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 شكر وتقدير

 ولعظيم كوجه لجالل ينبغي كما الحمد لك بر  يا الصالحات، تتم وجالله هتز بع اّلذي هلل الحمد    

 ولثوابه   نماءً  ه  ولفضل رجاءً  ُحبه  لو  قضاًء، ولحّقه   ءً أدا لُشكره   حمًدا العالمين، بر  هلل الحمد سلطانك،

ونس عليان ي، ويطيب لي وانا في نهاية انجازي للبحث بالشكر والتقدير الى المشرف الدكتور )عطاءً 

ماهي  بدها لتكون علىالرسالة والمالحظات القيمة التي إنجاز هذه لجهوده المبذولة في إ الشوبكي(

ري عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته، كما اتقدم بالشكر الجزيل الى الكادر عليه االن، وأسأل البا

التدريسي لقسم المحاسبة والتمويل في جامعة الشرق االوسط لما قدموه من علم وجهد بكل إخالص 

واخص بالذكر الدكتور محمد النعيمي والدكتور محمد  حسناتهم ميزان في يجعلها ان الباري أسأل

سامر دحيات، الدكتور عبد الرحيم القدومي، الدكتور ابراهيم القاضي، الدكتور علي  مطر، الدكتور

كر واتقدم بالش .، الدكتور حازم الخطيب.الجعارات، الدكتور اسماعيل احمروالاليذ، الدكتور خالد 

 علمية،ال اإلرشاداتوالتقدير الى عمادة الدراسات العليا لجهودهم المبذولة في تقويم الرسالة من خالل 

 والتقدير والشكر .الهاشمية االردنية المملكة في العراقية الثقافية الملحقية الى والتقدير بالشكر واتقدم

 غايتها حقيقوت الرسالة تقويم في والقيمة المبذولة لجهودهم المناقشة لجنة واعضاء رئيس السادة الى

تسجل وسط واخص الشكر دائرة القبول والوالشكر والتقدير لكادر الموظفين في جامعة الشرق اال .علميا

نبي جميع االصدقاء الذين وقفوا ج الشكر والتقدير الى وكذلك موظفي المكتبة العلمية في الجامعة.

صديق الدراسة وكان سندا لي مصطفى ذياب الكيالي.  واخيرا واخص بالذكر  طيلة سنوات الدراسة

ن نه ذاكرتي بلدي العراق مهد الحضارة أسأل اهلل اليكون مسك الختام الشكر والتقدير الى من ال تخو 
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 الملخص 

لدراسة الى بيان أثر نظام الرقابة الداخلية على جودة التقارير المالية في شركات هدفت هذه ا    

مع الدراسة من شركات صناعة تة المدرجة في بورصة عمان. وتكون مجصناعة األدوية األردني

اما عينة  ،( شركات6( والبالغ عددها )9316األدوية االردنية المدرجة في بورصة عمان لسنة )

 التدقيق جانل ورؤساء الداخلي التدقيق لجنان واعضاءوالمحاسبين ملت المدراء الماليين الدراسة فقد ش

لبالغ ا االدوية المدرجة في بورصة عمانصناعة العاملين في شركات  الداخليين ينمدققالو  الداخليين

ل ك تم استخدام المنهج الوصف التحليلي إضافة الى استخدامولتحقيق اهداف الدراسة  .(61عددهم )

 فرضيات الدراسة. الختبارمن تحليل االنحدار البسيط المتعدد وتحليل المسار 

وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج أبرزها, وجود تأثير ذي داللة إحصائية للبيئة الرقابية    

 يوالمعلومات واالتصاالت على جودة التقارير المالية في شركات صناعة األدوية األردنية المدرجة ف

للبيئة الرقابية  إحصائية داللة ذي تأثير(. ووجود ≥ α 0.00)  بورصة عمان عند مستوى داللة

مة في شركات االدوية االردنية ءوالمعلومات واالتصاالت على جودة التقارير المالية من حيث المال

للبيئة  إحصائية داللة ذي تأثير. ووجود (≥ α 3.35)  المدرجة في بورصة عمان عند مستوى داللة



 ل
 

 

ة في شركات صناعة االدوية االردني تمثيل الصادقالتقارير المالية من حيث ال ةعلى جود الرقابية

 .(α  ≥0.00)  المدرجة في بورصة عمان عند مستوى داللة

تفعيل دور لجان التدقيق الداخلي كونها تلعب دورا هاما في الى ضوء هذه النتائج اوصت  علىو     

 في التقارير المالية من خالل دراسة تلك التقارير قبل ةالداخلية وتحقيق الجودنظام الرقابة تحقيق 

 واالشراف على نتائج االعمال. لإلدارةرفعها 

ية صناعة األدو قطاع نبذة عن  ،جودة التقارير المالية ،نظام الرقابة الداخليةالكلمات المفتاحية: 

 .األردني
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ABSTRACT 

    This study aimed to demonstrate The Impact of the Internal Control System on the 

Quality of Financial Rreports in Jordanian pharmaceutical companies listed on the 

Amman Stock Exchange. The study population consisted of Jordanian pharmaceutical 

companies listed on the Amman Stock Exchange for the year (2016) of (6) companies, 

the study sample included financial managers, accountants and members of the internal 

audit committees and heads of  Internal audit committees and internal auditors Working 

in pharmaceutical companies listed on the Amman Stock Exchange's (61) personal. To 

achieve the objectives of the study were used analytical descriptive method in addition of 

both multi-simple regression analysis and path analysis to test the hypotheses of the 

study.                         

   The study was reached a number of results: there is a significant impact for Control 

environment, Information and Communication on quality of financial reports in Jordanian 

pharmaceutical companies listed on the Amman Stock Exchange at level (α ≤ 0.05). There 

is a significant impact for Control environment, Information and Communication on 

quality of financial reports from where relevance in Jordanian pharmaceutical companies 

listed on the Amman Stock Exchange at level (α ≤ 0.05). There is a significant impact for 

Control environment, Information and Communication on quality of financial reports 

from where reliability in Jordanian pharmaceutical companies listed on the Amman Stock 

Exchange at level (α ≤ 0.05).                                                                                            



 ن
 

 

    In light of these findings the study recommended that the financial reports will be more 

accurate the important role of internal audit committees is to be activated. The aim is to 

achieve an internal control system and reach to best quality of financial reports.  As these 

reports, need to be reviewed and results of businesses organized before submitting them 

to the management.                                                                                                     

Key words: internal control system, financial reporting quality, Brief for Jordanian 

pharmaceutical industry.                                                                                                                                                             
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 األول الفصل

 وأهميتها لدراسةا خلفية

 مقدمة(: 1-(1

تمرارية  عمال وتطبيق مبدأ االساصبحت الشركات في العصر الحديث تهتم بالتوسع بنطاقات اال    

ال عندما وهذا ال يتم ا ،المجاالت التكنلوجية واالقتصادية واالجتماعية مختلف مواكبة التطورات فيو 

ابة ويعد نظام الرق ،ط التي تضعها االدارةتتوفر لدى الشركات قاعدة عمليات تنطلق منها الخط

الداخلية الجوهر االساسي لسير وتنظيم اعمال الشركات وتحقيق ما تطمح اليه من رؤى واهداف 

كونه نظام يساعد في المحافظة على االصول من الهدر والضياع ورفع الكفاءة االنتاجية وجذب 

 المالية الصادرة عنها. حة في التقاريرضاالمستثمرين من خالل عكس معلومات و 

أدى التقدم االقتصادي والتكنولوجي إلى ظهور المشروعات الكبيرة في كافة الصناعات واشتداد    

المنافسة وهذا بدوره عزز االهتمام بالرقابة الداخلية باعتبارها نظاما يساعد إدارة الشركات بتحقيق 

. وقد أثبتت األزمات (101، ص2012العزب، و داف المرسومة لعملياتها)النظمي، الخطط واأله

دور نظام الرقابة الداخلية الفعال للشركات ومدى اثر الرقابة الفعالة على أدائها  أهمية المالية على

لمتمثلة ا وجعل تقاريرها أكثر دقة وموثوقية بعكس الشركات العمالقة األخرى التي كانت إمكانياتها

مقاومة ل الل السياسات واالجراءات التي تضعها الشركةبخلق بيئة رقابية يمتثل لها العاملين من خ

 2013( )القرني،Enronاألزمات ضعيفة جدا في ذلك الوقت وقد تسبب في انهيارها مثل شركة )

ويعتبر نظام الرقابة الداخلية هو احد االنظمة التي تؤثر على اداء المنظمة, وانها تلعب دورا حيويا  (.

لمؤسسات. وانها شرط مسبق واساسي لنجاح العمليات وهي مفهوم في تحقيق الهدف الذي تقصده ا
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واسع تشمل جميع الضوابط المتعلقة باإلدارة االستراتيجية والعملية اإلدارية، واألنشطة التجارية 

 .(Vijayakumar, Nagaraja :2012)التجارية  األعمال ليشمل تنظيم تتوسع والعمليات

 الرقابة في ضعف وجود وان للشركة، مهمة هي لداخليةا الرقابة ان Tseng (2007)ويشير   

 المال راس كلفة من تزيد والتي للمستثمرين المقدمة المعلومات خطر في إلى زيادة يؤدي قد الداخلية

 لعملياتا زيادة المعلنة، االرباح في مقصود غير او مقصود كان سواء التحيز في الزيادة للشركة،

 االرباح بكس في الشركة على ضرر تشكل والتي التجارية للعمليات الناجحة غير او الفعالة غير

 قيمتها.و  وضعها تدهور الى يؤدي قد لشركاتا في الداخلية الرقابة نظام ضعف ان كما ،باستمرار

 حتت مضوي شامل نظام فهو شركة أي عمل من يتجزأ ال جزءا أصبح الداخلية الرقابة نظام إن   

 واإلداري الماليو  المحاسبي الرقابي بالنظام المتمثلة المهمة الفرعية لرقابيةا األنظمة من العديد مظلته

 لذلك ماليةال تقاريرها في وشفافية لجودة تسعى كانت أذا به العمل ملزمة الشركات أصبحت لذلك

 يف لثقلها العصور مدى على مهمة شركات وهي األدوية صناعة مجال في العاملة الشركات هناك

 المتدرجة دةالزيا وكذلك عليها السوق أنظار واتجاه والعالمية المحلية المستويات كافة وعلى المجتمع

للدور الذي يلعبه في حماية اصول الشركات ومنع  لنظام رقابيلمما يجعلها اكثر حاجة  باالستثمار

 التقارير ةودج على الداخلية الرقابة نظام اثر لبيان الحالية الدراسة جاءتالطرق غير المشروعة وعليه 

 .االردنية المدرجة في بورصة عمان األدوية صناعة شركات في المالية
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 الدراسة مشكلة(: 1-2)

 تطمح ما الى والوصول بالمؤسسات للنهوض المهمة المقومات احدى الداخلية الرقابة نظام يعتبر    

 األدوية اعوقط عام بشكل الصناعات قطاع في الشديدة المنافسة ظل في خاصة. المؤسسات تلك اليه

 خاصةو  المنافسة تلك ضمن مكانها تعزيز على األردنية األدوية شركات مقدرة ومدى خاص بشكل

 .الدول مختلف بين والخدمات السلع انتقال في التوسع ظل في

 بعض وحدوث اإلدارة بسوء المتمثلة والمشكالت التحديات بعض الخاصة الشركات وتواجه   

 لتحقيق ويةالسن تقاريرها في والبيانات المعلومات في وتالعب إدارية أو مالية كانت سواء التجاوزات

 تقبليينالمس للمستثمرين مضللة معلومات واعطاء له المخطط عن خروج يعتبر ما وهو معين مكسب

م ضعف التشريعات الرقابية الذي يساه وكذلك ،بهم الخاصة القرارات اتخاذ يتم اساسها على التي

لسلطة لخدمة اهداف شخصية، وأن وتيرة تلك األعمال تكون اكبر في الشركات الخاصة بأستغالل ا

نتيجة السيطرة الفردية على اتخاذ القرارات حتى على مستوى الشركات المساهمة العامة التي من 

المفترض ان تخضع لتشريعات وانظمة ربما تجعلها تكسب قوة قانونية لكن تكون بنودها غير مطبقة 

 ضعف الرقابة من الجهات المعنية او المساهمين في الشركات المساهمة العامة. نتيجة ل

 :اآلتي الرئيس السؤال بإثارة الحالية الدراسة مشكلة تمثيل يمكن وعليه

 اعةصن شركات في أبعادهاب المالية التقارير جودة على أبعادهب الداخلية الرقابة نظام اثر ما 

 عمان؟ ورصةب في المدرجة األردنية األدوية
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 الدراسة أهداف(: 3-(1

 ،الرقابية النشطةا ،الرقابية البيئة) بأبعادها الداخلية الرقابة نظام اثر معرفة إلى الدراسة هذه تهدف    

 المالية التقارير جودة على( والضبط المراقبة ،واالتصاالت والمعلومات ،المخاطر تقييم

 ن.عما ةبورص في المدرجة األردنية األدوية صناعة ركاتش في( تمثيل الصادقوال المالءمة)بأبعادها

 صياغة االهداف االتية: وعليه تم

 ،الرقابية نشطةاأل، الرقابية البيئة) مجتمعة أبعادهب الداخلية الرقابة نظام تطبيق اثر الى التعرف 1.

عديها بب يةالمال التقارير جودة على والضبط( المراقبة ،واالتصاالت المعلومات ،المخاطر تقييم

 .عمان بورصة في المدرجة األردنية األدوية صناعة شركات في( تمثيل الصادقوال المالءمة)

 ،الرقابية نشطةاأل ،الرقابية البيئة) مجتمعة بأبعادهالداخلية  الرقابة نظام تطبيق اثر الى التعرف. 2

 خاصية جودبو  المالية قاريرالت جودة على والضبط( المراقبة ،واالتصاالت المعلومات ،المخاطر تقييم

 .عمان بورصة في المدرجة األردنية األدوية صناعة شركات المعلومات في مالءمة

، الرقابية نشطةاأل، الرقابية البيئة) مجتمعة بأبعاده الداخلية الرقابة نظام تطبيق اثر الى التعرف. 3

 خاصية جودبو  المالية التقارير ةجود على والضبط( المراقبة ،واالتصاالت المعلومات ،المخاطر تقييم

 .عمان بورصة في المدرجة األردنية األدوية صناعة شركات المعلومات في التمثيل الصادق

 

 

 



6 
 

 

 الدراسة أهمية(:1-4)

 يةاالساس الدعائم من يعد الذي الداخلية الرقابة نظام اهمية معرفة خالل من الدراسة أهمية تنبع

 ة على شركات األدوية االردنية لما تلعبه هذه الشركات من أهمية وجاءت الدراس. االقتصادية للوحدات

 من ةالدراس اهمية تلخيص ويمكنفي دعم األقتصاد الوطني وكذلك حاجة المجتمع الى هذا القطاع 

 :اآلتي خالل

 ودةج على الداخلية الرقابة نظام أثر تحديد خالل من االهمية غاية في موضوعا تناولت كونها. 1

 ،لعالجيةا للسياحة مقصدا اصبح االردن وان خصوصا .الدوائية الصناعات قطاع في المالية التقارير

 رادو  القطاع لهذا يصبح ان الى ادى مما بشكل الصناعات تلك ونمو تطور الى دفع الذي االمر

 (.2008 ،المالية لألوراق الوطنية المحفظة) االخرى الصناعية القطاعات بين من مهما تصديرياً 

 خالل من ةالدوائي الصناعات شركات قبل من كبير بشكل الدراسة هذه نتائج من االستفادة مكني. 2

 لتالعبا عمليات من يقلل قد مما المالية التقارير جودة على الداخلية الرقابة نظام اثر على التعرف

 .عنها الصدارة التقارير تحتويها التي المالية والمعلومات البيانات في

 تنعكس قد يوالت الشركات لتلك المالية للتقارير تمثيل الصادقال دعم في الدراسة هذه تساهم قد. 3

 سمعة ينتحس الى تؤدي وبالتالي العالقة ذات االطراف وكافة المستثمرين ثقة على ايجابي بشكل

 .السوق في الشركات تلك
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 وفرضياتها الدراسة أسئلة(: 1-5)

 األسئلة اغةصي تم ،لها المحدد لألهداف ووفقاً  المشكلة في طرحه تم الذي الرئيس للسؤال استنادا  

 :اآلتية

 ،المخاطر تقييم ،الرقابية األنشطة ،الرقابية البيئة) مجتمعة بأبعاده الداخلية الرقابة نظام يؤثر هل. 1

 الصناعات تشركا في ببعديها المالية التقارير جودة على( والضبط المراقبة ،واالتصاالت المعلومات

 ؟ عمان بورصة في المدرجة األردنية دوائيةال

 المعلومات ،لمخاطرا تقييم، الرقابية األنشطة، الرقابية البيئة) بأبعاده الداخلية الرقابة نظام يؤثر هل. 2

 ركاتش في المعلومات مةءمال حيث من المالية التقارير جودة على والضبط( المراقبة ،واالتصاالت

 ؟ عمان بورصة في المدرجة األردنية الدوائية الصناعات

 المعلومات، لمخاطرا تقييم ،الرقابية األنشطة ،الرقابية البيئة) بأبعاده الداخلية الرقابة نظام يؤثر هل. 3

 في معلوماتلل التمثيل الصادق حيث من المالية التقارير جودة على( والضبط المراقبة ،واالتصاالت

 ؟ عمان بورصة في ةالمدرج األردنية الدوائية الصناعات شركات

 سيجرى التي رئيسية فرضيات عدة صياغة تم نموذجهااو  الدراسة اسئلة على باالعتماد وعليه    

 :اآلتي النحو على وذلك خاللها من والتوصيات النتائج واستخالص اختبارها
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 :األولى الرئيسة الفرضية

Ho.1 :األنشطة  ،مجتمعة )البيئة الرقابة بأبعاده ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظام الرقابة الداخلية

 عديهابالمراقبة والضبط( على جودة التقارير المالية ب ،المعلومات واالتصاالت ،تقييم المخاطر، الرقابية

 (.α ≤ 0.05في شركات الصناعات الدوائية األردنية المدرجة في بورصة عمان عند مستوى داللة )

 الثانية: الرئيسية الفرضية 

Ho.2 :النشطةا ،الرقابية البيئة) بأبعاده الداخلية الرقابة لنظام إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال 

 من لماليةا التقارير جودة على( والضبط المراقبة ،واالتصاالت المعلومات ،المخاطر تقييم ،الرقابية

 اللةد مستوى عند عمان بورصة في المدرجة األردنية الدوائية الصناعات شركات في مةءالمال حيث

(α ≤ 0.05  .) 

 الثالثة: الرئيسية الفرضية

Ho.3 :النشطةا ،الرقابية البيئة) بأبعاده الداخلية الرقابة لنظام إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال 

 من لماليةا التقارير جودة على( والضبط المراقبة ،واالتصاالت المعلومات ،المخاطر تقييم ،الرقابية

 مستوى ندع عمان بورصة في المدرجة األردنية الدوائية الصناعات شركات في تمثيل الصادقال حيث

 (.α ≤ 0.05) داللة
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 الدراسة أنموذج(: 1-6)

 يةالداخل الرقابة نظام مستقلال متغيرال من يتكون والذي الدراسة أنموذج( 1-1) الشكل يوضح    

، المراقبة واالتصاالت المعلومات المخاطر، تقييم الرقابية، األنشطة الرقابة، بيئة: )التالية بأبعاده

 (.ل الصادقتمثيال مة،ءالمال: )التالية بعديهاب المالية التقارير جودة هو تابعال متغيرالو ( والضبط

 

 

 أنموذج الدراسة( 1-1الشكل )

 المصدر: تصميم النموذج من إعداد الباحث، باالستناد إلى الدراسات اآلتية:

 (. karagiorgos et.al, 2011) and (August-Crook, 2009)ل: أبعاد المتغير المستق

 .() (Biddle, Hilary & Verdi,  2009  2013السعبري: ،مردان(أبعاد المتغير التابع: 

 المتغير المستقل 

 المتغير التابع 
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 الدراسة حدود(: 1-7)

 .2016 العام من األول النصف لخال الدراسة هذه ستجري: الزمنية الحدود

 .األردنية وائيةالد الصناعات شركات: المكانية الحدود

المدراء الماليين والمحاسبين واعضاء لجان التدقيق ورؤساء لجان التدقيق الداخليين  :البشرية الحدود

 .األردنية يةدو األ صناعة شركات فيوالمدققين الداخليين 

 

 الدراسة محددات(: 1-8)

رض طروحة لغالعاملين في الشركات لإلجابة عن بعض االسئلة الم قبل من االستجابة ضعف. 1

 مما دفع الباحث استبعاد االستبانات التي وردت ناقصة المعلومات. ،الدراسة

 في نوالعاملو ، البحث عينة في المشمولة الشركات بعض في الداخلي التدقيق لجان وجود عدم. 9

 .الدراسة هذه في المستهدفة الفئات أحد هم الوظيفة تلك
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 (1-9): مصطلحات الدراسة

الداخلية بةالرقا نظام  - 
الرقابة الداخلية انها جميع  Committee of Sponsoring Organizations(COSO) تعرف   

الوسائل واالجراءات التي تستخدمها المنشأة لحماية اصولها وموجوداتها والتأكد من صحة ودقة 

، 9314 ،)الوردات  ةالبيانات المحاسبية واالحصائية لرفع الكفاءة االنتاجية في الشركة وتحقيق الفاعلي

 .(010ص

تتضمن السياسات واالجراءات التي تعكس توجهات االدارة العليا ومجلس االدراة حول : الرقابية البيئة

الرقابة وأهميتها بالنسبة للشركة، وتشكل القاعدة االساسية والمضلة لباقي المكونات الرقابية االخرى 

 (.9319)أمين، 

ت واالجراءات التي تساعد على ضمان تنفيذ توجيهات االدارة واتخاذ هي السياسا :الرقابية النشطة

 ,Edward االجراءات الالزمة للتصدي للمخاطر وتحقيق االهداف التي وضعتها المنشأة مسبقا

2011).) 
هو تحديد المخاطر التي تواجه المنشأة ومن ثم تحليلها واسباب حدوثها وتقييم  :المخاطر تقييم

 .(Saidin, 2013)تأثيرها على البيانات المالية درجة خطورتها ومدى

هي عملية تحديد وتوصيل المعلومات المالئمة بشكل مناسب لجميع االطراف  :والتصالت المعلومات

 .((Saidin, 2013في المنشأة وضمن اطار زمني من اجل تحقيق اهداف التقارير المالية

ل األدارة من قب الداخلية الرقابة مكونات مختلفلوالمستمر  الدوري لتقييما هي المراقبة والضبط:-

 لمطلوبا والتحديث التطوير إلجراء الحاجة وتحديد المطلوب، بالشكل تعمل كانت إذا فيما لتحديد

 (.2014، مدهون)الوتحديد مواطن الضعف في النظام الرقابي المتبع
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 جودة التقارير المالية -

لتدفقات النقدية اباالنشطة التشغيلية و مليات المؤسسة والمتمثلة الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بع    

ك ومدى استفادة المستثمرين من تلوكافة المعلومات الخاصة بالمؤسسة المتوقعة من تلك العمليات 

 .(Biddle, Hilary & Verdi:  2009)المعلومات

 مةءالمال-

 تكون نالمالئمة أ International Accounting Standards Board(IASB)يعرف    

 خالل من يهعل تأثيرها وبالتالي اتخاذه، سيتم الذي بالقرار صلة على المعروضة المالية المعلومات

 واتخاذ ابقاس تقييمه تم ما تصحيح أو والمستقبلية، والحالية الماضية لألحداث المستخدمين تقييم

 (.9319)الجعارات،  ذلك على بناء القرارات

 تمثيل الصادقال-

وان ال تحتوي على اخطاء  كاملةان تكون المعلومات المحاسبية المعروضة في التقارير  هي   

 .((Adrian-Cosmin, 2015وبعيدة عن التحيز وتمثل بدقة ما تريد تمثيله
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 الفصل الثاني 

 دب النظري والدراسات السابقةاأل

 

 (: المقدمة6-0)

 (: نظام الرقابة الداخلية6-6)

 عالقة بين نظام الرقابة الداخلية ولجان التدقيق(: طبيعة ال6-3)

 (: جودة التقارير المالية6-4)

 دور جودة التقارير المالية في رفع كفاءة الستثمار(: 6-5)

 قطاع صناعة األدوية الردني.نبذة عن (: 6-2)

 والجنبية العربية السابقة الدراسات(: 6-7)

 ات السابقةالدراسة الحالية عن الدراس ما يميز(: 6-8)
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 الفصل الثاني 

 النظري والدراسات السابقة األدب

  (: المقدمة0-(2

 قانون اصدار بعد ظهر كمفهوم الداخلية الرقابة نظام انPalanisamy ((2015يشير     

 ضرورة على اشار القانون ،1977)) عام االمريكية المتحدة للواليات الفاسدة االجنبية الممارسات

 يسمح بما اناتالبي وتسجيل المعامالت تنفيذ عن ضمانات لتوفير فعال رقابي بنظام الشركات التزام

 Committee of Sponsoring وتعتبر. عموما المقبولة المحاسبية للمبادئ وفقا مالية تقارير بأعداد

Organizations(COSO) المحاسبة جمعية) من وتتكون المؤسسات رعايةب خاصة لجنة وهي 

 ،الداخليين نالمدققي ومعهد ،الماليين المدراء معهد ،القانونيين للمحاسبين االمريكي عهدالم ،االمريكية

 االخالقياتو  التنفيذية والوحدات لإلدارة االرشادات لتقديم مكرسة وهي( للمحاسبين الوطنية والرابطة

 وحاالت مخاطرال ألداره الخاصة والمشاريع لألنشطة الداخلية والرقابة المؤسسات في العمل ترافق التي

 .المالية التقارير واعداد واالحتيال الفساد

 ,وفعالة منظمة بطريقة اعمالها تسيير في ترغب شركة اي ان Chauvidul (2002) ويشير    

نتاج  ،على تقارير مالية نزيهة وصادقةمن اجل الحصول  بها موثوق مالية المحاسبية معلومات وا 

 الذي القصور نم للحدزم بها القائمين على االنشطة التشغيلية يلت الضوابط بعض إلى حتاجت فأنها

الصول حماية ا هي اساسية وظائف تؤدي انها الرقابة الى وينظر ،االشخاص من العديد يستخدمه قد

  . المنشآت في الموظفين سلوكيات ضمان علىمن الضياع وتنجب المؤسسة المخاطر وتساعد
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 ل بحماية كما في بداية تأسيسه المتمثنظام وقائي  يعتبرم يعد خلية لوبالتالي ان نظام الرقابة الدا    

 ءمؤشر لقياس األدااصبح االصول من الضياع ومنع حاالت الغير مشروعة كالفساد والغش بل 

ومر هذا النظام بمراحل عديدة ستذكر الحقا نتيجة للتقدم في كافة  ،وكفاءة العاملين في المؤسسات

والتكنلوجية وتوسع المجتمعات وحاجة المؤسسات لهذا النظام بشكل كبير المجاالت االقتصادية 

تيجة ن الذي تعيشه المنطقة بشكل عام واالردن خصوصابين الشركات لمعايشة الوضع التنافسي 

تاح على واالنف المصنعة للدواء على الخبرات والكفاءات العلمية االردنيةوخصوصا اعتماد الشركات 

ا من المؤسسات على جودة تقاريره لي البد ان تنعكس نتائج اعمال ذلك النظام في. وبالتادول العالم

اجل جذب اكثر عدد من المستثمرين وتصوير نتائج اعمالها بما يعكس ثقة المستخدمين لتلك التقارير 

 .وثقة السوق الذي تعمل فيه

ي والدور الذي يلعبه ف جاء الفصل الحالي ليناقش المفاهيم االساسية لنظام الرقابة الداخلية   

خاصة وكذلك يناقش الفصل المفاهيم ال ،المؤسسات المطبقة لهذا النظام وما ينتج عنه وما يعيق عمله

مصداقية, لها لتكون اكثر مالئمة و هبجودة التقارير المالية وما تتضمنه تلك التقارير من خصائص تؤ 

 السابقة. والدراسات السابقة وما يمز الدراسة الحالية عن الدراسة

 

 

  (: نظام الرقابة الداخلية6-6)

يث حوالتعاريف الخاصة بالنظام نظام الرقابة الداخلية نوضح المفاهيم  صلب قبل الدخول الى    

 التي األجزاء من مجموعة ( النظام انه2013 ،الشنطي)تتعدد هذه المفاهيم تبعا لتوسعه ويعرف

 ف النظاممعينة. بينما عر  أهداف أو لتحقيق هدف بيئتها ومع البعض بعضها مع تتكامل و تتفاعل

ظام الذي وبينها وبين الن ،انه مجموعة من االجزاء والنظم الفرعية التي تتداخل بين بعضها البعض
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يضمها التي يعتمد كل جزء منها على االخر في تحقيق االهداف التي يسعى اليها هذا النظام 

تكون من عدة مكونات تساعده على اداء عمله بطريقة ان كل نظام البد ان ي 2012). ،الكلي)علي

وتتمثل بالمفردات  :المدخالت (1)هي:  2009) ،الداية)يحددها منتظمة وهذه المكونات التي 

وهي مجموعة  :والمعالجة( 9) .والمعطيات المدخلة في النظام ألغراض المعالجة ووصف االحداث لها

وهي نتائج عمل النظام التي  :والمخرجات( 0) .المدخالت العمليات الحسابية التي يتم اجرائها على

وتتمثل بالتحقق من النتائج والمعلومات التي تم التوصل اليها ومدى  :والمراقبة( 4). تم التوصل اليها

هي اداة تسير انشطة النظام وتعمل  :والتغذية العكسية( 5) .الخطط واالهداف الموضوعة عتوافقها م

 تصحيحه.على تقييم النتائج و 

ويرى الباحث ان هناك عالقة مكملة ومترابطة بين الرقابة والنظام حيث ان الرقابة الناجحة تعتمد    

لوجي في المؤسسة والتي تكون االدارة هي و على قوة النظام المتبع سواء كان مادي او بشري او تكن

 المسؤولة على توفير ذلك النظام.

