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 شكر وتقدير

الحمد ، وال يكون التوفيق إالمنه سبحانه ،ال له، جل شأنهمد هلل وحده الذي ال يجوز الحمد إالح    

 ،له ثناء  و  ا  شكر ى تعالهذا خالصا لوجهه  جهديأن يتقبل  هوأرجو  ،طلبته ما لي وسخر يسرالذي  هلل

هذا  نجازإ ، وأن أتقدم بالشكر لكل من ساعدني فيألهلهأرفع الفضل  أن كما يطيب لي ويسرني

الدكتور يونس الشوبكي، الذي لم يبخل علي بعلمه،  المشرف القدير: هؤالء الكرام وعلى رأس العمل

 التوفيق اهلل من له واطلب موجه، وخير ناصح، خير لي كانحيث  ،روالتقدي الثناء فله مني كل

، كما يسرني أن أتقدم بالشكر إلى لجنة المناقشة بقاماتها العالية والتي أفتخرت أن أقف والسداد

 ،الشرق األوسطجامعة  إلنتهل منها العلم والمعرفة رئيسا  وأعضاء ، والشكر موصول إلى ؛أمامها

قدموه لي من مساعدة ودعم لتحسين  ما كل على ،أعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها والى كافة

، وأخص بالذكر واألصدقاء في جامعة مؤته لألهلالشكر  أقدم أن أيضا ال يفوتنيو ، هذا العمل

موظفي مكتبة الجامعة، ومنهم السيد يوسف عبدالغني البطوش، الذي ساعدني في توفير جميع ما 

الدكتور أحمد سليمان  العميق إلىكذلك أتقدم بخالص الشكر والتقدير لزم للدراسة من مراجع، 

جميع الزمالء في شركات الكهرباء األردنية الذين لم الى ق الرسالة لغويا، و يدققام بتالذي  البطوش

الداخلي  التدقيق في زمالئي خاصة  ،التي أثرت هذا العمل ،علي بوقتهم وجهدهم وخبراتهم ايبخلو 

 لهف المعلومة، أو، بالنصيحة مدنيأ شخصأ لكل والعرفان شكرالو  فلهم مني كل االحترام والتقدير،

 .، ومن اهلل اطلب العون والسدادوالتقدير الثناء خالص مني

 

 خلدون البطوش :الباحث
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 اإلهداء

صراري ،للعلم حبي في األكبر لفضلله اأروع إنسان  إلى    اهلل إلى أدعو من إلى ،النجاح على وا 

 . هللا رحمه الديو  ....الخلد اتجنيسكنه  أن

أغلى ما في  ، إلىحياتي تضيءالتي  شمعةال لىوا ،في هذه الدنياوالحنان  الحب مصدر إلى 

 .الحبيبة أمي .... وجودي

  عمري بسمات صدقأ إلى، حياتي مسيرة في ساندتني من إلى ،ابتسامتي ومصدردربي  فيقةإلى ر 

 .الغالية زوجتي ....

 ي وأخواتي....إلى إخوان، إلى رفقاء العمرما في وجودي في حياتي، وأخلص لي أعظم سند إلى

 .األوفياء

أملي في  وأعيش من أجلهم، إلى، بفرحهم أفرح منإلى في سماء حياتي،  تتألأللى النجوم التي إ

 األعزاء.بنائي أو  بناتي.... . مستقبل أحالميإلى  ،الحياة

 ...األفاضل أساتذتي إلى

 ...األوفياء أصدقائي إلى

 ….علم وطالب باحث كل إلى

 ثمرة هذا الجهد المتواضع. أهدى.... جميعا إليكم
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    ملخصملخص
في تحسين كفاءة التدقيق الداخلي إلدارة المخاطر في شركات في تحسين كفاءة التدقيق الداخلي إلدارة المخاطر في شركات   التدقيقالتدقيقدور لجان دور لجان 

  ..الكهرباء األردنيةالكهرباء األردنية
  إعدادإعداد  

  خلدون عودة اهلل عبد اهلل البطوشخلدون عودة اهلل عبد اهلل البطوش
231013104231013104  

    إشرافإشراف
  الدكتور يونس الشوبكيالدكتور يونس الشوبكي

مخاطر هدفت الدراسة إلى معرفة دور لجان التدقيق في تحسين كفاءة التدقيق الداخلي إلدارة ال    
بإعداد استبانة موجهة  قيق هذه األهداف فقد قام الباحثومن أجل تح ،ةفي شركات الكهرباء األردني

شركات الكهرباء  في الموظفين وكبار والخارجيينالمدققين الداخليين أعضاء لجان التدقيق، و  إلى
     واختبار المتوسطات الحسابية، مثل أساليب التحليل اإلحصائي ، واستخدم الباحثةاألردني

(One Sample T-test) ،وتحليل التباين األحادي (One Way Anova)  الختبار فرضيات
بين كفاءة التدقيق الداخلي وبين قدرة  مرتفعه يوجد عالقة هوقد خلصت الدراسة إلى أن الدراسة،

بين دور لجان التدقيق وبين تحسين  عالقة مرتفعهد ويوج دارة المخاطر،إلشركات الكهرباء األردنية 
تحسين ، كما تبين وجود معوقات قد تحول دون كفاءة التدقيق الداخلي في شركات الكهرباء األردنية

انخفاض عدد الحاصلين  أهمها في شركات الكهرباء األردنيةإلدارة المخاطر كفاءة التدقيق الداخلي 
     .المادية الستقطاب الكفاءات على شهادات مهنية في التدقيق، وانخفاض الحوافز

إلزام شركات الكهرباء األردنية بصفة خاصة وجميع الشركات األردنية  ضرورةبالدراسة  وأوصت    
 ، وضرورة قيام إدارات الشركات برفد دوائربصفة عامة بنشر تقرير مستقل عن إدارة المخاطر

، وضرورة قيام إدارات الشهادات المهنيةمن حملة التدقيق الداخلي بالكفاءات المؤهلة خاصة 
 .الداخلي في دورات مهنية متخصصة في مجال التدقيق الداخلي الشركات بإشراك كوادر التدقيق

 الكلمات المفتاحية: لجان التدقيق، التدقيق الداخلي، المخاطر، شركات الكهرباء األردنية
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Abstract 

The Role Of Audit Committees To Improve The Efficient Of Internal Auditing To 

Manage The Risk: The Case Of   Jordanian Electric Corporations. 

  Prepared by 

 khaldoon Oodtalh AL-btosh 

Supervisor   

Dr-Yonies AL-shobaki 

The study aimed to determine the role of audit committees in improving internal audit 

efficiency of managing the risk in the Jordanian electricity companies, It is aiming to find 

out the most important determinants that may prevent, in order to achieve these goals the 

researcher prepared a questionnaire addressed to the members of audit committees, and 

senior staff and internal and externalauditors in the Jordanian electricity companies, the 

researcher used statistical analysis methods to test the hypotheses of the study, and these 

averages Arithmetic methods, and test (T-test), and analysis of variance (One Way 

Anova). 

The study concluded that there is elevated relationship between the internal audit 

efficiency and the ability of the Jordanian electricity companies on risk management, 

and there are elevated relationship between the role of audit committees and the 

improvement of the internal audit efficiency in the Jordanian electricity companies, also 

it shows the existence of Limitations may prevent the improvement of the internal audit 

efficiency management risk in the Jordanian electricity companies the most important 

recipients of the low number of professional certification in the audit, and lower 

material incentives to attract talent. 

The study came out a set of recommendations including the need to obligethe Jordanian 

electricity companies in particular, and all Jordanian companies generally publish an 

independent report on risk management, and the need to determine the conditions that 

must be met by members of audit committees, and the need for departments of 

companies support internal audit departments eligible competencies especially from 

campaign professional certification, and the need for the involvement of departments of 

corporate internal audit staff in vocational coursesspecializing inthe scope ofinternal 

audit.  

KKeeyyWWoorrddss:: Audit Committees,,  Internal Auditing,,  The Risk, Jordanian Electric 

Corporations..
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 الفـصـل األول
 اإلطــار الــعــام للــدراســـة

 مقد مـــة  1-1

البارز الذي يقوم به في كشف  هدور مهما في المنشآت؛ بسبب  عنصرا  لي التدقيق الداخيعتبر    

مما تحديد مواطن الضعف والعمل على تصحيحها،  في األخطاء ومنع حدوثها ما أمكن، وكذلك

هذه  ميزات التنافسية التي تسعى إليهاال، و ورسالة ،تحقيق رؤيةلقيام نظام رقابة قوي  يساعد على

على تحديد المخاطر التي تواجه هذه ويعمل ها، ثابتة الستدامة عمل، ويبني قواعد المنشآت

لها إلى أطراف أخرى ما أمكن ذلك، ويرى الباحث أنه ا أو نقهالشركات، إلجتنابها أو التخلص من

الالزمة لدوائر التدقيق المناسبة، والتي تكفل تحقيق االستقاللية والكفاءة توفير بيئة العمل يلزم 

وهذا ما جعل هنالك ضرورة لوجود لجان التدقيق المنبثقة عن ، هذه االلهدافالداخلي لتحقيق 

ما دفع الباحث إلجراء هذه الدراسة؛ لبيان دور لجان التدقيق ، وهذا الدور للقيام بهذامجالس اإلدارة 

  في تحسين كفاءة دوائر التدقيق الداخلي إلدارة المخاطر.

وجود نظام رقابّي يساعد  الىتعدد عملياتها م المنشآت، و أّدى التطور العلمّي و زيادة حجقد ل    

عادة في التأكد من سالمة استخدام مواردها، وتحديد االنحرافات التي قد تنشأ داخلها،  اإلدارة وا 

مما استدعى استحداث لجان تدقيق تتولى اإلشراف والرقابة  أنظمة الرقابة الداخلية؛ النظر في كفاءة

فحصا لعمليات من كونه  مفهوم التدقيق الداخليّ  ، وقد تطورهاعلى أعمال التدقيق الداخلي في

إلى أن أصبح  ، سطة إداره أو قسم داخل المنشأةابو  ومستنداتها ،وسجالتها ،ودفاترها ،المنشأة

قيمة للمنشأة لتحسين  ستشارّي مستقّل، وموضوعّي مصّمم إلضافةُيْعرف بأّنه " نشاط تأكيدّي وا
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يساعد المنشأة في تحقيق أهدافها بإيجاد منهج منظم وصارم لتقييم عمليات إدارة الخطر عملياتها، و 

 . (2229)جمعة،  ، والتوجيهةوتحسين كفاءتها، وتفعيل الرقاب

مادية من كافة جوانبها الالتدقيق الداخلي نسجام عمليات يد من خالل اويتحقق عنصر التأك       

 مع ضرورة أن يكونتقديم االستشارات إلى اإلدارات التنفيذية وغيرها، و  مع المعايير المحددة لذلك،

بدون تأثيرات أو تجنب للحقائق، وموضوعيا من خالل الجمع بين  ا  ومظهري ا  فكري مستقال استقالال  

 (.2226)الوردات،  المصالح الخاصةض األمانة العلمية والتحرر من تعار 

م الشركات المساهمة العامة بضرورة وجود لز  مجلس معايير التدقيق الدْولّي معايير تُ  ولهذا أصدر

ظمة تحسين أداء أن وتعمل على ،نقاط الضعفتحدد لجان تدقيق تسهم في كشف األخطاء، و 

( من الفصل 21) ةالماد ذلك ما ورد في نّص  دّ كأوقد  ،الداخلية واإلشراف على أعمالها الرقابة

يجب على مجالس اإلدارات اتخاذ على أّنه " ةاألول من دليل قواعد حوكمة الشركات المساهم

، بما في ذلك إنشاء وحدة ةتحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركالخطوات الكفيلة ب

، ةتأكد من االلتزام بتطبيق أحكام التشريعات النافذ، تكون مهمتها الخاصة للرقابة، والتدقيق الداخليّ 

جراءات التي يضعها مجلس ة الداخلية، والسياسات والخطط واإل، واألنظمةومتطلبات الجهات الرقابي

 .( 2227 ،دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة) ةاإلدار 

من هذا الجانب،  ةلدراسة واقع الشركات الوطني ّن هنالك ضرورةيرى الباحث أووفق ما سبق       

ل منفصل، في كل قطاع بشك ثر دقه، فإنه يلزم تخصيص الدراسةوأك ةوحتى تكون النتائج مفيد

لدراسة واقع شركات الكهرباء األردنية، لما لهذا القطاع من  ةخصصم ولذلك  فإّن هذه الدراسة

لطاقة في حيث بلغت فاتورة ا وعلى المجتمع بأسره،اد الوطنّي، أهمية وحيوية، تنعكس على االقتص

