة الرقابية والتنظيمية المتطورة، حيث تم تطوير وتحسين 

 (Madanat & Khasawneh, 2018).  األردنأداء القطاع المصرفي في 

حو تجارة السوق الحرة دوًرا مهًما في حركة البالد ن األردنحيث يلعب القطاع المصرفي في 

لذلك يعتبر هذا القطاع من الركائز األساسية لالقتصاد  ،بسبب التحرر االقتصادي الكبير في البالد

يظهر القطاع المصرفي آفاًقا مذهلة للتوسع والتنويع.  (2317فرحات و شيرين )ي. بحسب األردن

في  ٪18.7وساهمت بنسبة  الماليسوق ال اس مالمن إجمالي ر  ٪44.6 ما نسبته فقد شكلت

 .(Pakurár et al., 2019) 2317الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

ويهدف هذا الجهد  ،كبيًرا لتطوير المؤسسات المصرفيةية اهتماًما األردنلذلك، أولت الحكومة 

المزايا التنافسية لهذا القطاع وتشجيع  المصرفية وزيادةتحسين جودة الخدمات  إلىبشكل أساسي 

 .االستثمار في الدولة

كما تواصل البنوك تعزيز الكفاءة التشغيلية والعمليات التجارية مع الحفاظ على سياسات 

ي ثالثة األردنيوجد في التصنيف المصرفي  ، حيثحكيمة ومنصات إدارة مخاطر فعالةائتمانية 

سالمية أنواع من  تجاريًا وأربعة بنوك إسالمية وتسعة  بنكاً  13يوجد  ،وأجنبيةالبنوك: تجارية وا 

 (.Jordan Banking Sector, 2019)( 2315)الغرايبة واخرون.،  بنوك أجنبية
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أحد المصادر الرئيسية التي  األردنالقطاع المصرفي في  أهميةجانب األدبيات، تعتبر  إلى

وداعم رئيسي  فهو المحرك ذلك،. عالوة على كما ذكرنا سابقاً  تساهم في الناتج المحلي اإلجمالي

تولي البنوك المزيد من االهتمام لألداء الفعال للقطاع  في الوقت الحاضر ،األردنلالقتصاد في 

كما أصبحت الربحية والكفاءة أحد  ،الهدف األساسي لإلصالحات الماليةالمصرفي من أجل تحقيق 

  (.2315)الرقيبات، لماليةالتحديات التي تواجه البنوك لتقوية مراكزها ا

التي  والداخليةالخارجية  المالي والمصرفي العديد من المخاطرخرى، يواجه القطاع أمن ناحية 

 (.2318) مقابلة واخرون.،  تهدد ازدهار العديد من البنوك وبقائها على المدى الطويل

والقضاء على مركز التجارة  ،2338أقنعت االضطرابات الشديدة لألسواق المالية منذ سبتمبر  حيث

والهجمات السيبرانية واإلرهاب المسكوني العديد من البنوك بالرغبة في  ،2331العالمي في عام 

تواجه  (.Aljuhmani & Emeagwali, 2017) توقعةماستمرارية أعمال معينة بعد حوادث غير 

 الصرف،وتدهور سعر  التضخم،مثل ارتفاع معدالت  المحلية،ية العديد من التهديدات األردنالبنوك 

وتداعيات حرب الخليج  الدولية،وتغير معدالت اإلقراض واالقتراض في ظل تطورات األسواق 

 (Zeitun & Benjelloun, 2013).  موعجز ميزانية النظا والثانية، األولى

تحصيل األرباح والقيام باألنشطة يتمثل الهدف الرئيسي للبنوك في  ذلك،عالوة على 

االقتصادية وايضا جمع المدخرات من الناس بمعد ل فائدة قليل، ث م  إقراض هذه األموال بمعد ل فائدة 

 من خالل توفير مجموعة واسعة من  أعلى. وحث  األفراد على توفير األموال واستثمارها.

 اطرالتسهيالت المصرفية ومنصات آمنة لهذه التسهيالت من خالل اإلدارة الفعالة للمخ

(Qwader, 2019.)  
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 ذات الصلة الدراسات السابقة 0-3

موضوع الحد من نقص  إلىتطرقت  ةنه ال يوجد دراسات سابقأمن محددات هذه الدراسة 

مباشر، بنفس الوقت تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القليلة  نات المالية مع لجنة التدقيق بشكلالبيا

 افي دراسته الدراسة تتمدوالنادرة التي أخذت موضوع الحد من نقص البيانات المالية، لذلك اع

 وجودة التقاريرعلى الدراسات السابقة التي أخذت العالقة بين لجنة التدقيق وكل من اإلفصاح 

حيث ركزت هذه الدراسة على احد خصائص التقارير المالية وهي االكتمالية وعدم نقص  المالية

وتنقسم  ،البيانات المالية في التقارير السنوية وهذا مالم يتطرق له أي بحث سابق حد علم الباحثة

 دراسات عربية ودراسات أجنبية كما يلي: إلىهذه الدراسات 

 الدراسات العربية 0-3-2

  ةير الماليق على جودة التقار يأثر خصائص لجان التدق :بعنوان (0223 ،قديح)دراسة – 
 ن، رسالة ماجستير، الجامعةية على المصارف المدرجة في بورصة فلسطيقيدراسة تطب
  دولة فلسطين. –غزة  االسالمية،

ة يالتعـرف علـى أثـر خـصائص لجـان التدقيق علـى جـودة التقارير المال إلى الدراسـةهـدفت هـذه 

المـنهج الوصـفي  الدراسةفي المصارف المدرجة في بورصة فلسطين ، ولتحقيق هـذا الهـدف اتبـع 

ـث رتبـت بيانات سـبعة مـصارف التـي تمثـل مجتمـع الدراسـة خـالل الفتـرة مـن عـام ي، حالتحليلي

من خالل االعتماد على برنامج التحليل و باسـتخدام نمـوذج االنحـدار  2311ى عـام وحتـ 2336

حجـم لجنـة ن كـال مـن )يوكـان أهـم نتـائج الدراسـة وجـود عالقـة عكسية بـ E-Views)) اإلحصائي

أثــر  عــدم وجــود إلىـة، باإلضافة يالتدقيق واستقاللية أعضاء لجنة التدقيق( وجودة التقارير المال

حمله عــضو لجنــة التدقيق وعدد اجتماعات يالمـالي الــذي  أولكــل مــن خاصتي )المؤهــل المحاسـبي 

مجموعة من التوصيات  إلىوخلصت الدراسة . ةيلجنة التدقيق سنويا( على جودة التقارير المال
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اإلفصاح ضمن تقريرها ن الفلسطينية على المصارف الفلسطينية يضرورة أن تفرض القوان أهمها

نجازات لجان التدق في مقارنة نتائج هذه من هذه الدراسة  ةالباحث واستفادت .قيالسنوي عن مهام وا 

 .اجتماعات اللجنةعدد فيما يتعلق ب الباحثةمع نتائج دراسة  الدراسة

  أثر خصائص لجان التدقيق على جودة التقارير المالية  بعنوان: (0224أبو الهيجاء،)دراسة
  ية الهاشمية.األردنرسالة ماجستير، جامعة جرش، المملكة  ميدانية،دراسة  ية:األردنللبنوك 

التعرف على أثر خصائص لجان التدقيق في جودة التقارير المالية،  إلىهدفت هذه الدراسة 

ية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية، حيث قام الباحث األردنوذلك بالتطبيق على البنوك 

-2338بنكا مدرجا في الفترة ) 13لــ بتطبيق هذه الدراسة على البيانات المنشورة للقوائم المالية 

لجنة  وعدد أعضاء ،لجنة التدقيق من جهةالدراسة لوجود عالقة بين كل من  وقد توصلت(. 2312

التدقيق من جهة  واستقاللية لجنةألعضاء لجنة التدقيق من جهة،  الماليةوالخبرة التدقيق من جهة، 

النتائج وجود عالقة بين عدد مرات اجتماع لجنة  ولم تبين .المالية من جهة أخرى وجودة التقارير

وم الباحثين في المستقبل قأخرى، وأوصت الدراسة بان يالتدقيق وجودة التقارير المالية من جهة 

الباحثة من هذه الدراسة  ية، واستفادتاألردنصه على البنوك ذا النوع من األبحاث وخاباالهتمام به

عدد نتائج دراستها وخاصه فيما يتعلق ب مع الدراسة ومقارنة نتائج هذه الدراسة عينة بتحديد

  .اجتماعات اللجنة

 على جودة  وأثرهالجان المراجعة في ظل حوكة الشركات  وان:نبع (0226عبداهلل، ) دراسة
دكتوراه، جامعة  أطروحةميدانية على عينة من المصارف السودانية(،  )دراسةالتقارير المالية 

  الرباط الوطني، السودان.

ظل حوكمة الشركات وأثرها على جودة التقارير المالية.  في التدقيقتناولت هذه الدراسة لجان 

 إلىالدراسة على المنهج التاريخي واالستنباطي واالستقرائي والوصفي. توصلت الدراسة  اعتمدت
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تعمل على ضمان اإلفصاح والشمولية في القوائم المالية، وتعمل  التدقيقعدة نتائج أهمها أن لجان 

ات الية الرقابة على تصرفعلى التناسق في توافر المعلومات ألعضاء مجلس اإلدارة وذلك لزيادة فع

لضمان اإلفصاح والشمولية في القوائم المالية،  التدقيق. أوصت الدراسة بضرورة تكوين لجان اإلدارة

واستفادت  .وحتمية نشر المعلومات الخاصة بالبنوك لكافة المتعاملين في السوق وبصفة منتظمة

وكحلقة وصل  كأداة للرقابة تهايوأهمالباحثة من هذه الدراسة من خالل معرفة دور لجان التدقيق 

 .ومجالس اإلدارةبين المنظمة 

 ( 0227، وقادريرمان شالحمود، الدراسة ) :أثر خصائص لجان التدقيق على اإلفصاح بعنوان
ية: دراسة تطبيقية، جامعة األردنللشركات المساهمة العامة  االجتماعيةعن المسئولية 

  - /https://www.yu.edu.jo/econconf9/New/sharesاليرموك،

تبحـث هـذه الدراسـة أثـر خصـائص لجـان التـدقيق علـى مسـتوى اإلفصـاح عـن المسئولية 

ية. وتم تطبيق الدراسة على عينة من الشركات األردنللشركات المساهمة العامة  االجتماعية

الدراسـة علـى  واعتمدت (.2316-2314المدرجة في بورصـة عمـان لـألوراق الماليـة خـالل الفتـرة )

بيانـات السالسـل الزمنيـة المقطعيـة. وقـد توصـلت  باستخدامالخطـي المتعدد  االنحدارنمـوذج 

واجتماعات اسـتقاللية لجـان التــدقيق،  من يجـابي ذي داللـة إحصـائية لكـلوجـود أثـر إ إلىالدراسـة 

ولية االجتماعية للشـركات المسـاهمة العامـة ؤ علـى مســتوى اإلفصاح عن المس التدقيق جانل