 وم واسع وتتعدد اآلراء والمنظمات في توضيح هذا المفهوم وكاالتي:اما نظام الرقابة الداخلية فهو مفه  

- Committee of Sponsoring Organizations(COSO, 2013) هي عملية يقوم بها :

مجلس االدارة والهيئة االدارية وغيره من االفراد ويتم تصميمها لتقديم تأكيد معقول حول تحقق المؤسسة 

االمتثال و  وق بهاموث واعداد التقارير وحماية االصول من الضياع التشغيلية ألهدافها المتعلقة بالعمليات

 .الى القوانين الموضوعة من قبل االدارة

- American Institute of Certified Public Accountants(AICPA, 2014) هي عملية :

سة من م في المؤسيتم تنفيذها من خالل خطة تضعها االدارة وموظفين اخرين, والقائمين على الحك
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وتتمثل تلك  ،اجل توفير تأكيد معقول بتحقيق االهداف المتعلقة بمصداقية التقارير المالية للشركة

االهداف بالخطط والسياسات واالجراءات والتصميم المنظمي واالمن المادي لجميع اجزاء عملية الرقابة 

 الداخلية.

-Wilford (2012)يب والتدابير المعتمدة والمنسقة مع رجال : خطة تضعها الشركة وكافة االسال

 ،غيليةوتعزيز الكفاءة التش ،والتحقق من دقة وموثوقية البيانات المحاسبية ،االعمال لحماية أصولها

 وتشجيع االلتزام بالسياسات االدارية المنصوص عليها.

كن من اإلدارة لتتم (: النظام الكلي للرقابة المالية وغير المالية على حد سواء تضعه9314العبادي)-

االستمرار في تنفيذ مهامها بأسلوب منظم وحماية موجوداتها قدر اإلمكان وضمانها فضال عن دقة 

سجالتها المحاسبية وموثوقيتها وكذلك الرقابة على تحسين الكفاية التشغيلية وضمان االلتزام بالسياسات 

 واإلجراءات اإلدارية.

رقابة الداخلية بأنه احد الوسائل الهامة للحد من ظاهرة الفساد (: عرف نظام ال2012البكوع, احمد) -

المالي واإلداري كما إن هذه النظم تسعى لتحيق األهداف المرسومة في مختلف الوحدات االقتصادية 

 في المؤسسة.

بأنه نظام رقابي شامل ينظم إعمال المنشاة ويسيرها بالشكل الصحيح بهدف الحفاظ  :2010)مهدي )-

لها وضمان دقة المعلومات في سجالتها مما يساعدها على االعتماد عليها قدر المستطاع على أصو 

 لتتعدى المسائل المالية والمحاسبية إلى حماية أصول المنشأة.

اءات مجموعة الخطط واالجر ان نظام الرقابة الداخلية "وباالستناد الى المفاهيم اعاله ويرى الباحث     

وبإشراف المسؤولين الكبار واالدارة من اجل حماية اصول المنشأة من  الموضوعة من قبل الشركات
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وتجنب المخاطر التي تواجه المؤسسة ووضع الطرق واالساليب الكفيلة لمعالجة تلك  سوء االستخدام

من معلومات تتض المخاطر وتجنب حاالت الخروج عن القوانين للوصول الى تقارير مالية اكثر شفافية

التشغيلية والتمويلية والتدفقات النقدية بما يرضي المستثمرين ويساعدهم على اتخاذ  عن كافة االنشطة

  ."قرارات موثوقة

 ،بان)الغعليه االن ويوضح  ما هوقد مر نظام الرقابة الداخلية بمراحل متعددة ليصبح على و     

ه حور االهمية لوالتي بينت م( خمسة مراحل للتطور الذي مرت به الرقابة الداخلية  2010هلدني:

 وهي كاالتي:من قبل الشركات 

 الضياع من نقديةال علىوتتمثل بالمحافظة  للرقابة الضيق المفهوم تتضمنمرحلة الرقابة الشخصية: -

 .يةوالفرد الصغيرة الشركات في تطبق وكانت االخرى االصول باقي لتشمل وامتدت والسرقة

 ملياتهاوع نشاطاتها في وزيادة الشركات حجم في نمو المرحلة هذه شهدت: الضبط  الداخليمرحلة -

 لوسائلا مجموعة ليشمل الداخلية الرقابة مفهوم في تطوير اقتضى وهو, الجغرافي نطاقها واتساع

 لدقةا لضمان االخرى واالصول النقدية حماية اجل من االقتصادية الوحدة تتبناها التي واالجراءات

 .فاترالد في المثبتة والعمليات المحاسبية

 إلرساء اعدةق وشكلت الداخلية الرقابة بمفهوم طفرة المرحلة هذه تضمنتالنتاجية:  الكفاءة مرحلة-

 لتشمل اهدافها واتساع واالدارية التنظيمية بالجوانب باالهتمام وتميزت الداخلية للرقابة الشامل المفهوم

 المتمثلة قليديةالت االهداف جانب الى نتاجيةاال بالكفاية واالرتقاء ،المتاحة الموارد استخدام كفاءة تحقيق

 .والسجالت للعمليات الحسابية الدقة وضمان المنشاة اصول على بالمحافظة
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توفر هذه المرحلة تأكيدا منطقيا بان األهداف التي تخص مرحلة تحقيق اهداف الوحدة القتصادية: -

 .الوحدة االقتصادية  سوف يتم انجازها

عملية تتأثر بإدارة الوحدة االقتصادية وبالعديد من االطراف ويتم المعينة:  مرحلة تحقق الهداف- 

 من خالل تلك العملية الحصول على تأكيد مناسب وليس مطلق فيما يتعلق باألهداف التالية:

 .الثقة بالتقارير المالية-

 .االلتزام باللوائح المالية والقوانين- 

 فاعلية وكفاءة المعلومات. -

 ل التالي مراحل تطور نظام الرقابة الداخلية :ويوضح الشك

 

 

 الشكل )  ( مراحل تطور نظام الرقابة الداخلية

 المصدر: من اعداد الباحث استنادًا الى االدبيات السابقة.

ما ا ان مراحل التطور ماهي اال دليل على اتساع نطاق نظام الرقابة الداخلية وزيادة االهتمام به    

 : )الخطيب, مسعدل التي ادت الى زيادة االهتمام بنظام الرقابة الداخلية فيوضح من ناحية العوام

 وكاالتي: العواملبعض تلك ( 121، ص2009

 (1-9الشكل )
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وهنا برز دور نظام الرقابة الداخلية كأداة للتأكد من صحة ودقة المعلومات الزيادة في حجم المنشأة  -

 .المحاسبية

 شاة بتنفيذ الخطط لتحقيق االهداف.ناالدارة العليا من قيام ادارة الم تأكد-

اشراف الدولة على المنشآت التي لها مساس بمصالح ومرافق الدولة العامة وحاجة الجهات الحكومية -

 التي لها حق االشراف الى البيانات والمعلومات والتقارير الالزمة للتخطيط القومي.

ت م بشكل شامل تفصيلي واصبححيث كانت تت ،التحول الذي طرأ على عملية تدقيق الحسابات-

 عملية تدقيق اختياري.

 التطورات التقنية واستخدام الحاسبات االلكترونية وزيادة مهمة ومسئوليات الرقابة الداخلية.مواكبة -

 ومما سبق يتضح ان نظام الرقابة الداخلية له اهمية في مساندة االدارة للوصل الى اهدافها      

 :(Jokipii ,2006) )& Novoselov , 2007لية تحقق االهداف التالية الرقابة الداخ اصبح نظامو 

اهداف خاصة بالتقارير ( 9). علية وكفاءة العمليات في المنشأةاهداف تنفيذية: تتمثل بمدى فا( 1)

االعمال التي تتوافق مع  : هياألمتثال( 0). رير الماليةالمالية: تتمثل بمصداقية المعلومات في التقا

 واللوائح المعمول بها في المنشاة.لقوانين ا

  ألن هناك خمسة اهداف لنظام الرقابة الداخلية: (171، ص2014بينما يوضح كافي)   

 .زيادة الكفاءة االنتاجيةو  توفير الحماية الالزمة ألصول المنشأة -

  .المحاسبية ودرجة االعتماد عليها توفير الدقة في البيانات -

 .سياسات االدارية والموضوعيةم بالالتحقق من االلتزا -
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  تنظيم المشروع لتوضيح السلطات والصالحيات والمسؤوليات. -

بينما في حال غياب نظام الرقابة الداخلية سيترتب عليها آثار على الشركة مما يشكل الصعوبة    

سراف في اال( 1) بعض تلك االثار ومنها: 2014)في الوصول الى اهدافها وتوضح )العقيدات, 

( 4) .الضعف في انجاز االعمال( 0) .ضياع الوقت وسوء استغالله( 9) .ستخدام الموارد الماديةا

عدم الوصول الى االهداف مما يشكل ( 6) .وتفاقمهاظهور المشكالت ( 5) .التدني في االنتاجية

 صعوبة في الحكم على فاعلية الشركة.

في توفير نظام رقابي فعال وكفوء وهي  ( العديد من الخصائص التي تساهم2011ويحدد الجويفل)   

 كاالتي:

 ية مع طبيعة نشاط المؤسسة وحجمها.. ان يتالءم نظام الرقابة الداخل1

. احداث التوازن او التناسب بين التكاليف المبذولة لتوفير نظام الرقابة الداخلية والمنافع المتوقع 2

 تدفقها للمنشأة جراء تطبيق ذلك النظام.

اف واالساليب الرقابية والمؤشرات التي يتم اعتمادها عند مقارنة النتائج الفعلية بها . وضوح االهد3

 ووضوح نظام التبليغ عن االنحرافات او الخلل عند اكتشافه.

. ان تكون الوسائل الرقابية والمعايير المستخدمة قابلة للتطوير والتعديل بما يتالءم مع التغيرات في 4

 الظروف.

الرقابة الداخلية غايته وهي منع وقوع االنحرافات واالخطاء قبل حدوثها, او اكتشافها  . ان يحقق نظام5

 في حال وقوعها.
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النجاز ا. ان يتولد عن نظام الرقابة الداخلية عند تطبيقه معلومات دقيقة وصحيحة وبشكل فوري عن 6

                                                                                                  االداء(.)

نظام الرقابة الداخلية بطبيعته نظام متكامل وشامل ومتنوع  ويوفر كافة االمكانيات من اجل ان    

( خمسة انواع لنظام الرقابة الداخلية والتي بدورها 2008الوصول الى أفضل النتائج ويحدد العلول)

  تحقق جودة في التقارير المالية وهي:

هي الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق واالجراءات الهادفة : الرقابة الدارية وجودة التقارير المالية1.

لتحقيق اكبر قدر ممكن من الكفاية االنتاجية مع تشجيع االلتزام بالسياسات والقرارات االدارية )فتاح 

 (.2012ومحمد: 

لمعنية اة التنظيمية واالجراءات المحاسبية هي الخط: الرقابة المحاسبية وجودة التقارير المالية2. 

 .(Ranglin: 2014) الماليةعلى االصول وضمان موثوقية البيانات  بالمحافظة

هي احدى عمليات السيطرة التنظيمية المستمرة على مدى : الرقابة المالية وجودة التقارير المالية3. 

 لتحقيق االهداف دون حدوث اسراف تطبيق الخطط الموضوعة من قبل الشركة بصورة منتظمة وكفؤة

ة لتقديم معلومات تعكس الواقع الفعلي ألنشطة الشرك ،في الموارد والقدرات المادية والمالية والبشرية

 . (2012 ،جيواالعر  ،المشهداني ،رشيد)وموضوعية التشغيلية وبالتالي تقديم تقارير مالية اكثر دقة 

 اإلداراتو المتمثلة بفصل المهام  التنظيمية الخطة : ويشمليةالضبط الداخلي وجودة التقارير المال4.  

 الختالسا من المشروع أصول حماية إلى ادفةهال اءاتر واإلج التنسيق وسائل وجميعالعمليات  وتحديد

  .(9319 ،محمد ،فتاح) االستعمال سوء أو والضياع
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 رقابية تهدف الى فحص البياناتهي احدى االدوات ال: المراجعة الداخلية وجودة التقارير المالية. 5

 ،والسجالت المحاسبية والتأكد من صحة ودقة البيانات المبوبة والتعبير عن الوضع المالي للمؤسسة

صداقية موالحكم عليها من خالل التحقيق ثم اجراء التقرير عنها للحصول على تقارير مالية اكثر 

 (.2013كلثوم, )

 

 ( المقومات الالزمة لنظام الرقابة الداخلية وهي كاالتي:2014الوردات) ،2013)ويحدد المطارنة)   

. هيكل تنظيمي كفء: ان وجود هيكل تنظيمي كفء يؤدي الى نظام رقابة فعال كونه يحدد 1

وتعتبر عملية فصل المسؤوليات الوظيفية مهم للحماية من االخطاء سواء كانت  ،المسؤوليات بدقة

 يكل التنظيمي يتناسب مع حجم المنشأة وطبيعة النشاط القائم فيها.متعمدة او غير متعمدة وان هذا اله

. نظام محاسبي سليم: هو وجود عالقة تكاملية بين النظام المحاسبي لدى المنشأة ونظام الرقابة 2

الداخلية حيث يوفر النظام المحاسبي السليم الحماية الالزمة لألصول والسجالت من التلف والضياع, 

 مام المنشأة يتركز على التقارير والبيانات المعدة لمعرفة االداء المالئم وغير المالئم.باعتبار ان اهت

. الضبط الداخلي: نظام يهدف الى تدقيق العمليات المحاسبية والمالية لتحقيق اهداف االدارة وله اثر 3

غش خطاء والويقوم الضبط بعدة اعمال تساعد على منع اال ،فعال في وجود نظام رقابة داخلية فعال

وتحديد االختصاصات على مستوى االفراد داخل االقسام  ،كفصل االدارات لمنع تعارضها ،واكتشافها

ومبادلة الواجبات  ،وتحديد االجراءات التفصيلية للعمليات التي تقوم المنشأة بتنفيذها ،واالدارة الفرعية

 .للعامل بما ال يتعارض مع مصلحة العمل وكفاءة العامل واختصاصه
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. كفاءة الموظفين: يعتمد نظام الرقابة الداخلية على كفاءة الموظفين ووضع الموظف المناسب في 5

يتم االخذ بعين االعتبار الموظفين ذوي الكفاءة والخبرة في نجاح وسير نظام الرقابة  ،المكان المناسب

 الداخلية وتحقيق اهداف المؤسسة.

م اخلية: تتمثل بوضع اجراءات من قبل المنشأة لتبين مدى التزا. المتابعة وااللتزام بنظام الرقابة الد6

الموظفين بمواصفات وتعليمات نظام الرقابة الداخلية. وهذا غالبا ما نجده في المنشآت كبيرة الحجم 

 يكون لديها ادارة خاصة بمتابعة االلتزام بنظام الرقابة الداخلية.

ول والسجالت من التلف والضياع واالختالس مما توفير الحماية الالزمة لألص :. حماية االصول7

ينعكس عل طبيعة المعلومات والتقارير ودرجة صحتها مع توفير سياسة سليمة للحماية المادية 

 لألصول.

لتشكل قاعدة االنطالق االساسية له من اجل االستمرار في  أبعادان اي نظام البد ان تتوفر فيه     

 Committee of Sponsoringالراعية للمؤسسات وتعتبر لجنة ،المستقبل المنظور

Organizations (COSO, 2013)  خمسة هي الرائدة في مجاالت نظام الرقابة الداخلية ووضعت

 االتي:هي كساسية لهذا النظام و ابعاد ا

 البيئة الرقابية -

Badara, Saidin (2013) -هو الجانب الرئيسي إلدارة المؤسسة وهي تمثل انعكاس لموقف : 

وسياسات تلك االدارة باعتبارها ذات اهمية للمدقق الداخلي في الوحدة االقتصادية ولها سلطة على 

اهداف المنظمة المنجزة وهي تعتبر ذات اهمية كبيرة عن باقي المكونات االخرى لنظام الرقابة 

سة المؤس مجموعة االجراءات والسياسات الرقابية التي تطبقها المنظمة او وتعرف انهاالداخلية. 
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لضمان ان تلك االجراءات والسياسات التي تم تحديدها من قبل مجلس االدارة, واالدارة العليا والتي 

 ,Frazer تعتبر ضرورية للتصدي للمخاطر وتحقيق االهداف المرسومة على انها تنفذ بشكل فعال

وفق لجنة رعاية ( (McNally, 2014تتكون البيئة الرقابية من عدة مبادئ يوضحها الـ و  .(2012)

ممارسة مسؤولية االشراف )لجان  ،االلتزام بالنزاهة والقيم االخالقية كاآلتي:COSO) ) المؤسسات

 فراد.تحديد الصالحيات والمسؤوليات لأل ،فلسفة االدارة ونمط التشغيل ،الهيكل التنظيمي ،المراجعة(

 

 النشطة الرقابية-

Mawanda, (2011)-: التي تضعها المؤسسة وتساعد على ضمان  هي السياسات واالجراءات

وتشمل نشاطات السيطرة في المنظمة واعادة النظر على سير العمل والمتمثلة  ،تنفيذ توجيهات اإلدارة

 ,Hyde بينما بعرفها والتوقعات عن اداء الفترات السابقة. ،بمقارنة االداء الفعلي مع الموازنات

لتي تساعد على ضمان تنفيذ توجيهات االدارة وتوفر هي مجموعة السياسات واالجراءات ا ((2011

قات . وتشمل الموافضمان في اتخاذ الخطوات الالزمة للتصدي لجميع المخاطر التي تواجه المنظمة

 تتكونو  والفصل بين الواجبات وغيرها من االنشطة. ،والتسويات ،وعمليات التحقق ،والتراخيص

 لجنة رعاية المؤسسات وفق( (McNally:2014 لـا يوضحها مبادئ عدة من االنشطة الرقابية

(COSO )يااختيار وتطوير الضوابط العامة على التكنلوج ،اختيار وتطوير انشطة للسيطرة :كاآلتي، 

 السياسات واالجراءات المتبعة.
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 تقييم المخاطر  -

ذات  اطرهو نشاط تقييمي تقوم به االدارة حيث يتم تحديد وتحليل المخ(: 2012كفوس) ،ذنيبات

ق ومن ثم قيام االدارة بتحديد طر  ،الصلة بأعداد البيانات المالية بما يتفق مع معايير المحاسبية

حديد ت. وتعرف انها يف اثارها على البيانات الماليةاالستجابة لهذه المخاطر بما يساعد في تخف

في القوائم  التي تندرج وتحليل المخاطر التي قد تواجه اهداف الشركة وخاصة فيما يتعلق بالمعلومات

لى عمع محاولة اإلدارة المحافظة  ،المالية ومدى توافق تلك المعلومات مع مبدأ المحاسبة المقبولة

وفق لجنة رعاية  تقييم المخاطر تتكون. (Badara, Saidin: 2013) مستويات محدودة من المخاطر

تحديد اهداف  :اآلتيك (McNally, 2014) الـ يوضحها مبادئ عدة من (COSO)المؤسسات 

تحديد وتحليل المخاطر وتقسيم تلك  ،مناسبة من قبل االدارة ومجلس اإلدارة قبل الشروع بالعمل

حديد وتحليل ت ،تحديد المخاطر الناتجة عن عمليات االحتيال والتالعب ،المخاطر وفقا لدرجات تأثيرها

 للمخاطر ذات االهمية الكبرى التي تتعرض لها المؤسسة.

 

 لومات والتصالت المع-

هي جميع الطرق المستخدمة لتحديد وتجميع ( المعلومات واالتصاالت 9313يعرف اغبان، هلندي)   

وتسجيل العمليات الخاصة بالوحدة االقتصادية والخروج بتقرير شامل لتلك العمليات وهذا يتم عن 

 تخداماس هيوتعرف ت. طريق االتصال وتبادل المعلومات بين القائمين على اعداد تلك العمليا

 الداخلية، األطراف مع المعلومات وتبادل الداخلية، الرقابة لدعم عالية جودة ذات مالئمة معلومات

 ,McNallyالـ) يوضحها مبادئ عدة من المعلومات واالتصاالت تتكونو . (9310 ،)الجرد والخارجية

، ومة ذات الصلة والمالءمةاستخدام المعل ( كاآلتي:COSO)ـمؤسسات لا لجنة رعاية وفق (2014

 التواصل مع االطراف الداخلية والخارجية.



27 
 

 

  المراقبة والضبط-

وتعرف المراقبة والضبط هي عملية التقييم الدوري لمختلف مكونات نظام الرقابة الداخلية، لتحديد ما 

وتحديد مدى  ،إذا كانت تعمل كما هو مطلوب بالرقابة المستمرة لألنشطة والتقييمات الدورية المنفصلة

الحاجة إلجراء التطوير والتحديث المطلوب لمسايرة الظروف الجديدة إذ ان اجراءات الرقابة عرضة 

(. 2015، الشريف ،فقد تصبح مع مرور الزمن غير مناسبة ويصعب االلتزام بها )فضيلة ،للتقادم

ة شمل انشطة المراقبوي ،الزمن مر على الداخلية نظام الرقابة جودة اداء لتقييم وتعرف هي عملية

                  Hyde)الدائمة المتمثلة باألنشطة اإلشراقية العادية والتقييمات المنفصلة المتمثلة بالمراجعة الدورية

لجنة  وفق McNally, 2014))الـ يوضحها مبادئ عدة من المراقبة والضبط تتكونو  .(2011 , 

 ،مستمرة او منفصلة ألداء نظام الرقابة الداخلية كاآلتي: اجراء تقييمات (COSO) رعاية المؤسسات

 تقييم وايصال اوجه القصور في اداء نظام الرقابة الداخلية.

بالرغم من ان هناك اهمية لنظام الرقابة الداخلية وما يتضمنه هذا النظام من اسس ومكونات     

مكانية قات التي تقلل من اتساعد على تحقيق اهداف الشركة لكن ال يخلوا هذا النظام من بعض المعو 

( بعض تلك المعوقات وهي تتفق مع ما اشار 9315ويوضح الكروي) ،تنفيذه وفقا لخطط واالجراءات

  :( (Xiao, 2011 اليه

 الداخلية لرقابةا بنظام بتصميم الخاصة التكلفة ارتفاع فأن, والمنفعة التكلفة بين التوازن احداث -

  .النظام لهذا معوق تشكل منه ةالمتوقع بالمنافع مقارنة وتطبيقه

 .نتيجة الضغوطات االسرية والعاطفية الموظفين قبل من التواطؤ -

 .ألجله جاء الذي بالغرض يفيء ال النظام هذا من يجعل مما الموضوعية وعدم التحيز -
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 .خاصة مصلحة لتحقيق اإلدارة تجاوز -

ن يى انهيار النظام بالكامل ويبالتؤدي  وقد تشكل تلك المعوقات الى حدوث بعض المخاطر   

التغيرات المستمرة في المنشأة من حيث البيئة ( اهم تلك المخاطر: 9311لمحاسبين)االتحاد الدولي 

 اسبعدم التن ،عدم مناسبة اساليب التحليل المخاطر ،واالهداف واالجراءات والتغيير في المخاطر

 لخطأ) حصحي بشكل منفذة غير الرقابية ائلالوس ،لرقابة الموضوعة لمواجهة المخاطرفي اساليب ا

 . (التشغيل في

( ان هناك عناصر من شأنها ان تؤدي الى نجاح النظام الرقابي 76، ص9337سرايا) شيريو    

 اثناء تطبيق نظام الرقابة لداخليةالمخاطر التي قد تواجهها الشركات المعوقات و المطبق ومواجهة 

  واهم تلك العناصر هي:

 .ودقيقا اواضح تحديدا عملهم لطبيعة المشروع داخل الرقابي العمل على القائمين فهم مدى تحديد-

 لفمخت تحديد خالل من والبرامج االعمال واالنشطة بإنجاز القائمين مسؤولية وتوضيح تحديد-

 .االدارية المستويات

نجازو  لتحقيق والمالئمة والالزمة المشروع في المختلفة الموارد توافر مدى تحديد-   طة والبرامجاألنش ا 

 .والمناسب المطلوب بالشكل

 وفقا فاالهدا ثم ومن والنتائج االنجازات تحقيق كيفية المشروع في العاملين فهم مدى تحديد- 

 يف الدورية بالتقارير يعرف ما خالل من وذلك االداء عملية خالل المحددة والمسؤوليات للسلطات

 المجال. هذا
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 بين نظام الرقابة الداخلية ولجان التدقيق. (: طبيعة العالقة(3-2

ان تقييم فاعلية نظام الرقابة الداخلية هو دائما جزءا  ((El-Mahdy & Park, 2014يوضح       

 Americanوفقا لما ذكره  داخليينمدققين الالالتدقيق في المؤسسة وذلك من خالل لجان من مهام 

Institute of Certified Public Accountants(AICPA)  ولذلك من اجل الحصول على

التدقيق  وبما انق. نظام رقابة داخلية فعال وموثوق به البد من تحديد نطاق وطبيعة عمليات التدقي

لى اموال فهذا يعني ان عملية المحافظة ع الداخلي له دور في تقديم تقارير تعتمد عليها لجان التدقيق

ال والتي ترتبط باستقرار وتطور المنشأة هي من واجبات المنشأة ومعرفة كفاءة استخدام تلك األمو 

( ان Mihaela, Iulian, 2012). بينما وضح (939، ص 2013،المطارنةالمدقق الداخلي )

المدققين يلعبون دورا مهما في المؤسسة ويحققون وظيفة اجتماعية تتمثل بإعطاء الرأي حول صحة 

ين لجان التدقيق جاء لمراجعة جوانب القصور أو ( ان تكو 9332ويبين سامي ) البيانات المالية.