من  %12، وتشكل ما نسبته ( مليون دينار أردنيّ 1322ا قيمته )، م1122األردن خالل عام 

 .( 2213 ،األردني   هيئة الميثاق االقتصادي  مرصد  تقرير ) اإلجماليّ  الناتج المحليّ 
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 مشكلة الدراسة  1-2      

،  المخاطر التي تواجه شركات الكهرباء األردنية السريعة في زيادةالتظهر مشكلة البحث نتيجة      

المتزايد على الطاقة  الطلب نتيجةالستثمارات في هذه الشركات؛ الزيادة في حجم اة عن مالناجو 

وما  الكهرباء، سعارأواالرتفاع المستمر في بيئة عمل هذه الشركات، وكذلك التعقيد في ، الكهربائية

عدم استغالل الموارد بشكل كفؤ، ومخاطر االحتفاظ بالنقدية أو تشغيلية مثل: يصاحبه من مخاطر 

يعتبر التحدي الشيكات، والمخاطر الناتجة عن الفاقد الكهربائي والذي  العمالت أو األسهم أو

يلزم تحديد  حيث ،هذه الشركات، ويتسبب في إلحاق خسائر مادية كبيرة لمواردهااألكبر أمام 

من خالل التنسيق بين األدارة العليا ودائرة التدقيق الداخلي، للوصول  المخاطر هذه مستوى درجات

المخاطر التي  تلمواجه ةلحلول والسياسات الالزم، ومن َثّم وضع اهاإلى المستويات المقبوله من

ال تستطيع  لوحدها اخليّن دوائر التدقيق الدإحيث  ،بشكل علمي تتجاوز المستويات المقبولة

في  متخصصة لجان وجود وهذا ما أوجبدون وجود قوى رفع ُتساندها،  اتالتحدي همواجهة هذ

تعطي الدراسة  وحتى إدارة المخاطر،وخاصة فيما يتعلق بالقيام بدورها على  لمساندتهاالتدقيق 

 :التاليةألسئلة عن اةاإلجابنه يلزم أن تبحث الدراسة عن الفائدة المرجوة، فإ

 ؟تي تواجه شركات الكهرباء األردنيةماهي المخاطر ال -2

كيف يمكن تفعيل دور التدقيق الداخلي للمساهمة في تخفيض المخاطر في شركات الكهرباء  -1

 األردنية؟ 

 كيف تعمل لجان التدقيق على تحسين كفاءة التدقيق الداخلي في شركات الكهرباء األردنية؟  -2

المحددات التي تعيق مساهمة لجان التدقيق في تحسين كفاءة التدقيق الداخلي في  ماهي -1

 شركات الكهرباء األردنية؟ 
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 أهـمـيــــــة الـدراســــــــــة 1-3

في إحدى أهم القطاعات االقتصادية في  الداخلي تكمن أهمية الدراسة في تناولها لواقع التدقيق     

ي يؤثر بشكل مباشر وملموس في جميع القطاعات األخرى، وفي األردن، وهو قطاع الطاقة الذ

، هذا النمو لمواكبة يضع على لجان التدقيق تحديا أكبر وهذاالمجتمع المحلّي  بشكل مباشر أيضا، 

من الشركات إدارات مجالس صمام األمان الذي من خالله تتمكن لجان التدقيق هي كون بحيث ت

األمر الذي جعل من إجراء هذه الدراسة ضرورة وخططها بشكل سليم،  ،وتعليماتها ،تنفيذ سياساتها

 ،هذه الشركات قيقهااألهداف والرؤى التي تسعى إلى تح التي تؤثر سلبا  علىمعيقات اللمعرفة  ملحة

فإنه البد من إيالء دور لجان التدقيق في هذا القطاع المزيد من االهتمام، من خالل تحديث  لذلك

بما ينعكس على رفع مستوى  ،ظمة الالزمة لتحسين مستوى أدائها النظري والعمليالتعليمات واألن

عنصر الثقة عند أصحاب  تحقيقالتدقيق الداخلي في شركات الكهرباء األردنية، وبما يكفل 

 ، والزبائن، والمجتمع.والدائنينالمصالح، مثل المساهمين الحاليين، والمحتملين، 

 أصحاب القرارتسهم الدراسة في إعطاء بعض المقترحات والحلول الممكنة، التي قد تفيد كذلك   

 . في هذه الشركات فاعلية دوائر التدقيق الداخليزيادة لتخاذ القرارات ا تطوير في

 أهــداف الـــدراســـــــة  1-4 

 : ها وهي لى تحقيقإ هذه الدراسة إن هنالك مجموعة من األهداف تسعى   

 المخاطر التي تواجه شركات الكهرباء األردنية. تحديد -2

 دور لجان التدقيق في تخفيض المخاطر في شركات الكهرباء األردنية. توضيح -1

 معرفة  دور لجان التدقيق في تحسين كفاءة التدقيق الداخلي في شركات الكهرباء األردنية. -2
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ق في تحسين كفاءة التدقيق الداخلي في معرفة المحددات التي تعيق مساهمة لجان التدقي -1

 شركات الكهرباء األردنية.

ظهار لواجباتها ومسؤولياتها لجان التدقيق في شركات الكهرباء األردنيةمدى عمق فهم بيان  -5 ، وا 

 دارة المخاطر.إلانعكاس هذا الفهم على قدرة الشركة 

 فرضيات الدراسة  5-1 

لقد ُبنيت فرضيات الدراسة اعتماد ا على مشكلة الدراسة نفسها، وعناصرها المختلفة، حيث إّن      

 فرضياتها تعرض إجابات محتملة للظاهرة المدروسة، وحلوال  متوقعة لمشكلة الدراسة.

 ويمكن من الجانب التطبيقي رفضها أو قبولها، وقد ُأعّدت الفرضيات كالتالي:    

ال توجد عالقة بين دور لجان التدقيق، وبين تحسين كفاءة التدقيق : H0) 1األولى )الفرضية 

 الداخلي في شركات الكهرباء األردنية.

ال توجد عالقة بين كفاءة التدقيق الداخلي، وبين قدرة شركات الكهرباء : (H02)الفرضية الثانية 

 األردنية على إدارة المخاطر.

: ال توجد عالقة  بين المحددات التي تعيق  مساهمة لجان التدقيق في H03)الفرضية الثالثة )

 على إدارة المخاطر في شركات الكهرباء األردنية. ةوبين القدر  ،تحسين كفاءة التدقيق الداخلي

 حدود الدراسة  6 -1

دوائر التدقيق الداخلي في شركات الكهرباء  و التدقيق لجان علىنطاق هذه الدراسة  ركزي     

األردنية، وذلك لتحديد دور لجان التدقيق في مواجهة المخاطر التي تواجه هذه الشركات من خالل 

توضيح المعيقات التي تواجه هذا التحسين، وكذلك و  ،مل دوائر التدقيق الداخليفاءة عتحسين ك

لحيادية المطلوبة في اتحقق حتى ت، و وكيفية مواجهتها ،هذه الشركات فيتوضيح طبيعة المخاطر ل
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 ين عنيخارجالالباحث بتوزيع استبانة الدراسة على بعض األفراد  قامالدراسة إجابات المبحوثين في 

على تماس مباشر في عملهم مع دوائر التدقيق  يق الداخلي ولجان التدقيق، مع كونهمكادر التدق

لية، وموظفين سابقين في دوائر الداخلي، مثل المدراء العامين أو من ينوب عنهم في الشؤون الما

 .، والمدققين الخارجيين في هذه الشركاتام المراجعة الداخليةالتدقيق الداخلي، وموظفي أقس

  :محددات الدراسة 1-7

تكمن محددات الدراسة في صعوبة إجراء المقابالت، وتعبئة االستبانات من قبل أعضاء لجان    

في داخل  متواجدين باستمراروغير  ،الذين عادة ما يكونون من خارج كوادر هذه الشركات ،التدقيق

يمثلون حصص المستثمرين األجانب في هذه  ، وأحيانا يكونون غير أردنيينالشركات لعدم تفرغهم

من جميع النواحي بين هذه الشركات االستقاللية وكذلك  ،يصعب التواصل معهمالشركات حيث 

 تحفظ، إضافة إلى بالسهولة والسرعة المطلوبة الدراسةالحصول على بيانات صعب تجعل من ال

يحد من  وتمنعها في كثير من األحيان عن إعطاء بيانات إلى أطراف خارجيةإدارات الشركات 

والتغير  ،أّن اختالف طبيعة نشاطات الشركات من توليد ونقل وتوزيع للكهرباء كذلكعمل الباحث، 

والخطط المستهدفة، مما  تستراتيجياسات واالينتج عنه تغيرات في السيافي نمط مناطق امتيازها، 

 ودوائر التدقيق الداخلي في بعض النواحي ختالف في طبيعة عمل لجان التدقيقإلى ا يؤدي

 .العملية

 :للدراسة التعريفات اإلجرائية 1-8

اإلجرائية التي سُتستخدم بشكل واسع في الدراسة؛  البد هنا من اإلشارة إلى بعض المصطلحات 

 ، ومنها:الدراسة وذلك الرتباطها بموضوع
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غير عضاء األ، وتتألف من التي ُتشّكل من خالل مجلس إدارة الشركة ة: وهي اللجنالتدقيق ةلجن

شرافولها دور رقابي و ، التنفيذيين في المجلس ، ومراجعة السياسات على عمليات التدقيق يا 

دارة المالمحاسبية المتبعة، وعمليات إعداد التقارير المالية  .في الشركة اطرخ، وا 

المعنية بأعمال التدقيق الداخلي في الشركة من خالل كادر وظيفي من  ة: وهي الدائر دائرة التدقيق

ويتلخص عملها في المحافظة على أصول ، لشركةمجلس إدارة اضمن الهيكل التنظيمي، وتتبع إلى 

الشركة، والتأكد من سالمة اإلجراءات المالية واإلدارية التي تكفل ذلك، وكذلك إعداد التقارير 

 العليا في الشركة. ةالخاصة بنتائج فحص العينات التي يتم تدقيقها، ورفعها إلى اإلدار 

، نيةليها التي تحدد المسؤوليات الف: وهي مجموعه من المعايير المتعارف عمعايير التدقيق الداخلي

 والمهنية لعمليات التدقيق الداخلي، وهي األساس الذي يعتمد عليه المدقق الداخلي في عمله.

: وهي اإلمكانات التي تمتلكها الشركات لتحديد وقياس ومعالجة أي تهديد يؤثر فيها، إدارة المخاطر

 .ةالخارجي وأ ةالداخليسواء من بيئتها 

حماية ليعمل بشكل وقائي على  ؛النظام الذي تقوم الشركة بإنشائه هو:نظام الرقابة الداخلية

، ل على التأكد من سالمة اإلجراءاتكالسرقة والغش، ويعم استخدامها:تقليل من سوء لول ؛أصولها

، المستودعاتمراقبة وأنظمة  ،وأنظمة الحاسوب ،التنظيميةالتعليمات و  ،التشريعاتمثل إعداد 

 .تحافظ على موارد الشركةوغيرها من األنظمة التي 

لعمليات التي اويقوم بالتدقيق على  هو موظف يعمل في دائرة التدقيق الداخلي،: المدقق الداخلي

والتأكد من المعمول بها، والتعليمات والسياسات  نظمةتحديد مدى مطابقتها لأللفي الشركة،  تحدث

من هذه عشوائية من خالل فحص عينات وجود الوسائل الكافية والتي تكفل حماية اصولها، 

تجاوزات  أو مالحظاتية ابتقديم تقارير دورية لإلدارة تبين المدقق الداخلي بيقوم كذلك و العمليات، 

 .ها، والمتسببين فيهااسباب حدوث، مع بيان تظهر في هذه العينات
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 الثانــي لفـصـلا

 للــدراســـة النظري اإلطــار

 مقدمـــة  2-1

ن مفاهيم الدراسة مما لدراسة، ويتضمن أيضا نبذة عنظري لال طاريحتوي هذا الفصل على اإل     

، وأوجه التشابه واالختالف بينها الدراسة بموضوع المتعلقة السابقةليه في الدراسات تم التوصل إ

 الدراسة عن الدراسات السابقة.وبين موضوع الدراسة، وما يميز هذه 

إّن ضمان حسن إدارة واستغالل الموارد وتقليل المخاطرة ينبع من حاجة أصحاب المصالح     

رقم  المعيار مثل على ذلك، التي أكدت لمعايير الدولية للتدقيق الداخلياتطبيق من لذلك، و 

قيق الداخلي مساعدة المنشأة على نشاط التد"أنه ينص على  والذي ( المتعلق بإدارة الخطر1221)