يـة، فـي حـين تبـين عـدم وجـود أثـر إيجـابي ذي داللـة إحصـائية لكـل مـن حجـم لجـان التـدقيق، األردن

 االجتماعيةالخبـرة الماليـة والمحاسبية ألعضاء لجان التدقيق على مستوى اإلفصاح عن المسئولية 

ى قطاع تطبيق مثل هذه الدراسة عل إلىية، وقد اوصت الدراسة األردنللشركات المساهمة العامة 

بتوصياتها وتطبيق  األخذمن خالل  الدراسةمن هذه  الباحثة ، واستفادتآخر مثـل القطـاع المـالي
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بأخذ البنوك التجارية وهم أساس القطاع  الباحثة اسة على القطاع المالي وحيث قامتمثل هذه الدر 

 سة.المالي كعينة درا

  العوامل المؤثرة في جـودة األرباح المحاسبية من منظور  ( بعنوان:0228، بوسنة)دراسة
 . ممارسات إدارة األرباح

ح الشركات اخصائص لجنة التدقيق وجودة أرب نيقة بفحص العال إلىالدراسة  هذه هدفت

عدم وجود أي  إلىوقد توصلت الدراسة  ،2314-2335الفرنسية المدرجة بالبورصة خالل الفترة 

اللجنة، وحجمها، واستقالليتها، وخبرتها المالية وعدد  ةتأثير معنوي لخصائص لجنة التدقيق )وجود

ضرورة لى ع ةالدراس أوصتاجتماعاتها( على تحسين جودة التقارير المالية للشركات الفرنسية، وقد 

من  الباحثةواستفادت  .نفيذيينرية في غياب المديرين التقيام المديرين المستقلين بعقد اجتماعات دو 

نة ر مقا إلى باإلضافةقياس  كأداةهذه الدراسة في تحيد المتغيرات الفرعية لخصائص لجنة التدقيق 

 .نتائجها مع نتائج هذه الدراسة

 ( بعنوان:0229 ،بعالشدراسة )  مساهمة لجان التدقيق في ضبط التقارير المالية لشركات
 . المساهمة

التقارير  بإعداد ا يتعلقمفيالدور الذي تقوم به لجان التدقيق  تحديد إلى ا البحثهدف هذ

من خالل  الدراسة وقد تم جمع بيانات هذهالمهام التي تقوم بها،  عن طريقجودتها  زيادةو  المالية

 تاإلدارا استبيان تم تصميمه من قبل الباحث تم توزيعه على المدققين وأعضاء لجنة التدقيق في

من خالل التحليل  البحث اهذأظهرت نتائج حيث  التجارية، البنوكمة و همسالا تمركزية لشركالا

جراء اإلحصائي بأن العمل الذي تقوم به لجان التدقيق  البحثمختلف االختبارات على فرضيات  وا 

استمرار التأكيد على  إلىالمالية، وقد أوصت الدراسة يساهم بشكل كبير في ضبط جودة التقارير 

 أو مصالحوالتأكيد على عدم وجود  .األمور المالية والفنيةي فالتدقيق  لجان أعضاءقدرات  تنمية
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من هذه الدراسة  ةالباحث ت. وقد استفادارسة دورها بفاعليةمعضائها كي تتمكن من مألذاتية  منافع

 بتحديد ومعرفة واإللمام بمفاهيم االستقاللية والخبرة الخاصة بأعضاء لجان التدقيق.

  المالية.جودة التقارير ى أثر خصائص لجنة التدقيق عل :بعنوان (0202، بوسنة)دراسة  

أثر خصائص لجنة التدقيق على جودة التقارير المالية للشركات  معرفة إلىالدراسة  هدفت هذه

وبتطبيق نموذج االنحدار المتعدد بين متغيرات الدراسة، تشير النتائج  الصناعية المدرجة بالبورصة،

وجود عالقة معنوية موجبة بين استقاللية لجنة التدقيق وجودة التقارير المالية للشركات  إلى

الصناعية. وبشكل أكثر تحديدا، يعتبر أعضاء لجنة التدقيق المستقلين الذين يمتلكون خبرة في 

 إلى جودة التقارير المالية، كما توصلت الدراسةزيادة المالية والمحاسبية األكثر فعالية في  مجال

، وقد عدم وجود أي تأثير معنوي لباقي خصائص لجنة التدقيق في تحسين جودة التقارير المالية

هذه الدراسة بضرورة تشكيل لجان تدقيق في جميع الشركات، ومن خالل هذه الدراسة أوصت 

 بتحديد أداة جمع البيانات. ةالباحث تاستفاد

  األجنبية الدراسات 0-3-0

  دراسة(Okpala, 2012) بعنوان: 
Audit committee and integrity of financial statements: A preventive 

mechanism for corporate failure.  

على سالمة البيانات المالية كوسيلة لمنع  التدقيقتأثير لجنة  فحص إلى هذه الدراسة هدفت

شركة عامة مدرجة في البورصة  183يتكون مجتمع هذه الدراسة من حيث الفشل التنظيمي. 

تم توزيعه على من خالل استبيان على البيانات  الحصول تمو  ،تدقيق كبرى شركة 133و النيجيرية

شركة  133استبيان تم توزيعها على  إلىمستثمر في تلك الشركات عينة الدراسة باإلضافة  615

أن هناك عالقة  نتائج الدراسة وأظهرت، z رالفرضيات باستخدام اختبا فحصم . تتدقيق كبرى
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شل منع الفلونزاهة البيانات المالية مما يعزز جودة الشركة  التدقيقكبيرة بين أنشطة لجنة 

الدراسة بتشكيل لجنة تدقيق ملتزمة يجب أن يتم تأسيسها ويجب أن يمتلك  وأوصت ،التنظيمي

 الدراسةمن هذه  الباحثةواستفادت مهارات تحليلية ومالية قوية. الذين سيتم تعيينهم  األعضاء

 .الدراسة مع دراسة الباحثة ذهمقارنة نتائج هب

 ( دراسةOthman, Ishak, Arif and Aris, 2014) بعنوان: 
Influence of audit committee characteristics on voluntary ethics 

disclosure. 

األخالقية  اإلفصاحاتتأثير خصائص لجنة التدقيق على  قياس إلى هذه الدراسة هدفت

الدراسة تحليل محتوى التقرير  استخدمتشركة مدرجة في بورصة ماليزيا.  94الطوعية ألكبر 

السنوي للشركة والعديد من االنحدارات الخطية للنظر في العالقات بين اإلفصاح األخالقي الطوعي 

أن سمتين فقط من خصائص لجنة التدقيق  إلىوخصائص لجنة التدقيق. تشير نتيجة الدراسة 

ن أن االستقاللية والخبرة )المنصب وعدة إدارات( مرتبطة باإلفصاح األخالقي الطوعي، في حي

وأوصت هذه الدراسة بالتركيز على زيادة اإلفصاح وتكرار االجتماع والحجم كانت غير متسقة. 

بلجان  المتعلقةمن هذه الدراسة من خالل تحديد طريقة القياس  الباحثةواستفادت األخالقي الطوعي 

 وحجمها. اللجنةاستقاللية  وباألخصالتدقيق 

 ( دراسةKamolsakulchai, 2015بعنوان ): 
The impact of the audit committee effectiveness and audit quality on 

financial reporting quality of listed company in stocks exchange of 

Thailand.  

التحقق من العالقة بين فعالية لجنة التدقيق وجودة التدقيق على جودة  إلىتهدف هذه الدراسة 

وتم  ؛2312عام  إلى 2338من عام يانات المالية للشركات المدرجة البتم جمع التقارير المالية. 



36  
 

 
 

النتائج أن فعالية  أظهرت. (Panel data)ة تحليل البيانات باستخدام نموذج التأثيرات الثابتة للوح

أيضا أكدت هذه الدراسة  .لجنة التدقيق لها عالقة إيجابية بشكل ملحوظ مع جودة التقارير المالية

وصت الدراسة باهتمام أو  .تم تحسين جودة التقارير المالية مع زيادة حجم لجنة التدقيقنه أعلى 

بحجم  الخاصةبمقارنة نتائجها  سةالدرامن هذه  الباحثةعالية لجنة التدقيق، واستفادت فالشركات ب

 مع نتائج دراستها. اللجنة

 ( دراسةSalehi & Shirazi0, 2016بعنوان ): 
Audit committee impact on the quality of financial reporting and 

disclosure: Evidence from the Tehran Stock Exchange.  

جودة التقارير المالية خصائص لجنة التدقيق ب فحص عالقة إلى هذه الدراسة هدفت

على عينة  (Panel data)تحليل  استخداممن خالل اختبار فرضيات الدراسة  تم حيث ،واإلفصاح

 تم إجراءو  2314-2313لألوراق المالية خالل  شركة مدرجة في بورصة طهران 133من 

أن عدد اجتماعات لجنة التدقيق  ىإل ، تشير نتائج الدراسةEviews االختبارات باستخدام برنامج

، في حين ترتبط خبرة لجنة ة يرتبط بشكل سلبي بجودة اإلفصاحالتي تم عقدها خالل السنة المالي

وجود  إلىتشير النتائج التي توصلوا إليها أيضا التدقيق وحجمها بشكل إيجابي باإلفصاح المالي. 

عالقة غير مهمة بين سمات لجنة التدقيق األخرى وجودة التقارير المالية باستثناء استقاللية لجنة 

ن أباهتمام الشركات ب الدراسةوصت أو التدقيق، والتي ترتبط بشكل إيجابي بجودة التقارير المالية. 

هذه الدراسة بمقارنة  من الباحثةالمالية، واستفادت  الخبرةعضاء لجان التدقيق من ذوي أيكونوا 

 باالستقاللية والحجم مع نتائج دراستها. الخاصةنتائجها 
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 ( دراسةUmobong & Ibanichuka, 2017بعنوان ): 
Audit committee attributes and financial reporting quality of food and 

beverage firms in Nigeria.  

 لجنة التدقيق وجودة التقارير المالية لشركاتالدراسة العالقة بين خصائص هذه فحصت 

 . تؤكدم الحصول عليها من بورصة نيجيريااألغذية والمشروبات باستخدام البيانات الثانوية التي ت

أن زيادة استقاللية لجنة التدقيق والخبرة المالية لألعضاء وتكرار االجتماعات  هذه الدراسة نتائج

يزيد من جودة التقارير المالية. في حين أن الزيادة في حجم لجنة التدقيق يقلل من جودة التقارير. 

بتعيين المزيد من خبراء المحاسبة  توصي هذه الدراسة إليها، تم التوصلبناًء على النتائج التي 

كما يجب ضمان استقاللية أعضاء لجنة التدقيق بينما يتم تحديد سقف  التدقيق،والمالية في لجان 

، للحد األدنى لعدد االجتماعات التي يجب أن يحضرها أعضاء لجنة التدقيق في السنة المالية

 خاصةال الدراسةنتائج دراستها مع نتائج هذه  مقارنةمن خالل  الدراسةمن هذه  الباحثةواستفادت 

 .اللجان بأعضاء الخاصة والخبرةواجتماعاتها  اللجنةباستقاللية 

 ( دراسةMajiyebo, Okpanachi, Nyor, Yahaya & Mohammed, 2018 )
 :بعنوان

Audit committee independence, size and financial reporting quality of 

listed deposit money banks in Nigeria.  