 صداقيةم نقص بسببالمشاكل التي أدت الى ضعف الثقة بالنظام الرقابي في الشركات المساهمة

 االتح ظهور عنه نتج الذى األمر ، الخارجى المراجع استقالل فى المهنى والشك المالية القوائم

 .الدول هذه فى المالى والفشل اإلفالس

تعرف لجنة التدقيق هي احدى اللجان الفرعية من لجان مجلس االدارة ليس لها سلطة في اتخاذ و     

وتقوم بأنشطة وافعال رقابية ويكون دورها استشاريا وتكون مخرجات اعمالها من تقارير  ،القرارات

 الى مجلس اإلدارة. وتوصيات 

على عاتق لجان التدقيق في الشركات  ( ان هناك العديد من المهام التي تقع9314 ،وتشير )كلتوم   

دعم و واداء الواجبات بفاعلية وكفاءة  اإلدارةالتي تشكل دورا مهما في تنفيذ المهام االساسية لمجلس 

 أنظمة الرقابة الداخلية وابرز تلك المهام هي:
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رة افحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية من خالل تقييم مدى كفاية ذلك النظام ومناقشته مع أد -

  التدقيق الداخلي، الذي من شأنه ان يؤثر على جودة التقارير المالية.  بوظيفةالشركة والقائمين 

قارير إعداد الت بإجراءاتالمتبعة من قبل الشركة والمتعلقة على النشاطات  االشراف والمتابعة  -

ات فصاح عن السياسالمالية من خالل مراجعة السياسات المحاسبية المطبقة، والتأكد من انه تم اال

ارير ومدى انسجامها مع اهداف التق هاالمحاسبية المتبعة في اعداد التقارير المالية وتقييم والمبادئ

شكل خطر تالتي  والعوامل التي تؤدي الى االحتيال القانونيةالعمال غير المالية وغايتها، والحد من ا

 على تلك التقارير.

ما قة من شأنه ان يزيد الث يالذ تحسين جودة التدقيق الخارجيما في تلعب لجان الدقيق دورا مه -

لى استقالليته ع والمحافظةالخارجي و تحديد اتعابه  قالمدقالمستثمرين والشركة من خالل تعيين  نبي

 وانشاء قنوات االتصال بينه وبين المدقق الداخلي في الشركات.

لي من خالل تعيين موظفي قسم التدقيق الداخ تدعم لجان التدقيق وظيفة التدقيق الداخلي من خالل -

 ، وفحص نشاطات واداء وظيفة التدقيق الداخلي ومراجعتها وتحديد اتعابهم.لكفاءتهموترقيتهم وفقا 

 

  جودة التقارير المالية(: 4-2)

 كانت واءس بينها فيما المؤسسات وتتنافس, الحالي عصرنا في الرائجة المفاهيم من الجودة تعد    

 ,العميل رضا للجودة من اجل كسب مختلفة وطرق أساليب تبني في خاصة منظمات أو يةحكوم

 يقاتبتطب اهتمت من أول كونها الصناعية بالمؤسسات مفهومها يرتبط الجودة إن نالحظ ما وعادة

 عديدة وراتبتط كمفهوم الجودة ومرت الحالي، الوقت حتى الصناعية الثورة قيام من وأساليبها الجودة
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 لالحقةا الفترات وفي الشاملة، الجودة إدارة إلى وصوال الجودة بضمان ومرورا الفحص من بدأت حيث

 من ةالمختلف الخدمة منظمات ليشمل الجودة لتطبيق االهتمام امتد الجودة مفهوم لتطور ونتيجة

 ري،ألشك)وغيرها المحلية اإلدارة وحدات و العامة اإلدارة و وحدات مالية ومنشآت تأمين شركات

  .2006) جاسم،

 وقل" :الكريمة القرآنية اآلية عليه نصت ما وهو والجيد النافع العمل من الجودة مفهوم ويشتق   

 (.105 اآلية -التوبة" )والمؤمنون ورسوله عملكم اهلل فسيرى اعملوا

ليه، ع جريت واألبحاث الدراسات ومازالت واسع مفهوم كونها بالجودة الخاصة التعريفات وتختلف    

 حيث يعرفها:

(: هي الفلسفة التي تتبناها ادارة المنظمة وتقوم على اجراءات التغيير والتحسين 2010اسماعيل)-

والتجديد المستمر لمجمل االنشطة والسياسات والفعاليات واالفراد والعاملين التي تعتمدها المنظمة في 

ها بما يضمن رضا زبائنها او عمالئها ويمكنادارة شؤونها الداخلية, وكذلك تعامالتها مع كافة االطراف 

 من مواجهة التحديات التي تشهدها االسواق.

(: هي اسلوب للقيام باألعمال من اجل زيادة القدرة التنافسية للمنظمة من خالل 2011الراشد) -

 ،أساليب دمج خالل التحسين المستمر لجودة منتجاتها وخدماتها واشخاصها وعملياتها وبيئتها من

 التحسين على يركز ,منضبط أسلوب في الفنية واألدوات التحسين الموجودة وجهود األساسية دارةاإل

 .والتدريب بواألسالي متكامل، لألدوات نظام خالل من للعميل الرضا في بلوغ المتمثلة للعملية المستمر

زيادة  ،لمنشأةاهداف الجودة كاالتي: زيادة القدرة التنافسية ل 2012))محسن ،الدعمييحدد و     

قدم اداءا عالميا ت ،زيادة الربحية وتحسين اقتصاديات الشركة ،االنتاجية للشركة ورفع كفاءة العاملين
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 التي توالمعوقا المخاطر وتجنب الفرص استثمار على المنشأة قدرة رفع ،لمنتجات وخدمات الشركة

رضاء ،تعترضها قد  .العمالء من قدر اكبر وكسب الزبائن وا 

د المفاهيم واآلراء حول تقديم مفهوم موحد لها. دا فيما يخص الجودة في التقارير المالية تتعام     

 المالية التقارير إعداد من الرئيسي الهدف إنBeest, braam& Boelens: 2009) )حيث يشير 

 ليةوالما اديةاالقتص المؤسسات بنشاطات تتعلق التقارير تلك في عالية جودة ذات معلومات توفير هو

 بشكل ستؤثر يةالمال التقارير في الجودة عالية معلومات توفير وان االقتصادي، القرار صنع في وتفيد

 وقرارات تمانواإل االستثمار لجعل المصلحة أصحاب من وغيرهم المال رأس مقدمي على ايجابي

ورا مهما ة  دوتشكل المعلومات المحاسبية ذات الجود  .السوق كفاء لتعزيز مماثلة الموارد تخصيص

في تحقيق المصداقية في التقارير المالية  وتساعد المستخدمين في اتخاذ القرارات االستثمارية الخاصة 

 . Bagaeva, 2010)) بهم

ان البيانات المحاسبية هي المصدر الرئيسي للمعلومات فيما يخص اداء الشركات بالنسبة    

يزيد من مخاوف المستثمرين من صحة القوائم  وان ضعف تلك المعلومات ،للمستثمرين الخارجيين

المالية للشركة وكذلك ادائها في الماضي وبالتالي يصعب من اختيار الشركة المستهدفة من اجل 

 . (Lim, Lee & Chang,: 2015)اتخاذ القرار المناسب لعملية االستثمار 

تقارير ذات د التعاريف للدا فتتعان جودة التقارير المالية تختلف اآلراء في تقديم مفهوم موحد له   

 كاالتي:توضيح بعض المفاهيم الجودة ويمكن 
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الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بعمليات المؤسسة والمتمثلة بالتدفقات تعرف جودة التقارير هي -

 ,Biddle, Hilary)النقدية المتوقعة من تلك العمليات ومدى استفادة المستثمرين من تلك المعلومات

& Verdi,  2009)". 

: Achim, Chiş (2014) - جودة التقارير هي تلك التقارير المالية التي تعكس نوعية المعلومات  ان

المالية بشكل كامل وشفاف بهدف عدم تضليل او تشويه لتلك المعلومات المقدمة الى المستثمرين 

 .ر"والتي تساعدهم في اتخاذ القرا

, منظمةعمل ال طبيعة يعكس والذي المالية تقارير او القوائملل الشفاف ( أنها الوجه2014حمادة) -

 الرشيدة. القرارات اتخاذ من المستثمرين يمكن مما

( أنها تلك الخصائص الرئيسية التي يجب ان تتسم  بها المعلومات المحاسبية ذات 2012ابو بكر)-

ل ضرورية يعتبر حلقة وصالمنفعة لكافة االطراف التي تستخدم المعلومات وان تحديد هذه الخصائص 

 بين مرحلة تحديد االهداف وبين المقومات االخرى لإلطار الفكري المحاسبي.

ادرة هي التقارير المالية الص: ويرى الباحث استنادا للمفاهيم اعاله ان جودة التقارير المالية  "    

ها التي تقوم باألنشطة بكافة والتي تعبر عن صدق المعلومات الخاصة  المساهمةمن الشركات 

كثر فائدة وغير مضللة  لتكون ا الشركات في البنود المعروضة في تلك التقارير وبعدها عن التحيز

لمتخذي القرارات االستثمارية ومقياسا لطبيعة العمل المنظم الذي تقوم به المنشأة وكفاءة ومهنية 

 القائمين بأعداد تلك التقارير.

 1وفق معيار المحاسبة الدولية رقم  شكالتقارير المالية تتخذ عدة ااما من ناحية النوع فأن ال       

International Accounting Standard(IAS 1)   بعض االشكال (4012، لعربي ا)ويوضح: 
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هي عبارة عن جدول موجز اساسي يوضح الوضع : الميزانية العمومية()المالي . قائمة المركز 1

 لكية.تزامات وحقوق الماإللو هر المعلومات المتمثلة باالصول فتظ المالي للمنشأة في تاريخ معين

هي قائمة تبين نتائج االعمال للشركة من )ارباح( او : )حساب الربح والخسارة( . قائمة الدخل2

 .معينة من خالل مقابلة االيرادات بالمصروفات)خسائر( خالل فترة زمنية 

التدفقات النقدية الداخلة والخارجة الى الشركة  هي قائمة توضح كافة: قائمة التدفقات النقدية 3.

 خالل الفترة المالية.

هي قائمة تبين التغيرات الحاصلة على حقوق الملكية خالل : . قائمة التغيرات في حقوق الملكية4

 .فترة محاسبية محدده عن بدء النشاط

الوضع المالي  اإليضاحات معلومات عن رضتعع التقارير المالية: . اليضاحات المرفقة م5

من أجل تجاوز  للشركة للمؤسسة قد ال يتم عرضها بشكل كافي في البنود الواردة في التقارير المالية

 التكرارات.

وهي  (2013 ،الفتاح عبد) اما من ناحية الجودة فأن التقارير المالية تتخذ عدة اشكال يوضحها  

 :كاالتي 

 لوصف مختارةال الكلمات تكون بحيث جيد بشكل رالتقري بيانات توصيف: جودة صياغة التقرير 1.

 الوضوح. خاصية توافر هذا ويتطلب البيان عن بدقة ومعبرة ومفهومة واضحة البيان

 رية،الجوه األخطاء من التقرير وخلو للبيانات الصحيحة القيم وجود: جودة محتوى التقرير2.  

 ة.والدق واالكتمال الشمول هي خصائص ثالث توافر هذا ويتطلب
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 اتالمعلوم عرض أو المناسب الوقت في التقرير على الحصول سهولةجودة عرض التقرير: 3. 

 ويتطلب ا،استخدامه عند والتوضيح التفسير من للمزيد تحتاج ال بطريقة أو متجانسة عناوين تحت

 .والشفافية والتوقيت والحياد الثبات أو االتساق هي خصائص أربع توافر هذا

 شرطا للمعلومات النوعية الخصائص في التمسك إن  Tasios , Bekiaris(2012)يشيرو      

 لمحاسبيةا للمعلومات النوعية الخصائص واعتبر ،عالية جودة ذات مالية تقارير إعداد اجل من أساسيا

    .الستثماريةا القرارات اتخاذ اجل من للمستثمرين فائدة أكثر المالية التقارير تجعل التي السمات هي

الخصائص وفقا  من بمجموعة تتصف المعلومات ( أن2013 ،وحمدان، الشوبكي، يشر )الاليذو    

 :كاالتي وهي 

 قدرة يأ. إنتاجها من الهدف و المحاسبية المعلومات بين وثيقة عالقة وجود بها يقصد: المالئمة -

 حقوق من ءجز  يمتلكون الذين الرئيسين، الخارجين المستفيدين مساعدة على المحاسبية المعلومات

      تغييرها وأ بالشركة الحالية بالعالقة باالحتفاظ المتعلقة القرارات اتخاذ من الشركة، في الملكية

كون المعلومات تل .(9310 وحمدان، الشوبكي، الاليذ،)..الخ( االنسحاب، أكثر، االستثمار)

رار، عينة غير مؤثرة في القأن تكون مؤثرة في القرار، فاذا كانت معلومات م جبي المحاسبية مالئمة

)Mirza, Orrell,  &. بينما يوضح (9310)سالم، احمد، القرارفأنها ليست مالئمة بالنسبة لهذا 

2010), Holt هي ان تكون المعلومات مالئمة الحتياجات المستخدمين من أجل صنع  المالئمة

ويشير  .االحداث المستقبليةالقرار من خالل مساعدتهم على تقييم األحداث في الماضي والحاضر او 

 لفرعيةا الخصائص فيها تتوافر أن يشترط مالئمة المحاسبية المعلومات تكون حتى2011) علي )

 :التالية
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 في الحاضرو  الماضي معلومات استعمال بها يمكن التي الوسيلة التنبؤ التنبؤ: يعتبر على القدرة-

 .المستقبل ونتائج توقع أحداث

 تأكيد لىع تساعد والتي التاريخية األعمال عن عكسية تغذية تقدم المعلومات نإ :العكسية التغذية- 

, المستقبلية تائجللن التوقع في للمساعدة تستخدم أن يمكن المعلومات وهذه األولية تصحيح التوقعات أو

 .الوقت نفس في تنبؤيه وقيمة عكسية تغذية المعلومات المالئمة تقدم ما وعادة

ال هاإلي الحاجة وقت مع مناسب وقت في المعلومات على الحصول يتم أن به يقصد: التوقيت-  وا 

 منها. الفائدة المرجوة فقدت

 

 ،الشوبكي الاليذ،)عليها االعتماد إمكانية و المعلومات أمانة بها ويقصد: تمثيل الصادقال - 

 بصدقالمعلومات التي تعكس طبيعة عمل المؤسسة  نهاالمصداقية ا. وتعرف (9310 وحمدان،

وتمثل بأمانة ما تريد تمثيله وبعيده عن التحيز واالخطاء ليتم االعتماد عليها من قبل 

كي  Achim, Chiş (2014)ويوضح . ((Cheung, Evan & Wrights, 2010المستخدمين

اي تكون خالية من االخطاء وبعيدة عن التحيز  ات جودة البد ان تتسم بالمصداقيةتكون المعلومات ذ

لمعلومات دقيقة ا ن في اتخاذ القرار. ان تكونو أمانة ما تريد تمثيلة ليعتمد عليها المستثمر وان تمثل ب

بها ان تمثله وبعيدة عن اي تحيز وال تتأثر باألحكام الشخصية للقائمين  وممثلة بصدق لما يجب

 درجةو  المعلومات مدى األمانة التي تتمتع فيها كما انها تعرف .2012) ،الجعارات) على اعدادها

 المحاسبية بالخصائص المعلومات تميزت إذاخاصية التمثيل الصادق  تحققوت. عليها االعتماد

 (:9311، علي)التالية
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يقصد بها توافق المعلومات المحاسبية مع االحداث االقتصادية التي تعبر عنها بكل : المصداقية1. 

 وذلك بكل امانة وصدق.

س المعلومات من قبل جهات اخرى مستقلة بشرط استخدام . القابلية على التحقق: الوصول الى نف9

 نفس الطرق واالساليب للقياس التي تم اعتمادها.

 .الحياد: هي ان تكون المعلومات لتي تتضمنها التقارير المالية موثوقة ومحايدة وخالية من التحيز2. 

ية ضمن حدود االهمية النسباالكتمال: هي ان تكون المعلومات الواردة في التقارير المالية كاملة 3. 

والتكلفة، وأن حذف بعض المعلومات يجعلها خاطئة ومضللة وبالتالي تصبح تلك التقارير غير موثوق 

 بها وغير مالئمة.

ونتيجة لما ذكر اعاله اعتمد الباحث على المالئمة والمصداقية كأبعاد للمتغير التابع وهو جودة     

انها تلبي  حيث .تي يجب ان تتميز  فيها المعلوماتالساسية الالتقارير المالية كونها الخصائص ا

المتطلبات الكافية لجعل المعلومات في التقارير اكثر جودة ودقة واكثر موضوعية وتقدم صورة واضحة 

. وهذا يتفق يةر عن االنشطة التشغيلية للمؤسسة مما تساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات االستثما

ان الصفات االساسية   (Jagongo, Kariuk: 2013)& (Lehtinen, 2013)مع ما اشار اليه

 .تمثيل الصادقالتي تجعل المعلومات المحاسبية مفيدة لصنع القرار هي المالئمة وال

 

 الشركة أداء بين االختالف و التشابه أوجه على بالتعرف الخاصية هذه تسمحالقابلية للمقارنة:  -

 ان،وحمد الشوبكي، الاليذ،)معينة زمنية فترة خالل ذلك و لسوق،ا في لها المماثلة الشركات و

هذه الخاصية تتمثل بمدى قدرة المستخدمين على اجراء المقارنة للتقارير المالية الصادرة  .(9310
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نشطة وطبيعة االداء القائم واال عن المؤسسة لفترات زمنية سابقة لتحديد وتقييم المركز المالي لها

او اجراء المقارنة مع مؤسسات اخرى وتهدف الخاصية هذه الى توضيح  ،المؤسسةالتشغيلية لتلك 

السياسات المحاسبية المستخدمة في اعداد التقارير المالية والتغيرات الحاصلة لهذه السياسات واالثار 

  (.2014 ،المترتبة عليها)العربي

 تكون لم إذا هامن االستفادة اسبيةالمح المعلومات مستخدم يستطيع الالقابلية للفهم والستيعاب:  -

 لتيا البيانات طبيعة على المحاسبية المعلومات وضوح يتوقف و ،جيد بشكل مفهومة و واضحة

 من ايستخدمه من كفاءات و قدرات وعلى جهة، من هذا عرضها، طريقة و المالية القوائم تتضمنها

هم ن لفو رة التي يتمتع بها المستخدمهي القد وتعرف .(9310 وحمدان، الشوبكي، الاليذ،)ثانية جهة

واستيعاب المعلومات والبيانات التي تحتويها التقارير المالية من اجل بناء قراراتهم االستثمارية ومدى 

وا وان على معدي التقارير المالية ان يكون ،توافق تلك المعلومات مع قدرات المستخدمين وثقافاتهم

 .2014)دودها)بوخالفة، على بينة مع امكانيات المستخدمين وح

ان هناك مؤشرات يتم على اساسها تقييم وقياس الجودة والمصداقية في 2009) يوضح سامي )و     

الدعاوى القضائية (0) :التقارير المالية لبيان ما مدى نوعية البيانات ودرجة موثوقيتها وهي كاالتي

لقضائية المقدمة من قبل هيئة سوق الدعاوى ا (9).قبل حملة االسهم ضد مجلس االدارةالمقدمة من 

معدل التغيير الحاصل للمدققين (0). االدارة لمعايير العرض واالفصاح المال بسبب مخالفة مجلس

طبيعة المالحظات (4). لمحاسبية المتبعة من قبل المنشأةالخارجيين نتيجة الخالف حول السياسات ا

 ية السنوية والدورية للمنشآت.لمالالتي يتقدم بها المدقق الخارجي على التقارير ا
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( حول مؤشرات القياس حيث يشير ان هناك اربعة مؤشرات 9319بينما يختلف الرأي عند الرشيدي)  

و  ،نتنبؤات المحللين الماليي ،إدارة االرباح ،: جودة االرباحلقياس الجودة في التقارير المالية وهي

 عدم تماثل المعلومات.

 American Institute of Certified Public Accountants(AISPA, 2013)يوضح     

تقديم معلومات حول الموارد ( 1) عدة اهداف يمكن االستفادة منها في اعداد التقارير المالية وكاالتي:

تقديم ( 9) .يتم اتخاذ القرارات االستثمارية االقتصادية للمنشأة وااللتزامات وحقوق الملكية وعلى اساسه

تقديم ( 0) .منشأة وااللتزامات وحقوق الملكيةغيرات في الموارد التي تمتلكها المعلومات حول الت

 معلومات حول االداء االقتصادي للمنشأة.

( بعض المقومات االساسية التي بدورها تساعد على جودة التقارير 2013يحدد عبد الفتاح)و     

 المالية وهي كاالتي:

 الدولية.  سبيةالمحا المعايير على تعتمد مبادئ بناء1. 

 التنظيمية. المتطلبات وراء ما إلى المالية التقارير تحسين2. 

 باألداء.  المرتبط والتحليل التقارير لتحسين الدولية االتصال شبكات استخدام3. 

 واإلصرار مساءلةال بمبدأ واالقتناع الشفافية روح اعتناق يتضمن الذي األخالقي البعد ببث االهتمام4. 

 األفراد. وأمانة سالمة على

ن يحتاجون الى المعلومات المالية التي تمكنهم من اتخاذ يان المستثمر  2011) ،ةضتشير)باعك     

تقارير ومات المتمثلة بالالقرارات االستثمارية الصحيحة، فيلجئون الى مصادر الحصول على المعل

 إلى ضافةإ رئيسية جوانب ثةثال في المستثمر إليها يحتاج التي المعلومات أهم وتتركز ،المالية
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 التي للمنشأة المستقبلية االقتصادية النظرة 1))وهي: المالية بالتقارير الواردة المعلومات التاريخية

 المنشأة رتعتب التي للصناعة المستقبلية االقتصادية النظرة 2) ) .فيها أمواله استثمار المستثمر يرغب

 إدارتها. نوعية على منشأة أي فشل أو نجاح يعتمد حيث اإلدارة نوعية 3)) .منها جزء

 

 الستثمار ةدور جودة التقارير المالية في رفع كفاء(: 6-5)

 من يعزز ان يمكن المالية التقارير جودة في الزيادة ان Lim, Lee, & Chang (2015)يشير     

رين مما والمستثمي بين الشركة المعلومات في الحاصل التباين تقليل( 1) .خالل من االستثمار كفاءة

 ان كما( 9) .القرار اختيار وسوء االخالقي الخطرمن  يؤدي الى حدوث احتكاك اقتصادي ويقلل

 .الخارجي يلالتمو  مصادر وتنخفض عالي مال رأس لديها يكون مالية تقارير جودة لديها التي الشركات

 .مارياالستث للقرار الختيارا سوء امكانية من يقلل للشركات مالية تقارير جودة وجود ان كما( 0)

 والتي االستثمار كفاءة من تعزز الدولية المحاسبة لمعايير وفقا للمحاسبة عالية جودة وجود ان( 4)

 اعداد في الزيادة ان (Verdi: 2007)يوضح بينما. الناشئة المال رأس اسواق تطوير الى تؤدي

 من المعلومات يف التباين بتقليل وذلك ثماراالست كفاءة من ترفع ان يمكن الجودة عالية مالية تقارير

 تكلفة من قللي وبالتالي والمستثمرين، الشركة بين المعلومات في التباين من يقلل: طريقتين خالل

 يخفض وبالتالي روالمدي المستثمرين بين المعلومات في التباين يقلل ،المالية الموارد تجميع في الشركة

 .ويحسن في اختيار المشروع المدراء لمراقبة سهماال حملة على المترتبة التكلفة

 الدولية المحاسبة لمعايير وفقا وتطبيقها مصداقيتها ودرجةويرى الباحث ان طبيعة المعلومات    

خاصة و  التي تتضمنها تقارير الشركات عن نشاطاتها ستلعب دورا مهما في تعزيز ثقة المستثمرين
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من  وسيزيداختيار قراراتهم للمشروع دون حدوث شك  من ويحسن اصحاب رؤوس االموال الكبيرة

 .درجة المنافسة للشركة مما يعتبر كفاءة في االستثمار

هناك عدة اطراف تؤثر وتتأثر بوظيفة اعداد التقارير المالية وتلك االطراف تشكل البيئة المحاسبية    

 ويمكن تحديدها بالشكل االتي:

 

 

 اف التي تؤثر وتتأثر بوظيفة اعداد التقارير الماليةاالطر  (2005) رمو ،الدباغالمصدر: 

-Dick, Missonier( )6103، العمري)ن منهاوالتقارير المالية والمستفيد واول: مستخدم

Piera (2010: 

 يهاف الستثماراتهم والمتأصلة المصاحبة وبالمخاطر بالعائد المال رأس مقدمو يهتم المستثمرون:-

 اظاالحتف أو الشراء، قرار على اتخاذ تعينهم لمعلومات يحتاجون مإنه. منها المتحقق والعائد

 المشروع درةق تقييم على تعينهم التي يهتمون بالمعلومات المساهمين أن كما البيع أو باالستثمار،

 األرباح. توزيع على

 (9-9)الشكل
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 عمالاأل بأربا المتعلقة باستقرار بالمعلومات لهم الممثلة والمجموعات الموظفون يهتمالموظفون: -

 كافآتهم،م دفع على المنشأة قدرة تقييم تمكنهم من التي بالمعلومات يهتمون أنهم كما وربحيتهم،

 .العمل فرص وتوفير ومزايا التقاعد لهم، وتعويضاتهم،

 والفوائد همقروض إذا كانت فيما تحديد على تساعدهم التي بالمعلومات المقرضون يهتمالمقرضون: -

 .االستحقاق تاريخ عند لهم تدفع سوف بها المتعلقة

 يالت اآلخرون بالمعلومات والدائنون الموردون يهتم :اآلخرون التجاريون والدائنون الموردون-

 . االستحقاق ستدفع عند لهم المستحقة المبالغ كانت إذا ما تحديد من تمكنهم

 ارتباط همل ما يكونعند خصوصاً  المنشأة، باستمرارية المتعلقة بالمعلومات العمالء يهتم :العمالء-

 .عليها اعتماد أو معها المدى طويل

 أنشطة تاليوبال توزيع الموارد، بعملية ووكاالتها الحكومات تهتم :ومؤسساتها ووكالتها الحكومات-

 كأساسو  الضريبية، السياسات وتحديد هذه األنشطة، تنظيم أجل من معلومات يطلبون كما. المنشآت

ح الدخل إلحصاءات  .مشابهة صاءاتالقومي وا 

 لمنشآتا قد تقدم المثال، سبيل فعلى متنوعة، بطرق الجمهور قرار على المنشآت تؤثر :الجمهور-

 مع ملهاوتعا تستخدمهم األفراد الذين عدد منها، مختلفة بطرق المحلي لالقتصاد كبيرة مساعدات

 التجاهاتا حول معلوماتب بتزويدهم الجمهور أن تساعد المالية للقوائم المحليين, ويمكن الموردين

 أنشطتها. وتنوع نمو المنشأة في الحديثة والتطورات

 



43 
 

 

هي الجهة المسؤولة عن تحقيق اهداف المؤسسة من (: 2005 ،ثانيا: ادارة الوحدة)الدباغ, راموا

ن اعداد ويتضم ،خالل مجموعة وظائف يتم القيام بها لتحديد االهداف ووضع الخطط والرقابة عليها

مالية تقديم معلومات مختلفة والتي تمثل انعكاس ال نشطة المؤسسة ووضعها المالي على التقارير ال

 اساس الخطط المعتمدة.