، وكذلك "والمساهمة في تحسين أنظمة إدارة الخطر ،على تعريف وتقييم مواقع الخطر الهامة

نه يجب على مدير التدقيق الداخلي أن أ" ينص على والمتعلق بقبول الخطر ( 1131المعيار رقم )

إصدارات ) ،"التنفيذية تشتمل على مواقع المخاطر الهامة ةيقدم تقارير منتظمة للمجلس واإلدار 

 . (2228يير الدولية، المعا

اإلدارات  مساعدةبدوائر التدقيق الداخلي  من قيامعلى لجان التدقيق التأكد نه إيرى الباحث و      

 اهبعضلخذ يؤ ن ، وأالشركة هدافأ على ا  التي تؤثر سلبالمخاطر  وتحليل ،تحديدالتنفيذية على 

 مننواع جديدة أ لدخول فيكالمخاطر التي تنجم عن الظروف المتغيرة ا :مثل اعتبارا  خاصا  

أو الطاقة  ،الشمسية الطاقة ءسوا هذه الشركات،عمليات  علىالطاقة المتجددة مثل تأثير  ،عمالاأل

استثماراتها، لتي أخذت رواجا كبيرا واتساعا في حجم او من الصخر الزيتي، المولدة من الرياح أو 

هنالك و   ،تفعيل دور لجان التدقيق من خالل  بشكل استراتيجي مواجهة مثل هذه المخاطرزم ليو 
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 ،التشغيليةسوقية أو المخاطر كالمخاطر أخرى يلزم مواجهتها من خالل دوائر التدقيق الداخلي، 

نه يترتب عليها دور إفقا  للصالحيات والمهام التي منحتها المعايير الدولية للجان التدقيق، فو و 

والوسائل  ،ستقالليةتوفير اال من خاللرئيسي في تحسين كفاءة التدقيق الداخلي في الشركات، 

شراف والرقابة على جميع األعمال اإلأضافة إلى دورها في  بكفاءة، لمطلوبا اهالالزمة لعمل

       والرقابة والتدقيق في الشركات. ،المتعلقة بالمحاسبة

ضرورة أن تتألف لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين، لتشريعات األردنية أكدت اقد و   

 ،في مجال التدقيق وأن يكون على األقل اثنان منهم حاصلين على مؤهالت علمية أو خبرات عملية

مالية تتناسب مع طبيعة أنشطة الشركات، وأن ال يقل عدد األعضاء المستقلين عن أو خبرات 

العضو " بأنه 1112اثنين، ويقصد بالعضو المستقل حسب تعريف دليل حوكمة الشركات لعام 

شركة حليفة،  مع أحد موظفي اإلدارة التنفيذية العليا، أومع و ة أالشركالذي ال تربطه أية عالقة مع 

) دليل  "أي شيء يؤثر في قراراته أو استغالله لمنصبه في الشركة الخارجي، أو ةلشركأومع مدقق ا

 .(2227حوكمة الشركات لعام، 

 في هاتساعدلممجالس إدارات الشركات التي تستخدمها دوات األيعد التدقيق الداخلي من أهم      

 ؛اتم وضعهالتي ة نظماألو  ،سياساتالالتأكد من التزام اإلدارات التنفيذية لهذه الشركات في تطبيق 

 ة األدارة قدر لقياس و  لرفع فعالية أداء جميع أنشطة الشركة،ذلك كو ، الشركات هذه تحقيق أهدافل

 الفحص والتقييم من خالل ،زيادة ثقة أصحاب المصالح فيهال، و في الحفاظ على الموارد المتاحة

 المناسبة اتخاذ القرار اتمن أجل الدقيقة وتقديم التقارير الدورية  اكتشاف األخطاء والتالعب والغش،و 

حيث يوصف التدقيق وضع الخطط المستقبلية،  في الشركاتأدارة ة دمساعلو  ،لتصحيح االنحرافات

 (.2228)دهمش، نة عين اإلدارة وأذنها أالداخلي ب
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القطاعات جميع ي تنعكس على تالالحيوية و من األهمية في المملكة الطاقة  قطاع يتمتع به لماو    

قتصاد الوطني في اال كبير نسبي وزنمن شركات الكهرباء األردنية ل ولمااألخرى،  قتصاديةاال

هنالك ضرورة إلعداد دراسة لمعرفة مدى مساهمة  نّ فقد وجد الباحث أ ؛ا  الحق دكما سير  األردني

 . الشركات هذهتحسين كفاءة التدقيق الداخلي إلدارة المخاطر في في لجان التدقيق 

 : التدقيق الداخلي:الثانيالمبحث  2.2

صحة التحقق من في إكتشاف األخطاء والغش، و يلعب التدقيق الداخلي دورا حيويا في    

للمنشآت والبيانات، ومدى توفر الوسائل الالزمه لللحفاظ على الموارد المتاحة  السجالت

بقاء ونمو واستمرار  على ، مما جعل منه أمرا  حتميا  تقتضيه اإلدارة الحديثة للمحافظةاإلقتصادية

، هاعلى التأكد من سالمة اإلجراءات والعمليات التي تحدث فيها ولمساعدة مجالس إدارات ،لمنشآتا

تصحيح ول ،تخاذ القرار المناسبإل ؛من خالل تزويدها بتقارير دورية دقيقة لمختلف النشاطات

 .(2226)الوردات، الضرورية، والخطط المستقبلية السياسات  ووضع ،اإلنحرافات

دراسة تعمل على  ؛ويرى الباحث أن التدقيق الداخلي هو وظيفة تقييم مستقلة داخل المنشأة   

تقديم و ، بشكل مستقل وموضوعي، ومراجعة وتقييم اإلجراءات واألنشطة القائمة، وتقييم أنشطتها

دقيقة وجيده  وكلما كانت هذه التقارير، د مدى سالمة تنفيذ هذه اإلجراءاتتحد الدورية التي تقاريرال

مساعدة اإلدارة العليا على في الدور الكبير الذي يلعبه التدقيق الداخلي  على أهمية يؤكد فإن ذلك

  .بواجباتها بشكل فعال هاقيام

 التطور التاريخي للتدقيق الداخلي: 1.2.2

ترجع حيث ، هتطور أثناء  متعددةفي مراحل قد مر الداخلي التدقيق من خالل البحث تبين أن    

 2412 في عامإنشاء معهد المدققين الداخليين في الواليات المتحدة األمريكية  ته المهنية عندبداي
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(Institute Of Internal Auditors)، حيث عمل المعهد على دعم وتطوير التدقيق الداخلي، 

 إصدارمن خالل لوظيفة التدقيق الداخلي، المهني  عوضالبذل مختلف الجهود لتحسين دفع لحيث 

وبعدها تم إصدار قائمة معدلة ، 2412دليل يتضمن قائمة بمسؤوليات التدقيق الداخلي عام  أول

أن تم وضع معايير  لىإ ا  وبقي التطور مستمر  ،2452في عام  (IIA)من معهد المدققين الداخليين 

في المؤتمر  نهائيوالتي اعتمدت بشكل  ،2421أولية لألداء المهني في التدقيق الداخلي في عام 

ت التدقيق الداخلي في حينها  والتي عرف ،2421الدولي السابع والثالثين في سان فرانسيسكو عام 

 ،لفحص وتقويم أنشطتها المختلفة قتصادية االالوحدات ها داخل ؤ نه "وظيفة تقويم مستقلة يتم إنشابأ

 ،بفاعلية اتهمفي تنفيذ مسؤولي قتصادية االوحدات الوأن هدف التدقيق الداخلي هو مساعدة أعضاء 

ألنشطة التي يتم التوصيات المناسبة بخصوص استشارات و االبالبيانات وتقديم  امن خالل تزويده

التي الغش واألخطاء  غير مقتصر على صبحأ الهدف األساسي للتدقيق أنّ ويالحظ ، ا  التدقيق عليه

عدالة  صحة التأكد من إلى تعداه بل، االقتصاديةالوحدات التدقيق على عمليات عند  قد تظهر

 عند التدقيق عليها األخطاء والغشفيها التالعب و  ظهريالتي قد  المالي ونتائج األعمالالمركز 

 . (2225)جمعة، 

المزيد من التطوير في  ،واألنظمة المالية المحوسبة المعلومات تكنولوجياتطلب التطور في لقد    

وتم  ،تم صياغة دليل جديد لممارسة مهنة التدقيق الداخليحيث  1112في عام ف ،مهنة التدقيق

مستقل وموضوعي ونشاط استشاري مصمم إلضافة توكيدي نشاط "أنه ب تعريف التدقيق الداخلي

تحقيق أهدافها بإيجاد نهج  فيقتصادية االالوحدات وهو يساعد  ،تحسين عملياتهاة للمنشأة و قيم

  (.2226)الواردات،  "الرقابة والتوجيهو منظم ودقيق لتقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة الخطر، 
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عات وخطط ما هو عليه اآلن من تشريلى أن وصل إ الداخلي إلىالتدقيق التطور في ر استمو    

باستخدام البرامج الحاسوبية التي تضمن دقة وسرعة  وبيئة عمله هءأدام تنظ وأساليبعمل ومعايير 

 التي يسعى إليها.  النتائجالحصول على 

 : الداخلي تعريف التدقيق 2.2.2

عرفه معهد  حتى ،تغير حسب مراحل التطور التي مر فيها قد تعريف التدقيق الداخليأن      

 ،موضوعيوتوكيدي و تشاري مستقل نشاط اس "أنهب 1112في عام األمريكيالمدققين الداخليين 

بطريقة منهجية  أهدافهاويساعدها في تحقيق  ،لى زيادة العوائد وتحسين عمليات المنظمةف إيهد

 .(Institute Of Internal Auditors, 2007)مخاطرحسين فعالية عمليات إدارة المنظمة لتقييم وت

بغرض التوصل إلى تقييم  ثباتدلة اإلالفحص ألي من خالل عمليات كيدتو  التدقيق يكونحيث 

  .قتصادية االالوحدات في تفهم المخاطر المرتبطة من ارة اإلد ولتمكين، دارة المخاطرمستقل إل

لالزمة لمواجهة ا ،قتراحاتواال ،ستشاراتاالو  ،دراساتبال اإلدارةمن خالل تزويد  استشارياويكون 

 . ةتحسين فعالية الحاكميلو ، قتصادية لوحدات االلإلضافة قيمه  رالمخاط

وذلك لتوفير  ،فيها الل ارتباطه في أعلى مستوى إداريمن خ مستقاليكون التدقيق الداخلي و    

، ز خالل قيامه بأداء عملهينحاموضوعي اليكون و ، التي التهدد موضوعيته بيئة العمل المناسبة

 . لتأثير من اآلخرين هرأي خضعاليو 

نشاط تقييم أنشئ ضمن  "أنهب التدقيق الداخليعرف االتحاد الدولي للمحاسبين  1111في عام و    

وذلك لفحص وتقييم ومتابعة مدى مالئمة وفاعلية الرقابة  ،كخدمة لها قتصادية االالوحدات 

لرقابة الداخلية ا( إلى أن 111( من معيار التدقيق الدولي رقم )1أشارت الفقرة رقم )وقد  ،"الداخلية

لمساعدتها قدر  قتصاديةاالالوحدات الداخلية التي تتبناها إدارة "السياسات واإلجراءات  تعني

ومنع واكتشاف  األصول، وحماية بالسياسياتضمان االلتزام لو  ،لى هدفهافي الوصول إ اإلمكان
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موثوق فيها في الوقت ، ودقة واكتمال السجالت المحاسبية، وتهيئة معلومات مالية واألخطاءالغش 

 . (2228إصدارات المعايير الدولية،  )"المناسب

ضعت من قبل لجنة و التي  (COSO)دور المدقق الداخلي كما في وثيقة كوسو جاء  كذلك   

 ،معهد المدقق الداخلي ،معهد المحاسبين اإلداريين منها: بمشاركة عدٍد من الهيئات المهنيةشكلت 

التدقيق نظام  دورتقييم فعالية ل ،جمعية المحاسبين األمريكيةو  ،التنفيذيين الدوليةالماليين وجمعية 

م تقاريره إلى لجنة التدقيق الداخلي يقد  ‘كان على التدقيق الداخلي أن ومن ذلك ،وكفايتهالداخلي 

لىالمنبثقة عن مجلس اإلدارة و  ي تساهم هذه التقارير ف حتىالمستويات اإلدارية العليا، كافة  ا 

في إظهار أي ثغرات في التدقيق الداخلي فعالية  علىد يلتأكل، و قتصاديةعمل الوحدة االستمرار ا

)جربوع،  عند أي مستوى من المستويات اإلدارية خطط وسياسات مجالس اإلدارات تطبيقو  لتزاماال

2227). 