المالية للبنوك  الدراسة في تأثير استقاللية لجنة التدقيق وحجمها على جودة التقارير تبحث هذه

البورصة النيجيرية المالية من بيانات الفي بورصة نيجيريا. تم الحصول على  المالية المدرجة

(. 2316-2337( بنًكا مدرًجا على مدى عشر سنوات )15المالية لخمسة عشر ) كانت البياناتو 

 .( المعدل لقياس جودة التقارير المالية1991تم اعتماد نموذج جونز )
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أن على الدراسة  حيث كشفت نتائج هذه .STATA 13 تم تحليل البيانات باستخدام برنامج

المدرجة في المالية بنوك لجودة التقارير المالية لاستقاللية لجنة التدقيق لها تأثير سلبي هام على 

المالية للبنوك ر له تأثير كبير على جودة التقاري بورصة نيجيريا. كما أن حجم لجنة التدقيق ليس

يجب  على انه النتائج السابقة أوصت هذه الدراسةبناًء على  المالية المدرجة في بورصة نيجيريا.

أن يعزز جودة  مجالس إدارتها مستقلة ألن هذا من المحتملأن تضمن البنوك في نيجيريا أن 

بنوك في نيجيريا أحكام القانون النيجيري الينبغي أن تراعي إدارة  انه إلى، باإلضافة التقارير المالية

تحسين جودة التقارير المالية في  إلىسيؤدي ذلك حيث  الشركات في تشكيل لجنة التدقيق لحوكمة

، استفادت الباحثة من هذه الدراسة من خالل تحديد البنوك المالية المدرجة في بورصة نيجيريا

مقارنة نتائجها الخاصة بحجم لجنة التدقيق مع  إلىالتقارير المالية في البنوك باإلضافة  أهمية

 نتائج دراستها.

 ( دراسةHajiha & Azadzadeh, 2019ب )عنوان: 
Audit Committee Characteristics and Financial Statement 

Comparability with the Moderating Role of Audit Firm Size and 

Corporate Governance.  

 التحقق من العالقة بين خصائص لجنة التدقيق وقابلية البيانات المالية إلىهذه الدراسة  هدفت

كانت عينة في هذه الدراسة  .الشركاتوحوكمة مع الدور الوسيط لحجم شركة التدقيق  للمقارنة

ولتقدير  2317 إلى 2313شركة مدرجة في بورصة طهران خالل السنوات  56 الدراسة عبارة عن

 .يتم استخدام نموذج االنحدار متعدد المتغيراتفرضية البحث 

وقابلية  التدقيقوجود عالقة سلبية وهامة بين خصائص لجنة  إلىالدراسة  هذه تشير نتائج

فإن حجم شركة التدقيق له تأثير سلبي على العالقة بين  ذلك،. ومع للمقارنة البيانات المالية
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فإن حجم مجلس اإلدارة له تأثير  وأخيرًا، ،للمقارنة خصائص لجنة التدقيق وقابلية البيانات المالية

، وللمجلس المستقل للمقارنةن خبرة لجنة التدقيق وقابلية البيانات المالية إيجابي على العالقة بي

ن أ على الرغم من .للمقارنة لجنة التدقيق وقابلية البيانات الماليةحجم تأثير سلبي على العالقة بين 

االهتمام  إلىالحاجة ن أإال جودة البيانات المالية  لبعض خصائص لجان التدقيق علىتأثير  هنالك

 أهميةمن هذه الدراسة من خالل معرفة  ة، واستفادت الباحثأمر مهم للغاية التدقيقفاعلية لجان ب

 فاعلية لجان التدقيق على التقارير المالية.

 ( دراسةSaleem, 2019بعنوان ): 
The Impact of Audit Committee Characteristics on the Creative 

Accounting Practices Reduction in Jordanian Commercial Banks.  

وحجم  التدقيق،لجنة  نشاط )أثر قيالتدقتحديد أثر خصائص لجنة  إلىهدفت هذه الدراسة 

ممارسات المحاسبة اإلبداعية في البنوك  من ( في التخفيضالتدقيق، واستقاللية لجنة التدقيقلجنة 

في بورصة عمان،  ية المدرجةاألردنالبنوك ية. يتكون مجتمع الدراسة من جميع األردنالتجارية 

ية. األردنممثلة في جميع البنوك التجارية  وعينة الدراسة هي ،2317 إلى 2311خالل الفترة من 

بنك  13بيانات من مجموعة من المؤشرات لـ الدراسة على بيانات اللوحة. تتكون ال هذه تعتمد

 وتم جمع البيانات من التقارير السنوية للبنوك. ،2317 إلى 2311للفترة من  أردنيتجاري 

الحد من  على التدقيقوجود تأثير كبير لخصائص لجنة  إلى اتتشير نتائج اختبار الفرضي

متغير )حجم  باستثناء 3.35داللة ية عند مستوى األردنممارسات المحاسبة اإلبداعية في البنوك 

واستفادت  ، وأوصت الدراسة بضرورة التركيز على استقاللية عضو لجنة التدقيق،(التدقيقلجنة 

حجم  أهميةاالطالع على  إلى باإلضافةمن هذه الدراسة بتحديد عينة الدراسة بشكل واضح  الباحثة

 واستقاللية اللجان في خصائص لجان التدقيق.
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 ( دراسةAlqaraleh & Nour, 2020بعنوان ): 
The impact of the audit committee on the timeliness of the annual 

financial reports in Jordanian companies listed in the Amman Stock 

Exchange.  

توقيت إعداد التقارير المالية  على التدقيقلجنة  خصائص أثر فحص إلى الدراسة هدفت هذه

الدراسة تصميم البحث هذه ية المدرجة في بورصة عمان. استخدمت األردنالسنوية في الشركات 

شركة مدرجة في  172البيانات من التقارير المالية السنوية المنشورة لـ  ، حيث تم جمعاالرتباطي

ك عالقة إيجابية ومهمة لأن هنا ىإلالنتائج . وأظهرت 2316و 2314بين  للفترة ما بورصة عمان

 ،اجتماع لجنة التدقيق وحجم لجنة التدقيق التدقيق،)استقاللية لجنة  من حيث بين لجنة التدقيق

هناك دور إيجابي للجنة التدقيق لإلشراف على إعداد  ذلك، إلى. باإلضافة (المالية توقيت التقاريرو 

الدراسة بأن تقوم الشركات باإلفصاح عن التقارير المالية  هذه ونشر التقارير المالية. توصي

، لتأثيرها على قرارات المستثمرين السنوية في الوقت القانوني حيث أصبح ذلك ضرورًيا نظًرا

 .التدقيق لجاناجتماع وحجم  استقاللية،بمعرفة مفاهيم  الدراسةواستفادت الباحثة من هذه 

 الدراسات السابقةما يميز الدراسة الحالية عن  0-4

دور لجنة  إلىفيما يتعلق بالدراسات السابقة، فجميع الدراسات المشابهة لهذه الدراسة تطرقت 

أنها لم تأخذ خصائص لجنة  إلىجودة التقارير المالية باإلضافة  أوالتدقيق مع اإلفصاح بشكل عام 

فمنها من فحص  ة( مجتمعتاالجتماعا وعدد، الحجم، االستقاللية )الخبرةبـ  والمتمثلةالتدقيق 

 واالستقاللية. الخبرةخصائص لجنة التدقيق من حيث االستقاللية والحجم ومنها من جمع بين 

خصائص لجنة التدقيق من  دور فحصتتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها لذلك 

الحد من نقص البيانات المالية في  في( و الخبرة االجتماعات عدد، الحجم، االستقاللية)حيث 

تعتبر هذه الدراسة هي الدراسة األولى  ةعلم الباحث وحسبية األردنللبنوك التجارية التقارير السنوية 
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. كما أن هذه نقص البيانات المالية في التقارير السنوية إلىالتي تطرقت  األردنمن نوعها في 

االستقاللية، الحجم، عدد )ئص لجنة التدقيق أخذت خصاالدراسة من الدراسات القليلة التي 

تتميز هذه الدراسة بحداثتها حيث تم تطبيقها خالل الفترة ما  وأيضا، ة( مجتمعوالخبرةاالجتماعات 

 (.2319، 2315بين عام )
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 منهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات( :الثالث الفصل

 . تمهيد  1-3

 .منهجية الدراسة 3-0 

 .مجتمع وعينة الدراسة 3-3 

 .مصادر جمع البيانات 3-4

 .أدوات الدراسة 3-5 

 .متغيرات الدراسة 3-6 

 .طرق قياس متغيرات 3-7 

 .ةاألساليب اإلحصائي 3-8 

 .معادالت )نماذج( الدراسة 3-9 
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 الثالث الفصل
 منهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات(

 

 تمهيد 3-2

لك يتم توضيح لذ اً الدراسة. وفقمتغيرات إجراءات جمع البيانات وقياس هذا الفصل  يتناول

 إلى باإلضافة ،جتمع والعينة المختارين للدراسةعلى م يسلط الضوء أيضا ،تفاصيل تصميم البحث

 .المتغيرات ويعرض قياس ،تفاصيل مصادر البيانات

 منهجية الدراسة 3-0

 ، حيث يعتمد المنهج الوصفي على تحليلالسببيعلى المنهج الوصفي لحالية الدراسة اتعتمد 

حول الحد من نقص البيانات  خصائص لجنة التدقيقمن خالل وصف  ،مجتمع الدراسةخصائص 

أن البحث  Zikmund et al. (2009) اوضح. على العكس من ذلك في التقارير السنوية المالية

ه للتأكد من العالقة بين سبب وتأثير المتغيرات عندما يتم تحديد مشكلة البحث ءالسببي يتم إجرا

الحد من نقص البيانات  في خصائص لجنة التدقيقتحدد هذه الدراسة تأثير  عليه،بالفعل. وبناًء 

 .في التقارير السنوية المالية

 مجتمع وعينة الدراسة 3-3

وك نعن قصد وهي الب الدراسةعينة ه تم اختيار ان )وتعني وهي عباره عن عينة قصدية

عينة تضم و  .(العينة األكثر مالئمة للقيام بالبحث حيث يعتقد ان هذه العين هي ،يةاألردنالتجارية 

وهذه  األردنحسب جمعية البنوك في  اً بنك تجاري 13. هناك يةاألردنالبنوك التجارية جميع الدراسة 
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تملك البيانات المطلوبة  جميع البنوك عينة الدراسة تعتبرتفي بمتطلبات الدراسة. ومع ذلك  البنوك

 . 2319 إلى 2315من  خالل فترة الدراسة مستمرة بياناتهاأي  الدراسة،في هذه 

 مصادر جمع البيانات4-3 

مصدرين لجمع على  ةالباحث اعتمدتمن أجل تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، 

 البيانات هي:

على  هذه الدراسة م االعتماد فيتللدراسة  األوليةفيما يتعلق بالبيانات  :األوليةالمصادر 

 .2319-2315خالل الفترة ما بين ية األردنللبنوك التجارية التقارير المالية الخاصة 

تم االعتماد على الكتب العربية واألجنبية، والدوريات والمقاالت : حيث الثانويةالمصادر 

الدراسات العربية واألجنبية المتعلقة بموضوع  إلىباإلضافة  اليومية،والمواقع اإللكترونية والنشرات 

 .الدراسة وذلك إلثراء الجانب النظري من الدراسة وتطوير فرضياتها

 أدوات الدراسة 3-5

توفر التقارير  الخصوص،المختارة لجمع البيانات. على وجه  اةاألدهي التقارير السنوية 

وأيضا البيانات  يةاألردنالسنوية للبنوك لتقارير باالمتعلقة البيانات السنوية التي تنشرها الشركات 

هذه  استخدمت (االجتماعات وعدد، الحجم، الخبرة )االستقالليةالمتعلقة بخصائص لجنة التدقيق 

الختبار فرضيات الدراسة واإلجابة على أسئلتها  SPSS v26 اإلحصائية الحزم برنامجالدراسة 

 وتحقيق أهدافها.