هي مجموعة القواعد واالصول التي يجب ان يتمتع بها : 2007) ،ثالثا: مهنة المحاسبة )أرديني

لى مهنة ل المحافظة عاصحاب المهنة المحاسبية والتي تستلزم سلوكا معينا يقوم على االلتزام من اج

المحاسبة وشرفها وان االخالل فيها يعني الخروج عن المهنة واالخالق. وتحتاج مهنة المحاسبة ان 

 ،جابيةاالي ،تمتلك قواعد للسلوك المهني يلتزم بها المحاسب عند مزاولة عمله ومنها: الشمولية

 سهلة التطبيق. ،مقبولة ،ان تكون معقولة ،السهولة والوضوح واالنتظام ،االختصار

أن هناك عوامل من شأنها تقليل التالعب بالتقارير المالية ( 2009 ،ستينبارت ،يوضح )رومني     

 ينللمستثمر لتكون تلك التقارير غير مضللة واكثر فائدة   (Treadway)وفقا لما اعلنته منظمة 

  :منهاو 

 تؤدي لتيا العوامل وفهم الية؛ تحديدالم التقارير اعداد عملية نزاهة تضمن الشركة بيئة تكون ان -

 .مضللة مالية قوائم اعداد الى

  الشركة. قبل من مضللة مالية قوائم اعداد احتمالية مدى تقييم -

 القوائم يف والتضليل التالعب احداث دون تحول التي الداخلية الرقابة اجراءات وتطبيق تصميم-

  .المالية
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هناك ثالثة عوامل تأخذ  de Lema (2012) nandez &Her-Marin, Gil-Grasبينما اشار    

 بعين االعتبار لتقليل حاالت التالعب في التقارير المالية وهي كاالتي:

يق , باستخدام دور التدقعن االخطاء والغش الكشف احتمال من تزيد التي التحكم أدوات استخدام1. 

 في نظام الرقابة الداخلية. الداخلي وتوفير اكبر بيئة رقابية داخل الشركة لتوفير جودة

يعتبر التدقيق هو الية مهمة للسيطرة على السلوك االداري السائد في الشركة فيما يتعلق بالمخالفات  2.

 واالعمال غير القانونية والتي من المحتمل ان تنعكس عند اعداد التقارير المالية.

بية, عناصر المهمة في البيئة الرقاان توفر لجان تدقيق يشكل دورا في الشركات كونها احدى ال 3.

 حيث يقلل وجودها من احتمالية حدوث االخطاء المبالغ فيها عند اعداد التقارير المالية.

( ان هناك بعض المعوقات التي تعترض اعداد تقارير مالية تتمتع بقدر 2012) ويشير الرشيدي   

 ومنها:  )Lin, et al ,2015(وهذا يتفق نوعا ما مع ما اشار اليهمن الجودة 

 معايير المحاسبية المطبقة-

ان الدول التي تطبق معايير المحاسبة الدولية تكون تقاريرها المالية اكثر جودة مقارنة مع الدول    

يرجع ذلك الن هذه المعايير تعد من المعايير المحاسبية   ،التي تطبق معايير المحاسبة االمريكية

 من المرونة لإلدارة في اختيارها من بين البدائل المحاسبية.وتتيح قدر  ،المبنية على المبادئ

 البيئة القانونية-

تصنف البيئة القانونية الى نظامين)عام وخاص( ان التقارير المالية تكون ذات جودة في الدول    

 التي يسودها نظام القانون العام مقارنة مع الدول التي يسودها القانون الخاص. 
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 ةالبيئة القتصادي-

وهو النظام السائد في الدولة, وتنقسم البيئة االقتصادية الى نظامين)اشتراكي ورأسمالي( فأن الدول    

التي تسود  ةالتي يكون نظامها رأسمالي تتميز بتقارير مالية ذات جودة مقارنتا مع الدول االشتراكي

 .فيها الملكية العامة

 اتجاهات الدارة-

السياسات المحاسبية البديلة للقياس واالفصاح ويمكن ان تخضع تلك  يسمح لإلدارة االختيار بين   

االختيارات التجاهات االدارة ودوافعها ومن ثم يمكن استنتاج ان اتجاهات االدارة قد تؤثر على التقارير 

 .المالية وجودتها

 

    .(6105)غرفة صناعة األردن،  قطاع صناعة األدوية األردني عن نبذة6-2): )

 مستوى ىعل هاماً  والعباً  أساسية ركيزة الطبية المستلزمات و العالجية الصناعات قطاع بريعت    

 األردنية ةالدوائي الصناعة تعتبر حيث عام بشكل األردني واالقتصاد خاص بشكل الصناعي القطاع

 يثح وتطور انجازات من تحقيقه من تمكنت لما ذاتها بحد نجاح قصة وتشكل المنطقة في رائدة

 ويضم ,سلطال مدينة في األدوية لصناعة العربية الشركة وهو لألدوية مصنع بأول الصناعة هذه تبدأ

.        وعالجية طبية مواد( 1) :ةالتالي الفرعية القطاعات الطبية واللوازم العالجية الصناعات قطاع

 المنتجات (5. )طبيعية طبية ومستحضرات مواد (4. )وعالجية طبية مطهرات (0، )األدوية( 9)

 أجهزة (5. )وسمعية بصرية أجهزة (7. )طبية ولوازم وأجهزة مخبرية كواشف (6. )البيطرية العالجية

 .القطاع هذا ضمن شبيهة اخرى صناعات وأي ،طبية مستهلكات (2. )أسنان ومستلزمات
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 لتحقيق ياستراتيج كقطاع األردني الدوائي القطاع اعتماد :مشاكله وحل القطاع لدعم التوصيات أهم  

 لألدوية السوقية الحصة زيادة على العمل (9. )األردنية األدوية صادرات زيادة (1. )العالجي األمن

 ملوالع القطاع، مكتسبات على للمحافظة وطنية استراتيجية وجود (0. )المحلي السوق في األردنية

ناعة األردن، )غرفة صإلقليميةا القيادية مكانته يضمن بما العالمية و اإلقليمية للتطورات مواكبة على

من إنتاجها الدوائي الذي  % 53حيث تصدر المملكة اما من ناحية التصدير للمنتجات  .(9315

 ،مليون دينار سنويا جعلت من األردن البلد الوحيد بالمنطقة الذي يصدر اكثر مما يستورد 699يعادل 

اط قوة عة الدوائية األردنية تعتمد على نقأن الصناة، و العالمي تضاهي عالية وتنافسية بجودة وتتمتع

ذاتية تستطيع التغلب على العقبات والتحديات والصمود امام الهزات والمتغيرات وتحقق النجاح 

الغد،  بة)جريدة، والتأهيل واإلدارة والرقاالعتمادها على خبرة عقود طويلة بمجال البحث والتطوير

9314.) 
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 العربية والجنبيةالسابقة  الدراسات (7-2 ):

 الدراسات العربية(: 6-7-0)

: "أثر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على جودة ( بعنوان9332دراسة الشامي ) -

 التقارير المالية للبنوك التجارية العاملة في الجمهورية اليمنية".

ر المالية جودة التقاري هدفت الدراسة الى قياس اثر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على   

الصادرة عن البنوك التجارية العاملة في اليمن. من خالل قياس اثر الخصائص االساسية ومكوناتها 

كخاصية القابلية للفهم، خاصية األفادة، المالئمة، والموثوقية على جودة التقارير المالية. ومن خالل 

ة على صية االتساق)الثبات( والقابلية للمقارنقياس أثر الخصائص الثانوية للمعلومات المحاسبية كخا

جودة التقارير المالية.تكون مجتمع الدراسة من جميع البنوك التجارية العاملة في اليمن اما عينة 

(. وتوصلت هذه 60والبالغ عددهم) شملت المدراء الماليين والمدققين الداخليين والمحاسبينالدراسة 

ا، ان هناك تأثيرا عاليا للخصائص االساسية للمعلومات المحاسبية الدراسة الى عدد من النتائج ومنه

واظهرت النتائج ان الخصائص الثانوية للمعلومات  (.50)%لى جودة التقارير المالية وبنسبةع

(. واوصت الدراسة الى ضرورة قيام البنوك 55المحاسبية تؤثر على جودة التقارير المالية وبنسبة)%

 مام باستخدام الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية.التجارية بزيادة االهت

 

الداء التنافسي لشركات صناعة الدوية الردنية في ظل النفتاح ( بعنوان: "9332دراسة النسور)-

 القتصادي".

 في ورترب العالم نموذج وفق التنافسية تعزيز عوامل اثر على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت    

 شركات جميع من الدراسة مجتمع وتكون األردنية، األدوية لشركات التنافسي ألداءا على التنافسية
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 أولية، معاينة كوحدات شركة( 19)اختيار تم شركة،( 15)عددها والبالغ 9335 لعام األردنية األدوية

 امستجيب 173 عددهم والبالغ شركة، كل في للدراسة المستجبين تمثل فهي الثانوية المعاينة وحدات أما

 متعدد التباين لتحليل إخضاعها تم للتحليل صالحة استمارة( 77) استرداد تم وقد الدراسة، مجتمع مثل

 :اهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة خلصت ، الفرضيات اختبار نتائج من وانطالقا المتغيرات،

 شركات اتبناهت التي( الطلب محور عناصر أحد)التسويقية السياسات بين إيجابية عالقة وجود.1

 .االردنية االدوية لشركات التنافسي واألداء االردنية االدوية

 فهومم تبني المتبعة، االنتاج ،سياسات العامة االنتاج ظروف من كال بين إيجابية عالقة وجود.9

 .االردنية االدوية لشركات التنافسي واالداء( االنتاج ظروف عناصر) الشاملة الجودة

ال من هيكل السوق والمنافسة السائد، استراتيجية التمايز عن المنافسين، وجود عالقة بين ك.0

 استراتيجية التركيز على قطاع محدد، استراتيجية الريادة واالداء التنافسي لشركات االدوية.

 اتتوجه السوق، في السائد التزويدية الصناعات وضع:  من كال بين إيجابية عالقة وجود .4

 واالداء( (  دالعنقو ) التزويدية الخاصةالصناعات عناصر)التزويدية الصناعات تجاه الشركة وسياسات

 .االردنية االدوية لشركات التنافسي

 مع ايجابية ةبعالق يرتبط والذي للتنافسية الداعم الحكومي الدور بمحور الخاص العنصر أن تبين .5

 للتكيف ةاالردني االدوية شركات داداستع بمدى المتعلق هو االردنية االدوية لشركات التنافسي االداء

 .الدولية التجارة اتفاقيات مع
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 الشركات في الداخلية الرقابة هياكل "جودة :بعنوان( 2010) جودة النوايسة و, السبوع دراسة -

 ."COSO إلطار وفقا األردنية الصناعية

 ردنيةاأل الصناعية الشركات في الداخلية الرقابة هياكل جودة على التعرف البحث هذا هدف     

 استبانة تطوير وتم. (COSO)المؤسسات رعاية لجنة إلطار وفقا الرقابة هيكل مع انسجامها ومدى

 استرد وقد, 2007 لعام عمان بورصة في المدرجة الصناعية الشركات على وزعت فقرة( 32)شملت

 بما نةاستبا( 42)اإلحصائي للتحليل منها خضع الموزعة االستبيانات مجموع من( 48)

 في جيدة رقابية هياكل وجود البحث اظهر وقد. شركة( 67)البحث مجتمع من( 62.7%)نسبته

 فايةك: التالية المجاالت في الضعف نواحي بعض أيضا وجد كما. األردنية الصناعية الشركات

 طيةطيالتخ الوظائف نجاز ال معلومات إنتاج, المسؤوليات وبيان اإلعمال لوصف أنظمة وجود اإلفراد،

 المستمر يمالتقي, إدارية أداء تقارير وتوفير, المعلومات توفير على المعلومات أنظمة قدرة, والرقابية

 [One Sample T-Test] واختبار الوصفية اإلحصائية األساليب استخدام وقد. الرقابة إلجراءات

 تأثيرا نالكه إن لىإ الدراسة هذه إليه توصلت ما أهم وكانت. الفرضيات واختبار البيانات لتحليل

 سبةن بلغت حيث المالية التقارير جودة على المحاسبية للمعلومات األساسية للخصائص عاليا

 (.%83)التأثير

"دور الرقابة الداخلية في رفع كفاءة األداء المالي "دراسة ميدانية  ( بعنوان:2014دراسة عياش) -

 على شركات التصالت اليمنية".

 في لداخليةا نظم الرقابة وتقويم الداخلية، الرقابة هيكل عناصر على التعرف إلى الدراسة هدفت   

 ألداءا وكفاءة الداخلية الرقابة بين عناصر عالقة وجود مدى ومعرفة اليمنية االتصاالت شركات

 للدراسة ظريالن اإلطار لوضع الوصفي المنهج استخدام تم اليمنية، وقد االتصاالت شركات في المالي
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 من ياناتجمع الب خاللها تم فرضياتها واختبار الدراسة أهداف لتحقيق ميدانية إجراء دراسة مت ،كما

 :الدراسة هاإلي توصلت التي النتائج أهم ومن .اليمنية االتصاالت شركات على وزعت استبانة خالل

جود عالقة و اكدت الدراسة ، كما ومقبولة جيدة رقابة داخلية بهياكل اليمنية االتصاالت شركات تمتعت

 عناصر وجود ن، االمالي األداء وكفاءة الداخلية الرقابة ذات داللة احصائية موجبة بين عناصر

بالضرورة الى تحسين الخصائص النوعية للبيانات والمعلومات المالية التي  يؤدي جيدة داخلية رقابة

 تساعد االدارة على ترشيد ودعم قراراتها.

 المالية القوائم عناصر عن المحاسبي والفصاح القياس: "وانبعن( 9315)المالك عبد دراسة -

 .الحراش وحدة – صيدال مجمع حالة دراسة" المالي المحاسبي النظام ظل في

 القياس رقط وتباين الجزائر في المحاسبي اإلصالح على الضوء تسليط إلى الدارسة هذه هدفت     

 وذلك لمالي،ا المحاسبي النظام تبني ظل في ليةالما القوائم لعناصر المحاسبي اإلفصاح ومتطلبات

 حةواض صورة إعطاء في إسهامهما مدى وتبيان واإلفصاح القياس عمليتي أهمية إبراز خالل من

 .سةالمؤس واقع عن ومعبرة مصداقية ذات مالية معلومات تقديم خالل من المؤسسة ووضعية أداء حول

 مع تناسبي والذي النظري الجانب في التحليلي فيالوص المنهج إستعمال تم األهداف هذه لتحقيق

 لىإ الدارسة توصلت. التطبيقي الجانب في حالة دارسة منهج إستعمال تم كما الدارسة، طبيعة

 بعدة اءج المالي المحاسبي النظام أنّ  بينها ومن واإلفصاح، بالقياس المتعلقة النتائج من مجموعة

 ذات مالية معلومات إعطاء شأنها من والتي لالفصاح متطلباتوب المالية القوائم عناصر لقياس بدائل

 كل يقلتطب إقتصادية بيئة وجود عدم نالحظ المحاسبية الممارسة واقع خالل ومن ولكن، مصداقية،
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 بالقصور تميزت الجزائرية االقتصادية للمؤسسات المالية القوائم مايجعل وهو والمتطلبات البدائل هذه

 .المالية المعلومات مصداقية في

"أثر فاعلية نظام الرقابة الداخلية على أداء المدقق الداخلي" ( بعنوان: 9315دراسة عز الدين) -

 دراسة ميدانية على الجامعات األردنية الخاصة.

هدفت الدراسة الى بيان اثر فاعلية نظام الرقابة الداخلية على اداء المدقق الداخلي من خالل    

تكون مجتمع الدراسة من الجامعات االردنية الخاصة  تدقيق الداخلي.الدور الوسيط لخصائص ال

( جامعات، اما عينة الدراسة فقد شملت المديرين 7ضمن نطاق العاصمة االردنية عمان والبالغ عددها)

(. لتحقيق اهداف الدراسة 61الماليين والمحاسبين والمدققين الداخليين ولجان التدقيق البالغ عددهم)

المنهج الوصفي التحليلي اضافة الى استخدام كل من تحليل االنحدار البسيط المتعدد  تم استخدام

وتحليل المسار إلختبار فرضيات الدراسة. وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج اهمها، وجود أثر 

 (تذي داللة احصائية لفاعلية نظام الرقابة الداخلية بمقوماته)تقييم المخاطر والمعلومات واالتصاال

، ووجود أثر ذي داللة احصائية لخصائص (α ≥  0.05)داللة عند مستوى  على اداء المدقق الداخلي

داللة وى عند مست التدقيق الداخلي بأبعاده)االستقاللية والكفاءة المهنية(على اداء المدقق الداخلي

(0.05  ≤ α)وماته على اداء ، ووجود اثر ذي داللة احصائية لفاعلية نظام الرقابة الداخلية بمق

. (α ≥  0.05)داللة عند مستوى  المدقق الداخلي بوجود خصائص التدقيق الداخلي كمتغير وسيط

م وخالي ومفهو واوصت الدراسة بضرورة ان يكون نظام الرقابة الداخلية في الجامعات الخاصة مبسط 

 من التعقيد مع ضرورة توفير المرونة.
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نظام الرقابة الداخلية في تشخيص حالت الفساد المالي  "دور ( بعنوان:2015دراسة الكروي) -

 )واقع ومعوقات( "دراسة ميدانية على الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان".

هدفت هذه الدارسة إلى بيان دور نظام الرقابة الداخلية في تشخيص حاالت الفساد المالي في    

خالل التعرف على العوامل التي تساعد على الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان من 

ته سة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لمالءماانتشار ظاهرة الفساد المالي. ولتحقيق اهداف الدر 

لطبيعة هذه الدارسة، حيث استخدمت االستبانة كأداة رئيسية لهذه الدارسة وبعد اختبار صدقها وثباتها 

( استبانة، ثم استخدمت 141ثالث استبانات لكل شرك واسترجع منها)استبانة وبواقع  168)تم توزيع )

 (.SPSSاالساليب اإلحصائية المالءمة من خالل الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية)

( 73تكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها)    

( شركة صناعية 56ائية حيث شملت عينة الدراسة )شركة, وتم اختيار اسلوب العينة العشو 

( من مجتمع الدراسة, وقد تمثلت بالمدراء الماليين والمحاسبين والمدققين الداخليين %76.7وبنسبة)

 العاملين في تلك الشركات.

الدراسة الى عدد من النتائج ابرزها، وجود معوقات تحد من قدرة نظام الرقابة الداخلية  توتوصل   

خيص حاالت الفساد المالي في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان عند مستوى في تش

, و وجود دور ايجابي لنظام الرقابة الداخلية في تشخيص حاالت الفساد المالي (α ≥  0.05)داللة 

وبينت ايضا عدم  ,(α ≥  0.05)في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان عند مستوى داللة

روقات معنوية ذات داللة احصائية بين اراء الفئات المشمولة بالدراسة) المدراء الماليين, وجود ف

 المدققين الداخليين, المحاسبين( حول دور نظام الرقابة الداخلية في تشخيص حاالت الفساد المالي

 (.α ≥ 0.05في تلك الشركات عن مستوى داللة   )
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 الجنبية الدراسات (2-7-2 ): 

 :بعنوان Doyl, Ge & McVay(2005) ةدراس -

"Determinants of weaknesses in internal control over financial   

reporting and the implications for earnings quality.                            

، الرباحا ةجود على واثرها الداخلية الرقابة في القصور واوجه محددات معرفة الى البحث يهدف   

 9339 اغسطس من الفترة في المادية الضعف نقاط عن كشفت التي شركة( 961)من عينة باستخدام

 غيرةالص الشركات ان, هي النتائج تلك واهم نتائج عدة الى الدراسة وتوصلت. 9334 نوفمبر الى

 وانها ريعس لبشك تنمو وانها, تعقيدا واكثرها, الداخلية الرقابة في المواد لضعف عرضة اكثر هي

 التقارير عدادأل ضوابط وجود مع تكافح التي الشركات مع تتفق النتائج هذه وان, هيكلة ألعاده تخضع

 متغيرةال االعمال بيئة او المعقدة المحاسبية والقضايا دالموا في الحاصل النقص لمواجهة المالية

 .بسرعة

 االرباح ودةج تكون الداخلية الرقابة دامو  في ضعف لديها التي الشركات ان الدراسة نتائج وتبين  

 .منخفضة بها الخاصة

 

 بعنوان: O’Leary et al. (2006)دراسة -

The Relative Effects of Elements of Internal Control on Auditors’ 

Evaluations of Internal Control 

 

لمعلومات قون لبيئة الرقابة ونظم اهدفت هذه الدراسة الى قياس االهمية النسبية التي يعطيها المدق   

واجراءات الرقابة . واشارت النتائج الى ان البيئة الرقابية هي العنصر الذي يشكل اهمية كبيرة لدى 
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المدققين مقارنة مع عناصر نظام الرقابة الداخلية المتمثلة ببيئة الرقابة ونظم المعلومات واجراءات 

ي بعدم يدفع المدققون الى تقييم العناصر الثالثة والتقييم الكل الرقابة. وان اضعاف عنصر بيئة الرقابة

 الموثوقية ولكن اختالف وتباين نظم المعلومات واجراءات الرقابة اليقود الى نفس التقييم.

 بعنوان: Zhang, Zhou& Zhou(2007) دراسة -

   Audit committee quality, auditor independence, and internal control 

weaknesses. 

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على جودة لجان التدقيق واستقاللية المدقق واألفصاح عن       

وهنا يمكن تصنيف  Sarbans-Oxleyالضعف الذي يواجه نظام الرقابة الداخلية بعد تطبيق قانون 

ل خبراء ماليو اق الشركات على أن هناك ضعف في نظام الرقابة الداخلية أذا وجد في لجان التدقيق

كفاءة أي ان ليس لهم تخصص في المحاسبة المالية وكذلك يمكن اعتبار هذه الشركات ذات رقابة 

داخلية ضعيفة اذا كان المدققون اقل استقالاًل باالضافة الى ذلك فالشركات والمؤسسات التي تتبع 

 سياسة تغيير المدقق الحديث تبدو ذات رقابة اقل ضعفا.

  : بعنوان Tasios, Bekiaris,( 2012) دراسة-

Auditor’s Perceptions Of financial Reporting Quality: The Case of       

Greece.  

بناءا . اليونان في المالية التقارير جودة من الحسابات الدراسة الى فهم مدى ادراك مدققي تهدف    

ابلية ة, التمثيل الصادق, القابلية للمقارنة, القعلى خصائص المعلومات المحاسبية المتمثلة بـــــ المالئم

 باألهداف التمسك ويعتبر (IASB) الدولية المحاسبة لمعيار وفقا  للتحقق, الوقتية والقابلية للفهم
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 وتعتبر, لماليةا التقارير إعداد في للجودة أساسيا شرطا المالية التقارير لمعلومات النوعية والخصائص

د مفيدة. كما هدفت الدراسة الى تحدي المالية المعلومات تجعل التي سماتال هي النوعية الخصائص

 اهم العوامل المؤثرة على جودة التقارير المحاسبية.

 خصيصا عدتأ الكترونيا توزيعها تم استبانة خالل من التحليلي الوصفي المنهج الباحث واستخدم  

  النتائج يروتش. اليونانية الشركات في تالحسابا مدققي العينة وشملت. الدراسة أسئلة عن لإلجابة

 وعيةن عناصر هي للمعلومات النوعية الخصائص إن يرون المدققين إن الخاصة بهذه الدراسة إلى

المالية للحصول على تقارير اكثر دقة ومصداقية. كما توصلت الدراسة الى انه  التقارير في مهمة

للشركات في اليونان فأن المدققين يدركون على  عن االخذ بعين االعتبار جودة التقارير المالية

احتوائها جودة معتدلة ويعود الى ادارة االيرادات, ودرجة حاكمية ضعيفة, وملكية العائالت واالنحراف 

  في تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

 بعنوان:  Gras-Gil et.al(2012دراسة ) -

Internal Audit and financial reporting in the Spanish banking                

industry.     

تهدف الدراسة الى اجراء اختبار للعالقة بين وظيفة التدقيق الداخلي في الشركة وجودة التقارير    

المالية. واوضحت الدراسة على ان كثير من الجهات المحلية والدولية اكدت على اهمية وظيفة 

 واعتمدت الدراسة على االستبانة كوسيلة يتم منجودة التقارير المالية. التدقيق الداخلي في ضمان 

 . المصارف االسبانية خاللها جمع المعلومات من مديري التدقيق الداخلي وتحليلها في

 وتوصلت الدراسة الى أن البنوك التي تكون تقاريرها المالية ذات جودة عالية هي بنوك يتميز فيها  

لسنوية. ا والخارجيين بدرجة تعاون عالية فيما بينهم من خالل اجراء عملية التدقيقالمدققين الداخليين 
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وظيفة التدقيق الداخلي في مراجعة القوائم المالية يقود الى تحسين وتوصلت الدراسة الى ان اشتراك 

 في الجودة لتلك التقارير.

 :بعنوان Ambrose, Grace( 2013)دراسة -

Institutional Investors’ Perceptions on Quality of Financial Reporting   

in Kenya. 

هدفت الدراسة الى تحديد نوع المعلومات الواردة في التقارير المالية والتي تعتبر مفيدة ومهمة    

للمستثمرين المؤسسين في كينيا, لتحديد المؤسسات االستثمارية التي تساعد المستثمرين في بناء 

لومات الواردة في تلك التقارير ومدى فائدتها في حال اتخاذ القرارات االستثمارية تصوراتهم على المع

والتعرف على التحديات التي قد تواجه المستثمرين. وتم تصميم الدراسة على المسح الوصفي وتكون 

( 2ى)واعتمد الباحث عل )ان اس اي( مجتمع الدراسة من جميع المستثمرين المؤسسين المشاركين في

( من 48. وسيتم اختبار حجم العينة الكلي من))ان اس اي(مؤسسة في ( 24لمشاركين من كل)من ا

المشاركين للفئة المستخدمة, وتم جمع البيانات باستخدام استبيانات شبه منظمة ومن ثم تحليلها 

 باستخدام االحصاء الوصفي. وتوصل الباحث لعدة نتائج ومنها: ان المعلومات الواردة في التقارير

المالية والتي تشكل اهمية لدى المستثمرين المؤسسين في كينيا هي اجمالي الموجودات والمطلوبات 

غير المتداولة واالرباح المحتجزة والتدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية وارباح السهم الواحد. كما 

االتساق بأنها يتها للمقارنة و ينظر الى التقارير المالية للمؤسسات االستثمارية من حيث اكتمالها وقابل

جيدة بينما من حيث الفهم والعرض الصادق والحياد والقدرة على التنبؤ والتوقيت المناسب انها ال 

تعتبر عادلة. وتبين ان التحدي االكبر الذي يواجه مستخدمي التقارير المالية في كينيا هي الطبيعة 

 التقنية للغلة العرض.
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 :بعنوان Ayagre, Appiah-Gyamerah& Nartey (2014) دراسة-

The Effectiveness of Internal Control Systems of Banks: The Case        

of Ghanaian Banks.  

 الرقابية  ةواألنشط الغانية البنوك هاتتبع التي الداخلية الرقابة نظم تقييم إلى الدراسة تهدف    

 نيالرئيسي المدراء من تكون الدراسة مجتمع .(COSO)تالمؤسسا رعاية لجنة إلطار وفقا المستخدمة

 مجموع من التدقيق ومديري المدراء من( 30) الدراسة عينة شملت. الغانية البنوك في التدقيق ومدراء

 لإلجابة اسةالدر  عينة على وزعت استبانة خالل من يالتحليل الوصفي المنهج الباحث واستخدم(. 50)

 لغرض (SPSS)االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزمة استخدام وتم .البحث أهداف لتحقيق عليها

 ضوابط جودو  أهمها عديدة نتائج إلى البيانات تحليل إجراء بعد الدراسة وتوصلت. البيانات تحليل

 .الغانية البنوك في الرقابية نشطةواال الرقابة بيئة في قوية

 : بعنوان( Bayyoud & Sayyad, 2015)دراسة -

 The Impact of Internal Control and Risk Management on Banks in        

Palestine. 