 حمايةفي  فقط تنحصر تعد الداخلي لم التدقيق وظيفةوبناء  على ماورد فإن الباحث يرى أن  

 المالي التدقيق لتشمل الوظيفة هذه مفهوم تطور الصرف، بل بعد المالية العمليات تدقيقو  األصول،

للتأكد من عدالة القوائم المالية وصحتها، وضمن المعايير  ستشاريوقيامها بالدور اإل، واإلداري

 .المقبولة ووفق السياسات المحاسبية المناسبة والمعمول بها

 أهمية التدقيق الداخلي:  3.2.2

 انطلقت وقد األخيرة، عام المائة خالل مالية أزمة أسوأ العالمي االقتصاد شهد 2009 عامفي    

 ومالبثت المصارف، وقطاع التأمين قطاع إلى وامتدت ،األمريكي العقارات قطاع من األزمة شرارة

العالمي  قتصاداالمن  2%5 إلى 20% من يشكل الذي وهو األمريكي االقتصاد أخذت في أن

 الدولية، قتصاداتاال القائم بين مختلف الترابط بفعل بأكمله العالم إلى األزمة انتشرت ثم اإلجمالي،

 معظم في سالب ا االقتصادي النمو فأصبح العالم، عبر شاملة انتكاسة إلى األزمة أدت وقد
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 تنظيم هيئةالتقرير السنوي ل)ة النامي قتصاداتاال يف متباطئ ا أو وثابت ا المتقدمة، قتصاداتاال

 والشركات البنوك من الكثير إفالس في األثر األزمة لهذه كانقد ل، (2009  الكهرباء، قطاع

ليتجاوز  األمريكية، المتحدة الواليات في بنك ا  145من أكثر أفلس 2010 عام بداية فمنذ العمالقة،

 سيارات شركات عانت كما بنك،300 ى إل األزمة بداية منذ أمريكا في المفلسة البنوك عدد إجمالي

 إفالسها إعالن إلى اضطرتها التي األزمة بسببو  ،كبيرة مالية تداعيات من وشهيرة مختلفة عالمية

 دعم إلى األمريكية الخزينة ضطرا مما وفورد، ،وبونتياك ،وكرايسلر ،موتورز جنرال شركات ومنها

 جنرال شركة سجلت المثال ىسبيل ىفعل لها، ميسرة كقروض الدوالرات مليارات بتقديم ،بعضها

 األول الربع خالل موظف ألف 21 رحتوس، 2008 عام دوالر مليار 31 قدرها خسائر موتورز

 األزمة إعالن من شهرا12  خالل فرنسا في المفلسة الشركات عدد بلغ كما ، 2009عام من

 عام نهاية قبل إفالسها يابانية ركاتش 1010حوالي  أعلنتو  شركة،  53640 العالمية المالية

 والحاكمية ،الداخلية الرقابة بأنظمة االهتمام ازدياد إلى ا  الواردة سابق األحداث أدت، 1111

 نظام وجود كذلك العمل، سير حسن تضمن ضوابطو  ،وأساليب مبادئ من تتضمنه بما ،المؤسسية

 ومن المالك، مصالح يحقق بماو  ،قتصاديةاالالوحدات  داخل األعمال على يشرف داخلية رقابة

 ،الشركات أصولفي المحافظة على  هام دوربللقيام  الداخلي التدقيق وجود لضوابطا هذه أهم

المصاحبة لمهنة والحد من المشاكل  ،وتعظيم ثروات المالك من خالل دوره في تنشيط أنظمة العمل

 2009).، زريق أبوو  ،سويدان )رالمخاط تقييم على المحاسبة والتركيز

لى ظهور مشكلة إ ترجع أهمية التدقيق الداخلي الباحث يرى إن نّ ورد سابقا  فإ وبناء  على ما 

قدرة وعدم  ،زيادة حجم الشركاتلنتيجة  اإلدارةالتي تعني انفصال الملكية عن  ،الوكالة في الشركات

تفويض اإلدارات مما يستدعي  على اإلحاطة بكافة العمليات المحاسبية التي تتم فيها،المالك 

الشركات  وأظهور الشركات ذات الجنسيات المتعددة إلى  إضافة ت نيابة عنهم،راخاذ القراتال
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دارة العليا المركزية إلى تطلب تفويض بعض سلطات اإلتوالتي  ،خرىاألدول الفروع في ال متعددة

تضارب  وفي ظل، والتعليمات التنظيميةسات العامة مديري الفروع للقيام بمهامهم في ضوء السيا

، وبين اإلدارات التي ستثماراالالمصالح بين المالك الراغبين في الحصول على عوائد مرتفعة على 

لى المكافآت، أصبح من الضروري وجود مجالس اإلدارة تسعى لتعظيم نتائج الشركات للحصول ع

في ذلك، لمساعدتها حتاج إلى أدوات ي احماية حقوق جميع أصحاب المصالح، وهذ باتجاهدفع كي ت

داف مجالس اإلدارة، وتتأكد من وأهمها لجان التدقيق التي تضع اإلجراءات الالزمة لتحقيق أه

دها يزو و سالمة العمل  منتحقق اإلجراءات من خالل دائرة التدقيق الداخلي الذي ي هذهلتزام باال

النحرافات ووضع الخطط ا تصويبلر المناسب، دورية دقيقة لمختلف النشاطات التخاذ القرا بتقارير

 .لهذه الشركات المستقبلية

مستخدمي البيانات المالية حاجة ى مد إلى ترجع أهمية التدقيق الداخلي أنّ ذلك يرى الباحث ك   

زاد معه  قتصاديةاالالوحدات فكلما زاد حجم  ،والمحاسبية والمستفيدين من نتائج هذه البيانات

 ،لى عاتق التدقيق الداخلي صعوبات أكثرعوهذا يضع  ،مستخدمي البيانات الماليةن من و المستفيد

ن ممصداقية وموثوقية البيانات بويزيد من أهميته ليمكن هؤالء المستخدمين من الحصول على 

مكنهم من اتخاذ تل الشركات، أنظمة عملو  البيانات والتقارير المالية خالل مراقبة جودة ونوعية

، ات لمواجهته أو منع حدوثهم التوصيات واالستشار يتقدلو تقييم مستوى الخطر، ل ،الالزمةالقرارات 

 . المتاحةموارد لوالتحقق من االستخدام األمثل والفعال ل الشركات حماية أصولل

 أهداف التدقيق الداخلي:  4.2.2

مكن من تحقيق األهداف فر مجموعة من الركائز واألدوات للتدقيق الداخلي حتى يتامن تو ال بد    

يرتكز التدقيق الداخلي على وجود خطة تنظيمية إدارية تحقق  نبد أ الحيث ليها، إالتي يسعى 
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رية لضمان دالمستويات اإلل حيات الممنوحةوتحدد مواطن الضعف والقوة والصال ،أهداف الشركة

 .والرقابة المستمرة على كل مستوى إداري ،محاسبة المسؤولية

مبادئ واضحة هيم و يقوم على مفا ،وجود نظام محاسبي سليم لتدقيق الداخليا يتطلبوكذلك   

وبشكل محدد ومنظم ، االقتصاديةالوحدات ت لجميع مراحل الدورة المستندية لعملياوثابتة وشاملة 

 .(2226)المطارنة،  الوعي الرقابي للعاملينلتنمية  محفزو 

لرقابة مثل أنظمة الرقابة اإلدارية، لوجود أدوات  يتطلبالتدقيق الداخلي  نّ إوكما ورد سابقا  ف   

ن بأنها مجموعة من يو ن القانونو ة وأنظمة الضبط الداخلي التي يعرفها المحاسبسبو واألنظمة المح

ة ومستمر رض ضبط عملياتها ومراقبتها بطريقة تلقائية بغ ،اإلدارةالسياسات واإلجراءات التي تتبناها 

عدم حدوث األخطاء أو الغش أو التالعب أو االختالس في لضمان و لضمان حسن سير العمل، 

مكن التدقيق فر هذه الركائز واألدوات تان تو إ، سجالتها المحاسبية وأ قتصاديةاالالوحدات أصول 

 االقيام بعملها من خالل تزويدهعلى ساعد لجان التدقيق وكذلك ت ،الداخلي من تحقيق أهدافه

يعزز فعالية لجان  ما وهذا، قتصاديةالوحدات االالتقارير حول االنحرافات والمخالفات المرتكبة في ب

 .(2227، )دحدوحالتدقيق وحوكمة الشركات 

 ما يلي:بأهداف التدقيق الداخلي يمكن تحديد  نهمن خالل ما سبق يرى الباحث أ   

بحيث  الشركة، ياتالمالية واإلدارية من خالل الفهم الكافي لعمل النشاطات وتقييم حصف .2

وأن هذه العمليات تمت وفقا   ،داخل الشركةيكون دور موظفي التدقيق الداخلي اكتشاف األخطاء 

من خالل ، مضللهمخاطر وجود بيانات لتقليل  ذلككو ، قتصادية وخطة عملهاالوحدات االألهداف 

 البيانات والتقارير المالية . األجراءات و التحقق من مصداقية وسالمة 
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 ألصولبالمعلومات الالزمة للمساعدة في تحقيق الضبط والحماية  لجنة التدقيقتزويد  .1

التعرف على مواطن الضعف أو أية مخاطر تواجهها من  اتدار اإل تمكينلو  ،الشركة وعملياتها

 .حيالها تخاذ القرارات المناسبةال

 . قتصاديةاالالوحدات لفعال لموارد األمثل واالتأكد من االستخدام  .2

 قتصادية االالوحدات التأكد من وجود الوسائل التي تكفل حماية أصول وممتلكات  .1

 وفاعليتها. 

والتأكد من  ،قتصادية االالوحدات التي تنظم عمل  واإلجراءاتوالتعليمات  األنظمةتقييم  .5

على  رةكد من القدأوالت ،ختالالت فيهاوتحديد اال، للمنشأة قتصادية االقدرتها على تحقيق المنفعة 

والتشريعات والمعايير العامة  األنظمةالقوانين و  معوتوافقها  ،فهمها بشكل سليم من قبل العاملين

لى التي تحتوي عيعية داخل المنظمة التشر  ةوالكفاءانة مما يخلق المت، لتي تنظم عمل المهنةا

 لما يجب أن تكون عليه المنظمة ويعزز أدائها.  األساسيةالمبادئ 

تناب الالزمة إلجة ايقو لمخاطر ووسائل العلى تحديد وتقييم ا قتصاديةاالالوحدات مساعدة  .3

 ة.شركلل ةوفق اإلمكانات المتاح من الخطر لتخلصأو ا

 علمية ومعايير متعارف عليها أسسعلى المعدة تقارير التدقيق الداخلي  5.2.2

دورا  مهما   ومعايير ومبادئ متعارف عليها أسس علميةعلى  التقرير الجيد الذي يتم إعدادهيلعب   

ذات  األطرافحيث يساهم في عملية االتصال بين ، في إيصال المعلومات إلى الجهات المستفيدة

وبمنهج علمي  ،كون بلغة سهلة وصحيحة ومباشرةأن يراعى عند كتابة التقارير أن يويجب ، العالقة

لنتائج ز، وعن ابشكل مختصر وموج ن المالحظاتعاإلدارة العليا وذلك إلبالغ ، وواقعي ودقيق

ل من و بذالمعكس الجهد يكذلك و ، والتوصيات الناتجة عن أعمال التدقيق  الحقيقية والتصور السليم

  .(2226)الوردات،  عملية اتخاذ القرارات فيفي التأثير  ابين دورهيو  ،إدارة التدقيق الداخلي
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مستوفية عن الحالة أو  عداد دراسةإقيق الداخلي تحليلية من خالل ير التدر قد تكون تقاو   

مثل التقارير  ،ات والتوجيهات الالزمةيانات واألرقام وتقدم االستنتاجتحلل الب، بحيث الموضوع

تعرض إخبارية وقد تكون ، ازنات وتهدف إلى اتخاذ قرار معينالمتعلقة بالتكلفة أو التسويق أو المو 

أو  ،مثل متابعة تقدم سير العمل ،قرار أو إجراء معيناذ خاتهاية التقرير ن فيمعلومات ال تتطلب 

طالع الاهدف بتكون سرية  أنويمكن ، دون تقديم توصيات رقامأ وأبيانات  تفسيرية لشرحتكون 

،  ةير و دال ريراالتقمثل  علنيةأو ، يمات جديدة في مجال العملقوانين أو تعل إصدارقبل عليها 

 فيها.  اإلفصاحبحسب الحاجة إلى و ويمكن أن تكون هذه التقارير تفصيلية أو مختصرة 

 ،رشادحددت المعايير الدولية المتعلقة بممارسة عملية التدقيق الداخلي وفيما يخص التوجيه واإل   

 اإلرشادية األدلةالتدقيق مجموعة من أعمال مسؤولية المدقق الداخلي من أجل التقرير عن نتائج 

 وكاآلتي: 

جل إيصال النتائج أمن ، تقرير عن نتائج عملهم تقديم المدققين الداخليين علىيجب  .2

، وذلك من خالل إصدار تقارير مكتوبة بعد انتهاء عملية الفحص والتدقيق، المتعلقة بعملية التدقيق

وهو يعكس أهمية التدقيق الداخلي ، وموضوعيوبما يناسب المستويات اإلدارية وبشكل مستقل 

 بالنسبة لإلدارة العليا. 