 متغيرات الدراسة 3-6

 .التدقيق لجنةخصائص المستقل: المتغير  أوال:

 هي:متغيرات فرعية  إلىويقسم 
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 .استقاللية لجنة التدقيق .أ

 .حجم لجنة التدقيق .ب

 .اجتماعات لجنة التدقيق عدد .ج

 لجنة التدقيق. خبرة أعضاء .د

 .في التقارير السنوية نقص البيانات الماليةالحد من  التابع:ثانيًا: المتغير 

 طرق قياس المتغيرات 3-7

  لجنة التدقيقخصائص 

 السنويةسوف يتم قياس متغيرات الدراسة والخاصة بخصائص لجنة التدقيق من خالل التقارير 

 وكالتالي:

، ويقاس بنسبة أعضاء لجنة اً همم اً استقاللية لجنة التدقيق متغير عد ت استقاللية لجنة التدقيق: .1

 & Othman, et al., 2014; Alqaraleh) التدقيق الذين أعلن مجلس اإلدارة أنهم مستقلين

Nour, 2020) 

عدد أعضاء لجنة التدقيق في السنة  من خاللقياسه  مهم ويتمهو متغير  حجم لجنة التدقيق: .2

 . (Othman, et al., 2014; Alqaraleh & Nour, 2020)المالية

مهمًا جدًا لتكون عد الخبرة المالية للجنة التدقيق مرة أخرى متغيًرا نة التدقيق: تخبرة أعضاء لج .3

، ويتم قياسها على أساس نسبة أعضاء لجنة والرقابةاللجنة قادرة على قراءات التقارير المالية 

أي عدد األعضاء ذو الخبرة المالية مقسومًا على العدد  التدقيق من ذوي الخبرة المالية الشاملة

 ,(Mishra & Malhotra, 2016) اإلجمالي ألعضاء لجنة التدقيق
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 ، حيث يتم اهمً متغيًرا م ايضً أ لجنة التدقيق اجتماعاتتعد اجتماعات لجنة التدقيق: عدد  .4

 ةقياسها بعدد اجتماعات لجنة التدقيق التي عقدت خالل السنة المالي

( .(Mishra & Malhotra, 2016 

 الحد من نقص البيانات المالية 

 إلى، Alqaraleh (2019) كما هو موضح في "،تشير فكرة "الحد من نقص البيانات المالية

، من أجل تلبية متطلبات األهداف في التقارير السنويةضرورة اإلبالغ عن جميع المعلومات 

سيتم منح اإلفصاحات الكاملة على النحو الذي تطرحه هيئة  التحليل،النوعية األخرى. لغرض 

والمبين في  وفقًا لمؤشر اإلفصاح ية والمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةاألردناألوراق المالية 

 أو 1. هذه الدرجات من 3درجة  غير الكاملة فتأخذ أما اإلفصاحات ،1بدرجة  1-3الجدول رقم 

 :المثالسبيل  السابقة علىي العديد من األعمال قد استخدمت أيًضا ف 3

)Hodgdon et al., 2008; Tsalavoutas et al., 2010; alqaraleh, 2019)  
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 (IFRS: مؤشر اإلفصاح الصادر عن معايير التقارير المالية الدولية )(2-3)الجدول 
(Hodgdon et al., 2008; alqaraleh, 2019). 

 

  

 المعيار المحاسبي تااإلفصاح (الباحثة إعداد )من 0229التحديث 
 ضرائب الدخل 12المعيار الدولي  جميع اإلفصاحات المطلوبة -

 حل محلة معيار اإلبالغ المالي
 ( الساري المفعول8رقم ) الدولي

 جميع إفصاحات األعمال المطلوبة
 الجغرافية اإلفصاحات

 التقارير القطاعية 14المعيار الدولي 

- 
المطلوبة عن الممتلكات  جميع اإلفصاحات

 والمنشآت والمعدات المعاد تقييمها
الممتلكات  16المعيار الدولي 

 والمنشآت والمعدات
حل محلة معيار اإلبالغ المالي 

 2319( اعتبارا من 16رقم )الدولي 
 عقود اإليجار 17المعيار الدولي  جميع اإلفصاحات المطلوبة للمستأجرين

- 
 لمنافع الموظفينجميع اإلفصاحات المطلوبة 
 المحددة

 منافع الموظفين 19المعيار الدولي 

- 
السياسة المحاسبية لتكلفة االقتراض 

واإلفصاحات المطلوبة لتكلفة االقتراض 
 المرسملة حيثما ينطبق ذلك

 تكاليف االقتراض 23المعيار الدولي 

- 
ول مدى وطبيعة األدوات المالية، معلومات ح

 الفائدة؛معلومات حول مخاطر أسعار 
 معلومات حول مخاطر معدل االئتمان

/ األدوات المالية 32المعيار الدولي 
 العرض

 ربحية السهم 33المعيار الدولي  جميع اإلفصاحات المطلوبة -
 حل محلة معيار اإلبالغ المالي

 العمليات المتوقفة 35الدولي المعيار  جميع اإلفصاحات المطلوبة ( الساري المفعول5رقم ) الدولي

 جميع اإلفصاحات المطلوبة -
قيمة  انخفاض 36المعيار الدولي 

 االصول

 جميع اإلفصاحات المطلوبة -
المخصصات  37المعيار الدولي 

 والمطلوبات الطارئة واألصول المحتملة

 جميع اإلفصاحات المطلوبة -
االصول غير  38المعيار الدولي 

 الملموسة
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 التالي: 2-3ويمكننا اختصار مقاييس متغيرات الدراسة حسب الجدول 

 مقاييس متغيرات الدراسة (:0-3) جدولال
 المرجع القياس المتغيرات

استقاللية لجنة 
 التدقيق

نسبة أعضاء لجنة التدقيق الذين أعلن 
 مجلس اإلدارة أنهم مستقلين المالية

(Othman, Ishak, Arif and Aris, 
2014; Alqaraleh  & Nour, 
2020) 

 حجم لجنة التدقيق
عدد أعضاء لجنة التدقيق في السنة 

 المالية
(Othman, Ishak, Arif and Aris, 
2014; Alqaraleh & Nour, 
2020) 

خبرة أعضاء لجنة 
 التدقيق

نسبة أعضاء لجنة التدقيق من ذوي 
 الخبرة المالية الشاملة

(Mishra & Malhotra, 2016) 

اجتماعات لجنة 
 التدقيق

عدد اجتماعات لجنة التدقيق التي 
 عقدت خالل السنة المالية

(Mishra & Malhotra, 2016) 

الحد من نقص 
 البيانات المالية

والبيانات  ،1البيانات الكاملة درجة 
 .3درجة  غير الكاملة

(Hodgdon, Tondkar, Harless & 
Adhikari, 2008; Tsalavoutas, 
Evans, & Smith, 2010; 
alqaraleh, 2019)  

  األساليب اإلحصائية المتبعة 3-8

بهدف تحقيق أهداف الدراسة واختبار مالئمة بيانات الدراسة وفرضياتها تم استخدام األساليب 

 :اإلحصائية التالية

فانه كلما زاد عدد العينة كلما اقترب ، اختبار التوزيع الطبيعي حسب نظرية النهاية المركزية -1

تباينها من تباين المجتمع ويمكن اعتبار ان التوزيع يكون طبيعيا بصورة تقريبية عندما يصبح 

 .( فما فوق33حجم العينة )

، حيث يصف بين المتغيرات المستقلة(Test Multicollinearity) ي اختبار التداخل الخط -2

  .المستقلة الدراسةاالرتباط الخطي بين متغيرات 
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استخدام المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وأدنى وأعلى اإلحصاء الوصفي: تم  -3

 قيمة للبيانات، للحصول على البيانات الوصفية لمتغيرات الدراسة.

لتعيين معامل  االختبار، حيث يستخدم هذا بيرسون لمتغيرات الدراسة معامل ارتباط مصفوفة -4

ائج على هيئة مصفوفة بحيث كل الخطي بين أكثر من متغير، حيث يتم وضع النت االرتباط

 عمود فيها يمثل متغير.

وبحيث تم االعتماد  (Binary Logistic Regression) :الثنائي ياللوجست اختبار االنحدار -5

الختبار فرضيات الدراسة، والتي تعتمد على وجود عدة متغيرات مستقلة  الثنائيعلى االنحدار 

  5...قل من ا Sig، حيث يكون هنالك عالقه مهمه في حالة كانت ال تؤثر في المتغير التابع

 معادالت )نماذج( الدراسة 3-9

العالقة بين المتغيرات  4والنموذج  3 ،2، 1 الرئيسي و النماذج الفرعية يفحص النموذج

 التدقيق( وخبرة لجنةاجتماعات لجنة التدقيق  التدقيق،لجنة التدقيق، حجم لجنة  استقالليةالمستقلة )

 على النحو التالي: (،والمتغير التابع )الحد من نقص البيانات المالية
Main model 

RFS = β0+β1 IAC+β2 SAC +β3 EAC +β4 MAC + Ɛi. 

Model 1  

RFS =  β0+β1 IAC + Ɛi. 

Model 2 

RFS =  β0+β1 SAC + Ɛi. 

Model 3  

RFS =  β0+β1 MAC + Ɛi. 