دارة الداخلية الرقابة اثر معرفة إلى الدراسة هدفت هذه   لسطين ف البنوك العاملة في على المخاطر وا 

 والتعرف على اثار االصالحات المصرفية والقواعد الجديدة في تحديد وتقييم المخاطر التي تواجه

تلك البنوك, والتخفيف من اثارها. تم اجراء هذه الدراسة في فلسطين وتم استخدام االسلوب الوصفي 

التحليلي من خالل االعتماد على االستبانة كأداة للدراسة بهدف جمع البيانات التي تخص الدراسة, 

( 10اسة )الدر وتكون مجتمع الدراسة من جميع مدراء البنوك العاملة في فلسطين, حيث تمثلت عينة 

 مدراء لتلك البنوك.
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 الداخلية قابةالر  أنظمة إن أبرزها نتائج لعدة الدراسة توصلت اإلحصائي التحليل عملية إجراء وبعد    

دارة ايجابي من حيث الكمية وكذلك االداء النوعي لها, وتبين  تأثير لها المخاطر في فلسطين عموما وا 

بأن حاالت الفساد واالحتيال واالخطاء قد انخفضت, وان النتائج ايضا من خالل عملية التقييم 

المخاطر يكون مسيطر عليها لدى تلك البنوك وان الصالحيات والواجبات التي يتم العمل بها منفصلة, 

واضافة الى ذلك فان الممارسات المعمول بها  في هذه البنوك متفقة مع المعايير الدولية من حيث 

 الحات التي طرأـ على اجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في تلك المصارف.درجة االلتزام, نتيجة االص

 

 السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة يميز ما8-2): )

 نظام راث الرسالة وتوضح المالية للتقارير دور أعطت أنها, سابقاتها عن الرسالة هذه يميز ما   

 نع وتميزت, األردنية األدوية صناعات شركات في المالية التقارير جودة على الداخلية الرقابة

 :خالل من السابقة الدراسات

 مهما الباحث يراه قطاع على الدراسة تطبيق تم: الدراسة عليه ستطبق الذي والقطاع الدراسة بيئة .1

 منظمات على السابقة الدراسات تم التركيز في بينما األردنية، األدوية صناعة قطاع وهو للمجتمع

 .والمصارف البنوك في العربية المنظمات وبعض وافريقية وأوربية أمريكية

 أبعادهب الداخلية الرقابة نظام اثر معرفة الحالية الدراسة تسع: الدراسة له تسعى الذي الهدف .2

 على( بط، المراقبة والضواالتصاالت المعلومات ،الرقابية األنشطة ،المخاطر تقييم ،الرقابية البيئة)

 للرقابة لسابقةا الدراسة أهداف تنوعت بينما(, التمثيل الصادق ،المالئمة) بعديهاب المالية يرالتقار  جودة
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جراءاتو  والفاعلية التقييم باإلضافة عليها الحواسيب وأنظمة التكنولوجيا ادخل من منهم الداخلية  ا 

 .المؤسسات في الداخلي التدقيق

 في ةالمدرج األردنية الدوائية الصناعات شركات الدراسة مجتمع تكون: والعينة الدراسة مجتمع 3.

 وظفيوم والمحاسبين الماليين المدراء ستشمل الدراسة وعينة, شركات( 6) عددها البالغ عمان بورصة

 .الشركات تلك فيواعضاء لجان التدقيق  الداخليين نمدققيالو  الرقابة
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة)الطريقة والجراءات(

 

 (: المقدمة3-0)

 (: منهج الدراسة 3-6)

 (: مجتمع الدراسة3-3)

 عينة الدراسة (: 3-4)

 الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة(: 3-5)

 أدوات الدراسة  ومصادر الحصول على البيانات والمعلومات(: 3-2)

 (: متغيرات الدراسة3-7)

 المعالجات اإلحصائية (:3-8)

 بيعي لمتغيرات الدراسةالتوزيع الط(: 3-9)

 (: صدق أداة الدراسة وثباتها3-01)
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة

 المقدمة(: 0- 3)

هدفت الدراسة الحالية الى بيان اثر نظام الرقابة الداخلية على جودة التقارير المالية في شركات    

وصفا لمنهج الدراسة ل هذا الفصيتضمن صناعة االدوية االردنية المدرجة في بورصة عمان. إذ 

ومجتمع الدراسة وعينتهاوأدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات, ومتغيرات الدراسة 

 واختبار التحقق من مالئمة البيانات للتحليل االحصائي. ،والمعالجات اإلحصائية المستخدمة

 

 منهج الدراسة(: 3-6)

 حليلي, فعلى صعيد المنهج الوصفي تم اجراءاعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي الت   

المسح المكتبي واالطالع على االبحاث والدراسات والبحوث النظرية والميدانية العربية منها واالجنبية 

لبلورة االسس والمنطلقات التي يقوم عليها االطار النظري والوقوف عند اهم الدراسات السابقة التي 

اما على الصعيد التحليلي فقد تم استخدام االستبانة التي تم اعدادها تمثل رافدا حيويا في الدراسة. 

باالستناد الى االدب النظري للدراسات السابقة وباالعتماد على مقاييس طورت من قبل العديد من 

الباحثين وبما يالئم البيئة القائمة في شركات صناعة االدوية المدرجة في بورصة عمان, وذلك بهدف 

 االولية واختبار الفرضيات. جمع البيانات
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  مجتمع الدراسة(:  3- 3)

( 2016-2015تكون مجتمع الدراسة من جميع شركات االدوية المدرجة في بورصة عمان للفترة ) 

 يوضح اسماء تلك الشركات.3-1) . والجدول )6)والبالغ عددها )

 

 3-1)جدول )

 مجتمع الدراسةاسماء شركات االدوية االردنية المدرجة في بورصة عمان  

عدد الستبانات  السوق اسم الشركة ت

 الموزعة

عدد الستبانات 

 المسترجعة

عدد الستبانات 

 الصالحة للتحليل

 2 11 19 9 األردنية إلنتاج األدوية 0

 19 19 19 0 الشرق االوسط للصناعات الدوائية 6

 2 19 19 0 المركز العربي للصناعات الدوائية 3

 13 13 19 1 نمية واالستثماردار الدواء للت 4

 19 19 19 1 فيالدلفيا لصناعة األدوية 5

 2 13 19 1 الحياة للصناعات الدوائية 2

 61 67 79  المجموع 

 

 عينة الدراسة :  (4- 3) 

 لجان ساءرؤ واعضاء لجان التدقيق والمحاسبين شملت عينة الدراسة المدراء الماليين و    

 بمعدل أي الدراسة، عينة أفراد على استبانة( 79) توزيع تمو ين. والمدققين الداخلي التدقيق
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 استبانة( 67) مجمله ما المسترجعة االستبانات عدد بلغ وقد ،شركة لكل استبانة( 19)

( 6) هناك أن تبين المسترجعة، االستبانات فحص وبعد(. %20.35) بلغت مئوية بنسبة

 لصالحةا االستبانات عدد أصبح هذاوب. البيانات مكتملة وغير صالحة غير استبانات

 االستبانات عدد من( %54.79) بلغت مئوية بنسبة استبانة( 61) مجمله ما للتحليل

 .الموزعة

 

 الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة(: 3-5)

 الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة من حيث( 9 - 0الجدول )وضح يإذ     

؛ والعمر ؛ والمؤهل العلمي ؛ وعدد سنوات الخبرة ؛ والمنصب الوظيفي ؛ وعدد الدورات الجنس )

 .(التدريبية في مجال الرقابة الداخلية ؛ والشهادة المهنية

 (3-2) الجدول
 الخصائص الشخصية والوظيفيةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

   

 )%( النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 77 47 ورذك الجنس

 23 14 إناث

 100 61 المجموع

  العمر

 55.7 34 سنة فأقل 03

 21.3 13 سنة    05 – 01من 

 14.8 9 سنة 43 –06من 

 1.6 1 سنة    45 – 41من 

 6.6 4 سنة فأكثر 46

 100 61 المجموع

 المؤهل العلمي
 98.4 60 بكالوريوس

 - - دبلوم عال

 1.6 1 ماجستير

 - - وراهدكت
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 100 61 المجموع

 عدد سنوات الخبرة
 55.7 34 سنوات فأقل 5

 19.7 12 سنوات 13 – 6من 

 18 11 سنة 15 – 11من 

 6.6 4 سنة فأكثر 16

 100 61 المجموع

 المنصب الوظيفي

 8.2 5 مدير مالي

 1.6 1 رئيس لجنة تدقيق

 4.9 3 عضو لجنة تدقيق

 6.6 4 مدقق حسابات داخلي

 68.9 42 محاسب

 9.8 6 أخرى

 100 61 المجموع

عدد الدورات التدريبية في 
 مجال الرقابة الداخلية

 67.2 41 وال دورة

 14.8 9 دورة واحدة

 14.8 9 دورتان

 - - ثالث دورات

 3.3 2 أكثر من ثالث دورات

 100 61 المجموع

 الشهادات المهنية

CIA 6 9.8 

CPA 9 14.8 

ACCA - - 

ACPA - - 

JCPA 7 11.5 

 63.9 39 اليوجد

 100 61 المجموع 

 

من أفراد عينة الدراسة هم من  %77أن  (9 - 0)فقد بينت النتائج المعروضة في الجدول     

ان طبيعة االعمال التي  ويرى الباحثافراد عينة الدراسة هم من اإلناث، من  %90الذكور، وأن 

لصعوبات في كافة المجاالت المالية واالدراية تستلزم الى توظيف نسبة تقوم بها شركات األدوية وا

ذكور اكبر من األناث وهذا يشير الى أن الذكور يتمتعون بمرونة في انجاز األعمال وعدم وجود 

 الدراسة. وانهم اقرب الى تحقيق اهدافالموكلة اليهم قيود تمنعهم من القيام بالمهام 

من افراد عينة الدراسة هم ممن تبلغ  55.7فقد أظهرت النتائج أن %وبالنسبة لمتغير العمر    

سنة، كما أن ما  05إلى  01هم ممن تتراوح أعمارهم ما بين  21.3سنة فأقل، وأن % 03أعمارهم 
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كما تبين أن  سنة، 43 – 06من أفراد عينة الدراسة هم ممن تتراوح أعمارهم ما بين  14.8نسبته %

سنة، وأخيرًا، أظهرت  45 – 41راسة هم ممن تتراوح أعمارهم ما بين من افراد عينة الد %1.6

 الباحث ويرى ،ثرسنة فأك 46من أفراد عينة الدراسة هم ممن تبلغ أعمارهم من  6.6النتائج أن %

 الشابة الفئات على الشركات اعتماد مدى الى يشير سنة( 03) من اقل هم من نسبة ارتفاع ان

 .كاتالشر  في المطبق الرقابي النظام مصداقية من يدعم ممالمام ومعرفة لما يمتلكون من أ الجديدة

من أفراد عينة الدراسة هم من حملة  98.4بينت النتائج فيما يتعلق بمتغير المؤهل العلمي أن %و    

 ويرى الباحثراسة هم من حملة شهادة الماجستير، من أفراد عينة الد 1.6شهادة البكالوريوس، وأن %

                  يا.الى مؤهالت اكادمية عل لطبيعة العمل لشركات األدوية التي ال تحتاجنسبة هي دليل ان هذه ال

أن ما نسبته ( 9-0)فقد أظهرت النتائج والموضحة بالجدول  وبالنسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة،

وات فأقل، وأن سن 5من أفراد عينة الدراسة هم ممن تبلغ عدد سنوات خبرتهم العملية من  %55.7

هم ممن  %15سنوات، وأن  13 - 6هم ممن تتراوح عدد سنوات خبرتهم العملية من  12.7%

سنة، واخيرًا، تبين أن إجمالي النسبة المئوية  15 - 11تتراوح عدد سنوات خبرتهم العملية من 

 يرى الباحثو ، %6.6بلغت  سنة فأكثر 16خبرة من لديهم للمبحوثين من أفراد عينة الدراسة هم ممن 

هذا يدل على وجود معرفة والمام مسبق في النظام الرقابي من خالل التعليم الجامعي والقراءة ان 

 المستمرة لهذا النظام مما قد يشكل معرفة كافية ألدارته والتكيف معه مما يحقق االهداف.

من  8.2أن %فقد تبين  (9-0)بالمنصب الوظيفي وكما هو موضح بالجدول  وبما يرتبط بمتغير   

من افراد عينة الدراسة هم من رؤساء لجنة  %1.6أفراد عينة الدراسة هم من المديرين الماليين، وأن 

 %6.6من أفراد عينة الدراسة هم من اعضاء لجان التدقيق، كما أن ما نسبته  %4.2التدقيق، وأن 

 يرىو ، من المحاسبين من افراد عينة الدراسة هم %65.2هم من مدققي الحسابات الداخليين، وأن 
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 خليةبسبب أدراكهم المتعمق بوظيفة الرقابة الداان اهتام الشركات يصب في وظيفة المحاسبة  الباحث

 .وهذا بدوره يعزز من مصداقية الدراسة

والموضحة  فقد أظهرت النتائج وبالنسبة لمتغير عدد الدورات التدريبية في مجال الرقابة الداخلية،    

من أفراد عينة الدراسة هم ممن ليس لديهم وال دورة تدريبية،  %67.9أن ما نسبته ( 9-0)بالجدول 

من أفراد عينة الدراسة هم ممن لديهم دورة تدريبية واحدة في مجال الرقابة الداخلية؛  %14.5وأن 

 من أفراد عينة الدراسة هم ممن لديهم دورتان في مجال الرقابة الداخلية، واخيرًا، تبين %14.5وأن 

أن إجمالي النسبة المئوية للمبحوثين من أفراد وحدة التحليل ممن لديهم أكثر من ثالثة دورات في 

خخط االدارة وسياساتها واالجراءات المتبعة ان  ويرى الباحث، %0.0جال الرقابة الداخلية بلغت م

 دورات. الرجوع الىقد تكون كافية للقيام بوظيفة الرقابة الداخلية دون 

 من %2.5 أن تبين فقد( 9-0) بالجدول موضح هو وكما المهنية الشهادة بمتغير رتبطي وبما   

 لديهم ممن هم الدراسة عينة افراد من %14.5 وأن ،CIA شهادة لديهم ممن هم الدراسة عينة أفراد

 أظهرت وأخيرًا، ،JCPA شهادة لديهم ممن هم الدراسة عينة أفراد من %11.5 وأن ،CPA شهادة

أن ما ورد من شهادات والتي يمكن ويرى الباحث ، شهادات لديهم ليس ممن هم %60.2 أن النتائج

 وصف بعضها بندرة وزيادة تكاليف الحصول عليها وهذا يرجع الى الضغط في العمل لألفراد. 

   

 ومصادر الحصول على البيانات والمعلومات أدوات الدراسة(: 2- 3)

ذ تم تطوير إالدراسة.  أسئلةعن  اإلجابةبتطوير استبانة بهدف الباحث  قاملتحقيق أهداف الدراسة     

 ، وهما: بياناتاستخدام مصدرين أساسيين لجمع الوتم  ذي الصلة. النظرياألداة بالرجوع إلى األدب 
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الباحث في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر البيانات  أتجهحيث  :المصادر الثانوية

، ي الكتب والمراجع العربية واالجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقاالت والتقاريرالثانوية والتي تتمثل ف

واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، والبحث والمطالعة في مواقع االنترنت 

 والطرق التعرف على األسس في الدراسة، الثانوية هدف الباحث من اللجوء للمصادر وكانالمختلفة. 

حدثت في  آخر المستجدات التي عن تصور عام أخذ وكذلك الدراسات، كتابة السليمة في العلمية

 موضوعات الدراسة.

لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة تم اللجوء إلى جمع البيانات األولية  :المصادر الولية

ة العبارات عكست أهداف الدراسمن خالل االستبانة كأداة رئيسية للدراسة. والتي تضمنت عددًا من 

كل  أخذتالخماسي، بحيث  Likertمقياس  استخدام وأسئلتها، لإلجابة عليها من قبل المبحوثين، وتم

 . إجابة أهمية نسبية

 أجزاء، هي: أداة الدراسة الرئيسة )االستبانة( ثالثةضمنت ت   

( 7من خالل ) عينة الدراسة ألفراد الشخصية والوظيفيةالجزء الخاص بالمتغيرات  الجزء األول:

الجنس ؛ والعمر ؛ والمؤهل العلمي ؛ وعدد سنوات الخبرة ؛ والمنصب الوظيفي ؛ متغيرات وهي )

ينة ع( لغرض وصف خصائص وعدد الدورات التدريبية في مجال الرقابة الداخلية ؛ والشهادة المهنية

 . الدراسة

لرقابية، البيئة ارئيسة، وهي )أبعاد  خمسةعبر  نظام الرقابة الداخليةتضمن مقياس   الجزء الثاني:

( فقرة لقياسها، 05( و)األنشطة الرقابية، تقييم المخاطر، المعلومات واالتصاالت والمراقبة والضبط

 مقسمة على النحو اآلتي:
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 تقييم المخاطر االنشطة الرقابية البيئة الرقابية نظام الرقابة الداخلية
المعلومات 
 واالتصاالت

 قبة والضبطالمرا

 
 7 7 7 7 7 عدد الفقرات

 
 05 – 92 95 – 99 91 – 15 14 – 5 7 – 1 ترتيب الفقرات

 
 
 
 

مثيل تتضمن مقياس جودة التقارير المالية عبر بعدين رئيسيين، وهما)المالءمة وال الجزء الثالث:

 ( فقرات لقياسها، مقسمة على النحو اآلتي:13( و)الصادق

 المصداقية المالءمة جودة التقارير المالية
 

 5 5 عدد الفقرات
 

43 – 06 ترتيب الفقرات  41 – 45  
 كاآلتي: Five Likert Scale ( وفق مقياس ليكرت الخماسي5 - 1وتراوح مدى االستجابة من )      

 

 ال أوافق أوافق إلى حد ما أوافق أوافق بشدة بدائل اإلجابة
ال أوافق على 

 اإلطالق
 

 (1) (9) (0) (4) (5) الدرجة
  

 Five( فقرة بمقياس ليكرت الخماسي 45وبهذا تكونت االستبانة )أداة الدراسة( وبشكلها النهائي من )

Likert Scale. 

 

 متغيرات الدراسة(: 7- 3)

قام الباحث بتحديد متغير الدراسة المستقل نظام الرقابة الداخلية )البيئة الرقابية، األنشطة الرقابية،     

-August)  اطر، المعلومات واالتصاالت والمراقبة والضبط( باالستناد إلى ما حددهتقييم المخ
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Crook, 2009) & karagiorgos et.al, 2011))  وقد تم تحديد المتغير التابع والمتمثل بجودة

 2013مردان, السعبري: (( باالستناد الىتمثيل الصادقالتقارير المالية بأبعادها )المالءمة وال

Biddle, Hilary & Verdi,  2009) .) 
 

 المعالجات اإلحصائية(: 8- 3)

 التالية:  األساليب اإلحصائية الستخدامفرضياتها عمد الباحث  واختبارعن أسئلة الدراسة  لإلجابة    

 .التكرارات والنسب المئوية لوصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة 

 اختبار Kolmogorov-Smirnov  من التوزيع الطبيعي للتحقق(Normal Distribution) 

 للبيانات.

 لدراسةاالستبانة والتي تم إعدادها خصيصاً لقياس متغيرات ا أسئلةكرونباخ ألفا لمعرفة ثبات  اختبار 

  المعيارية لتحديد األهمية النسبية لمتغيرات الدراسة وفقراتها. واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

 وفقًا  تسابهاحتي تقضي بقياس مستوى ممارسة متغيرات الدراسة، والذي تم معادلة طول الفئة وال

 للمعادلة التالية:

 

 وبناء على ذلك يكون:

 9.00 أقل منالى  ـ 1 األهمية المنخفضة من
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  0.66 الى اقلـ  9.00 األهمية المتوسطة  من

 فأكثر. 0.67 األهمية المرتفعة  من

 اختبار T لعينة واحدة One sample T-test  المعدة  االستبانةوذلك للتحقق من معنوية فقرات

 مقارنة بالوسط الفرضي.

  معامل تضخم التباينVariance Inflation Factor  واختبار التباين المسموحTolerance 

 بين المتغيرات المستقلة. Multicollinearityللتأكد من عدم وجود تعددية ارتباط 

  المتعدد  االنحدارتحليلMultiple Regression Analysis   لبيان تأثير أكثر من متغير مستقل

 على متغير تابع واحد.

  أنموذج المعادلة الهيكليةStructurel Equation Model  نظام بهدف توضيح تأثير أبعاد

كات محل ( في الشر تمثيل الصادقالرقابة الداخلية على جودة التقارير المالية ببعديه )المالءمة وال

 الدراسة.
 

 

 

 

 

 التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة(: 9- 3)

 Kolmogorov Smirnov اختبارألغراض التحقق من موضوعية نتائج الدراسة فقد تم إجراء    

Test"،  وذلك للتحقق من خلو بيانات الدراسة من المشاكل اإلحصائية التي قد تؤثر سلبًا على نتائج

لك ينشأ توفر التوزيع الطبيعي في البيانات. وبعكس ذ تباراالخفرضيات الدراسة، ويشترط هذا  اختبار

ه على تفسير الظاهرة قدرت االرتباطارتباط مزيف بين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة، وبالتالي يفقد 

 (.3-3محل الدراسة أو التنبؤ بها، وكما هو موضح بالجدول )
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 (3-3جدول )

 التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة

 النتيجة .Kolmogorov – Smirnov  *Sig لمتغيرا ت

 يتبع التوزيع الطبيعي 0.774 0.700 البيئة الرقابية 1
 يتبع التوزيع الطبيعي 0.711 0.661 االنشطة الرقابية 9
 يتبع التوزيع الطبيعي 0.534 0.564 تقييم المخاطر 0
 يتبع التوزيع الطبيعي 3.933 3.133 المعلومات واالتصاالت 4
 يتبع التوزيع الطبيعي 0673. 3.132 المراقبة والضبط 5
 يتبع التوزيع الطبيعي 3.011 3.264 المالءمة 6
 يتبع التوزيع الطبيعي 3.541 3.539 تمثيل الصادقال 7

 (.⍺<  0.05مالحظة: * يكون التوزيع طبيعيًا عندما يكون مستوى الداللة )
 .SPSSبرنامج المصدر: مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي ل 
 
( فإنه يتبين أن توزيع المتغيرات   0.05وبالنظر إلى الجدول أعاله وعند مستوى داللة )   

( وهو 0.05جميعها كانت طبيعية. حيث كانت نسب التوزيع الطبيعي لكل اإلجابات أكبر من )

 .المستوى المعتمد في المعالجة اإلحصائية لهذه الدراسة

 

 سة وثباتهاصدق أداة الدرا(: 3-01)
 

 أ( الصدق الظاهري
استاذا من اعضاء الهيئة  7)تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من )   

وقد تم االستجابة آلراء  1).التدريسية المتخصصين في المحاسبة واسماء المحكمين بالملحق رقم)
يان مقدمة, وبذلك خرج االستبالمحكمين وتم اجراء ما يلزم من تعديل وحذف على ضوء المقترحات ال

 2) .في صورته النهائية كما هو موضح بالملحق رقم )
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 الدراسة داةأب(  ثبات 
، لقياس مدى (Cronbach Alpha)قام الباحث باستخدام اختبار االتساق الداخلي كرونباخ ألفا    

واعد لرغم من ان قالتناسق في إجابات المبحوثين على كل األسئلة الموجودة في المقياس، وعلى ا

( Alpha ≥ 0.60)القياس في القيمة الواجب الحصول عليها غير محددة، إال أن الحصول على 

 ,Sekaran & Bougie)ُيعد في الناحية التطبيقية للعلوم اإلدارية واإلنسانية بشكل عام أمرًا مقبواًل 

 يبين نتائج أداة الثبات لهذه الدراسة.  (3-4) . والجدول(184 :2010

 (3-4الجدول )

 معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة )مقياس كرونباخ ألفا(

  قيمة كرونباخ ألفا عدد الفقرات المتغير ت
 3.254 05 نظام الرقابة الداخلية 1
 3.574 7 البيئة الرقابية 1 – 1
 3.557 7 االنشطة الرقابية 9 – 1
 3.565 7 تقييم المخاطر 0 – 1
 3.536 7 واالتصاالتعلومات الم 4 – 1
 3.591 7 المراقبة والضبط 5 – 1

 3.572 13 جودة التقارير المالية 9
 3.772 5 المالءمة 1 – 9
 3.502 5 تمثيل الصادقال 9 – 9

 3.252 45 الستبانة ككل
 

ام ( ألبعاد نظ3.254( قيم الثبات لمتغيرات الدراســة الرئيســة والتي بلغت )3-4إذ يوضــح الجدول )

 Cronbachألفا كرو نباخ( لجودة التقارير المالية. وتدل مؤشــــــــــــــرات 3.572الرقـابـة الداخلية، و )

Alpha   الدراســــــــــــــة بصــــــــــــــورة عامة بمعامل ثبات عال وبقدرتها على تحقيق  إداهأعاله على تمتع

  (.Sekaran & Bougie, 2010: 184) أغراض الدراسة وفقًا لـ
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 الفصل الرابع

 صائي للدراسة واختبار الفرضياتنتائج التحليل الح

 

 (: المقدمة4-0)

 نتائج التحليل الحصائي للدراسة(: 4-6)

 اختبار فرضيات الدراسة لفتراضاتتحليل مدى مالءمة البيانات (: 4-3)

 فرضيات الدراسة اختبار(: 4-4)
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 الفصل الرابع

 نتائج التحليل الحصائي للدراسة واختبار الفرضيات

 

 لمقدمةا(: 4-0)

يستعرض هذا الفصل نتائج التحليل اإلحصائي الستجابة أفراد عينة الدراسة عن المتغيرات التي     

إلجاباتهم من خالل المتوســــــــــطات  األوليةاعتمدت فيها من خالل عرض المؤشــــــــــرات اإلحصــــــــــائية 

فصـــل اختبار الالحســـابية واالنحرافات المعيارية لكل متغيرات الدراســـة واألهمية النســـبية، كما يتناول 

 فرضيات الدراسة والدالالت اإلحصائية الخاصة بكل منها.