 اإلداريةيجب على المدقق الداخلي مناقشة االستنتاجات والتوصيات مع المستويات  .1

لمراجعة مسودة التقرير  ،معهمالتقرير الكتابي من خالل عقد اجتماع أو مقابلة  إصدارالمناسبة قبل 

لتوضيح رأيهم بالنسبة  األخرىبحيث يقدم فرصة لألطراف  ،التفسير للواقعةلتوضيح سوء الفهم أو و 

 لنتائج عمليات الفحص والتوصيات. 

في الوقت المناسب تصدر و  ،أن تكون التقارير موضوعية وواضحة ومختصرة وبناءةيجب  .2

 . ومنطقية ةمو فهمن و كوأن ت، بدون تأخير التخاذ القرارات العاجلة إن لزم األمر



21 

 

كما يجب أن تحتوي التقارير ، هونتائج هتعرض التقارير الهدف من التدقيق ونطاق يجب أن .1

 قتصادية االالوحدات ويختلف ذلك حسب نشاط ، تعبيرا  عن رأي المدقق كلما كان ذلك ممكنا  

 يذكر في التقرير نتائج وتوصيات التقارير السابقة. يلزم أن و ، وحجمها

وذلك من خالل التعليق على  ،ضوح لتجذب القارئيجب أن تكتب المعلومات اإلضافية بو  .5

لتقرير وربط ا ،خالل التقارير السابقةات المعنية ار دلتوصيات التي تمت مناقشتها مع اإلا أوالنتائج 

 . لتركيز على األمور الهامةامع التقارير السابقة، مع  الحالي

موضوعي وجودة بشكل بكفاءة وفاعلية و التدقيق يجب أن تصف المعلومات الهدف من  .6

مجال في  مناسبة ومدعمة بالدالئل والقرائن المتوفرة تحديد عباراتمن خالل ، أهمية التقرير تالءم

التي السلبيات التي تواجهه  إلىكما يشير  اإليجابيةوأن يشير المدقق إلى الجوانب ، التدقيق أنشطة

التعليمات والسياسات  أو ،الالزمة للعمل واإلجراءاتمن خاللها يتم معرفة مدى االلتزام بالمعايير 

 ، غير اقتصادية ناتجة عن قلة الخبرة أو فقدان النزاهة ممارساتوفيما إذا كان هنالك  ،اإلدارية

أصحاب العالقة وتوثيق  األشخاصوتحديد ، التي أدت إليها واإلجراءاتبحيث يتم تحديد المشكلة 

، ملموسا  أو غير ملموس أكانبشكل دقيق سواء  قتصادية االالوحدات  في تأثيرهبيان حجم و ذلك 

 . (2226)الوردات،  قتصاديةاالالوحدات إلى سمعة  اإلساءةمثل 

ويجب ، ن الزيادة غير الالزمة في محتوى التقرير تكون خسارة في الوقت والجهدأويرى الباحث    

الواجب  األعمالأن تكون التقارير مفهرسة بطريقة مرجعية يسهل ربطها مع بعض لتشمل جميع 

ين رئيسية وفرعية واضحة او يتم وضع عن أنويفضل ، التدقيق عليها ومقارنتها مع التقارير السابقة

من جميع النواحي الشكلية  ةسليم ريراالتقكون توأن  ،في فقرات التقرير اإلطالةوعدم  ،ودقيقة

 وية. لغوال
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 : لجان التدقيق مبحث الثالثال 3.2

لجان التدقيق إحدى متطلبات وفوائد حوكمة الشركات في الوقت الحاضر، وهي تهدف إلى  دّ تع   

مع األخذ بعين االعتبار  ،كما ورد سابقا   تحقيق التوازن بين األطراف الداخلية والخارجية للمنظمة

األطراف مع  تجاه أصحاب المصالح، إضافة إلى المسؤولية االجتماعية تجاه كافةالمسؤولية 

اإلشراف والرقابة التي تهدف إلى التأكد من أن اإلدارة في بعملية  أيضا تقومالمنظمة، وكذلك 

 . (Salowon, 2007)الشركة تعمل وفق مصالح المالك فيها

 في الشركات.مهامها و  وخصائصها ،أهميتهاو  نشأة لجان التدقيق عناتوضيح هناناول سنت

 : وأهميتها نشأة لجان التدقيق 1.3.2

التي أدت إلى انهيار الكثير والتالعب ظهور قضايا الغش واالحتيال نشأت لجان التدقيق بعد     

فقد صدر عن الكونغرس ، من الشركات في الواليات المتحدة األمريكية في سبعينيات القرن الماضي

لحد من التالعب في إدارة أرباح ل؛ بوجوب تشكيل لجان تدقيق في كل شركة يقضيقانون  األمريكي

، ظهار المركز المالي للشركة بعدالةإتعظيم هذه األرباح وعدم  هالذي يتم من خالل، الشركات هذه

 . (2228، دهمش)في األزمات واالنهيارات المالية في كثير من شركات العالم  تسببيمما 

تأكد ، هو أن تضع لجنة التدقيق آلية عمل تلممارسة الرقابةذا يرى الباحث أن من أهم الركائز ل   

، االرقابة الداخلية المعمول به ةنظمأأن كافة الموظفين يفهمون دورهم في تطبيق  خاللها من من

 ستقامة والشفافية.بما يتسم باالو 

لتدريب والخبرة ااالستقاللية و هذه اللجان على قدر كبير من  ه يجب أن تكونيرى الباحث أنكذلك 

أنظمة هذا ما نصت عليه على وأكد ، القانونيةة و ياسبمجاالت المحالو  لماليةة ااإلدار مجاالت في 

تتولى مهمة اإلشراف أن لجنة التدقيق  على"على أنة  هيئة األوراق المالية األردنيةتعليمات و 
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مور الشركة الداخلية أبكل مايتعلق  والتدقيق على ،األعمال المحاسبيه علىوالرقابة المالية 

التأكد من عدم وجود أي تضارب في يجب عليها و ، ضمن صالحيات عملها ةالمحددوالخارجية 

، هيئة األوراق الماليةتقرير  ) ".المصالح من خالل تعامالت الشركة مع األطراف المختلفة

2227 .) 

في لجان التدقيق لتمكينها من  االفتراضاتتوفر بعض بضرورة أوضحت الدراسات قد ل    

ستقاللية لجنة التدقيق اأن التي أكدت على  (Spira, 2003)ومنها دراسة ، االستقاللية في عملها

ا وجدت لتعطي حكمها هنأو ، (ينيالخارج)لين ن أعضاء اللجنة من األعضاء المستقإذا كا ،تحققت

وتدعم نظم ، وتدعم استقاللية المدققين الخارجيين والداخليين، التقارير الماليةبخصوص جودة 

   .الرقابة في الشركات 

أن الشركات  (Chen,etal, 2005) وآخرينوأهمها دراسة جين  ،الدراساتالعديد من قد أثبتت ل   

ليس لديها لجان التي  الشركات أكبر من احققت عوائد وأرباح التي لديها لجان تدقيقمريكية األ

على العالقة بين استقاللية لجان  (Chan&li, 2008)ي ل وأكدت دراسة أخرى أجراها جان و، تدقيق

 الدراسةنتائج  وأظهرت ،( شركة111على ) الدراسةحيث تمت ، قتصاديةاالالوحدات التدقيق وقيمة 

وأن ، قتصاديةاالالوحدات الخبراء المستقلين وقيمة  األعضاءإيجابية ذات داللة ما بين جود عالقة و 

، هنالك عالقة سلبية ما بين استقاللية عضو لجنة التدقيق وتعدد اشتراكه في عضوية لجان أخرى

الوحدات وأن هنالك عالقة إيجابية بين خبرة عضو لجنة التدقيق في الشؤون المالية وقيمة 

 . قتصادية اال

المساهمة الشركات إدارات مجالس أن  إلى ،(1121المومني، )ومنها دراسة  وتشير الدراسات   

تزال تفتقر لجان وال ، وآليات عملهابدرجة متوسطة لضوابط تشكيل لجان التدقيق  تلتزم األردنية

عامة عن كيفية إنشاء لجان لوأنه ال يتم إعالم الهيئة ا، ستقاللية والفعالية الكاملةالتدقيق إلى اال
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وذلك لعدم وجود تقارير ملزمة  ،وفاعليتها كفاءتهاوال يوجد دليل عمل للجان التدقيق يحقق  ،تدقيقلا

 .تظهر فيها فاعلية لجان التدقيق ضمن تقاريرها السنوية  األردنيةللشركات 

يؤدي إلى زيادة وبما  ،في شؤونها اإلدارةالتدقيق من تدخل  دائرةللجان التدقيق حارسا   دّ تع   

تزويدها ل اواسع التدقيق الداخلي ولجنة التدقيق دائرة االتصال بينجعل  ، من خاللاستقالليتها

 بتحسينن التدقيق اوتقوم لج ،ة"مباشر  عملية التدقيق أثناءعن األخطاء التي تكتشف في  ريراالتقب

خالل فحص من ، كجزء من نظام الرقابة الداخلية ة عملهاالتدقيق الداخلي وجود دائرة فاعلية

 ليلتدقيق الداخمدير دائرة اتعيين في  والمساهمة، المهني األداءلمعايير  ا  خططها واستراتيجياتها وفق

 استقاللية ما يدعموبتهم، ءتدريبهم وفحص كفا ف علىاشر واإل اوتحديد مؤهالت العاملين فيه

 .(2227، )دحدوحة نظم الرقابة الداخلية وفعاليتها ءكفا تطويرو  ،التدقيق الداخلي

وكان  ،بوجود لجان التدقيق في الشركات األردنية التي تهتماألردن العديد من الجهات يوجد في    

بذلك بموجب مذكرته رقم  ألزم البنك المركزي األردني البنوكعندما  1/2/2443بداية ذلك بتاريخ 

تدقيق من بين يجب على مجالس إدارة الشركات تشكيل لجان "التي تنص على أنه  2111/31

تشكيل لجان تدقيق بالذي ألزم البنوك  11قانون البنوك رقم  1111ي عام صدر ف دوق، أعضائها

 .(2222، )قانون البنوك لتنفيذييناألعضاء غير امن 

 1111أصدرت هيئة األوراق المالية األردنية في عام  حتىقد استمر االهتمام في هذا األمر ل   

التي ألزمت  ،ومعايير التدقيق ،والمعايير المحاسبية ،المصدرة إفصاح الشركاتعن تعليمات 

تشكيل لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء من أعضائها غير بس اإلدارة في الشركات المصدرة مجال

وحددت لهم المهام والصالحيات والمسؤوليات لتعزيز اإلفصاح والشفافية في القوائم ، التنفيذيين

البيانات المالية ودقة لمدقق الداخلي والخارجي مما ينعكس على سالمة ولدعم استقاللية ا ،المالية

 .(2224، )هيئة األوراق الماليةالمعلنة في الشركات 



25 

 

لس األزمت هيئة األوراق المالية األردنية الشركات بضرورة تشكيل لجان تدقيق من أعضاء مجو 

 .(2227، )هيئة األوراق الماليةاإلدارة لزيادة فعالية النظم الرقابية 

نتيجة زيادة  إصدار دليل حوكمة الشركات من قبل المجمع العربي للمحاسبين القانونيينتم قد و  

يكون من ضمن الهيكل "أن  على أكد حيث، تشكيل لجان التدقيق في الشركات األردنيةب االهتمام

أو  اتعقيد أكثرالدعم إلدارة الشركة التي أصبحت نشاطاتها  تقدم التنظيمي لكل شركة لجنة تدقيق

، المجمع العربي للمحاسبين القانونيين )"المعنية فيها األطرافالمالية التي تتنوع  للمؤسسات

لى  COSOأشارت وثيقة كما ، (2227 إلى دور مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق المنبثقة عنه، وا 

تنفيذيين أو فريق إداري ء خاصة عندما تدار الشركة من مدرارة وجود مجلس إدارة قوي وفعَّال ضرو 

جراءات محدَّدة،  مقيَّد على مجلس اإلدارة أن يمارس رقابة فعَّالة على المناطق  لذلكبتعليمات وا 

لجنة التدقيق في  دّ ألنظمة والتقارير المالية، وتعلتزام بالقوانين واكالعمليات واالالرئيسية في الشركة، 

 .هذه الرقابة جلس اإلدارة لممارسةهذا الوضع الخط األول لم

 : خصائص لجان التدقيق  2.3.2    

 ،كمة الشركاتو تسهم إيجابا  في تفعيل آلية حلأعمالها بكفاءة وفاعلية حتى تؤدي لجان التدقيق     

 ، عمل هذه اللجان إلى مجموعة من الضوابط والمعايير التي تمكنها من ذلكخضع ييجب أن 

 : على النحو اآلتيو  تكون عليه لجان التدقيقما يجب أن الضوابط ل هذهويمكن بلورة 

في  اإلدارة. ضرورة توفر الخبرة والمهارة المتكاملة بين أعضاء لجنة التدقيق: يجب على مجالس 2

مثل الخبرة  ،اللجنة أعضاءتوافرها في  الواجبتحدد مجموعة من المؤهالت والكفاءات  أنالشركات 

ألن العديد من  ،واإللمام بمجال نشاط الشركة، القانونية الخبرة في الشؤونو  ،المحاسبية والمالية

، تكوين مزيج من الخبرات في ذلك يساهمو  ،المشاكل يرتبط حلها بالحكم الشخصي ألعضاء اللجنة
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أو االنخفاض قد يمنع من اتخاذ  األعضاءعدد  فيألن الزيادة  ا؛يكون العدد مناسب وخاصة عندما

 قرارات سريعة وفعالة. 