Model 4  

RFS =  β0+β1 EAC + Ɛi. 
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 ن:أحيث 
RFS  هي الحد من نقص البيانات المالية 
IAC  هي استقاللية لجنة التدقيق 
SAC هي حجم لجنة التدقيق 
MAC هي اجتماعات لجنة التدقيق 
EAC هي خبرة لجنة التدقيق 

β0 الثابت 
 β1 ميل المتغير المستقل االول 

ɛi الخطأ 
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 واختبار الفرضياتحصائي التحليل اإل: الفصل الرابع

 التحليل اإلحصائي. 4-2

 اختبار الفرضيات. 4-0
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 الفصل الرابع
 التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات

 اإلحصاءحيث تم استخدام  الدراسة،لبيانات  اإلحصائيةيستعرض هذا الفصل نتائج المعالجة 

 المعيارية،الوصفي لوصف متغيرات الدراسة من خالل استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

كما تم استخراج اختبار التوزيع الطبيعي واختبار التداخل الخطي بين المتغيرات المستقلة بعضها 

الختبار فرضيات الدراسة، وفيما يلي  binary logistic regressionمع بعض، كما تم استخدام 

 SPSSV26: باستخدام برنامج  اإلحصائيةعرض لنتائج المعالجة 

 التحليل اإلحصائي 4-2

 اإلحصائيصالحية البيانات للتحليل 

من  اإلحصائيةعلمية للمعاجلة الستخدام االختبارات اللبيانات لقد تم اختبار مدى صالحية ا

 خالل ما يلي:

 الطبيعياختبار التوزيع  .2

باستخدام اختبار معاملي االلتواء والتفرطح الختبار مدى اتباع البيانات للتوزيع  الدراسةقامت 

 الطبيعي، وفيما يلي استعراض لما تم التوصل إليه: 

 (: اختبار التوزيع الطبيعي2-4الجدول )

 معامل التفرطح معامل االلتواء البعد 

المتغيرات 
 المستقلة

 547.- 957.- التدقيقاستقالليه لجنة 
 721.- 621. حجم لجنة التدقيق

 056. 683.- خبرة اعضاء لجنة التدقيق
 821. 955. اجتماعات لجنة التدقيق

 1.884- 418.- الماليةالحد من نقص البيانات  المتغير التابع
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 نالصفر وتتراوح ما بي إلىأن قيم معامل االلتواء أقرب  إلى( 1-4يشير الجدول )

(، كما نتبين أن قيم معامل التفرطح بالنسبة لكل متغير 3،-3( وتقع ما بين )3.955 -3.957-)

 . (George, 2011)مما يدل على اتباع البيانات للتوزيع الطبيعي 3أقل من 

 اختبار التداخل الخطي .0

الختبار  Toleranceواختبار  Variance Inflation Factor (VIF)اختبار  استخداملقد تم 

 النتائج التالية: إلىوقد تم التوصل  المستقلة،التداخل الخطي بين المتغيرات 

 (: نتائج اختبار التداخل الخطي0-4الجدول )

 Tolerance  معامل تضخم التباينVIF 
 1.100 909. استقالليه لجنة التدقيق
 1.015 985. حجم لجنة التدقيق

 1.122 891. خبرة اعضاء لجنة التدقيق
 1.016 984. اجتماعات لجنة التدقيق

( وهي قيم أقل من 1.122-1.315تراوحت ما بين )  VIF( أن قيمة2-4) من الجدولتبين  

مما  3.13(  وهي قيم أعلى من 3.985-3.891تراوحت ما بين ) Tolerance، كما أن قيم 13

 ةيدل على عدم وجود مشكلة التداخل الخطي بين المتغيرات المستقل

(Gujarati & Porter, 2009). 

 الدراسةاالحصاء الوصفي لمتغيرات 

حرافات المعيارية لوصف متغيرات الدراسة، وقد تم نلقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واال

 تلخيص النتائج في الجدول التالي: 
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 (: نتائج االحصاء الوصفي3-4الجدول )

 الحد األعلى الحد األدنى 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
يالمعيار   

 00 1.00 .6708 .37446. (IAC)استقالليه لجنة التدقيق 
 2.00 7.00 4.2769 1.36368 (SAC) ق حجم لجنة التدقي

 25 1.00 .7420 .20857. (EAC)ق لجنة التدقي أعضاءخبرة 
 4.00 16.00 7.3692 2.49731 (MAC)ق اجتماعات لجنة التدقي
 00 1.00 .6000 .49371. (RFS)ة الماليالحد من نقص البيانات 

 

ويشير لمتغيرات الدراسة،  واالنحرافات المعياريةيستعرض الجدول أعاله المتوسطات الحسابية 

وبالتالي فهو  3.6738الستقاللية لجنة التدقيق يبلغ  أن المتوسط الحسابي إلىالجدول أعاله 

يعكس أن هنالك استقاللية في لجان التدقيق في عينة الدراسة إذ أن المتوسط الحسابي أعلى من 

، وهذا يتوافق مع وجود استقاللية في لجان التدقيق والذي يعكسالواحد الصحيح  إلىالنصف ويميل 

 .ركاتتعليمات البنك المركزي وحوكمة الش

تقريبا، وهذا يدل على أن  4أي  4.28 لجنة التدقيق يبلغ كما تبين أن المتوسط الحسابي لحجم

، وهذا يتوافق مع تعليمات البنك المركزي وحوكمة حجم لجنة التدقيق ليس كبيرا في عينة الدراسة

 .الشركات

لجان  برة لدىبمعنى وجود خ 3.742لحسابي أما خبرة أعضاء لجنة التدقيق فيبلغ متوسطها ا

، وهذا يدل على اهتمام مجالس اإلدارة بالخبرة التدقيق كون المتوسط يقترب من الواحد الصحيح

 .المالية عند تشكيل لجنة التدقيق
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ويعتبر هذا  تقريبا،اجتماعات  7أي  7.37 جتماعات لجنة التدقيقكما بلغ المتوسطات ال

اللجنة، وهذا يتوافق مع تعليمات البنك المركزي ة ويساهم في تعزيز فعالية العدد جيد خالل السن

 .وحوكمة الشركات

في بمعنى وجود اهتمام  3.63 الماليةالحد من نقص البيانات وبلغ المتوسط الحسابي لمتغير 

من التقارير المالية للبنوك التجارية مكتملة  % 63ن أ )أين أي أ الحد من نقص البيانات المالية

 غير مكتملة(. % 43وغير ناقصه وان 

 اختبار معامل ارتباط بيرسون

كل متغير من المتغيرات المستقلة  نسون الختبار العالقة بير لقد تم استخدام معامل ارتباط بي

وقد تم  1 إلىوتكون العالقة قوية في حال كانت قيمة معامل االرتباط اقرب  التابعوبين المتغير 

 النتائج التالية: إلىالتوصل 
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 (: نتائج معامل ارتباط بيرسون4-4الجدول )

 ما يلي: (4-4)الحظ من الجدول 

الحد من نقص وبين  (IACاستقالليه لجنة التدقيق )هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين  

(. وهذا يعكس الدور الكبير الستقاللية لجنة 3.666وبلغت قوة العالقة ) (RFS)ة البيانات المالي

 .الماليةالتدقيق في الحد من نقص البيانات 

Correlations )معامل االرتباط( 

 

 
ية استقالل
لجنة 
 التدقيق
(IAC) 

 
حجم لجنة 
 التدقيق

 
(SAC) 

 
خبرة لجنة 
 التدقيق

 
(EAC) 

 
اجتماعات 
لجنة 
 التدقيق
(MAC) 

 الحد من
نقص 
البيانات 
 المالية
(RFS) 

استقالليه لجنة 
 التدقيق
(IAC) 

Pearson Correlation 1 -.007 .298* .038 .666** 
Sig. (2-tailed)  .959 .016 .762 .000 
N 65 65 65 65 65 عدد المشاهدات 

 حجم لجنة التدقيق
(SAC) 

Pearson Correlation -.007 1 .102 .066 .260* 
Sig. (2-tailed) .959  .417 .602 .037 
N  65 65 65 65 65 عدد المشاهدات 

اعضاء لجنة  خبرة
 التدقيق
(EAC) 

Pearson Correlation .298* .102 1 .112 .305* 
Sig. (2-tailed) .016 .417  .376 .013 
N  65 65 65 65 65 عدد المشاهدات 

 اجتماعات لجنة
 التدقيق
(MAC) 

Pearson Correlation .038 .066 .112 1 -.132 
Sig. (2-tailed) .762 .602 .376  .295 
N 65 65 65 65 65 عدد المشاهدات 

نقص  الحد من
 الماليةالبيانات 

(RFS) 

Pearson Correlation .666** .260* .305* -.132 1 
Sig. (2-tailed) .000 .037 .013 .295  
N 65 65 65 65 65 عدد المشاهدات 
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الحد من نقص وبين  (SACحجم لجنة التدقيق )هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين 

وهذا يعني ان هنالك دورا ضعيفا لحجم لجنة  (.3.26)وبلغت قوة العالقة  (RFS)ة ت الماليالبيانا

 التدقيق في الحد من نقص البيانات المالية.

الحد من نقص وبين  (EAC)ق عضاء لجنة التدقيأخبرة هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين 

خبرة ان هنالك دورا متوسطا ل وهذا يعني(. 3.335وبلغت قوة العالقة ) (RFS)ة البيانات المالي

 لجنة التدقيق في الحد من نقص البيانات المالية. اعضاء

الحد من وبين  (MAC) اجتماعات لجنة التدقيقبينما ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 (.(0.132-قة وبلغت قوة العال (RFS)ة نقص البيانات المالي

 اختبار الفرضيات 4-0

HO :  في التقارير  الماليةلحد من نقص البيانات افي  لخصائص لجنة التدقيق دور يوجدال

 .يةاألردن التجارية للبنوكالسنوية 

الختبار الفرضية أعاله  Binary Logistic Regression تم استخدام انحدار لوجستي ثنائي

 حيث تم التوصل إلى النتائج التالية:
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  HOاختبار نتائج (: 5-4الجدول )

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp (B) 

Step 0 Constant .405 .253 2.565 1   .109 1.500 

 

Variables not in the Equation 

 Score Df Sig. 

Step 0 
Variables 

IAC  000. 1 28.830 استقاللية لجنة التدقيق 
SAC ق حجم لجنة التدقي   4.392 1 .036 
EAC 014. 1 6.059 خبرة لجنة التدقيق 

MAC 288. 1 1.129 اجتماعات لجنة التدقيق 
Overall Statistics 36.030 4 .000 

 

Block 1: Method = Enter 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 
Step 46.087 4 .000 
Block 46.087 4 .000 
Model 46.087 4 .000 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 
1 41.405a .508 .687 

Classification Tablea 

Observed 
Predicted 

RFS الحد من نقص البيانات المالية Percentage 
Correct .00 1.00 

Step 1 
RFS 

.00 يةالمالالحد من نقص البيانات   18 8 69.2 
1.00 4 35 89.7 

Overall Percentage   81.5 
 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 1a 

IAC 1568.932 003. 1 8.910 2.465 7.358 استقاللية لجنة التدقيق 
SAC 2.078 032. 1 4.623 340. 732. حجم لجنة التدقيق 
EAC  لجنة التدقيقخبرة  1.873 2.191 .731 1 .393 6.509 

MAC 694. 067. 1 3.366 199. 365.- اجتماعات لجنة التدقيق 
Constant -6.468 2.366 7.476 1 .006 .002 
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(، حيث 1) ومرحلة التطبيق( 3مرحلة تتعلق بعدم التطبيق) مرحلتين،إلى  االختبارينقسم هذا 

وى ستليست ذات داللة إحصائية عند م 2.565البالغة  Wald( قيمة 3نالحظ أن في المرحلة )

من  %69.2صحيح ارتفعت من  توقعها بشكلالمئوية التي تم  سبةنال، كما نالحظ أن 3.35

 .في النموذج الكامل %89.7( إل 3النموذج الفارغ )

بالنسبة  3.35ذات داللة إحصائية عند مستوى  Wald( قيمة 1كما نالحظ أن في المرحلة )

( فقط وهذا يعني قبول الفرضية التي تنص على: ال يوجد دور للمتغيرات SACو IACللمتغيرات )

في الحد من نقص البيانات  التدقيق(لجنة  وعدد اجتماعاتلجنة التدقيق  )خبرةالمستقلة والمتمثلة بـ 

تجارية األردنية، مما يدل على وجود دور للمتغيرات المستقلة المالية في التقارير السنوية للبنوك ال

في الحد من نقص البيانات المالية في  التدقيق( وحجم لجنةلجنة التدقيق  )استقالليةوالمتمثلة بـ 

 .التقارير السنوية للبنوك التجارية األردنية

 ومعادلة االنحدار هي:
RFS =  β0+β1 IAC+β2 SAC +β3 EAC +β4 MAC + Ɛi. 