 

 نتائج التحليل الحصائي للدراسة(: 6 - 4)

 أبعاد نظام الرقابة الداخلية  (:0 - 6 - 4)

البيئة الرقابية، األنشــــــطة الرقابية، تقييم المخاطر، ) لوصــــــف مســــــتوى أبعاد نظام الرقابة الداخلية   

(  في شــــــــركات صــــــــناعة األدوية األردنية المدرجة في والمراقبة والضــــــــبط صــــــــاالتواالتالمعلومات 

المعيارية، واختبار  واالنحرافاتالمتوســـــــطات الحســـــــابية  اســـــــتخدامبورصـــــــة عمان، لجأ الباحث إلى 

One Sample T-Test ( 4للتحقق من معنوية الفقرة وأهمية الفقرة، كما هو موضـــــح بالجداول - 

 (.5 - 4( و )4 - 4( ؛ )0 - 4؛ ) (9 - 4( ؛ )1
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 (1 - 4)جدول 
في  البيئة الرقابيةالمحسوبة ومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  

 شركات صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان

 البيئة الرقابية ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "tقيمة "
المحسو
 بة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

ترتيب 
أهمية 
 الفقرة

 المستوى

1 
تهتم اإلدارة العليا في 
شركتنا بالتقارير الصادرة 
 عن لجان التدقيق الداخلي

 مرتفع 9 3.333 9.651 8883. 4.098

9 
تهتم إدارة شركتنا بإجراء 
مراجعة دورية الستراتيجيات 

 العمل والسياسات العامة
 مرتفع 6 3.333 6.241 8823. 3.704

0 

وم إدارة شركتنا بإرساء تق
مبدأ اعتبار الرقابة من 
مسؤوليات كافة األفراد 

 العاملين فيها

 مرتفع 0 3.333 7.318 1.032 3.967

4 

تقوم إدارة شركتنا باطالع 
كافة الموظفين على أدوارهم 
في إطار عمليات الرقابة 
الداخلية بطريقة واضحة 

 ومكتوبة

 مرتفع 5 3.333 6.965 9743. 3.868

5 

لدي شركتنا قواعد مكتوبة 
تحدد واجبات ومسؤوليات 
األقسام والموظفين العاملين 

 فيها

4.213 .8773 10.79
4 

 مرتفع 1 3.333

6 
أنظمة الرواتب والحوافز في 
شركتنا مبنية على أساس 

 الكفاءة
 متوسط 7 3.333 4.437 1.038 3.590
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7 

ق لجان التدقي استشارةيتم 
في شركتنا عند إجراء أي 

يل على الهيكل تعد
 التنظيمي

 مرتفع 4 3.333 6.903 1.001 3.885

المتوسط الحسابي واالنحراف 
 المعياري للبيئة الرقابية

 مرتفع - 3.333 9.757 7233. 3.904

 ( إجابات عينة الدراســة عن العبارات المتعلقة بمســتوى البيئة الرقابية1 - 4إذ يوضــح الجدول )    

ردنية المدرجة في بورصة عمان. حيث تراوحت المتوسطات الحسابية شركات صناعة األدوية األفي 

( على مقيـــاس ليكرت 3.904( بمتوســــــــــــــط كلي مقـــداره )4.213 -  3.590لهـــذه التقنيـــة بين )

الخماســـــــي الذي يشـــــــير إلى المســـــــتوى المرتفع للبيئة الرقابية في شـــــــركات صـــــــناعة األدوية األردنية 

لدي شـــــــركتنا قواعد مكتوبة تحدد المرتبة األولى فقرة "المدرجة في بورصـــــــــــة عمان. إذ جاءت في 

وهو أعلى ( 4.213) بمتوســط حســابي بلغ" واجبات ومســؤوليات األقســام والموظفين العاملين فيها

 فيما حصــلت الفقرة(، 8773.(، وانحراف معياري بلغ )3.904البالغ ) من المتوســط الحســابي العام

على المرتبة الســـــــابعة واألخيرة " نية على أســـــاس الكفاءةأنظمة الرواتب والحوافز في شـــــركتنا مب"

( وانحراف 3.904) وهو أدنى من المتوســــــط الحســــــابي الكلي والبالغ( 3.590) بمتوســــــط حســــــابي

ويبين الجدول أيضـــًا التشـــتت المنخفض في اســـتجابات أفراد عينة الدراســـة حول (. 1.038معياري )

حل م ة األدوية األردنية المدرجة في بورصـــــــــة عمانشـــــــــركات صـــــــــناعبعد البيئة الرقابية بفقراته في 

الدراســــــــة وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر أفراد عينة الدراســــــــة. ويشــــــــير الجدول أيضــــــــًا إلى 

شــــــركات ي ف مســــــتوى البيئة الرقابيةالتقارب في قيم المتوســــــطات الحســــــابية. وبشــــــكل عام يتبين أن 

هة نظر عينة الدراسة كانت محل الدراسة من وج انصناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عم

يرى الباحث ان سبب االرتفاع يرجع الى الخطط والسياسات واالجراءات التي تطبقها االدارة ، مرتفعة
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ألنشــاء بيئة رقابية ســليمة ومحفزة على العمل واالداء والتعاوين بين كافة االفراد في شــركات االدوية 

 المدرجة في بورصة عمان.

 (9 - 4)ل جدو 

في  األنشطة الرقابيةالمحسوبة ومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  

 شركات صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان

 األنشطة الرقابية ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "tقيمة "
المحسو
 بة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

ترتيب 
أهمية 
 الفقرة

 المستوى

5 
تساهم التقارير الدورية 
المقدمة إلدارة شركتنا في 

 نجاح إجراءات الرقابة
 مرتفع 1 3.333 8.084 9663. 4.000

2 

تساهم عملية توزيع 
الصالحيات على 
المستويات اإلدارية المختلفة 
 في تحسين إجراءات الرقابة

 مرتفع 4 3.333 9.000 8253. 3.950

13 
 ىتحرص إدارة شركتنا عل
 مرتفع 5 3.333 9.443 7593. 3.918 تطبيق مبدأ فصل المهام 

11 
تستخدم إدارة شركتنا 
التقارير اإلدارية والمالية 

 المكتوبة كأداة رقابية
 مرتفع 9 3.333 8.872 8653. 3.983

19 
تتضمن التقارير الرقابية 
لشركتنا مقارنات دورية بين 

 نتائج الفترات المختلفة
 مرتفع 5 3.333 8.510 8423. 3.918
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10 
تشتمل التقارير الرقابية 
لشركتنا توصيات 
 ومقترحات للعالج والتقويم

 مرتفع 7 3.333 7.328 9603. 3.901

تهتم إدارة شركتنا بمعالجة  14
 الشكاوي بموضوعية ونزاهة

 مرتفع 9 3.333 8.025 9573. 3.983

المتوسط الحسابي واالنحراف 
 المعياري لألنشطة الرقابية

3.950 .6493 11.43
6 

 مرتفع - 3.333

 

 ( إجابات عينة الدراسـة عن العبارات المتعلقة بمستوى األنشطة الرقابية9 - 4ويوضـح الجدول )   

شركات صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان. حيث تراوحت المتوسطات الحسابية في 

( على مقياس ليكرت الخماسي 3.950ه )( بمتوسط كلي مقدار 4.000 - 3.901لهذه التقنية بين )

الذي يشـير إلى المسـتوى المرتفع لألنشـطة الرقابية في شـركات صناعة األدوية األردنية المدرجة في 

تســــاهم التقارير الدورية المقدمة إلدارة شــــركتنا بورصـــــة عمان. إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة "

 وهو أعلى من المتوســط الحســابي العام( 4.000) بمتوســط حســابي بلغ" في نجاح إجراءات الرقابة

تشــــــتمل التقارير الرقابية " فيما حصــــــــلت الفقرة(، 9663.(، وانحراف معياري بلغ )3.950البالغ )

 على المرتبة الســــــابعة واألخيرة بمتوســــــط حســــــابي" لشــــركتنا توصــــيات ومقترحات للعالج والتقويم 

(. 9603.( وانحراف معياري )3.950) بالغوهو أدنى من المتوســــط الحســــابي الكلي وال( 3.901)

ويبين الجدول أيضـًا التشـتت المنخفض في اسـتجابات أفراد عينة الدراسـة حول بعد األنشطة الرقابية 

س محل الدراسة وهو ما يعك شـركات صـناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصـة عمانبفقراته في 

شــير الجدول أيضــًا إلى التقارب في قيم المتوســطات التقارب في وجهات نظر أفراد عينة الدراســة. وي

شـــــركات صـــــناعة األدوية األردنية في  مســـــتوى األنشـــــطة الرقابيةالحســـــابية. وبشـــــكل عام يتبين أن 
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 ويرى الباحث ،هة نظر عينة الدراســـة كانت مرتفعةمحل الدراســـة من وج المدرجة في بورصـــة عمان

بين الوحدات الرقابية واالدارة العليا حيث يتم رفع ان هذا االرتفاع يرجع الى قوة خطوط االتصـــــــــــــال 

التقارير الرقابية الى الجهات العليا بســـــــــــهولة وفي الوقت المناســـــــــــب واجراء مقارنة دورية بين فترات 

 مختلفة لتحسن االنشطة الرقابية في شركات االدوية المدرجة في بورصة عمان.

 (0 - 4)جدول 

في  تقييم المخاطرالمحسوبة ومستوى  tلمعيارية وقيمة المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا 

 شركات صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان

 تقييم المخاطر ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "tقيمة "
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

ترتيب 
أهمية 
 الفقرة

 المستوى

15 
تصنف إدارة المخاطر كافة 

حية مستويات المخاطر من نا
 تأثيرها على العمل

4.032 .8553 9.426 
3.33
 مرتفع 1 3

تُقيم بشكل مستمر من قبل  16
 قسم التدقيق الداخلي

3.639 .8563 5.827 3.33
3 

 متوسط 7

17 

تحدد إدارة المخاطر كافة 
المخاطر التي يمكن السيطرة 
عليها والتي ال يمكن السيطرة 

 عليها

3.770 .8043 7.485 
3.33
 مرتفع 4 3

15 

 بتحديدتقوم إدارة المخاطر 
آليات لتقييم كافة المخاطر 
التي من الممكن أن تتعرض 

 لها

3.786 .7983 7.699 3.33
3 

 مرتفع 9
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12 
تأخذ إدارة المخاطر بنظر 

عة مبدأ التكلفة والمنف االعتبار
 عند تقييم المخاطر

3.655 .8543 5.996 
3.33
3 

 متوسط 6

93 
ءات تضع إدارة الشركة إجرا
 سريعة لمواجهة األخطاء

3.786 .7323 8.385 
3.33
3 

 مرتفع 9

91 
يساهم قسم التدقيق الداخلي 
في الشركة بتحديد مستوى 

 المخاطر المقبول
3.672 .8893 5.904 3.33

3 
 مرتفع 5

المتوسط الحسابي واالنحراف 
 9.830 6063. 3.763 المعياري لتقييم المخاطر

3.33
 مرتفع - 3

 

 ( إجابات عينة الدراســــة عن العبارات المتعلقة بمســــتوى تقييم المخاطر0 - 4دول )ويوضــــح الج   

شركات صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان. حيث تراوحت المتوسطات الحسابية في 

( على مقياس ليكرت الخماسي 3.763( بمتوسط كلي مقداره )4.032 - 3.639لهذه التقنية بين )

المســـتوى المرتفع لتقييم المخاطر في شـــركات صـــناعة األدوية األردنية المدرجة في الذي يشـــير إلى 

تصــــنف إدارة المخاطر كافة المخاطر من ناحية بورصــــــة عمان. إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة "

    وهو أعلى من المتوســــط الحســــابي( 4.032) بمتوســــط حســــابي بلغ" مســـتويات تأثيرها على العمل

ت قيم بشــــكل مســــتمر " فيما حصـــــلت الفقرة(، 8553.(، وانحراف معياري بلغ )3.763البالغ ) العام

وهو أدنى ( 3.639) على المرتبة السابعة واألخيرة بمتوسط حسابي" من قبل قسـم التدقيق الداخلي

ويبين الجدول أيضـــــًا (. 8563.( وانحراف معياري )3.763) من المتوســـــط الحســـــابي الكلي والبالغ

ركات شـــــفي اســـــتجابات أفراد عينة الدراســـــة حول بعد تقييم المخاطر بفقراته في  التشـــــتت المنخفض

محل الدراسة وهو ما يعكس التقارب في وجهات  صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان

نظر أفراد عينة الدراســـة. ويشـــير الجدول أيضـــًا إلى التقارب في قيم المتوســـطات الحســـابية. وبشـــكل 
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 شركات صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمانفي  مستوى تقييم المخاطرن عام يتبين أ

 خليدا تدقيق لجان وجود ان الباحث ويرى، هة نظر عينة الدراســـة كان مرتفعاً محل الدراســـة من وج

 التقارير ةدراسـ في اللجان تلك دور على يدل وهذا مرتفعة جعلها في السـبب هو داخلي تدقيق وقسـم

 وكذلك لداخليةا الرقابة نظام تواجه قد التي المعوقات معرفة وبالتالي الداخليين المدققين عن رةالصاد

 القارير تواجه يالت الخطر تقدير من تمكنهم التي المهنية والكفاءة بالخبرة الداخليين المدققين تمتع

  .عليها االدارة وتعريف رطمخاال تحليل ثم ومن للشركة المالية

 (4 - 4)جدول 

المعلومات المحسوبة ومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  

 في شركات صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان واالتصاالت

المتوسط  والتصالتالمعلومات  ت
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 "tقيمة "
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الدللة

ترتيب 
أهمية 
 الفقرة

 المستوى

22 

إنجاز األعمال في شركتنا 
مستند إلى نظام تعليمات 

 مكتوب وواضح
 مرتفع 9 3.333 8.084 9663. 4.000

22 
النظام المالي المستخدم في 

 شركتنا محكم ودقيق
 مرتفع 4 3.333 7.356 8523. 3.803

22 

 اتصاللدى شركتنا قنوات 
فعالة تضمن فهم كافة 

للسياسات  الموظفين
ات المتعلقة بنظام واإلجراء

 الرقابة الداخلية

 مرتفع 1 3.333 9.887 8153. 4.032

22 
تحقق إدارة شركتنا نجاحات 

في تأكيد وضوح الصالحيات 
 مرتفع 0 3.333 9.733 7233. 3.901
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والمسؤوليات من خالل نظام 
 فعال اتصال

22 

لدى شركتنا نظام معلومات 
مالي يساهم في تحسين 

 خليةإجراءات الرقابة الدا
 مرتفع 4 3.333 7.921 7923. 3.803

22 

نظام المعلومات المالي 
والتشغيلي في شركتنا آمن من 

 االختراقات
 مرتفع 7 3.333 5.946 9043. 3.688

22 

وعي مستخدمي نظام 
معلومات شركتنا يساهم في 
تحسين اإلجراءات الرقابية 

 الداخلية

 مرتفع 6 3.333 6.877 8193. 3.721

سابي واالنحراف المتوسط الح
 5723. 3.850 واالتصاالتالمعياري للمعلومات 

11.60
 مرتفع - 3.333 2

 

( إجابات عينة الدراســــــــة عن العبارات المتعلقة بمســــــــتوى المعلومات 4 - 4ويوضــــــــح الجدول )    

شــــــــــركات صــــــــــناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصــــــــــة عمان. حيث تراوحت في  واالتصــــــــــاالت

( على 3.850( بمتوســــط كلي مقداره )4.032 - 3.688ية لهذه التقنية بين )المتوســــطات الحســــاب

كات في شـــــــر  واالتصــــــاالتمقياس ليكرت الخماســــــي الذي يشــــــير إلى المســـــــتوى المرتفع للمعلومات 

كتنا لدى شـر صـناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصـة عمان. إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة "

ن فهم كافة الموظفين للســــياســــات واإلجراءات المتعلقة بنظام الرقابة فعالة تضــــم اتصــــالقنوات 

(، 3.850البالغ ) وهو أعلى من المتوســط الحســابي العام( 4.032) بمتوســط حســابي بلغ" الداخلية

نظام المعلومات المالي والتشغيلي في شركتنا " فيما حصلت الفقرة(، 8153.وانحراف معياري بلغ )

وهو أدنى من ( 3.688) لى المرتبة الســـــــــابعة واألخيرة بمتوســـــــــط حســـــــــابيع" الختراقاتآمن من 
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ويبين الجدول أيضــــــــــًا (. 9043.( وانحراف معياري )3.850) المتوســــــــــط الحســــــــــابي الكلي والبالغ

فقراته في ب واالتصــــاالتالتشــــتت المنخفض في اســــتجابات أفراد عينة الدراســــة حول بعد المعلومات 

محل الدراسة وهو ما يعكس التقارب في  المدرجة في بورصة عمان شركات صناعة األدوية األردنية

وجهات نظر أفراد عينة الدراســـة. ويشـــير الجدول أيضـــًا إلى التقارب في قيم المتوســـطات الحســـابية. 

شـركات صـناعة األدوية األردنية المدرجة في  واالتصـاالتالمعلومات مسـتوى وبشـكل عام يتبين أن 

 ســــبب ان الباحث يرى، هة نظر عينة الدراســــة كان مرتفعاً ة من وجمحل الدراســــ في بورصــــة عمان

 دقة كثرا البرامج تلك يجعل مما الشــركات في المســتخدمة المحاســبية البرامج قوة على يدل االرتفاع

 .االدارية المستويات جميع بين المعلومات ايصال في بها يمتاز التي والسرعة المعلومات انتاج في

 (5 - 4)جدول 
في  المراقبة والضبطالمحسوبة ومستوى  tوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة المت 

 شركات صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان

 المراقبة والضبط ت
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 "tقيمة "
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الدللة

ترتيب 
أهمية 
 الفقرة

 المستوى

22 

لتعامل مع نشاطات يتم ا
الرقابة الداخلية كجزء من 

 الواجبات اليومية
 مرتفع 7 3.333 5.826 1.010 3.752

23 

المدقق  استقالليةتساهم 
الداخلي في تحسين إجراءات 

 الرقابة الداخلية
 مرتفع 4 3.333 6.464 9503. 3.786

23 

تؤخذ نتائج تقارير الرقابة 
د عن االعتبارواألداء بعين 

 تنقالت بين العاملينإجراء ال
3.983 .6183 

12.41
2 

 مرتفع 1 3.333

22 
يتمتع العاملين في مجال 
 مرتفع 6 3.333 8.427 6983. 3.754الرقابة بكامل الصالحية 
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للوصول إلى كافة السجالت 
 والوثائق

22 

يتمتع العاملين في قسم 
الرقابة والتدقيق بالتأهيل 

 العلمي والخبرة الطويلة
 مرتفع 9 3.333 8.281 9123. 3.967

22 
يتمتع العاملين في قسم 

 مرتفع 5 3.333 6.965 8633. 3.770 الليةباالستقالرقابة والتدقيق 

22 

تستخدم نتائج تقارير الرقابة 
واألداء في معالجة القصور 

 وتطوير العمل
 مرتفع 0 3.333 8.317 8623. 3.918

المتوسط الحسابي واالنحراف 
 5933. 3.847 لضبطالمعياري للمراقبة وا

11.15
 مرتفع - 3.333 6

 

 ( إجابات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة بمستوى بالمراقبة والضبط5 - 4ويوضح الجدول )   

شركات صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان. حيث تراوحت المتوسطات الحسابية في 

( على مقياس ليكرت الخماسي 3.847ي مقداره )( بمتوسط كل3.983 - 3.752لهذه التقنية بين )

الذي يشــير إلى المســتوى المرتفع للمراقبة والضــبط في شــركات صــناعة األدوية األردنية المدرجة في 

 لعتباراتؤخذ نتائج تقارير الرقابة واألداء بعين بورصــــــة عمان. إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة "

وهو أعلى من المتوسط الحسابي ( 3.983) متوسط حسابي بلغب" عند إجراء التنقالت بين العاملين

يتم التعــامــل مع " فيمــا حصــــــــــــــلــت الفقرة(، 6183.(، وانحراف معيــاري بلغ )3.847البــالغ ) العــام

على المرتبة الســــــــــابعة واألخيرة بمتوســــــــــط " نشــــــاطات الرقابة الداخلية كجزء من الواجبات اليومية

( وانحراف معياري 3.847) لحســــــــابي الكلي والبالغوهو أدنى من المتوســــــــط ا( 3.752) حســــــــابي

ويبين الجدول أيضـــــــًا التشـــــــتت المنخفض في اســـــــتجابات أفراد عينة الدراســـــــة حول بعد (. 1.010)

حل م شــــــــركات صــــــــناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصــــــــة عمانالمراقبة والضــــــــبط بفقراته في 



85 
 

 

ينة الدراســــــــة. ويشــــــــير الجدول أيضــــــــًا إلى الدراســــــــة وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر أفراد ع

شـــركات  المراقبة والضـــبط فيمســـتوى التقارب في قيم المتوســـطات الحســـابية. وبشـــكل عام يتبين أن 

 كان محل الدراسـة من وجهة نظر عينة الدراسة صـناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصـة عمان

لمهنية لى استقاللية المدقق الداخلي والخبرة ا، ويرى الباحث ان سبب االرتفاع يعتبر مؤشر عمرتفعاً 

ان يســـهل من عملية متابعة ســـير الرقابة الداخلية بأبعادها وتســـجيل  الذي من شـــأنهوالتأهيل العلمي 

 مواضع ضعف ذلك النظام ورفها الجهات العليا في شركات االدوية المدرجة في بورصة عمان.

 جودة التقارير المالية  (:6 - 6 - 4)

ية شــركات صــناعة األدو في (  تمثيل الصــادقالمالءمة والصـف مســتوى جودة التقارير المالية )لو    

 اتواالنحرافالمتوســـــطات الحســـــابية  اســـــتخداماألردنية المدرجة في بورصـــــة عمان، لجأ الباحث إلى 

للتحقق من معنويـــة الفقرة وأهميـــة الفقرة، كمـــا هو  One Sample T-Testالمعيـــاريـــة، واختبـــار 

 (.7 - 4( و )6 - 4بالجداول )موضح 

 (6 - 4)جدول 

في شركات  المالئمةالمحسوبة ومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  

 صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان

المتوسط  المالئمة ت
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 "tقيمة "
المحسوب

 ة

Sig* 
مستوى 
 الدللة

يب ترت
أهمية 
 الفقرة

 المستوى

22 
تساهم تقارير شركتنا المالية 

 ببناء التوقعات والتنبؤات 
4.098 .8303 

10.32
6 

 مرتفع 1 3.333

22 
تقارير شركتنا تتوافق مع 

 الحتوائهامتطلبات عملها 
3.967 .6573 

11.49
0 

 مرتفع 0 3.333
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على معلومات مالية وغير 
 مالية

22 

تتضمن التقارير المالية 
للشركة مؤشرات قياس القيمة 

 التنبؤية
4.082 .7373 

11.46
6 

 مرتفع 9 3.333

22 

توفر تقارير شركتنا المالية 
تغذية عكسية عن نتائج 

 نشاطاتها وأعمالها
 مرتفع 5 3.333 6.713 8393. 3.721

23 

توفر تقارير شركتنا المالية 
معلومات دقيقة  بالوقت 

 المناسب
 مرتفع 4 3.333 7.594 8593. 3.836

المتوسط الحسابي واالنحراف 
 المعياري للمالئمة

3.941 .5743 
12.79

8 
 مرتفع - 3.333

 

في  ( إجابات عينة الدراســـــــــة عن العبارات المتعلقة بمســـــــــتوى المالئمة6 - 4يوضــــــــح الجدول )   

شـــركات صـــناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصـــة عمان. حيث تراوحت المتوســـطات الحســـابية 

( على مقياس ليكرت الخماسي 3.941( بمتوسط كلي مقداره )4.098 - 3.721التقنية بين ) لهذه

الذي يشـير إلى المسـتوى المرتفع للمالئمة في شــركات صـناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصــة 

" تتســــاهم تقارير شــــركتنا المالية ببناء التوقعات والتنبؤاعمان. إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة "

(، وانحراف 3.941البالغ ) وهو أعلى من المتوســط الحســابي العام( 4.098) بمتوســط حســابي بلغ

توفر تقارير شـــركتنا المالية تغذية عكســـية عن نتائج " فيما حصـــلت الفقرة(، 8303.معياري بلغ )

وهو أدنى من ( 3.721) على المرتبة الخامســـــــة واألخيرة بمتوســـــــط حســـــــابي" نشـــــاطاتها وأعمالها

ويبين الجدول أيضــــــــــًا (. 8393.( وانحراف معياري )3.941) توســــــــــط الحســــــــــابي الكلي والبالغالم

صـــــناعة  شـــــركاتالتشـــــتت المنخفض في اســـــتجابات أفراد عينة الدراســـــة حول المالئمة بفقراتها في 
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محل الدراســــــة وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر  األدوية األردنية المدرجة في بورصــــــة عمان

الدراســـة. ويشـــير الجدول أيضـــًا إلى التقارب في قيم المتوســـطات الحســـابية. وبشـــكل عام أفراد عينة 

حل م شــــــركات صـــــناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصــــــة عمانالمالئمة في مســـــتوى يتبين أن 

 الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة كانت مرتفعة.

 (7 - 4)جدول 

في  تمثيل الصادقالالمحسوبة ومستوى  tرية وقيمة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا 

 شركات صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان

المتوسط  تمثيل الصادقال ت
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 "tقيمة "
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الدللة

ترتيب 
أهمية 
 الفقرة

 المستوى

تقارير شركتنا تتميز بالدقة  41
 خطاءوالخلو من األ

4.180 .7413 12.42
7 

 مرتفع 1 3.333

تقارير شركتنا خالية من  49
 التحيز

 مرتفع 0 3.333 9.158 7543. 3.885

40 
تقارير شركتنا ممثلة بشكل 
دقيق للظواهر المراد التقرير 

 عنها
4.016 .7183 

11.04
7 

 مرتفع 9 3.333

44 
تقارير شركتنا تتميز 

 تمالواكبالوضوح والشفافية 
 اتالمعلوم

 مرتفع 5 3.333 6.559 8583. 3.721

45 
ق تتميز تقارير شركتنا بتحقي

خاصية الموضوعية في 
 عرضها

 مرتفع 4 3.333 5.620 1.070 3.770

المتوسط الحسابي واالنحراف 
 تمثيل الصادقالمعياري لل

3.914 .6543 
10.91

3 
 مرتفع - 3.333
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 قتمثيل الصـــادلعبارات المتعلقة بمســـتوى ال( إجابات عينة الدراســـة عن ا7 - 4يوضـــح الجدول )   

شركات صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان. حيث تراوحت المتوسطات الحسابية في 

( على مقياس ليكرت الخماسي 3.914( بمتوسط كلي مقداره )4.180 - 3.721لهذه التقنية بين )

صـــــــناعة األدوية األردنية المدرجة في الذي يشـــــــير إلى المســـــــتوى المرتفع للمصـــــــداقية في شـــــــركات 

 "تقارير شــركتنا تتميز بالدقة والخلو من األخطاءبورصــة عمان. إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة "

(، وانحراف 3.914البالغ ) وهو أعلى من المتوســط الحســابي العام( 4.180) بمتوســط حســابي بلغ

 اكتمالو نا تتميز بالوضــــوح والشــــفافية تقارير شــــركت" فيما حصــــــلت الفقرة(، 7413.معياري بلغ )

وهو أدنى من المتوســــــط ( 3.721) على المرتبة الخامســــــة واألخيرة بمتوســــــط حســــــابي" المعلومات

ويبين الجدول أيضــــــــــــًا التشــــــــــــتت (. 8583.( وانحراف معياري )3.914) الحســــــــــــابي الكلي والبالغ

ناعة شــــــركات صــــــفي  قراتهبف تمثيل الصــــــادقالمنخفض في اســــــتجابات أفراد عينة الدراســــــة حول ال

محل الدراســــــة وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر  األدوية األردنية المدرجة في بورصــــــة عمان

أفراد عينة الدراســـة. ويشـــير الجدول أيضـــًا إلى التقارب في قيم المتوســـطات الحســـابية. وبشـــكل عام 

 مانلمدرجة في بورصـــة عشـــركات صـــناعة األدوية األردنية افي  تمثيل الصـــادقالمســـتوى يتبين أن 

 محل الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة كانت مرتفعة.