بصفتها  اإلدارةم تقارير أعمالها إلى مجلس يتقدتقوم لجان التدقيق ب. استقاللية لجنة التدقيق: 1

لجنة  أعضاءنه من الضروري أن ال يقوم إفلذلك  ،اإلدارةحلقة الوصل بين اإلدارة التنفيذية ومجلس 

حدى إة أو موظفي الشرك نوأن ال يكون العضو م، التدقيق بأية أعمال تخص اإلدارة التنفيذية

، وأن ال يحصل على أي مكافئة من هذه الشركات مقابل خدمات يقدمها لها، الشركات التابعة لها

ويراعى أن ، وأن ال يكون للعضو عالقة مع الشركات التابعة أو التي لها عالقة تجارية مع الشركة

لما لذلك من أثر  ؛ال يكون هنالك صلة قرابة بين موظفي اإلدارة التنفيذية وأعضاء لجنة التدقيق

لرفع درجة الثقة في ، و دعم اإلفصاح وتفعيل لدور مدققين الحسابات والرقابة الداخلية فيكبير 

ضمان التزام اإلدارة التنفيذية بالتعليمات واألنظمة والقوانين والسياسات العامة لو  ،البيانات المالية

 التي يفرضها مجلس اإلدارة. 

تداخل أو تعارض بين عمل لجنة التدقيق تالفيا  لحدوث التدقيق:  ديد صالحيات ومهام لجنة. تح1

أداء مهامه  فيفي مساعدة مجلس اإلدارة  األساسيةوحصر مهمتها  ،التنفيذية في الشركة واألجهزة

لى الوفاء بمسؤوليات، بكفاءة وفاعلية عداد التقارير المالية ودعم الرقابة الداخلية واست هوا  الل قوا 

وأن يكون للجنة التدقيق سلطة االستفسار عن أي موضوعات تراها ، الداخليين والخارجيينالمدققين 

الخارجية ذات الخبرة المهنية في النواحي المالية  األطرافب األمراالستعانة إن لزم و أ، مهمة

هذا يتطلب وجود دليل يحدد هذه ن إف، والقانونية والفنية المتعلقة بنشاط الشركة واإلدارية

التنفيذية  اإلجراءاتيبين من خالله و ، األطرافحيات والمسؤوليات وطبيعة العالقة بين جميع الصال

 (.2211، ان، مشتهى)حمد. التي يجب على اللجنة االلتزام بها عند تنفيذها لمهامها
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أنه يجب وجود دليل عمل ، (Bromilou & Berlin, 2005)  كما بين ذلك بروميلو وبرلين    

ويحتوي كل ، نة خالل العامجيتضمن هذا الدليل خطة عمل الجتماعات الل التدقيق، بحيثللجان 

بحيث ال يقل عدد هذه ، يعرض على أعضاء اللجنة قبل موعد االجتماع أعمالاجتماع على جدول 

تكون هنالك مشاركة من المدققين الخارجيين  أنويلزم ، في السنة اجتماعات( 1االجتماعات عن )

 ،تتعلق بأعمالهم أمورحيانا  يكون هنالك لقاءات خاصة لمناقشة أو ، االجتماعاتن في هذه والداخليي

التنفيذية بكل جدية  اإلدارةتم مناقشتها مع واقعية وفعالة وذات جدوى لي هذه األعمال بحيث تكون

عداد تقارير ترفع  ويجب، واهتمام  اإلدارةلى مجلس اتوثيق نتائج هذه االجتماعات أو اللقاءات وا 

  (.2211، ان، مشتهىحمد ) المجلس أعضاءبشكل منتظم لمناقشتها مع باقي 

 مهام لجان التدقيق: 3.3.2

ال بد من تحديد مهام ، التي ورد ذكرها سابقا   األهدافقيق تحمن  حتى تتمكن لجان التدقيق 

لتأكد من مدى توافق العمليات الإلشراف على األعمال المحاسبية والرقابية و  ،عملها بشكل دقيق

عمل مجلس  كفاءةوذلك لطمأنة المساهمين بخصوص  ،واألنظمة القوانينالتي تقوم بها الشركة مع 

 وحل النزاعات التي تنشأ ،زيادة ثقة المساهمينلو  ،قتصاديةاالالوحدات لتحسين جودة أداء و  ،اإلدارة

 .(2226سويطي،  ) بين أصحاب المصالح

 -يمكن حصر مهام لجان التدقيق فيما يلي :ماسبق فأنه بناء  على و 

 : واإلداريةأ. مهام لجان التدقيق المتعلقة باألعمال المحاسبية 

من خالل  ،يجب على لجنة التدقيق أن تعطي االهتمام الكافي للجوانب الوقائية في الشركة 

تحديد من خالل  ،الشركة أهدافعلى تحقيق  دارة التنفيذيةإل، ومدى قدرة االتنظيمية الخططمراجعة 

 .الصالحيات والمسؤوليات بين العاملين
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والقوة وربطها مع الفرص تحديد نقاط الضعف جنة التدقيق ويرى الباحث أنة يجب على ل   

محاسبية والمالية التي تحكم عمل لا األنظمةوكذلك يجب مراجعة والتهديدات التي تواجة الشركة، 

نظمة األ هذهومدى المرونة والثبات النسبي ل، جميع العمليات الماليةعلى شمول الشركة وقدرتها 

لشركة، وتقوم بتحديد أوجه القصور فيها وتعمل على المنفعه لتحقيق  في اوالتعليمات ومدى تأثيره

 ويلزم مراجعة ،فهاشتكالضمان عدم حصول الغش والتالعب بحيث يسهل  ،امتانته دعمو تطويرها، 

 اإلدارةه إلى مجلس يوالتوج، والتأكد من حوسبتها وتوثيقها وأرشفتها، األنظمةأمان هذه  درجةدورية ل

 .اا  للمعايير والمبادئ المتعارف عليهقفبهذا الخصوص و  أموربأية 

واألنظمة  ،قياس مدى تقيد الشركة بقانون هيئة األوراق المالية لجنة التدقيقكذلك يجب على    

، وتحديد التغيرات في السياسات المحاسبية المتبعة وأثرها ،الصادرة بخصوص إعداد القوائم المالية

، لضمان معالجة آثارها بشكل سليمالخارجي الحسابات  قخاصة تلك الناتجة عن مقترحات مدقو 

 ،ة عناصرهاقبل عرضها على مجلس اإلدارة لفهم نوعية وجود الماليةستعراض القوائم اتقوم بو 

)حمدان، وقدرتها على توفير المعلومات التي يحتاجها المستخدمون وتقييم هذه المعلومات وتحليلها

 .(2212عواد، ، مشتهى

 ب. مهام لجنة التدقيق فيما يخص األعمال الرقابية: 

، واإلجرائيةزيادة التمكن الرقابي بجميع متطلباته الوقائية  هو الدور الرئيسي للجنة التدقيقلعل    

دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة تم تحديدها من خالل  اللجنة مهامَّ وهذا يضع على 

 وكاآلتي:  1112 لعام في بورصة عمان

يؤثر وعدم وجود ما  ،التأكد من سالمة اإلجراءات والشروط الواردة في التشريعات النافذة .2

ومتابعة مدى  ،لمالحظات والمقترحات والتحفظاتوبحث جميع ا، استقاللية المدقق الخارجي في

خطة عمل المدقق على و  مع المدقق الخارجي المراسالتواإلطالع على  ،استجابة إدارة الشركة لها
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ومناقشة تقاريره ، ومدى توفير البيانات الالزمة والتسهيالت الضرورية للقيام بعمله، الخارجي

لى تحسين جودة التدقيق وزيادة مصداقية اوبما يؤدي ، اإلدارةوالتوصية بخصوصها إلى مجلس 

 . (2226، سويطي )والتي بدورها تعزز ثقة أصحاب المصالح في هذه البيانات  ،البيانات المالية

وفعالية أنظمة  ،مدى كفاءتها وشموليتهامن خطة عمل المدقق الداخلي من حيث التأكد  .1

، ، ومدى استقاللية المدقق الداخلييتم إعدادها من خالل فحص الخطط ولوائح العمل التي ،الرقابة

عداد و  المخالفات والتعديالت التي تظهر على التقارير،تلك والتحقق من  ،واالطالع على تقاريره ا 

 ورفعها لمجلس اإلدارة. ، التوصيات الضرورية

  :إدارة المخاطرج. مهام لجنة التدقيق فيما يخص 

 ،الرقابية الداخلية والخارجية األنظمةمن خالل أحكام سيطرتها على المخاطر  اتتواجه الشرك  

 لذلك المقترحة، وما ووضع الخطط ،تحديد حجم أثر هذه المخاطر وأساليب مواجهتهاقدرتها على و 

 .( 2212، عجيلة بووأ، )حمداننتائج أعمال الشركات أثر كبير على من 

وعدد مرات اجتماعها وحضور المدقق لهذه أثبتت الدراسات أن وجود لجنة التدقيق  وقد

السيطرة على المخاطر في الشركات يضمن ن أو  ،يرتبط بتخفيض المخاطر الملموسة ،االجتماعات

بعد أن ، تزايد اهتمام المستثمرين بجودة األرباح في العقد األخيرقد و  ،تحقيق جودة في األرباح

لذا ، دائمة كجزء من تقاريرها الريع سنويةأعلنت عدة شركات عالمية عن مكاسب غير مؤيدة وغير 

وهي ناتجة كذلك عن قدرة  ،كثر حذرا  عند النظر إلى رقم صافي األرباحأأصبح المستثمرون 

 .مستقبلية غير العادلة اعتمادا  على المعلومات المالية المستثمرين على التنبؤ باألرباح ال

انعكاس له من استغالل الثغرات في المبادئ المحاسبية  اإلدارةن وجود لجان تدقيق فعالة تمنع إ    

مما يساهم في تخفيض مخاطر هذه الشركات وهذا ما أكدته دراسة ، على التقارير المالية واضح

 .(2211، )حمدان
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والتي يوجد فيها لجان  ،الحجم كبيرةالدراسات التي أثبتت أن أرباح الشركات هنالك العديد من     

والتي تكون فيها لجان تدقيق غير فعالة أو  ،تتميز عن أرباح الشركات صغيرة الحجم، تدقيق فعالة

المحلية والدولية إلى بذل  وقد سارعت العديد من الدول والهيئات المهنية، ال يوجد فيها لجان تدقيق

جل إصدار التعليمات والمعايير التي تساهم في تأسيس وتأهيل دور اللجان أمزيد من الجهود من 

مخاطر التي تواجهها، من خالل قدرتها على مواجهة ال ،في تحسين جودة أرباح الشركاتلتساهم 

ضمان الشفافية المالية لو ، مصالح مختلف األطراف في الشركةلحماية المن أجل ضمان و 

، المالية المتتالية للعديد من الشركات الكبرى خالل السنوات الماضية ونتيجة للفضائح ،والمؤسسية