RFS =  -6.468 +7.358IAC +   .732 SAC +1.873 EAC -.365MAC + Ɛi 

 

 

 

 

 

 



60  
 

 
 

HO.1 :  في التقارير  الماليةمن نقص البيانات  في الحدق يدقتال لجنة ستقالليةال دورال يوجد

 .يةاألردن التجارية للبنوكالسنوية 

الختبار الفرضية أعاله  Binary Logistic Regression تم استخدام انحدار لوجستي ثنائي

 النتائج التالية: إلىحيث تم التوصل 

 HO.1اختبار (: نتائج 6-4الجدول )
 

 

 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 1a 
IAC ( يقاستقاللية لجنة التدق ) 5.650 1.530 13.635 1 .000 284.230 

Constant -3.488 1.190 8.590 1 .003 .031 

 

(، حيث 1( ومرحلة التطبيق )3) مرحلتين، مرحلة تتعلق بعدم التطبيق إلىينقسم هذا االختبار 

ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى  2.565البالغة Wald ( قيمة 3نالحظ أن في المرحلة )

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp (B) 

Step 0 Constant .405 .253 2.565 1 .109 1.500 

Classification Table a,b 

Observed 

Predicted 

البيانات الماليةالحد من نقص   

(RFS) Percentage Correct 

.00 1.00 

Step 0 
RFS 

.00 0 26 .0 

1.00 0 39 100.0 

Overall Percentage   60.0 

Classification Tablea 

Observed 

Predicted 

(RFS) د من نقص البيانات الماليةحال  
Percentage Correct 

.00 1.00 

Step 

1 

RFS 
.00 14 12 53.8 

1.00 3 36 92.3 

Overall Percentage   76.9 
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من النموذج  %63بشكل صحيح ارتفعت من  سبة المئوية التي تم توقعهان، كما نالحظ أن ال3.35

 في النموذج الكامل. %76.9 ى( إل3الفارغ )

ذات داللة إحصائية عند  13.635البالغة  Wald قيمة( 1أن في المرحلة )كما نالحظ 

جد دور الستقاللية لجنة التدقيق يو  ال على:وهذا يعني رفض الفرضية التي تنص  ،3.35وى تمس

وقبول الفرضية  ية،األردن التجارية لحد من نقص البيانات المالية في التقارير السنوية للبنوكفي ا

لحد من نقص البيانات المالية في التقارير في اجد دور الستقاللية لجنة التدقيق يو  البديلة القائلة

 .يةاألردن التجارية السنوية للبنوك

في الهتمام لجنة التدقيق، فإنه يزيد من افي المستقلين  األعضاءوهذا يعني أنه مع زيادة نسبة 

وبالتالي اكتمالية التقارير المالية. هذه النتيجة تتوافق مع الدراسات  الماليةنقص البيانات  منالحد 

 إلىأن الشركات التي لديها أعضاء في لجان التدقيق مستقلون عن اإلدارة تؤدي  إلىالتي تشير 

 ضاءأع(. كما أنه يدعم حجج نظرية الوكالة واالدعاء بأن 2323زيادة اإلفصاح )حمزة وبوسنة، 

 (Schroeder et al., 2019 ).  ة من مشكلة الوكال المستقلين يقللونلجان التدقيق 

تتوافق نتائج هذه الدراسة مع نتائج األبحاث المحاسبية األخرى التي وجدت  ذلك،عالوة على 

. على سبيل ومجلس اإلدارةدقيق يعززون الدور الرقابي للجنة تللجنة ال المستقلين األعضاءأن 

أن استقاللية لجان التدقيق مهمة  إلى Salehi and Shirazi (2016)توصلت دراسة  المثال،

 Umobong and Ibanichuka (2017)دراسة  تكدأكما  وترتبط بشكل إيجابي باإلفصاح.

 .ن زيادة استقاللية لجنة التدقيق يزيد من زيادة جودة التقارير الماليةأعلى 

 االنحدار هي: معادلة وكانت
RFS =  β0+β1 IAC + Ɛi. 

RFS =  -8.433 +5..5 IAC + Ɛi. 
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HO.2 : في التقارير  الماليةلحد من نقص البيانات في اق يدقتال لحجم لجنة دور ال يوجد

 .يةاألردن التجارية للبنوكالسنوية 

الختبار الفرضية أعاله  Binary Logistic Regression تم استخدام انحدار لوجستي ثنائي

 حيث تم التوصل إلى النتائج التالية:

 HO.3اختبار (: نتائج 8-4الجدول )

 

 

 

(، حيث 1( ومرحلة التطبيق )3)ق بعدم التطبيينقسم هذا االختبار إلى مرحلتين، مرحلة تتعلق 

ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى  2.565البالغة  Wald( قيمة 3نالحظ أن في المرحلة )

Classification Tablea,b 

Observed 

Predicted 

 (RFS)   الحد من نقص البيات المالية
Percentage Correct 

.00 1.00 

Step 

0 

RFS 
.00 0 26 .0 

1.00 0 39 100.0 

Overall Percentage   60.0 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant .405 .253 2.565 1 .109 1.500 

Classification Tablea 

Observed 

Predicted 

(RFS) ة الحد من نقص البيانات المالي  
Percentage Correct 

.00 1.00 

Step 1 
RFS 

.00 14 12 53.8 

1.00 12 27 69.2 

Overall Percentage   63.1 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 1a 
(SAC) 1.537 042. 1 4.140 211. 430. حجم لجنة التدقيق 

Constant -1.393 .901 2.392 1 .122 .248 
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من النموذج  %63سبة المئوية التي تم توقعها بشكل صحيح ارتفعت من ن، كما نالحظ أن ال3.35

 في النموذج الكامل. %63.1 ى( إل3الفارغ )

وى تذات داللة إحصائية عند مس 4.14البالغة  Wald( قيمة 1أن في المرحلة )كما نالحظ 

لحد من في ايوجد دور لحجم لجنة التدقيق  ال ، وهذا يعني رفض الفرضية التي تنص على:3.35

 ، وقبول الفرضية البديلة القائلةاألردنية التجارية نقص البيانات المالية في التقارير السنوية للبنوك

 لحد من نقص البيانات المالية في التقارير السنوية للبنوكفي ايوجد دور لحجم لجنة التدقيق 

  .يةاألردن التجارية

وهذا يعني أنه مع زيادة نسبة أعضاء لجنة التدقيق يزيد من االهتمام في الحد من نقص 

أي اكتمال التقارير المالية وذلك بسبب زيادة الدور الرقابي للجنة التدقيق مع زيادة  الماليةالبيانات 

اعضاءها. وبالتالي، تتوافق هذه النتيجة مع الدراسات التي تشير إلى أن الشركات التي لديها زيادة 

 تؤدي إلى تحسين جودة التقارير المالية للشركات التدقيق في نسبة أعضاء لجنة

(Kamolsakulchai, 2015 .)إلى ذلك، تتوافق نتائج هذه الدراسة مع نتائج األبحاث  باإلضافة

لجنة  حجم هإلى أنSalehi and Shirazi (2016) ، المثالالمحاسبية األخرى. على سبيل 

إلى أن  Majiyebo et al. (2018)بشكل إيجابي باإلفصاح المالي ايضا، خلص  يرتبط التدقيق

حجم لجنة التدقيق له تأثير ضئيل على جودة التقارير المالية للبنوك المالية المدرجة في بورصة 

 نيجيريا.

 ومعادلة االنحدار هي:

RFS =  β0+β1 SAC + Ɛi. 

RFS =  -1.393+..48 SAC + Ɛi. 
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HO.3 :  في  الماليةمن نقص البيانات  في الحدق يدقتال اجتماعات لجنةعدد دور لال يوجد

 .يةاألردن التجارية للبنوكالتقارير السنوية 

الختبار الفرضية أعاله  Binary Logistic Regression تم استخدام انحدار لوجستي ثنائي

 النتائج التالية: إلىحيث تم التوصل 

 HO.2اختبار (: نتائج 7-4الجدول )
 

 

 

 

 

(، حيث 1) ومرحلة التطبيق( 3مرحلتين، مرحلة تتعلق بعدم التطبيق) إلىينقسم هذا االختبار 

وى ليست ذات داللة إحصائية عند مست 2.565البالغة  Wald( قيمة 3نالحظ أن في المرحلة )

Classification Tablea,b 

Observed 

Predicted 

 (RFS) البيات الماليةالحد من نقص 
Percentage Correct 

.00 1.00 

Step 

0 

RFS 
.00 0 26 .0 

1.00 0 39 100.0 

Overall Percentage   60.0 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant .405 .253 2.565 1 .109 1.500 

Classification Tablea 

Observed 

Predicted 

(RFS)  الحد من نقص البيات المالية  
Percentage Correct 

.00 1.00 

Step 1 
RFS 

.00 3 23 11.5 

1.00 1 38 97.4 

Overall Percentage   63.1 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 1a 
(MAC) يقاجتماعات لجنة التدق  -.108 .103 1.105 1 .293 .897 

Constant 1.209 .810 2.229 1 .135 3.349 
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من النموذج  %63صحيح ارتفعت من  توقعها بشكلسبة المئوية التي تم الننالحظ أن ، كما 3.35

 في النموذج الكامل. %63.1 ى( إل3الفارغ )

داللة إحصائية عند ليست ذات  1.135البالغة  Wald( قيمة 1أن في المرحلة )كما نالحظ 

 فيلجنة التدقيق  اجتماعاتعدد ليوجد دور  القائلة: القبول الفرضية  وهذا يعني، 3.35وى تمس

 .يةاألردن التجارية لحد من نقص البيانات المالية في التقارير السنوية للبنوكا

اهتمام البنوك في الحد اجتماعات لجنة التدقيق ال تؤثر على عدد هذه النتيجة تدل على أن 

( التي لم تجد أي 2313) قديحمع دراسة  الدراسة. وبالتالي، تتوافق هذه الماليةمن نقص البيانات 

 وجدوا ان (2314أبو الهيجاء، ) أيضا،تأثير الجتماعات لجنة التدقيق على جودة التقارير المالية، 

. من ناحية اخرى لم تتوافق جودة التقارير الماليةمع  ةاالجتماعات ليس له أي عالق عدد مرات

 Umobong andن دراسةأحيث  السابقةمع بعض نتائج الدراسات  الدراسةنتائج هذه 

Ibanichuka (2017)  على ان زيادة عدد مرات اجتماع لجنة التدقيق يزيد من زيادة جودة تؤكد

 التقارير المالية

 ومعادلة االنحدار هي:
RFS =  β0+β1 MAC + Ɛi. 