 

 

 
 

  



89 
 

 

 اختبار فرضيات الدراسة لفتراضاتتحليل مدى مالءمة البيانات : (4-3)

فرضــــــــــــــيـات الدراســــــــــــــة قام الباحث بإجراء بعض  الختبـار االنحـدارقبـل البـدء في تطبيق تحليـل    

، إذ تم التأكد من االنحدارتحليل  الفتراضــــــــــاتالبيانات  وذلك من أجل ضــــــــــمان مالءمة االختبارات

معامل تضــــــــخم  باســــــــتخدام Multicollinearityعاٍل بين المتغيرات المســــــــتقلة  ارتباطعدم وجود 

لكل  Toleranceالتباين المســـــــــــموح به  واختبار Variance Inflation Factor (VIF)التباين 

( للقيمة VIFاوز معامل تضـخم التباين المســموح به )متغير من متغيرات الدراسـة مع مراعاة عدم تج

(. وتم التأكد أيضــــــًا من 3.35أكبر من ) Tolerance(. وأن تكون قيمة التباين المســــــموح به 13)

، Skewness االلتواءمعامل  باحتســـاب Normal Distributionإتباع البيانات للتوزيع الطبيعي 

 4(، والجدول رقم )1تقل عن ) االلتواءكانت قيمة معامل إذ إن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي إذا 

         .االختبارات( يبين نتائج هذه 5 -

 (5 - 4جدول )

 نتائج اختبار تضخم التباين والتباين المسموح به ومعامل االلتواء

 VIF Tolerance Skewness المتغيرات المستقلة  ت

 0.403 - 2673. 3.749 البيئة الرقابية 3

 0.419 - 2223. 4.497 النشطة الرقابيةا 2

 0.592 - 2283. 4.394 تقييم المخاطر 2

 0.286 - 3643. 2.750 واالتصاالتالمعلومات  2

 0.237 - 5233. 1.911 المراقبة والضبط 2

 

( عـــــــدم وجود تـــــــداخـــــــل خطي متعـــــــدد 8 - 4يتضــــــــــــــح من النتـــــــائج الواردة في الجـــــــدول )   

Multicollinearity البيئة الرقابية، األنشـــــــطة الرقابية، تقييم المخاطر، رات المســـــــتقلة )بين المتغي

ن ما يؤكد ذلك قيم معيار والمراقبة والضـــــــــبط واالتصـــــــــاالتالمعلومات  معامل تضـــــــــخم  اختبار(، وا 
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البيئة الرقابية، األنشــــــطة الرقابية، تقييم المخاطر، المعلومات ( لألبعاد المتمثلة بـــــــــــــــــــــ )VIFالتباين )

( 1.911؛  2.750؛  4.394؛   4.497؛  3.749( والبالغة )لمراقبة والضــــــــبطوا واالتصــــــــاالت

( Tolerance) التباين المســــــموح به اختبار(. كما يتضــــــح أن قيم 13على التوالي والتي تقل عن )

 ارتباط( ويعد هذا مؤشــرًا على عدم وجود 3.35( وهي أكبر من )5233. - 2223.تراوحت بين )

معامل  احتســــاببتقلة. وقد تم التأكد من أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي عاٍل بين المتغيرات المســــ

 (.1( حيث كانت القيم أقل من )Skewness)االلتواء 

ن     وتأســـيســـًا على ما تقدم وبعد التأكد من عدم وجود تداخل خطي بين أبعاد المتغير المســـتقل، وا 

الدراســـة في ات فرضــي اختبارصـــبح باإلمكان بيانات متغيرات الدراســة تخضــع للتوزيع الطبيعي فقد أ

 الشركات محل الدراسة.

 

 فرضيات الدراسة اختبار: (4-4)

 الفرضية الرئيسة األولى 

1HO: ( البيئة الرقابية، األنشــــــــــــــطة "ال يوجـد أثر ذو داللة إحصــــــــــــــائية ألبعاد نظام الرقابة الداخلية

ية في ( على جودة التقارير المالبة والضــــبطوالمراق واالتصــــاالتالرقابية، تقييم المخاطر، المعلومات 

 (".    0.05عند مستوى داللة ) شركات صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان

الرقابة  نظام أبعادالختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر    

( مراقبة والضبطوال واالتصاالتتقييم المخاطر، المعلومات  البيئة الرقابية، األنشطة الرقابية،الداخلية )

على جودة التقارير المالية في شركات صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان، وكما هو 

 (.2 - 4)بالجدول  موضح
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 (2 - 4جدول )

ارير المالية ودة التقنظام الرقابة الداخلية على ج أبعادنتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير 

 في شركات صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان

المتغير 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(2R) 
معامل 
 التحديد

Adjusted   
(2R ) 

معامل 
التحديد 
 المعدل

F 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

DF 
 درجات الحرية

 βدرجة التأثير 
T 

 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

 جودة
التقارير 
 المالية

0.743 0.551 0.511 13.524 .0003 

 0.020 2.395 0.286 البيئة الرقابية 5 االنحدار

 55 البواقي
 0.435 0.786 0.087 األنشطة الرقابية
 0.409 0.832 0.104 تقييم المخاطر
المعلومات 
 0.013 2.577 0.471  واالتصاالت

 لمراقبة والضبطا 60 المجموع
-

0.093 
-

0.602 0.549 

 مالحظة: 
 (.  0.05يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى )*
 (.  0.05( )9.059الجدولية عند مستوى ) Fقيمة *
 (.  0.05( )1.673الجدولية عند مستوى ) Tقيمة *

 

 قابية، األنشــــــــــطة الرقابية، تقييمالبيئة الر ) نظام الرقابة الداخلية أبعاد( أثر 9 - 2يوضــــــــــح الجدول )

( على جودة التقارير المالية في شركات صناعة والمراقبة والضبط واالتصاالتالمخاطر، المعلومات 

األدوية األردنية المدرجة في بورصـــــــة عمان. إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصـــــــائي وجود تأثير ذي 

على جودة التقارير المالية في شـــــــــــركات  تواالتصـــــــــــاالداللة إحصـــــــــــائية للبيئة الرقابية والمعلومات 

( عند 3.740) Rصــــــــــــناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصــــــــــــة عمان، إذ بلغ معامل االرتباط 

( من 3.551(، أي أن ما قيمته )3.551فقد بلغ ) 9R(. أما معامل التحديد   0.05مســـــتوى )

 ة األردنية المدرجة في بورصــــة عمانالتغيرات في جودة التقارير المالية في شــــركات صــــناعة األدوي
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ج وفي الســــــــــــــياق ذاته، أظهرت نتائ ،واالتصــــــــــــــاالتنـاتج عن التغير في البيئـة الرقـابية والمعلومات 

وهو ما يعكس المســــــــــــــتوى  (3.511)قد بلغ    6RAdjustedالتحليل أن معامل التحديد المعدل 

ارية د التخلص من قيم األخطاء المعيبع واالتصــــــاالتالصــــــافي لالهتمام بالبيئة الرقابية والمعلومات 

الناتجة عن جودة التقارير المالية في شـــركات صـــناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصـــة عمان. 

. وهذا واالتصاالت( للمعلومات 0.471للبيئة الرقابية و )β (.2863 )كما بلغت قيمة درجة التأثير 

يؤدي إلى  واالتصاالتبالبيئة الرقابية والمعلومات  ماالهتمايعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى 

جودة التقارير المالية في شــــــــــركات صــــــــــناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصــــــــــة عمان بنســــــــــبة 

ويؤكـد معنويـة هذا على التوالي.  واالتصــــــــــــــاالت( للمعلومـات 0.471للبيئـة الرقـابيـة و )( 2863.)

(. وهذا يؤكد   0.05( وهي دالة عند مستوى )13.524) المحسوبة والتي بلغت Fالتأثير قيمة 

عدم صــــحة قبول الفرضــــية الرئيســــة األولى، وعليه ترفض الفرضــــية العدمية وتقبل الفرضــــية البديلة 

 التي تنص على: 

مالية على جودة التقارير ال والتصالتوجود تأثير ذي دللة إحصائية للبيئة الرقابية والمعلومات 

  ) دوية األردنية المدرجة في بورصــــــة عمان عند مســــــتوى دللةفي شــــــركات صــــــناعة األ

0.05.")   

 الفرضية الرئيسة الثانية 

2HO: ( البيئة الرقابية، األنشــــــــــــــطة "ال يوجـد أثر ذو داللة إحصــــــــــــــائية ألبعاد نظام الرقابة الداخلية

مالية من التقارير ال( على جودة والمراقبة والضــــبط واالتصـــاالتالرقابية، تقييم المخاطر، المعلومات 

عند مســــتوى داللة  حيث المالئمة في شــــركات صــــناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصــــة عمان

(  0.05  .") 
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ام الرقابة نظ أبعادالختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر     

( مراقبة والضبطوال واالتصاالتييم المخاطر، المعلومات البيئة الرقابية، األنشطة الرقابية، تقالداخلية )

على جودة التقارير المالية من حيث المالئمة في شركات صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة 

 (.13 - 4)بالجدول  عمان، وكما هو موضح

 (13 - 4جدول )

المالية  الداخلية على جودة التقاريرنظام الرقابة  أبعادنتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير 

 من حيث المالئمة في شركات صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان

المتغير 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(2R) 
معامل 
 التحديد

Adjusted   
(2R ) 

معامل 
التحديد 
 المعدل

F 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

DF 
 درجات الحرية

 βدرجة التأثير 
T 
 حسوبةالم

Sig* 
مستوى 
 الداللة

مالئمة 
التقارير 
 المالية

0.701 0.491 0.444 10.598 .0003 

 2 االنحدار
البيئة 
 الرقابية

.4153 3.257 .0023 

 55 البواقي

األنشطة 
 الرقابية

-0.035 -0.297 .7673 

تقييم 
 المخاطر

-0.075 -0.569 .5723 

المعلومات 
 0033. 3.154 6143.  واالتصاالت

 60 المجموع
المراقبة 
 والضبط

-0.234 -1.420 .1613 

 مالحظة: 
 (.  0.05يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى )*
 (.  0.05( )9.059الجدولية عند مستوى ) Fقيمة *
 (.  0.05( )1.673الجدولية عند مستوى ) Tقيمة *

 

البيئة الرقابية، األنشـــــــطة الرقابية، نظام الرقابة الداخلية ) أبعادر ( أث13 - 4يوضــــــح الجدول )    

( على جودة التقارير المالية من حيث والمراقبة والضــــــــــبط واالتصــــــــــاالتتقييم المخاطر، المعلومات 

المالئمة في شــركات صـــناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصـــة عمان. إذ أظهرت نتائج التحليل 

ودة على ج واالتصــــــــــاالتثير ذي داللة إحصــــــــــائية للبيئة الرقابية والمعلومات اإلحصــــــــــائي وجود تأ
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التقارير المالية من حيث المالئمة في شــركات صــناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصــة عمان، 

فقد بلغ  9R(. أما معامل التحديد   0.05( عند مســــــــــتوى )0.701) Rإذ بلغ معامل االرتباط 

( من التغيرات في جودة التقارير المالية من حيث المالئمة في 0.491قيمته ) (، أي أن ما0.491)

شـــــــــركات صـــــــــناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصـــــــــة عمان ناتج عن التغير في البيئة الرقابية 

 6وفي الســـــــــياق ذاته، أظهرت نتائج التحليل أن معامل التحديد المعدل  ،واالتصـــــــــاالتوالمعلومات 

Adjusted R  وهو مـا يعكس المســــــــــــــتوى الصــــــــــــــافي لالهتمـام بـالبيئـة الرقابية  (0.444)بلغ قـد

بعد التخلص من قيم األخطاء المعيارية الناتجة عن جودة التقارير المالية  واالتصـــــــاالتوالمعلومات 

من حيث المالئمة في شــركات صــناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصــة عمان. كما بلغت قيمة 

. وهــذا يعني أن واالتصــــــــــــــاالت( للمعلومــات 6143.للبيئــة الرقــابيــة و )β (.4153 )درجـة التــأثير 

لى جودة يؤدي إ واالتصـــــــاالتبالبيئة الرقابية والمعلومات  االهتمامالزيادة بدرجة واحدة في مســـــــتوى 

التقارير المالية من حيث المالئمة في شــــركات صــــناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصــــة عمان 

ويؤكد معنوية على التوالي.  واالتصـــــــاالت( للمعلومات 6143.للبيئة الرقابية و )( 4153.بنســـــــبة )

(. وهذا   0.05( وهي دالة عند مســـتوى )10.598) المحســـوبة والتي بلغت Fهذا التأثير قيمة 

يؤكد عدم صــــــحة قبول الفرضــــــية الرئيســــــة الثانية، وعليه ترفض الفرضــــــية العدمية وتقبل الفرضــــــية 

 تي تنص على: البديلة ال

مالية على جودة التقارير ال والتصالتوجود تأثير ذي دللة إحصائية للبيئة الرقابية والمعلومات 

من حيث المالئمة في شــركات صــناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصــة عمان عند مســتوى 

 (".    0.05) دللة
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 الفرضية الرئيسة الثالثة 

3HO: البيئة الرقابية، األنشــــــــــــــطة لة إحصــــــــــــــائية ألبعاد نظام الرقابة الداخلية )"ال يوجـد أثر ذو دال

ية من ( على جودة التقارير المالوالمراقبة والضــــبط واالتصـــاالتالرقابية، تقييم المخاطر، المعلومات 

توى عند مســ في شــركات صــناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصــة عمان تمثيل الصــادقحيث ال

 (".    0.05داللة )

الرقابة  نظام أبعادالختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر    

( مراقبة والضبطوال واالتصاالتالبيئة الرقابية، األنشطة الرقابية، تقييم المخاطر، المعلومات الداخلية )

دوية األردنية المدرجة في على جودة التقارير المالية من حيث المصداقية في شركات صناعة األ

 (.11 - 4)بالجدول  بورصة عمان، وكما هو موضح
 

 (11 - 4جدول )

لية نظام الرقابة الداخلية على جودة التقارير الما أبعادنتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير 

 في شركات صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان تمثيل الصادقمن حيث ال

المتغير 
 التابع

(R) 

 االرتباط

(2R) 
معامل 
 التحديد

Adjusted   
(2R)  

معامل 
التحديد 
 المعدل

F 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

DF 
درجات 
 الحرية

 β درجة التأثير
T 

 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

التمثيل 
الصادق 
للتقارير 
 المالية

34222 34232 34222 7.928 .0003 

 0393. 2.120 2883. ة الرقابيةالبيئ 2 االنحدار

 55 البواقي

 2443. 1.177 1493. األنشطة الرقابية

 1783. 1.366 1933. تقييم المخاطر

المعلومات 
 9303. 0883. 0183.  واالتصاالت

 3423. 9593. 1693. المراقبة والضبط 60 المجموع

 مالحظة: 
 (.  0.05إحصائية عند مستوى ) يكون التأثير ذا داللة*
 (.  0.05( )9.059الجدولية عند مستوى ) Fقيمة *
 (.  0.05( )1.673الجدولية عند مستوى ) Tقيمة *
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البيئة الرقابية، األنشـــــــــطة الرقابية، نظام الرقابة الداخلية ) أبعاد( أثر 11 - 4يوضــــــــح الجدول )   

( على جودة التقارير المالية من حيث المراقبة والضــــــــــبطو  واالتصــــــــــاالتتقييم المخاطر، المعلومات 

في شــركات صــناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصــة عمان. إذ أظهرت نتائج  تمثيل الصــادقال

التحليل اإلحصــــــــــائي وجود تأثير ذي داللة إحصــــــــــائية للبيئة الرقابية على جودة التقارير المالية من 

عة األدوية األردنية المدرجة في بورصـــــــة عمان، إذ بلغ في شـــــــركات صـــــــنا تمثيل الصـــــــادقحيث ال

فقــد بلغ  9R(. أمــا معــامــل التحــديــد   0.05( عنــد مســــــــــــــتوى )0.647) Rمعــامــل االرتبــاط 

تمثيـــل ( من التغيرات في جودة التقـــارير المـــاليــة من حيـــث ال0.419(، أي أن مــا قيمتــه )0.419)

في بورصــة عمان ناتج عن التغير في البيئة  في شــركات صــناعة األدوية األردنية المدرجةالصــادق 

قد    6RAdjustedوفي الســــــــياق ذاته، أظهرت نتائج التحليل أن معامل التحديد المعدل  الرقابية،

وهو ما يعكس المســــــــــــــتوى الصــــــــــــــافي لالهتمام بالبيئة الرقابية بعد التخلص من قيم  (0.366)بلغ 

ناعة في شــركات صــ تمثيل الصــادقالية من حيث الاألخطاء المعيارية الناتجة عن جودة التقارير الم

للبيئــة β (.2883 )األدويـة األردنيــة المــدرجــة في بورصــــــــــــــة عمــان. كمــا بلغـت قيمــة درجــة التــأثير 

دة بالبيئة الرقابية يؤدي إلى جو  االهتمام. وهـذا يعني أن الزيـادة بـدرجـة واحدة في مســــــــــــــتوى الرقـابيـة

في شــركات صــناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصــة  تمثيل الصــادقالتقارير المالية من حيث ال

 المحســــــــــوبة والتي بلغت Fويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة للبيئة الرقابية. ( 2883.عمان بنســــــــــبة )

(. وهذا يؤكد عدم صــــــحة قبول الفرضــــــية الرئيســــــة   0.05( وهي دالة عند مســــــتوى )7.928)

 ل الفرضية البديلة التي تنص على: الثالثة، وعليه ترفض الفرضية العدمية وتقب

يل تمثوجود تـأثير ذي دللـة إحصـــــــــائيـة للبيئـة الرقـابيـة على جودة التقـارير المـاليـة من حيـث ال

 ) في شــركات صــناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصــة عمان عند مسـتوى دللةالصـادق 

 0.05  .") 
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 Amosالباحث برنامج تحليل المســــــــار  وتحقيقًا ألهداف الدراســــــــة بشــــــــكل شــــــــمولي، اســــــــتخدم    

Ver.21 يــة على جودة التقــارير المــال بهــدف بنــاء أنموذج مقترح لتــأثير أبعــاد نظــام الرقــابــة الــداخليــة

( في شركات صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان تمثيل الصـادقببعديه )المالءمة وال

امج المهمة في تحليل من البر  Amosتبر برنامج ، ويعوذلك باســـــــــــــتخدام انموذج المعادالت الهيكلية

نتائج إذ بينت ال صـــــــــيغة نهائية في شـــــــــكل نموذج. البيانات واســـــــــتخراج النتائج منها للوصـــــــــول الى

 2Chiالتامة، إذ بلغت قيمة  ( أن األنموذج المقترح قد حقق الموائمة91 - 4المعروضــــة بالجدول )

(. وما يتعلق بمؤشـــــرات الموائمة   0.05) (، وهي ذات داللة عند مســـــتوى2.223المحســـــوبة )

( وهو 3.257) Goodness of Fit Index (GFI)فقد بلغت قيمة   Absolute Fitالمطلقة

مؤشـــر موائمة الجودة وهو مقارب إلى قيمة الواحد صـــحيح. وبنفس الســـياق بلغت قيمة مؤشـــر جذر 

 Root Mean Square Error of Approximationمـتـوســــــــــــــط مـربـع الـخـطـــــــأ التقريبي

(RMSEA) (3.319 ) وهو يقترب من قيمة الصـــــــــــفر. كما بلغت قيمة مؤشـــــــــــر الموائمة المقارن

Comparative Fit Index (CFI( )3.275،وهو مقارب إلى قيمة الواحد صـــــــحيح، وأخيرًا ) 

( وهو مقارب إلى 3.252) Normed Fit Index  (NFI) بلغت قيمة مؤشـــر الموائمة الطبيعي

( للمالئمــة و 3.405) كــانأيضــــــــــــــاح أن معــامــل التحــديــد كمــا يبين الجـدول  قيمـة الواحـد صــــــــــــــحيح.

يوضــــح األنموذج المقترح لتأثير أبعاد ( 1 - 4) . والشــــكلعلى التوالي تمثيل الصــــادق( لل3.057)

شـــــــــركات  ( فيالتمثيل الصـــــــــادقعلى جودة التقارير المالية ببعديه )المالءمة و  نظام الرقابة الداخلية

. وهذه النتيجة تسـاهم في تحقيق أهداف الدراسة ردنية المدرجة في بورصـة عمانصـناعة األدوية األ

 بشــــكل شــــمولي, والتي توضــــح األنموذج المقترح المتضــــمن وجود تأثير ألبعاد نظام الرقابة الداخلية

ية ( في شـركات صناعة األدوية األردنتمثيل الصـادقعلى جودة التقارير المالية ببعديه )المالءمة وال

 . رجة في بورصة عمانالمد
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 (19 - 4)جدول  

 مؤشرات الموائمة ألنموذج المعادلة الهيكلية

 عتبة القيم قيم النتيجة المؤشر
2χ 9.990 - 

DF 0 - 

Absolute Fit Level 

GFI 0.900 0.900 فأكثر 

RMSEA 0.014  0.0.0أقل من 

Incremental Fit Level 

CFI 0.90. 0.900 فأكثر 

NFI 0.909 0.900 فأكثر 

Parsimonious Fit Level 

/ DF 2χ 1.99. 0 أقل من 

SMC(R2)  
0. المالءمة 450 

 كلما كان أعلى كلما كان أفضل
3. المصداقية 322 
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المالءمة ) بابعادهاجودة التقارير المالية  على نظام الرقابة الداخلية ابعادلتأثير األنموذج المقترح 

 صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان ( في شركاتتمثيل الصادقوال

 المصدر: من إعداد الباحث وفقاً لنتائج تحليل المسار

(Standard Regression Weight) SRW = الوزن االنحدار المعياري 

 (1-4الشكل )

ل 
ثي
تم

ال

ق
اد

ص
ال

ءمة 
مال

ال
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( عالقات ارتباط دالة معنويًا بين المتغيرات المستقلة 2وجود تسعة) (19-4)من الشكليتضح    

األنشطة الرقابية، تقييم المخاطر، المعلومات لداخلية بأبعادها)البيئة الرقابية، لنظام الرقابة ا

( كحد ادنى للعالقة 3.979واالتصاالت، والمراقبة والضبط(، حيث تراوحت قيمة هذه العالقات بين )

( كحد بين المعلومات واالتصاالت، وهذا يعني ان 3.756بين االنشطة الرقابية وتقييم المخاطر، و)

 بالقيمةزيادة او نقصان على المتغيرات االخرى.لزيادة او النقصان في احدهما ينحسب ا

( تأثيرات بين المتغيرات المستقلة والتابعة، اذ تتراوح 6( ان هناك ستة)19-4كما يوضح الشكل)   

 X( كحد اعلى تأثير )3.054( و)YعلىX ( كحد ادنى تأثير )3.159قيم هذه التأثيرات بين)

 (.Yعلى

 ( كحد اعلى.3.405( كحد ادنى و)3.057بين ) (2R) واخيرًا فقد بلغت قيم معامل االنحدار   
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 (: المقدمة5-0)

 النتائج مناقشة(: 5-6)

 (: التوصيات المقترحات5-3)
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 المقدمة(: 5-0)

ي ضوء التحليل الذي تم في الفصل الرابع لنتائج التحليل اإلحصائي الوصفي لمتغيرات الدراسة ف   

واختبار الفرضيات، فإن هذه الفصل يتناول عرضًا لمجمل النتائج التي توصل إليها الباحث، كإجابة 

ت التي اعن األسـئلة التي تم طرحها في الفصـل األول من هذه الدراسة التي مثلت مشكلتها والفرضي

بنيت عليها، وعلى ضوء هذه النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسة الحالية قدم الباحث عددًا من 

 التوصيات والمقترحات.

 

 النتائج مناقشة(: 6 - 5)

 النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة  (:1 - 9 - 5)

بورصــة  ألردنية المدرجة فيشــركات صــناعة األدوية افي  بينت النتائج أن مســتوى البيئة الرقابية .1

 . محل الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة كانت مرتفعة عمان

ي ف أظهرت نتائج المتوســـــــطات الحســــــــابية واالنحرافات المعيارية أن مســـــــتوى األنشــــــــطة الرقابية .9

محل الدراســة من وجهة نظر عينة  شــركات صــناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصــة عمان

 .مرتفعةالدراسة كانت 

 شــــــركات صــــــناعة األدويةفي  كما تبين من خالل التحليل الوصــــــفي أن مســــــتوى تقييم المخاطر .0

 محل الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة كان مرتفعًا. األردنية المدرجة في بورصة عمان
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شـــركات صـــناعة األدوية األردنية المدرجة في في  واالتصـــاالتالمعلومات وقد تبين أن مســـتوى  .4

 محل الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة كان مرتفعًا. مانبورصة ع

 شــركات صــناعة األدوية األردنية المدرجة فيالمراقبة والضــبط في كما بينت النتائج أن مســتوى  .5

 محل الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة كان مرتفعًا. بورصة عمان

شــــــــــركات صــــــــــناعة األدوية في  ئمةمن خالل تحليل متغير جودة التقارير المالية من حيث المال .6

من وجهة نظر عينة الدراســـــــة أن مســـــــتواها محل الدراســـــــة  األردنية المدرجة في بورصـــــــة عمان

 حظى بأهمية مرتفعة أيضًا.

 شــركات صــناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصــة عمانالمصــداقية في مســتوى أن كما تبين .7

 ت مرتفعة.محل الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة كان

 

 فرضيات الدراسة  اختبارنتائج  (:6 - 6 - 5)

بينت نتائج تحليل فرضــــــــــــــية الدراســــــــــــــة االولى أن هناك تأثير ذي داللة إحصــــــــــــــائية للبيئة الرقابية  .1

على جودة التقارير المالية في شـــــركات صـــــناعة األدوية األردنية المدرجة  واالتصــــاالتوالمعلومات 

 (.    0.05)في بورصة عمان عند مستوى داللة 

تأثيرا عاليا التي بينت بأن هناك  (6101) الســبوع, النوايســة و جودةوهذه النتيجة تتفق ودراســة   

للخصـــــــــــائص االســـــــــــاســـــــــــية للمعلومات المحاســـــــــــبية على جودة التقارير المالية حيث بلغت نســـــــــــبة 

 (.%83التأثير)
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لمالية على جودة التقارير ا االتواالتصــــــوجود تأثير ذي داللة إحصــــــائية للبيئة الرقابية والمعلومات  .9

من حيث المالئمة في شــــــركات صــــــناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصــــــة عمان عند مســــــتوى 

 (.   0.05داللة )

التي بينت ان وجود عناصر رقابة داخلية جيدة يؤدي  (6104عياش)دراسة و وهذه النتيجة تتفق    

على  دارةاإلنات والمعلومات المالية التي تســــــاعد بالضــــــرورة الى تحســــــين الخصــــــائص النوعية للبيا

 ترشيد ودعم قراراتها.

 

وجود تأثير ذي داللة إحصــــــائية للبيئة الرقابية على جودة التقارير المالية من حيث المصــــــداقية في  .0

 (.    0.05شركات صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان عند مستوى داللة )

الى ان اشــــــــتارك وظيفة التي بينت بأن  Gras-Gil et.al(2012)تفق ودراســــــــة وهذه النتيجة ت   

 .التدقيق الداخلي في مراجعة التقارير المالية يؤدي الى تحسين في الجودة لتلك التقارير

 

 التوصيات المقترحات(:  3 - 5)

قابة الداخلية الر تفعيل دور لجان التدقيق الداخلية كونها تلعب دورا هاما ورئيسيا للقيام بنظام  1.

وتحقيق جودة التقارير المالية من خالل دراسة تلك التقارير قبل رفعها لإلدارة واالشراف على 

نتائج االعمال وتقديم التقارير الخاصة في المعوقات ونقاط الضعف التي تواجه القائمين على 

 الداخلية.نظام الرقابة 

 ورية لها وضبطها من قبل ادارة الشركة لتقديم وضع برامج رقابية جيدة وفعالة واجراء مراقبة د .9

 تقارير افضل عن نتائج االعمال الخاصة بها.
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ي المهنية للعاملين فرفع مستوى انظمة الرواتب والحوافز لدى الشركات على اساس الكفاءة  .0

 لتدعيم عملية الرقابة الداخلية للوصول الى االهداف.الشركة 

اوز ات بصورة مستمرة من قبل قسم التدقيق الداخلي لتفادي تجتقييم المخاطر التي تواجهها الشرك .4

تلك االخطار وخروج السيطرة عنها وبالتالي سيترتب عليها اثار على طبيعة العمل القائم داخل 

 الشركة.