 ةجودو تحسين وتطوير نتائج الشركات  تساهم فيالتي مؤسسية الحاكمية الوجود لظهرت ضرورة 

وفي ، دور لجان الدقيقفي و  ،مهنة التدقيق الداخلياألمر الذي زاد االهتمام في  ،لديها األرباح

 . (2227، دحدوح) هميتهاألالمسئولةت اإلدارية والتشريعية زيادة إدراك الجها

كيد الموضوعي حول إدارة المتمثلة في خدمات التو و  ،ه الحديثةالتدقيق الداخلي لوظائفإن تأدية    

إضافة قيمة في  ةساهموالموتقديم الخدمات االستشارية  ،التحكم المؤسسيو  ،ةالرقابو  ،المخاطر

ر مجموعتين من فاتو ذلك يتطلب و  من خالل مساهمة لجنة التدقيق في تحسين أدائه ،للمنظمة

 المعايير هما: 

المتمثلة في خصائص الجهات التي تؤدي أنشطة التدقيق الداخلي مثل: معايير السمات  .2

والكفاءة والعناية المهنية ، التي تهدد ذلكوالعوامل ، واالستقالل التنظيمي، الموضوعية الفردية

 والمؤهالت والخبرات وغيرها من السمات. ، وير المهني المستمرطوالت، الالزمة

التي من خاللها يتم تقييم أداء  ،التي تصف طبيعة أنشطة التدقيق الداخلياألداء معايير   .1

والتخطيط واالتصال والسياسات واإلجراءات  ،مثل أهداف ونطاق عمل التدقيق الداخلي، الشركة

 .مخاطر والرقابة والتحكم المؤسسيالالزمة إلدارة ال
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من استغالل الثغرات في  اإلدارة ن جودة هذه المعايير تمنعأ(De-jun, 2009) قد أثبتت دراسة ل

وتحسين جودة  ،من شأنه المساعدة في الرقابة على أداء الشركات وهذا ، المبادئ المحاسبية

             ةالناتجة عن وجود لجان تدقيق فاعلمن أهم الفوائد  يعّد  والذي، األرباح بشكل خاص

 (.2212 وابو عجيلة،، )حمدان

 إدارة المخاطر :المبحث الرابع  4.2 

إدارة مهام مفهوم و ذلك كويتضمن  ،المخاطرماهية توضح نظره عامه يحتوي هذا المبحث على 

 في إدارة المخاطر . ر وآليات تفعيل دور التدقيق الداخليالمخاط

، قتصاديةاال الوحداتلتحديات التي تواجهها اأهم  المخاطر من تعدّ المخاطر:  ماهية 1.4.2

لعدم  ةوتنشأ المخاطر نتيج، تجنب حدوثها أووتعمل على مواجهتها بشكل مستمر للتخلص منها 

ة اءمثل كف قتصاديةاالالوحدات وجود عوامل داخليه تتعلق بنشاط  وأ ،سالمة اإلجراءات من التأكد

، ةوالتشريعات الجديدأ ةالسريع ةوالتطورات التكنولوجي، االقتصادية ةتغيرات البيئيل ونتيجةأ، العاملين

 عدّ وت، واستراتيجياتهاالوحدات نتائج وأهداف وخطط  فيوالتي تؤثر سلبا  األحداث المتوقعةأو 

بعملية تخطيط  هقياممن أجل ، كبيرة بالنسبة للمدقق الداخلي أهميةعملية قياس المخاطر ذات 

عن طريق توجيهها للميادين ، استغالل كفؤ وفعال لموارد التدقيق المتاحة تحقيقلو ، هسليمة لمهام

حديد وتقييم مدى ت في قتصاديةاالالوحدات لمساعدة ، المعرضة للمخاطر بدرجة احتمال أكبر

  (.2212 ،رضوان) اعليه لمواجهتهاوف ةبكفاء، للمخاطر الهامة نشاطاتال تعرض

قبول معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها والمتعلقة ب منوالسابع  الخامس أكد المعياران وقد

حينما يقتنع مدير التدقيق الداخلي بأن اإلدارة العليا قد قبلت بذلك "على أنه  اإلدارة للمخاطر

بالنسبة للمنشأة، فعليه أن يناقش هذا  ةمقبولالمن المخاطر غير  دّ عتي تالمستوى من المخاطر، ال
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إلى حل المشكلة،  عن المناقشة لم يؤد إذا كان القرار الناتجكذلك و  ،علياالموضوع مع اإلدارة ال

 تقديم الحلل الموضوع إلى مجلس اإلدارة افعلى مدير دائرة التدقيق الداخلي واإلدارة العليا أن يرفع

 .(Institute Internal Auditors, 2007)المناسب 

 المخاطر ( ماهية 1-2الشكل ) 

 

 المخاطر: مفهوم إدارة  2.4.2

 ألنها تتسبب في وذلك وجودها، تجاهلدون  ،قتصاديةاال األنشطةفي كل  موجودة المخاطر نإ   

يشير معيار التدقيق و  ،أوصناعية تجارية أو خدمية كانت سواء ةطشناأل هذهل خسائر حدوث

عن طريق تقييم  قتصاديةاالالوحدات ينبغي أن يساعد نشاط التدقيق الداخلي  "الداخلي إلى أنه

مع ، أنظمة الرقابة، و ينبغي أن يساهم في تحسين إدارة المخاطر، و جوهري المخاطر بشكل وتحديد

تضمن صحة البيانات ، سنوية األقلمن خالل خطة عمل على ، واالستشارة كيدالتو مراعاة خدمات 
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مكانية  ،المالية التشغيلية مدى لقياس و  ،األصولحماية كفاءة العمليات لوعلى ، عليها االعتمادوا 

 (. 2226، )الوردات "واالتفاقيات واألنظمةلقوانين االلتزام با

 عملية"على إنها  ،1121في عام  المخاطر دارةإ الدوليين الداخليين المدققين معهد عرفقدو    

دارةو  تقييمو  تحديد اإلقتصادية الوحدات  تزويد بهدف وذلك المحتملة، الظروف أو األحداث ومراقبة ا 

إدارة  كنميو ، اله المخططاإلقتصادية الوحدات  أهداف وتحقيق بإنجاز يتعلق ماي ف معقول بتأكيد

تحليلها وتقييمها حسب حجم و ، اإلقتصاديةالوحدات المخاطر المتعلقة بأهداف  تحديدالمخاطر من 

هذه طالع اإلدارة العليا التي أحيانا  تقبل درجة معينة من ا  و ، قتصاديةاالالوحدات تأثيرها على 

ليتم  ،يتم مناقشة المخاطر غير المقبولة بين التدقيق الداخلي واإلدارة التنفيذية في حين، المخاطر

 . (2226)الوردات، "مجلس اإلدارة إليجاد الحلول المناسبةعلى عرضها في تقرير 

التي أو التهديدات عملية إدارة المخاطر عملية مستمرة ومتجددة حسب األحداث  ويرى الباحث أن  

عنها من وما ينتج  ،التي تتناسب عكسيا  مع أداء وسمعة الشركة، قتصاديةاالالوحدات  هاتواجه

لوحدة، لذلك ال يوجد نموذج موحد إلدارة الرئيسية ل األهداف تعيقو  ،مالية غير متوقعةظروف 

المخاطر حسب مستوى  هذهقتصادية، ولكن تختلف إدارة مخاطر ينطبق على جميع الوحدات االال

 . الوحدات للخطر هذهتقبل إدارات 

 واألخطاءيجب على التدقيق الداخلي إظهار تحفظه على المخالفات  نهعلى ماسبق فإ ء  بناو    

 ليس قد تكون مطلقهوالتي ، ة من المخاطرمع قبوله لدرجة معين ،ةوالتي تشكل الخطور مهمة لا

مثل االستغالل الوظيفي  اإلنتاجيةمرتبطة بالعمليات سلوكية و أ، دور في تخفيضها ةالداخليللرقابة 

مال برأس ال ةالمتعلق وأ ةعن بيئة عمل الشرك ةبحماية األصول أو الناتج ةالمتعلق مخاطرالأو 

والتمويل  اإلجراءاتو مخاطر ة أالتي تحكم عمل الشرك ةوالتشريعات واألنظمواألسواق والمنافسين 

ن ، وكذلك فإقتصاديةاالالوحدات على تحقيق رؤية ورسالة التي تؤثر  اإلستراتيجيةالمخاطر  وأ
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من  اإلدارةتمكين ل ،الشركة في اتأثيرهتحديد حجم في  تشاف المخاطر له األهمية القصوى وقت اك

من خالل االبتعاد عن هذه المخاطر من خالل االبتعاد عن  سواء ،األوانقبل فوات  امواجهته

من أو مواجهة المخاطر ، إليها في حالة عدم وجود وسيلة أخرى لمواجهتها أدتالتي  األسباب

اجه فيها أو أخذ االحتياطات التي يمكن أن تو ، الوقاية من حدوثها باتخاذ اإلجراءات المناسبةخالل 

ستعانة ، أو االمين على األصولأمثل الت اة تكاليف هذه االحتياطاتمع مراع ،الخسائر الناشئة

 خرى. األطراف هذه األهذه المخاطر إلى  لقوذلك لن ؛بطرف خارجي في بعض أعمال الوحدة

 المخاطر:  أنواع 3.4.2

نظام رقابة داخلي يعمل لعملية تحسين أداء الشركات خالل يأتي النجاح في إدارة المخاطر من   

ويمكن اإلشرافية إلدارة المخاطر،  مسؤولياتهمستقلة، يساعد مجلس اإلدارة في بصورة منظمة و 

 ربعة أنواع وهي :ألى إتقسيم المخاطر 

 : ةالمخاطر المالي -1

على تحصيل قتصادية االالوحدات قدرة بو  ،ئتمانالا وأ ستثماراالب ةمرتبطالمخاطر الهي   

 الناتجة عن  السوق مخاطر مثال ،  وهي تتضمنهاديون وأ ةها الماليلتزاماتعلى تسديد ا وأ حقوقها،

 (.2228)الجندي،  التغيرات في أسعار الفوائد وأسعار الصرف

 : ةالمخاطر التشغيلي -2

إيرادات ورأس مال  علىالتي تؤثر سلبا  الخسائرتتسبب في  المخاطر التي عن عبارة هي   

 في ضعف و، أاألفراد أو الداخلية عملياتفي ال فشل أو كفاءة عدم جةيتن ،قتصاديةاالالوحدات 

أو  ،قتصادية االالوحدات لبيئة عمل الكافي المسح  عدم إجراءعن  ةلمعلومات الناتجا أنظمة

 في خلل وجود الغش الذي ينتج من، أو ةبسبب عدم مواكبة التكنولوجيا الحديث ةالمخاطر الفني

، مثل ا  والتي تكون احتمالية حدوثها مرتفعه جد ةالمخاطر غير الملموس أو الداخلي الضبط أنظمة
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 المعرفة لدى إنتاجيةعن التعاون غير الفعال مما يقلل من  ةوالعالقات الناتج ةمخاطر المعرف

تخاذ إلتنشأ نتيجة قد و  ،قتصاديةاالالوحدات وسمعة  ةأو السلع ةجودة الخدم فيويؤثر  ،العاملين

 (.2228)الجندي،  ةغير مواكبه للتغيرات الحديث ةقرارات خاطئ

 :ةستراتيجيالمخاطر اإل-3

القوانين والقيود قتصادية مثل الوحدات االخارج سيطرة عن قرارات التي تنشأ  المخاطر يه   

الصناعة  وأالمتعلقة في البيئة التنافسية  قراراتال إصدار عن الناتجةأو تلك  ،قتصاديةاالالسياسية و 

ستثمارية رات اقرا اتخاذ أو ،قتصاديةاالة الوحد نشاط في سلبا تؤثروحدة و التي تعمل في مجالها ال

 الخروج أو جديدة أسواقل دخو  لمث، و في الوقت غير المناسب ستغالل الفرص المتاحةال خاطئة

 .(2227 ،البرغوثيو جمعة، )  هاوغير  جديدة خدماتم تقدي أو األسواق بعض من

 :النظاميةالمخاطر  -4

 االقتصادية الظروف لتغير نتيجة ،االقتصادية القطاعات كافة لها تتعرض التي المخاطر هي    

 ،ستثماراالفي  بالتنويع تجنبها يمكن ال، و السوق بمخاطر ىتسم المخاطر وهذه العامة، السياسية وأ

 هذه من التخلص اليمكن حيث لمواجهتها، جذريا حال يمثل ال لكنه، منها يخفف أن يمكن فالتنوع