RFS =  1.209-..108MAC + Ɛi. 
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HO.4  :  في التقارير  الماليةلحد من نقص البيانات في اق يدقتال لخبرة لجنة دورال يوجد

  .يةاألردن التجارية للبنوكالسنوية 

الختبار الفرضية أعاله  Binary Logistic Regression تم استخدام انحدار لوجستي ثنائي

 النتائج التالية: إلىحيث تم التوصل 

 HO.4اختبار (: نتائج 9-4الجدول )

 

 

 

 

(، حيث 1) ومرحلة التطبيق( 3مرحلة تتعلق بعدم التطبيق) مرحلتين، إلىينقسم هذا االختبار 

ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى  2.565البالغة  Wald( قيمة 3نالحظ أن في المرحلة )

من النموذج  %63صحيح ارتفعت من  توقعها بشكلسبة المئوية التي تم نكما نالحظ أن ال ،3.35

 في النموذج الكامل. %72.3 ى( إل3الفارغ )

Classification Tablea,b 

Observed 

Predicted 

(RFD) الحد من نقص البيانات المالية 
Percentage Correct 

.00 1.00 

Step 

0 

RFS 
.00 0 26 .0 

1.00 0 39 100.0 

Overall Percentage   60.0 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant .405 .253 2.565 1 .109 1.500 

Classification Tablea 

Observed 

Predicted 

(RFS) الحد من نقص البيانات المالية 
Percentage Correct 

.00 1.00 

Step 

1 

RFS 
.00 11 15 42.3 

1.00 3 36 92.3 

Overall Percentage   72.3 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 1a 
(EAC)  التدقيقخبرة لجنة  3.190 1.363 5.476 1 .019 24.283 

Constant -1.934 1.029 3.531 1 .060 .145 
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وى تذات داللة إحصائية عند مس 5.476البالغة  Wald( قيمة 1أن في المرحلة )كما نالحظ 

لحد من في اتدقيق لخبرة لجنة اليوجد دور  ال على:الفرضية التي تنص  رفض، وهذا يعني 3.35

 وقبول الفرضية البديلة القائلة، يةاألردن التجارية نقص البيانات المالية في التقارير السنوية للبنوك

لحد من نقص البيانات المالية في التقارير السنوية للبنوك في ايوجد دور لخبرة لجنة التدقيق 

 .يةاألردنالتجارية 

وهذا يعني أنه مع زيادة نسبة أعضاء لجنة التدقيق ذو الخبرة المالية والمحاسبية يزيد من 

أي اكتمال التقارير المالية وذلك بسبب معرفتهم التامة  الماليةاالهتمام في الحد من نقص البيانات 

أي  أوي خلل وتحليلها ومعرفة أ الماليةباألمور المالية والمحاسبية وقدرتهم على قراءة التقارير 

نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة  الدراسة معمشكله فيها. في نفس السياق، تتوافق نتائج هذه 

على ان أعضاء لجنة التدقيق الذين يمتلكون خبرة في مجال  أكدوا( الذين 2323وبوسنة )حمزة 

ذلك، دراسة  إلىفعالية في زيادة جودة التقارير المالية. باإلضافة  أكثرالمالية والمحاسبية هم 

Umobong & Ibanichuka (2017)  الخبرة المالية لألعضاء يزيد من جودة على ان تؤكد التي

 المالية.التقارير 

من ناحية أخرى أظهرت نتائج بعض الدراسات السابقة عدم توافقها مع نتائج هذه الدراسة حيث 

عدم وجود أي تأثير معنوي لخصائص لجنة التدقيق  إلى( توصلوا 2318وبوسنة ) حمزةان دراسة 

 جودة التقارير المالية للشركات. المتمثلة بخبرة أعضاءها المالية على تحسين

 وكانت معادلة االنحدار كالتالي:
RFS =  β0+β1 EAC + Ɛi. 

RFS = -1.934+3.190 EAC + Ɛi. 
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 الدراسة والتوصياتمناقشة نتائج : الفصل الخامس

 .نتائج الدراسة 5-2

 .توصيات الدراسة 5-0
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 الفصل الخامس
 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 نتائج الدراسة 5-2

 :يمكن تلخيصها كما يليالتي د من النتائج يعدلتوصلت الدراسة ل 

للعوامل التالية )استقاللية لجنة ( 3.35)ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  دوريوجد  -1

لية في البنوك التجارية الحد من نقص البيانات الما فيالتدقيق، حجم لجنة التدقيق( مجتمعة 

لجنة التدقيق الذين يتمتعون بهذه الخصائص  أعضاءان  إلى النتيجةوتشير هذه  ،يةاألردن

فعالية من  وأكثركل فعال القدرة على الرقابة على التقارير المالية بشمجتمعة يكون لهم 

 الذين ال يتمتعون بهذه الخصائص مجتمعة. األعضاء

الحد من  فيالستقاللية لجنة التدقيق  (0.05)ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  دوريوجد  -2

نسبة  تج من ذلك انه كلما زادت، ونستنيةاألردنلية في البنوك التجارية نقص البيانات الما

 األعضاءحد من نقص البيانات مما يدل على ان لية أعضاء لجنة التدقيق كلما استقال

 أخرى في ذلك. أطرافالمستقلين لهم القدرة على الرقابة واتخاذ القرار دون تدخل 

الحد من  فيلجنة التدقيق  لحجم (0.05)ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  دوريوجد  -3

لجنة  أنعلى  ستنتج من هذه النتيجةون، يةاألردنلية في البنوك التجارية نقص البيانات الما

على اتخاذ القرارات  القدرة أوالتدقيق ذات الحجم األكبر يتمتعون بالتنوع من حيث التعليم 

 بكفاءة عالية مما يمكنهم من اتخاذ قرار سليم وذو طابع محايد. 

الحد  فيلجنة التدقيق  لخبرة أعضاء (0.05)ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  دوريوجد  -4

 أن إلى تشير هذه النتيجةحيث ، يةاألردنلية في البنوك التجارية من نقص البيانات الما
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لجنة التدقيق ذو الخبرة المالية والمحاسبية لديهم الكفاءة والمقدرة على اتخاذ القرارات  أعضاء

 المعرفةمن قبل البنك حيث يكون لديهم  المعدة الماليةعلى التقارير  الرقابةوزيادة  المالية

 أو األخطاءواكتشاف  الماليةمما يمكنهم من قراءة محتويات التقارير  المالية باألمور التامة

 النقص فيها.

راسة غير مهتمين بشكل جدي وفعال من عينة الد %43يقارب ن هناك ما أ ةالباحث توجد  -5

ي مشكلة األردنان لدى السوق  الى النتيجة تشير لمالية، وهذهالحد من نقص البيانات افي 

التشديد  إلىواضحة فيما يخص اكتمالية التقارير المالية مما يستدعي الجهات المختصة 

 .مما علية اآلن أكبروالرقابة على التقارير المالية بشكل 

 فيلجنة التدقيق  اجتماعاتعدد ل (0.05)ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  دوريوجد ال  -6

ن هذه النتيجة أ ةرى الباحثتو ، يةاألردنلية في البنوك التجارية الحد من نقص البيانات الما

من  ير المالية حيث انال تؤثر على التقار  التدقيق لجنة أعضاء اجتماعات عدد أن إلىتشير 

من نقص  ال يكن بالضرورة زياده باالهتمام في الحدات االجتماععدد زيادة  الممكن ان

 .البيانات المالية ومناقشة هذه القضية

 توصيات الدراسة 5-0

 :وفقًا لنتائج الدارسة توصلت الباحثة للعديد من التوصيات التي يمكن صياغتها كما يلي

عضاء لجنة التدقيق من ذو الخبرة المالية والمحاسبية ليتمكنوا من أن يكون أالتركيز على  -1

 وعملية. ةالمبنية على معلومات علمي للرقابةاتخاذ قرارتهم بشكل صحيح وفقا 
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التركيز على أن يكون أعضاء لجنة التدقيق مستقلين وال يوجد أي طرف داخل الشركة يستطيع  -2

رات حياديه وصحيحه وذات فائدة لجميع األطراف التأثير على قراراتهم، مما ينتج عن ذلك قرا

 .المتعلقة بالبنك

التركيز على أن يكون أعضاء لجنة التدقيق من ذو الحجم الكبير مما يؤدي الى التنوع  -3

بأعضاء لجنة التدقيق من حيث االستقاللية والتعليم مما يؤدي الى القيام بدورهم الرقابي بشكل 

 سليم وعن أسس علمية ومستقله.

على التقارير  الرقابةوراق المالية على زيادة األ هيئةالجهات الحكومية المسؤولة مثل  حث -4

والمخالفات على من يقوموا بنشر  وتشديد العقوبات، يةاألردن البنوكمن قبل  المعدة المالية

 هذه التقارير. مستخدميتضليل  ير مكتملة البيانات التي تؤدي الىوغ ةتقارير ماليه ناقص

البنوك على اتخاذ دور فعال من قبل لجنة التدقيق خالل اجتماعات اللجنة للقيام تشجيع  -5

 بالدور الرقابي للحد من نقص البيانات المالية.

 اجتماعات سنويا. 4التزام البنوك بالحد األدنى من عدد اجتماعات لجنة التدقيق والبالغ  -6

ن تواجه الشركات في حال تم نشر أية على المخاطر التي يمكن األردنتوعية البنوك والشركات  -7

 .غير مكتملةتقارير 

مثل  بشكل كامل لفترات ماليه متتالية الماليةللشركات التي تنشر تقاريرها  ةوضع حوافز معنوي -8

 .إعفاء نسب ضريبية أو تقدير معنوي

الحد من نقص البيانات المالية في  فيخصائص لجنة التدقيق اسة مقارنة حول إجراء در  -9

ن تطبق مثل هذه الدراسة على الشركات ألتوسع في عينة الدراسة حيث من الممكن ، وااألردن

 ية األخرى.األردن
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 ( 2الملحق )
 يةاألردنالبنوك التجارية قائمة 

 بنكا وهي كالتالي: 13ية وعددها األردنعينة الدراسة البنوك التجارية 

 ي.األردنالمصدر: البنك المركزي  *

  

يةاألردنالبنوك التجارية    الموقع اإللكتروني 
1- العربي ش م عالبنك    www.arabbank.com.jo 
2- األردنبنك    www.bankofjordan.com 
3- ياألردنبنك المال    www.capitalbank.jo 
4- ياألردنالبنك التجاري    www.jcbank.com.jo 
5- ي الكويتياألردنالبنك    www.jordan-kuwait-bank.com  
6-  www.hbtf.com بنك االسكان للتجارة والتمويل 
7-  www.bankaletihad.com بنك االتحاد 
8-  www.jifbank.com البنك االستثماري 
9- ياألردنبنك االستثمار العربي    www.ajib.com 
13- ياألردنالبنك االهلي    www.ahli.com 
11- األردنالمؤسسة العربية المصرفية )  ) www.bank-abc.com 
12- األردنبنك سوسيته جنرال /    www.sgbi.com 
13- القاهرة عمانبنك    www.cab.jo 

http://www.arabbank.com.jo/
http://www.bankofjordan.com/
http://www.capitalbank.jo/
http://www.jcbank.com.jo/
http://www.jordan-kuwait-bank.com/
http://www.hbtf.com/
http://www.bankaletihad.com/
http://www.jifbank.com/
http://www.ajib.com/
http://www.ahli.com/
http://www.bank-abc.com/
http://www.sgbi.com/
http://www.cab.jo/
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 ( 0الملحق )
 مخرجات التحليل اإلحصائي

 

 

 
Descriptives 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 

Error 
Statistic 

Std. 