عن إدارة المخاطر مبدأ التكلفة والمنفعة عند قيامها بتقييم المخاطر  المسؤولةالجهة  تأخذان  .0

لنظام  عوقمالمخاطر عن المنفعة فهي تعتبر ارتفاع التكلفة الخاصة بتقييم بنظر االعتبار فأن 

 الرقابة الداخلية.

اجراء دراسات على جودة التقارير المالية وربطها مع اخالقيات العمل في الشركة للوصول الى  .6

 تقارير تعكس طبيعة العمل داخل الشركة وكفاءة العاملين فيها.
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 القرءان الكريم 

 المراجع العربية:قائمة  .أ

(. أهمية وجودة االفصاح عن المعلومات المحاسبية، 9319ابو بكر، عوض اهلل جعفر الحسين ) -

 .195-119(: 9)19، مجلة العلوم والتقانة

(. التحديات التي تواجه تطبيق اخالقيات مهنة المحاسبة في 9337أرديني، طه احمد حسن ) -

(: 92)55، مجلة تنمية الرافدين)دراسة آلراء مجموعة من المحاسبين في مدينة الموصل(. العراق 

151-172. 

 دراسة الزبائني المال رأس في واثرها الشاملة الجودة إدارة(. 9313اسماعيل، عواطف يونس ) -

، رافدينمجلة تنمية ال. بالموصل ةيالغذائ للصناعات نوىين شركة زبائن من نةيع آلراء استطالعية

09(131 :)151-176. 

دليل الممارسات الجيدة الدولية لتقويم وتحسين الرقابة (. 9319االتحاد الدولي للمحاسبين ) -

 . ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الرياض، السعودية.الداخلية في المنشآت

(. فاعلية نظام 9319ف محمد )األعرجي، عدنان سالم، الحمداني، رافعة ابراهيم، و رشيد، إنصا -

 ،ةمجلة جامعة النبار للعلوم القتصادية والداري. الرقابة المالية وأثره على الفساد المالي في العراق

4(5 :)017-046. 

 للحد الداخلية الرقابة نظم تفعيل(. 9319) مجيد منهل، احمد، و يحيى الخالق عبد فيحاءالبكوع،  -

 اإلدارة مجلة(. تحليلية نظرية دراسة) الخدمية الوحدات في اإلداريو  المالي الفساد ظاهرة من

 .151-167(: 29)05، والقتصاد
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(. أثر تقييم مكونات الرقابة الداخلية على تقدير خطرها في الشركات 9310الجرد، رشا بشير ) -

 .944-917(: 0)15، مجلة الجامعةالمدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية. 

 الجودة ذات المالية المعلومات لخصائص مقترح نموذج وضع(. 9319خالد جمال ) الجعارات، -

-157(: 00، عدد )الجامعة القتصادية للعلوم بغداد كلية مجلة(. تحليلية نظرية دارسة) العالية

912. 

(. أثر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في تحقيق 9311الجويفل، احمد سالمة سليمان ) -

رقابة الداخلية في المصارف االردنية االسالمية. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة فاعلية ال

 الشرق االوسط للدراسات العليا، عمان، االردن.

، 1. طدراسة متعمقة في تدقيق الحسابات(. 9332مسعد، محمد فضل، ) ،راغب خالد ،الخطيب -

 عمان: دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع.

 ةالمالي البيانات جودة علي المحاسبية المعلومات نظم استخدام أثر(. 9332داية، منذر يحيى )ال -

 . )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة االسالمية، غزة، فلسطين.غزة قطاع في الخدمات قطاع في

االسواق (. دور التقارير المالية في زيادة كفاءة 9335الدباغ، ضياء حامد، رمو، وحيد محمود ) -

 .24-67: 19، عدد مجلة بحوث مستقبليةالمالية. 

 في الشاملة الجودة إدارة دور(. 9319الدعمي، عالء فرحان طالب، محسن، السيد ليث شاكر ) -

 .73-00(: 91)7، مالية و محاسبية اساتر د ةلمج. المستدامة التنافسية الميزة تحقيق

 في لها مقترح ونموذج نظرية دراسة الشاملة الجودة إدارة(. 9311الراشد، محمد بن عبد العزيز ) -

 .03-1(: 9)17، الوطنية فهد الملك مكتبة مجلة. الوطنية فهد الملك مكتبة
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(. دراسة تحليلية ألساليب تقييم جودة التقارير المالية. 9319الرشيدي، ممدوح صادق محمد ) -

 .63-1(: 9)96، مجلة البحوث التجارية المعاصرة

(. جودة هياكل الرقابة الداخلية في 9313عبد الحكيم ) ،، وجودةمحمد ،النوايسة ،ليمانس ،السبوع -

 ،مجلة جامعة تشرين للبحوث و الدراسات العلمية. COSOالشركات الصناعية األردنية وفقا إلطار 

09(1): 92-45. 

جودة اثر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على (. 9332الشامي، اكرم يحيى علي) -

رة(، . )رسالة ماجستير غير منشو للبنوك التجارية العاملة في الجمهورية اليمنية–التقارير المالية 

 جامعة الشرق االوسط للدراسات العليا، عمان، االردن.

(. الجودة في المصارف التجارية: 9336احمد كريم ) ،جاسم ،عبد الواحد عبد العظيم ،ألشكري -

 .146-149(: 4)5 ،القادسية للعوم اإلدارية والقتصادية . مجلةالمفهوم والتطبيقات

 كفاءةو  فاعلية تحسين على المحاسبية المعلومات نظم تطبيق أثر(. 9310الشنطي، أيمن محمد، ) -

 ةالقتصادي للدراسات اإلسالمية الجامعة مجلة. األردني الصناعي القطاع في الداخلي التدقيق

 .195-22(: 1)99 ،واإلدارية

. )رسالة دور المراجعة الخارجية في تحسين جودة القوائم المالية(. 9314عربي، حسن محمد )ال -

 ماجستير غير منشورة(، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر.

أثر تطبيق الحاكمية المؤسسية و فاعلية نظام الرقابة (. 9314العقيدات، هدى قاسم حردان ) -

الة . )رسالمدرجة في بورصة عمان ةلشركات المساهمة العامالداخلية وهيكل الملكية على ربحية ا

 ماجستير غير منشورة(. الجامعة االردنية، عمان، االردن.
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 في والمساءلة الرقابة نظام دعم في المحاسبي اإلفصاح دور(. 9335العلول، عبدالمنعم عطا ) -

ة، ورة(، الجامعة االسالمي. )رسالة ماجستير غير منشلسطينف -غزة قطاع العامة المساهمة الشركات

 غزة، فلسطين.

. مجلة الدراسات (. مصداقية القوائم المالية وتحليل نتائج العمل9310العمري، مازن احمد ) -

 .53-1(: 0)91، المالية والمصرفية

 في الداخلية الرقابة دور(. 9313الغبان، ثائر صبري محمود، هلندي، اآلن عجيب مصطفى ) -

 يمإقل في المصارف من عينة على تطبيقية دراسة االلكتروني المحاسبي المعلومات نظام ظل

 .02-1(: 45)7، مجلة العلوم األنسانيةاق. العر -دستانكر 

(. مشكالت المراجعة الداخلية في قطاع اإلعمال السعودي. 9310،)عبد القادر احمد بن ،القرني -

 .157-105(: 16)9 ،المجلة العربية للمحاسبة

دور نظام الرقابة الداخلية في تشخيص حالت الفساد (. 9315د جاسم خضير)الكروي، اسع -

. )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الشرق االوسط للدراسات العليا، المالي )واقع ومعوقات(

 عمان، االردن.

 تطبيق اثر(. 9310الاليذ، علي عبد الغني, الشوبكي، يونس عليان، و الحمدان، يوسف نيسان ) -

-26(: 4)96، التقني مجلة. ( ميدانية دراسة) المالية التقارير جودة على الشركات حكومة اعدقو 

113. 
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 الخارجي و الداخلي التدقيق بين العالقة في المؤثرة العوامل(. 9314المدهون، رغدة ابراهيم ) -

)رسالة  .الخارجي التدقيق تكلفة وتخفيض الداخلية الرقابة نظام تعزيز في وأثرها المصارف في

 ماجستير غير منشورة(. الجامعة االسالمية، غزة، فلسطين.

، عمان: زمزم 1. طمدخل الى تدقيق الحسابات المعاصر(. 9310، )غسان فالح ،المطارنة -

 للنشر والتوزيع.

 ظل في األردنية األدوية صناعة لشركات التنافسي األداء (.9332النسور، عبدالحكيم عبداهلل) -

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة تشرين، الالذقية، سوريا..قتصاديال النفتاح

عمان: دار  ،1. ط تدقيق الحسابات)اإلطار النظري((. 9319)، هاني ،العزب ،إيهاب ،النظمي -

 وائل للطباعة والنشر.

الدولية الصادرة عن  ر(. دليل التدقيق الداخلي وفق المعايي9314عبد اهلل) خلف ،الوردات -

IIA).) عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.1ط ، 

 التجارة بيئة ظل في الداخلية الرقابة نظام دور تفعيل(. 9319أمين، ساكار ظاهر عمر) -

 .160-106(: 9)9، مجلة جامعة كركوك للعلوم األدارية واألقتصادية، االلكترونية

 المالية التقارير في الواردة المحاسبية المعلومات أثر(. 9311باعكضة، رواء عبد الرزاق ) -

. )رسالة ماجستير غير السعودي األسهم سوق على تطبيقية دراسة األسهم أسعار على األولية

 منشورة(، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، السعودية.
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 دور تطبيق مبادئ حكومة الشركات في مصداقية التقارير المالية(. 9314بوخالفة، رياض ) -

 .الجزائر ،بسكرة ،خيضر محمد جامعةغير منشورة، )رسالة ماجستير 

دنية المجلة األر (. " قياس اثر اإلفصاح االختياري في جودة التقارير المالية". 9314رشا ) ،حمادة -

 .625-674(: 4)13 ،في إدارة اإلعمال

 عامةال المساهمة الصناعية الشركات لتازمأ مدى(. 9319ذنيبات، علي عبد القادر، كفوس، نوال ) -

 ،مجلة دراسات للعلوم الدارية. المالي أدائها على ذلك وأثر الداخلية الرقابة بمتطلبات األردنية

02(1 :)92-46. 

 النوعية الخصائص دور(. 9310سالم، بدر الدين فاروق احمد، احمد، نصر الدين حامد ) -

 العلوم مجلة  .السودانية ليةالما المؤسسات في والرقابة التخطيط كفاءة رفع في المحاسبية للمعلومات

                                                                                   .113-54(: 1)14، القتصادية

 القوائم جودة على وأثرها الشركات حكومة في المراجعة لجان دور(. 9332سامي، مجدي محمد ) -

 .49-1(: 9)46، العلمية للبحوث التجارة كلية مجلة. لمصريةا األعمال بيئة في المنشورة المالية

: الكتاب االول. نظم المعلومات المحاسبية(. 9332ستينبارت، بول. ج, ورومني، مارشال ) -

 ترجمة) الحسيني، قاسم إبراهيم وآخرون(، الرياض: دار المريخ للنشر.

المعايير  -قيق الشامل)الطار النظريوالتد ةأصول وقواعد المراجع(. 9337السيد، ) محمد ،سرايا -

 ، االسكندرية: المكتب الجامعي الحديث للنشر.1. طمشاكل التطبيق العملي( -والقواعد
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. المالية التقارير بجودة المراجعة لجان خصائص عالقة(. 0310عبد الفتاح، سعيد توفيق احمد ) -

 ر.)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الزقازيق، الشرقية، مص

القياس واألفصاح عن عناصر القوائم المالية في ظل النظام المحاسبي (. 9315عبدالمالك، زين ) -

 .)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائرالمالي.

 -اثر فاعلية نظام الرقابة الداخلية على اداء المدقق الداخلي(. 9315عز الدين، عمر زهير) -

رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق .)يدانية على الجامعات الردنية الخاصةدراسة م

 االوسط للدراسات العليا، عمان، االردن.

 المؤسسات في القرار صنع على المحاسبية المعلومات جودة أثر(. 9311علي، حامدي ) -

 ، بسكرة، الجزائر.. )رسالة ماجستير غير منشورة(, جامعة محمد خيضرالجزائرية القتصادية

. نظم المعلومات الدارية الطريق لمنظمات رائدة ومتطورة(. 9319علي، سامي مصطفى محمد ) -

 .والنشر والتوثيق البحوث امانة - الزكاة لعلوم العالي المعهدن ط، السودان: 

 ألداءا كفاءة رفع في الداخلية الرقابة دور(. 9314) مسعود عبداهلل احمد الوهاب عبدعياش،  -

-155(: 4، عدد)مجلة جامعة الناصر(. اليمنية االتصاالت شركات على)دراسة ميدانية  المالي

150. 

 العامة الشركة في يةلالداخ الرقابة نظام تقويم (.9319فتاح، ابتسام احمد، محمد، رجاء جاسم ) -

 .959-904(: 93)7، اليةم و حاسبيةم دراسات جلةم. البطاريات لصناعة
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دور تكنلوجيا المعلومات والتصال في تحسين التصال (. 9314) بوعلي، حكيمة، فوضيلفريدة،  -

 .ئرالجزا ،البويرة ،أولحاج محند أكلي جامعة (،منشورة غير ماجستير رسالة.)الداخلي بالمؤسسة

 المخاطر ورصد كشف ية فيالداخل الرقابة نظام دور(. 9315فضيلة، بوطورة، الشريف، بقة ) -

 .976-944(: 1)5، مجلة المثنى للعلوم اإلدارية والقتصاديةية. التجار  البنوك ة فيياالئتمان

 .تدقيق الحسابات في ظل البيئة اللكترونية واقتصاد المعرفة(. 9314يوسف ) مصطفى ،كافي -

 ، عمان: مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع.1ط

 في المؤسسات حكومة مبادئ لتفعيل ليةكآ الداخلية المراجعة(. 9314كلتوم، حفيظ هاجر ) -

 .)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، الجزائر.القتصادية المؤسسات

(. القيمة العادلة وتأثير استعمالها في 9310مردان، زيد عائد، السعبري، إبراهيم عبد موسى ) -

 .949-914(: 95)5، وماليةمجلة دراسات محاسبية جودة التقارير المالية. 

 جلةم .الداخلية الرقابة أنظمة على االلكتروني الحاسب استخدام أثر(. 9313) محمد ثامر، مهدي -

 .123-175(: 1)19، والقتصادية اإلدارية للعلوم ةيالقادس

 الداخلية الرقابة دور(. 9313) محمود صبري ثائر، الغبان، و آالن عجيب مصطفى، هلدني -

 إقليم في المصارف من عينة على تطبيقية دراسة االلكتروني المحاسبي المعلومات امنظ ظل في

 .02-1(: 45)7، انسانية علوم مجلةالعراق.  -دستانكر 

: . ن ط، عمانالتقنيات المحوسبة في تدقيق البيانات المالية(. 9311وهاب، اسعد محمد علي، ) -

 دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
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 اللكترونيةالمراجع ج. 

    منشورة  الخاصة األردنية األدوية شركات على دراسة(. 9335)المالية لألوراق الوطنية المحفظة -

 الرأي جريدة في

 9316 عمان، بورصة في المدرجة االردنية االدوية شركات - 

 ةالطبيم واللواز  الدوائية الصناعات قطاع(. 9315)األردن صناعة غرفة -

                        http://www.jci.org.jo/DetailsPage/SectorsAR.aspx?ID=8

      

 http://www.alghad.com/articles/834792  (9314جريدة الغد، ) -

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jci.org.jo)) 

(http://www.alrai.com/article/281555.html) 

http://www.jci.org.jo/DetailsPage/SectorsAR.aspx?ID=8
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 عملمكان ال التخصص اللقب العلمي والسم الرقم
 جامعة الشرق االوسط محاسبة د. علي الاليذ 1
 جامعة الشرق االوسط محاسبة د. عبد الرحيم القدومي 2
 جامعة الشرق االوسط محاسبة د. ريم االعرج 3
 جامعة الزيتونة محاسبة د. عبد الرزاق شحاذه 4
 جامعة جدارا محاسبة د. ظاهر القشي 5
 لبتراجامعة ا محاسبة د. امجد الطرايرة 6
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 / ة ..................................... تحية طيبةالفاضل ة  السيد/

يهدف الباحث القيام بدراسة بعنوان "أثر نظام الرقابة الداخلية على جودة التقارير المالية: دراسة ميدانية على 
اسة إلى بيان أثر نظام الرقابة الداخلية شركات صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان". حيث تهدف الدر 

 بأبعاده على جودة التقارير المالية في شركات صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان.

 يونس الشوبكي الدكتور :المشرف     السامرائي حامد محمد :الطالب 

 .وتقدير اعتزاز موضع اآلراء هذه وستكون بآرائكم نثق نحن

 الدراسة لعينة والوظيفية صيةالشخ الخصائص

 
 

 

 النهائي بشكلها( الستبانة) الدراسة أداة(: 6) رقم ملحق
 

[Grab your reader’s attention with 

a great quote from the document 

or use this space to emphasize a 

key point. To place this text box 

anywhere on the page, just drag 

it.] 

 ال يوجد
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 الرجاء بيان الرأي بالعبارات التالية لتحديد مدى اإلتفاق بما يرد في كل عبارة من عبارات أبعاد نظام الرقابة الداخلية

 الفقرة ت

 بدائل اإلجابة

 ال أوافق أوافق إلى حد ما أوافق أوافق بشدة

ال 
أوافق 
على 
اإلطال
 ق

 البيئة الرقابية
      تهتم اإلدارة العليا في شركتنا بالتقارير الصادرة عن لجان التدقيق الداخلي 3
2 

تهتم إدارة شررركتنا برجرام مراجعة دورية السرررتراتيجيات العمل والسررياسرررات 
 العامة

     
2 

تقوم إدارة شررررركتنا بررسررررام مبدأ إعتبار الرقابة من مسرررراوليات كافة ا فراد 
 العاملين فيها

     
2 

وم إدارة شرررررررركتنرا بررطالع كرافة المودفين على أدوار م في إطار عمليات تق
 الرقابة الداخلية بطريقة واضحة ومكتوبة

     
2 

لدي شرررررركتنا قواعد مكتوبة تحدد واجبات ومسررررراوليات ا قسرررررام والمودفين 
 العاملين فيها

     
      أندمة الرواتب والحوافز في شركتنا مبنية على أساس الكفامة   2
2 

يتم إسررررررتشررررررارة لجان التدقيق في شررررررركتنا عند إجرام أي تعديل على الهيكل 
 التنديمي

     

 ا نشطة الرقابية
      تسا م التقارير الدورية المقدمة إلدارة شركتنا في نجاح إجرامات الرقابة 2
2 

تسا م عملية توزيع الصالحيات على المستويات اإلدارية المختلفة في تحسين 
 مات الرقابةإجرا

     
      تحرص إدارة شركتنا على تطبيق مبدأ فصل المهام  33
      تستخدم إدارة شركتنا التقارير اإلدارية والمالية المكتوبة كأداة رقابية 33
      فةلشركتنا مقارنات دورية بين نتائج الفترات المختل الرقابيةتتضمن التقارير  32
      لشركتنا توصيات ومقترحات للعالج والتقويم يةالرقابتشتمل التقارير  32
      تهتم إدارة شركتنا بمعالجة الشكاوي بموضوعية ونزا ة 32

 تقييم المخاطر
      تصنف إدارة المخاطر كافة المخاطر من ناحية مستويات تأثير ا على العمل 32
      ُتقيم بشكل مستمر من قبل قسم التدقيق الداخلي 32
32 

حدد إدارة المخاطر كافة المخاطر التي يمكن السرررريطرة عليها والتي ال يمكن ت
 السيطرة عليها

     
32 

تقوم إدارة المخرراطر بتحرردد تليررات لتقييم كررافررة المخرراطر التي من الممكن أن 
 تتعرض لها

     
      مبدأ التكلفة والمنفعة عند تقييم المخاطر االعتبارتأخذ إدارة المخاطر بندر  32
      تضع إدارة الشركة إجرامات سريعة لمواجهة ا خطام 23
      يسا م قسم التدقيق الداخلي في الشركة بتحديد مستوى المخاطر المقبول 23

 واالتصاالتالمعلومات 
      إنجاز ا عمال في شركتنا مستند إلى ندام تعليمات مكتوب وواضح 22
      نا محكم ودقيقالندام المالي المستخدم في شركت 22
22 

لدى شركتنا قنوات إتصال فعالة تضمن فهم كافة المودفين للسياسات 
 واإلجرامات المتعلقة بندام الرقابة الداخلية

     
22 

تحقق إدارة شركتنا نجاحات في تأكيد وضوح الصالحيات والمساوليات من 
 خالل ندام إتصال فعال

     
      لي يسا م في تحسين إجرامات الرقابة الداخليةلدى شركتنا ندام معلومات ما 22
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      ندام المعلومات المالي والتشغيلي في شركتنا تمن من اإلختراقات 22
22 

وعي مستخدمي ندام معلومات شركتنا يسا م في تحسين اإلجرامات الرقابية 
 الداخلية

     

 الفقرة ت

 بدائل اإلجابة

 ال أوافق د ماأوافق إلى ح أوافق أوافق بشدة

ال 
أوافق 
على 
اإلطال
 ق

 المراقبة والضبط
      يتم التعامل مع نشاطات الرقابة الداخلية كجزم من الواجبات اليومية 22
      تسا م إستقاللية المدقق الداخلي في تحسين إجرامات الرقابة الداخلية 23
23 

ين جرام التنقالت بعند إ االعتبارتاخذ نتائج تقارير الرقابة وا دام بعين 
 العاملين

     
22 

يتمتع العاملين في مجال الرقابة بكامل الصالحية للوصول إلى كافة السجالت 
 والوثائق

     
      يتمتع العاملين في قسم الرقابة والتدقيق بالتأ يل العلمي والخبرة الطويلة 22
      باالستقالليةيتمتع العاملين في قسم الرقابة والتدقيق  22
      تستخدم نتائج تقارير الرقابة وا دام في معالجة القصور وتطوير العمل 22
 

 الرجاء بيان الرأي بالعبارات التالية لتحديد مدى اإلتفاق بما يرد في كل عبارة من عبارات جودة التقارير المالية

 الفقرة ت

 بدائل اإلجابة

 ال أوافق أوافق إلى حد ما أوافق أوافق بشدة

ال 
أوافق 
على 
اإلطال
 ق

 المالئمة
      التوقعات والتنباات تسا م تقارير شركتنا المالية ببنام  22
22 

تقارير شركتنا تتوافق مع متطلبات عملها إلحتوائها على معلومات مالية وغير 
 مالية

     
      التنبايةتتضمن التقارير المالية للشركة ماشرات قياس القيمة  22
      تقارير شركتنا المالية تغذية عكسية عن نتائج نشاطاتها وأعمالها توفر 22
      الوقت المناسبب معلومات دقيقة تقارير شركتنا المالية توفر  23
 تمثيل الصادقال
      تقارير شركتنا تتميز بالدقة والخلو من ا خطام 23
      تقارير شركتنا خالية من التحيز 22
      للدوا ر المراد التقرير عنها دقيقتنا ممثلة بشكل تقارير شرك 22
      تقارير شركتنا تتميز بالوضوح والشفافية وإكتمال المعلومات 22
      تتميز تقارير شركتنا بتحقيق خاصية الموضوعية في عرضها 22
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 الفرضية الرئيسة األولى 

1HO:  قابية، البيئة الرقابية، األنشطة الر ) ام الرقابة الداخليةألبعاد نظ"ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية
شركات  في على جودة التقارير المالية( والمراقبة والضبط واالتصاالتتقييم المخاطر، المعلومات 

  (".   0.05) عند مستوى دللة صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a.743 .551 .511 .35715 

a. Predictors: (Constant), Suma5, Suma4, Suma1, Suma3, Suma2 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.655 5 1.731 13.524 b.000 

Residual 7.016 55 .128   

Total 19.003 60    

a. Dependent Variable: SumB 

b. Predictors: (Constant), Suma5, Suma4, Suma1, Suma3, Suma2 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.149 .349  3.295 .002 

Suma1 .251 .123 .286 2.395 .020 

Suma2 .068 .151 .087 .786 .435 

Suma3 .135 .159 .104 .832 .409 

Suma4 .415 .134 .471 2.577 .013 

Suma5 -.077 .107 -.093 -.602 .549 

a. Dependent Variable: SumB 

 لدراسةا فرضيات إلختبار الحصائي التحليل نتائج(: 3) رقم ملحق
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 الفرضية الرئيسة الثانية 

2HO:  قابية، البيئة الرقابية، األنشطة الر ) اد نظام الرقابة الداخليةألبع"ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية
على جودة التقارير المالية من حيث ( والمراقبة والضبط واالتصاالتتقييم المخاطر، المعلومات 

 ) عند مستوى دللة المالئمة في شركات صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان
 0.05.") 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a.701 .491 .444 .35719 

a. Predictors: (Constant), Suma5, Suma4, Suma1, Suma3, Suma2 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.782 5 1.356 10.598 b.000 

Residual 7.017 55 .128   

Total 19.788 60    

a. Dependent Variable: Sumb1 

b. Predictors: (Constant), Suma5, Suma4, Suma1, Suma3, Suma2 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 (Constant) 1.132 .349  3.246 .012 

Suma1 .397 .123 .415 3.257 .002 

Suma2 -.065 .151 -.035 -.297 .767 

Suma3 -.081 .159 -.075 -.569 .572 

Suma4 -.091 .134 .614 3.154 .003 

Suma5 .766 .107 -.234 -1.420 .161 

a. Dependent Variable: Sumb1 
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 الفرضية الرئيسة الثالثة 

3HO: قابية، البيئة الرقابية، األنشطة الر ) ألبعاد نظام الرقابة الداخليةد أثر ذو داللة إحصائية "ال يوج
على جودة التقارير المالية من حيث ( والمراقبة والضبط واالتصاالتتقييم المخاطر، المعلومات 

 لةعند مستوى دل  شركات صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمانفي  التمثيل الصادق
(  0.05)  ." 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a.647 .419 .366 .51103 

a. Predictors: (Constant), Suma5, Suma4, Suma1, Suma3, Suma2 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10.346 5 2.069 7.928 b.000 

Residual 14.363 55 .261   

Total 25.717 60    

a. Dependent Variable: Sumb2 

b. Predictors: (Constant), Suma5, Suma4, Suma1, Suma3, Suma2 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.166 .499  2.337 .023 

Suma1 .205 .177 .288 2.120 .039 

Suma2 .101 .215 .149 1.177 .244 

Suma3 .126 .228 .193 1.366 .178 

Suma4 .039 .191 .018 .088 .930 

Suma5 .468 .154 .342 .959 .342 

a. Dependent Variable: Sumb2 
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Result (Default mode)l 

Minimum was achieved 

Chi-square = 9.990 

Degrees of freedom = 5 

Probability level = .076 

 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .032 .957 .758 .171 

Saturated model .000 1.000   

Independence model .137 .366 .154 .274 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .012 .000 .246 .121 

Independence model .420 .373 .468 .000 

 

 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .959 .827 .979 .906 .978 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
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CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 23 9.990 5 .076 1.998 

Saturated model 28 .000 0   

Independence model 7 242.904 21 .000 11.567 

 

 

 