Error 

 586. 547.- 297. 957.- 37446. 6708. 1.00 00. 65 استقالليه لجنة التدقيق

 586. 721.- 297. 621. 1.36368 4.2769 7.00 2.00 65 حجم لجنة التدقيق

لجنة التدقيق خبرة اعضاء  65 .25 1.00 .7420 .20857 -.683 .297 .056 .586 

 586. 821. 297. 955. 2.49731 7.3692 16.00 4.00 65 اجتماعات لجنة التدقيق

ص البيانات الماليهالحد من نق  65 .00 1.00 .6000 .49371 -.418 .297 -1.884 .586 

Valid N (listwise) 65         

 

Regression 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

 اجتماعات لجنة التدقيق , 1

ق , استقالليه لجنة التدقي

ة حجم لجنة التدقيق , خبر

 bاعضاء لجنة التدقيق

. Enter 

a. Dependent Variable: الحد من نقص البيانات الماليه 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .745a .554 .525 .34041 

a. Predictors: (Constant), خبرة  اجتماعات لجنة التدقيق , استقالليه لجنة التدقيق , حجم لجنة التدقيق ,

 اعضاء لجنة التدقيق
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.647 4 2.162 18.656 .000b 

Residual 6.953 60 .116   

Total 15.600 64    

a. Dependent Variable: الحد من نقص البيانات الماليه 

b. Predictors: (Constant),  لجنة التدقيق , حجم لجنة التدقيق , خبرة اعضاء لجنة التدقيقاجتماعات لجنة التدقيق , استقالليه  

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -.297 .225  -1.318 .193   

يقلجنة التدقاستقالليه   .848 .119 .643 7.114 .000 .909 1.100 

 1.015 985. 003. 3.056 265. 031. 096. حجم لجنة التدقيق

يقخبرة اعضاء لجنة التدق  .253 .216 .107 1.172 .246 .891 1.122 

 1.016 984. 036. 2.139- 186.- 017. 037.- اجتماعات لجنة التدقيق

a. Dependent Variable: الحد من نقص البيانات الماليه 

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue 
Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) 
استقالليه 

يقلجنة التدق  

 حجم لجنة

 التدقيق

خبرة اعضاء 

 لجنة التدقيق

اجتماعات لجنة 

 التدقيق

1 

1 4.622 1.000 .00 .01 .00 .00 .00 

2 .198 4.831 .01 .83 .05 .00 .05 

3 .090 7.150 .00 .00 .41 .00 .64 

4 .063 8.554 .01 .16 .29 .66 .13 

5 .027 13.193 .98 .00 .25 .33 .18 

a. Dependent Variable:  الماليةالحد من نقص البيانات  

 
 

DATASET ACTIVATE DataSet3. 

 

SAVE OUTFILE='C:\Users\Lenovo\Desktop\rawan yassien\rawan2.sav' 

  /COMPRESSED. 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES RFS 

  /METHOD=ENTER IAC 

  /PRINT=CORR 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES RFS 

  /METHOD=ENTER IAC 

  /PRINT=CORR 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 
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Logistic Regression 
 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 65 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 65 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 65 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

 

 

Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

.00 0 

1.00 1 

 

 

 
Block 0: Beginning Block 
 

Classification Tablea,b 
 

Observed 

Predicted 
 

RFS Percentage 

Correct 
 

.00 1.00 

Step 0 RFS .00 0 26 .0 

1.00 0 39 100.0 

Overall Percentage   60.0 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is .500 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant .405 .253 2.565 1 .109 1.500 

 

Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 0 Variables IAC 28.830 1 .000 

Overall Statistics 28.830 1 .000 
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Block 1: Method = Enter 
 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 33.412 1 .000 

Block 33.412 1 .000 

Model 33.412 1 .000 

 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 54.080a .402 .543 

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter 

estimates changed by less than .001. 

 

 

Classification Tablea 

 

Observed 

Predicted 

 
RFS Percentage 

Correct 
 

.00 1.00 

Step 1 RFS .00 14 12 53.8 

1.00 3 36 92.3 

Overall Percentage   76.9 

a. The cut value is .500 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a IAC 5.650 1.530 13.635 1 .000 284.230 

Constant -3.488 1.190 8.590 1 .003 .031 

a. Variable(s) entered on step 1: IAC. 

 

Correlation Matrix 

 Constant IAC 

Step 1 Constant 1.000 -.958 

IAC -.958 1.000 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES RFS 

  /METHOD=ENTER SAC 

  /PRINT=CORR 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 
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Logistic Regression 
 

 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 65 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 65 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 65 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

 

 

Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

.00 0 

1.00 1 

 

Block 0: Beginning Block 
 

Classification Tablea,b 
 

Observed 

Predicted 
 

RFS Percentage 

Correct 
 

.00 1.00 

Step 0 RFS .00 0 26 .0 

1.00 0 39 100.0 

Overall Percentage   60.0 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is .500 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant .405 .253 2.565 1 .109 1.500 

 

Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 0 Variables SAC 4.392 1 .036 

Overall Statistics 4.392 1 .036 
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Block 1: Method = Enter 
 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 4.621 1 .032 

Block 4.621 1 .032 

Model 4.621 1 .032 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 82.870a .069 .093 

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter 

estimates changed by less than .001. 

 

Classification Tablea 
 

Observed 

Predicted 
 

RFS Percentage 

Correct 
 

.00 1.00 

Step 1 RFS .00 14 12 53.8 

1.00 12 27 69.2 

Overall Percentage   63.1 

a. The cut value is .500 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a SAC .430 .211 4.140 1 .042 1.537 

Constant -1.393 .901 2.392 1 .122 .248 

a. Variable(s) entered on step 1: SAC. 

 

Correlation Matrix 

 Constant SAC 

Step 1 Constant 1.000 -.957 

SAC -.957 1.000 

 
 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES RFS 

  /METHOD=ENTER EAC 

  /PRINT=CORR 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 
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Logistic Regression 
 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 65 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 65 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 65 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

 

 

Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

.00 0 

1.00 1 

 

Block 0: Beginning Block 
 

Classification Tablea,b 
 

Observed 

Predicted 
 

RFS Percentage 

Correct 
 

.00 1.00 

Step 0 RFS .00 0 26 .0 

1.00 0 39 100.0 

Overall Percentage   60.0 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is .500 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant .405 .253 2.565 1 .109 1.500 

 

Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 0 Variables EAC 6.059 1 .014 

Overall Statistics 6.059 1 .014 
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Block 1: Method = Enter 
 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 6.187 1 .013 

Block 6.187 1 .013 

Model 6.187 1 .013 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 81.305a .091 .123 

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter 

estimates changed by less than .001. 

 

Classification Tablea 
 

Observed 

Predicted 
 

RFS Percentage 

Correct 
 

.00 1.00 

Step 1 RFS .00 11 15 42.3 

1.00 3 36 92.3 

Overall Percentage   72.3 

a. The cut value is .500 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a EAC 3.190 1.363 5.476 1 .019 24.283 

Constant -1.934 1.029 3.531 1 .060 .145 

a. Variable(s) entered on step 1: EAC. 

 

Correlation Matrix 

 Constant EAC 

Step 1 Constant 1.000 -.966 

EAC -.966 1.000 

 
 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES RFS 

  /METHOD=ENTER MAC 

  /PRINT=CORR 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 
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Logistic Regression 
 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 65 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 65 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 65 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

 

Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

.00 0 

1.00 1 

 

Block 0: Beginning Block 
 

Classification Tablea,b 

 

Observed 

Predicted 

 
RFS Percentage 

Correct 
 

.00 1.00 

Step 0 RFS .00 0 26 .0 

1.00 0 39 100.0 

Overall Percentage   60.0 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is .500 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant .405 .253 2.565 1 .109 1.500 

 

 

Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 0 Variables MAC 1.129 1 .288 

Overall Statistics 1.129 1 .288 
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Block 1: Method = Enter 
 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 1.123 1 .289 

Block 1.123 1 .289 

Model 1.123 1 .289 

 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 86.369a .017 .023 

a. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter 

estimates changed by less than .001. 

 

 

Classification Tablea 

 

Observed 

Predicted 

 
RFS Percentage 

Correct 
 

.00 1.00 

Step 1 RFS .00 3 23 11.5 

1.00 1 38 97.4 

Overall Percentage   63.1 

a. The cut value is .500 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a MAC -.108 .103 1.105 1 .293 .897 

Constant 1.209 .810 2.229 1 .135 3.349 

a. Variable(s) entered on step 1: MAC. 

 

Correlation Matrix 

 Constant MAC 

Step 1 Constant 1.000 -.949 

MAC -.949 1.000 
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Descriptives 
 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 

Error 
Statistic 

Std. 

Error 

IAC 65 .00 1.00 .6708 .37446 -.957 .297 -.547 .586 

SAC 65 2.00 7.00 4.2769 1.36368 .621 .297 -.721 .586 

EAC 65 .25 1.00 .7420 .20857 -.683 .297 .056 .586 

MAC 65 4.00 16.00 7.3692 2.49731 .955 .297 .821 .586 

RFS 65 .00 1.00 .6000 .49371 -.418 .297 -1.884 .586 

Valid N 

(listwise) 
65         

 
 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=IAC SAC EAC MAC RFS 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Correlations 

Correlations 

 IAC SAC EAC MAC RFS 

IAC Pearson Correlation 1 -.007 .298* .038 .666** 

Sig. (2-tailed)  .959 .016 .762 .000 

N 65 65 65 65 65 

SAC Pearson Correlation -.007 1 .102 .066 .260* 

Sig. (2-tailed) .959  .417 .602 .037 

N 65 65 65 65 65 

EAC Pearson Correlation .298* .102 1 .112 .305* 

Sig. (2-tailed) .016 .417  .376 .013 

N 65 65 65 65 65 

MAC Pearson Correlation .038 .066 .112 1 -.132 

Sig. (2-tailed) .762 .602 .376  .295 

N 65 65 65 65 65 

RFS Pearson Correlation .666** .260* .305* -.132 1 

Sig. (2-tailed) .000 .037 .013 .295  

N 65 65 65 65 65 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 