 التضخم مخاطر لها يتبعكذلك و  ات،ستثمار اال تنوع درجة زادت مهمال بالكام تجنبها أو المخاطر

 (.2227 ،البرغوثيو جمعة، )  الكساد وأ

 مهام إدارة المخاطر:  4.4.2

دارة المخاطر بطرق ضرورة إ داخليممارسة المهنية للتدقيق الللقد أكدت المعايير الدولية ل    

وللعوامل السلبية في  ،ابة الداخلية والمحاسبيةمن خالل التدقيق والمراجعة ألنظمة الرق، فاعلة

ز والتركي ،ألحداث غير المتوقعةاالقدرة على التنبؤ في و  ،مثل ضعف الهيكل التنظيمي ،الشركة

 ة في الشركة. يعلى ضرورة كشف المخاطر لألعمال الرئيس
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تمثل إدارة المخاطر مختلف األعمال التي تقوم بها اإلدارة للحد من بعض أو كل اآلثار السلبية    

لألولوية وذلك لتحديد  ا  وفقلمخاطر الترتيب لالقياس و و من خالل التعرف  ،الناتجة عن المخاطر

 به إدارة الشركة.  ستقبلمستوى الخطر الذي 

 ،هنالك مخاطر غير مرتبطة في العينات التي يتم اختيارها من قبل المدققيرى الباحث أن و   

جراءات اإللكن و  ،مقنعةأدلة التدقيق مع أن  ،لى استنتاجات خاطئةإوتؤدي إلى أن يصل المدقق 

 .تتسبب في تفسير خاطئ ألدلة التدقيق قد للمدقق غير المناسبة

ربط التدقيق الداخلي في إدارة  ير التدقيق الداخلي التي تؤكدقد تم وضع العديد من معايل   

على مدير التدقيق الداخلي وضع خطط "أنه ( 1121ث أكد معيار التدقيق رقم )حي ،المخاطر

وبما ينسجم مع أهداف ، لتحديد أولويات نشاط التدقيق الداخلي ،مبنية على أساس المخاطر

ويجب أن توضع خطة التدقيق الداخلي على أساس تقييم المخاطر على  ،قتصاديةاالالوحدات 

مع األخذ بعين االعتبار توجيهات اإلدارات العليا ومجلس اإلدارة في هذه  ،  األقل مرة سنويا

على مدير التدقيق أن يقدم تقارير منتظمة للمجلس "ه نأ( 1131)المعيار رقم أكد وكذلك ، "العملية

واإلنجاز بالنسبة ومسؤوليات نشاط التدقيق الداخلي،  صالحياتو ، ن أهدافعإلدارة التنفيذية ول

مواضيع الرقابة وأمور التوجيه و ، امةعلى مواقع المخاطر الهللخطة ويجب أن يشمل التقرير 

( 1211ونص المعيار رقم )، "ل مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيةوأية أمور تطلب من قب ،العامة

الرقابة و  ة في تحسين أنظمة إدارة المخاطريقوم نشاط التدقيق الداخلي بتقييم والمساهم أن "على

على نشاط  أنه" ( 1221وكذلك أكد المعيار رقم )"، باستخدام مدخل منظم وواضح  ،والحاكمية

والمساهمة ، امةييم مواقع الخطر الهتعريف وتقفي قتصادية االالوحدات التدقيق الداخلي مساعدة 

ن يتم دمج المعرفة التي تم الحصول عليها حول أو  ،في تحسين أنظمة إدارة المخاطر والرقابة

، "اإلقتصاديةالوحدات المخاطر المكتسبة من المهمات االستشارية في عملية تحديد وتقييم مخاطر 
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التأثير مقدار و ، قتصاديةللوحدة االونقاط الضعف  اتعلى التهديد رحيث تشمل عناصر الخط

ي وهذا يتناسب عكسيا  مع الضوابط والسياسات واإلجراءات الت، المحتمل واحتمالية حصول الخطر

غير المرغوبة  المخاطر كشفول، الوحدةتحقيق أهداف تم تصميمها لتوفير ضمان معقول ل

منع حصولها أو تقليل  بحيث يتم، المخاطرلقبول  الوحدةميمها وتصحيحها حسب رغبة عوت

، )إصدارات المعايير الدوليه ".ر إلى جهة أخرىخاطالم هذه أو تقليل تأثيرها أو نقل ذلكاحتمالية 

2227). 

تجاوزات  وأ تواطؤمنها ، دارة المخاطرإلهنالك محددات للضوابط الداخلية الباحث أن  تبرّ ويع     

والقيم األخالقية  ،بيئة الضوابط الداخلية المكونة من النزاهة فياإلدارة العليا عن األخطاء الناتجة 

 ومنهجية اإلدارة في قبول المخاطر. ، وااللتزام بالكفاءة

هو تقليل خطر التدقيق والحصول على  ،إن أهم أهداف التدقيق الداخلي المبني على المخاطر    

ئص المتعلق بخصا( و رب )الخطر الموروثبحاصل ضيقاس خطر التدقيق حيث ، النتائج بفعالية

عدم قدرة نظام التدقيق الداخلي على وهو  ،(خطر الضبط في ) األصول المطلوب التدقيق عليها

 ا  مضروب ،بالموجودة في الوقت المناسمادية منع أو اكتشاف أو التقليل من األخطاء والمخالفات ال

فحوصات التي يقوم فيها الخطر الناتج عن عدم قدرة اإلجراءات والوهو  ،(خطر االكتشاف )في 

 كشف األخطاء والمخالفات المادية الموجودة. ب المدقق

 (.خطر االكتشاف )* (خطر الضبط)* (الخطر الموروث=) خطر التدقيق

ت تعطى بناء  ماعلى عال ةمبني هعلميطرق ومنها ، تقييم المخاطرهنالك عدة طرق تستخدم في 

 على قيم متغيرات منها: 

 .الفني مستوى التعقيد  -

 .مستوى الضوابط المستخدمة  -
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 .مستوى الخسارة المتوقعة في حالة حدوث الخطر -

  (. 2211 ،)الطرايرةالخبرة لدى المدقق على ة طرق تكون مبني وهنالك 

وذلك ألنها تتغير  ،الصعب تحديد مهام إدارة المخاطر بشكل محددوهنا يرى الباحث أنه من    

االبتعاد عن المخاطر من خالل االبتعاد أو  جتنابتغير طرق عملها مثل االب ،حسب الحاجة لها

االحتياط من  أو التخفيض من فرص حدوث المخاطربهدف الرقابة  ، أوعن األسباب المؤدية لها

 نقل المخاطر.  أو ةارات المناسبخالل اتخاذ القر 

سالمة  عدم التأكد مننتيجة  تحقيق األهداف فييكون له أثر و  ،ما مرلخطر يعني حدوث أإن ا   

 لمخاطر كما يلي: ل تهإدار للتدقيق الداخلي فيما يخص  ويمكن تحديد المهام الرئيسية، إلجراءاتا

ات التي التحريو الفحوصات فكلما كانت ، اقتصادياكتشاف المخاطر الخاصة لكل نشاط  .2

تمييز وتقييم  في المساهمة وبالتالي، احتمال اكتشاف المخاطرارتفع  ،م بها المدقق الداخلي أكثرو قي

 تكوين فكرة أولية حول النشاط المراد تدقيقه. لو ، الشركة فيتأثيرها ة تحسين إدار ل ،وعرض المخاطر

، اكتشافها ومعرفة طبيعتها وأسبابها وعالقتها بالمخاطر األخرىتحليل المخاطر التي يتم  .1

والحكم ، ويل البيانات المتوفرة  إلى معلومات يمكن فهمهامنظمة لتح ويكون ذلك من خالل عمليات

عطاء مؤشرات عن مواطن الخطر من اجل االهتمام  بها من خاللها على مدى كفاءة األنشطة وا 

 والتركيز عليها. 

ويتوقف ذلك على  ،وتقدير حجم الخسارة الخطورة واحتمال حدوث الخطرقياس درجة  .2

ولتقييم ، ونسبة الخطأ الذي يمكن أن يشمل عليه هذا النشاط ،طبيعة النشاط الخاضع للتدقيق

ثم إلجراءات النشاط ، األخطاء الجوهرية يجب أن يقوم المدقق بإنجاز تقييم لنظام الرقابة الداخلي

لى استنتاجات وفق إلوصول ل، تعليمات واألنظمة التي تحكم عمل هذا النشاطللو ، الخاضع للتقييم

 المخاطر. إدارة أولويات التدقيق التي تتطلبها 
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وحسب ، اختيار الوسائل المناسبة إلدارة كل نوع من المخاطر الموجودة لدى الشركة .1

لعامة واإلرشادات وقد يتطلب ذلك وضع أو تطوير للسياسات ا، درجات األمان والتكلفة الالزمة

التأكيد على ضرورة حفظ السجالت مع ، وتحديد مدى االلتزام بهذه السياسات في الشركة، التفصيلية

لى حماية رأس المال، والتقارير المالية واستخدام الموارد بشكل ، واالهتمام برضا العمالء، وا 

واالهتمام بالموازنات التقديرية التي تضع خطوط ، اقتصادي وبما يحقق األهداف والغايات المرجوة

مقارنتها مع السنوات السابقة ومقارنة االتجاهات  من خاللرئيسية لنشاطات الشركة والرقابة عليها 

 . لها ومالحظة االنحرافات

، التي تؤثر على مدى كفاءة وفعالية الرقابة الداخليةمخاطر الإن نقطة بداية التدقيق هي فحص 

تحقيق  فيالتي تؤثر  فإنها تكون مفيدة لتحديد أنواع هذه المخاطر، نت تمهيدية أو معمقةسواء  كا

وفق  هتحديد نقاط الضعف في هذا النظام من أجل التوجيه إلى تحسينويلزم  ،األهداف الرقابية

  . إجراءات وتعليمات سليمة بهذا الخصوص

 التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر: آليات تفعيل دور  5.4.2

وخاصة في مجال ، التي ألقيت على عاتق المدقق الداخلي الحديثهلقد فرضت المسؤوليات     

في عملية  بهدف تفعيل دوره؛ لتدقيق الداخلييستخدمها االبحث عن آليات وأدوات ، إدارة المخاطر

تفعيل دور التدقيق لأهم المتطلبات التي يجب توافرها يخلص الباحث إلى أن و ، إدارة المخاطر

 الداخلي في إدارة المخاطر هي :

شتمل على الخدمات لي، من فحص وتوكيد وتقييم ةتخطي التدقيق الداخلي لمهامه التقليدي -2

بالدخول في دائرة تنظيم إدارة له مما يسمح ، ستراتيجية عملهامن خالل توسيع نطاق ، ستشاريةاال

 مما يحقق قيمة مضافة للشركة.، المخاطر
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أهيل مع ضرورة توفر الت، األخالقية لمهنة التدقيق الداخلي ةتطبيق دليل أخالقيات يدعم الثقاف -1

 الكافي للمدقق الداخلي .

وكيفية ، المطلوب تحقيقها اإلستراتيجيةيتضمن األهداف ، توفير إطار فعال إلدارة المخاطر -2

 وتجنب التهديدات . ستفادة من الفرصاال

 التنفيذية . ةدار واإل ةبين المدقق الداخلي ومجلس اإلدار السليمة صال تتوفير نظم اال -1

بحيث لتفعيل دور المدقق الداخلي إلدارة المخاطر الالزمة ر المتطلبات ييمكن توفيرى الباحث أنه و 

 يلي : ماتشمل على 

طر التي يتوقع أن تتعرض لها خالوتحدد عوامل ، على تقدير المخاطر مبنيةعمل إعداد خطة  -2

العمليات و ، وأنظمة المعلومات، السياسات والممارسات المتبعة وتشمل، قتصاديةاالالوحدات أنشطة 

  واألصول  والمصاريف والرواتب والمخزون والتحصيل، والمشتريات، المبيعاتب المتعلقة التشغيلية

                                                                                     . ةالثابت

، لها وذلك لتحديد األهمية النسبية، في مجموعات متجانسةخطر التصنيف وتحديد عوامل  -1

والتشغيلية والتغيرات التنظيمية ، قتصادية االالوحدات  في ا  حتمالية وقوع الحدث الذي يؤثر سلباو 

 . السلبي ذات األثر

كون األولوية بحيث ت، بها بحسب األولويةيتقييم المخاطر من خالل إعادة تصنيفها وترت -2

بالتالي يكون الوزن و أيضا،  وتأثيرها السلبي كبير ،حتمال حدوثها أكبراللمخاطر التي يكون 

 اتمجموعال وهكذا يتم تحديد تكون هذه المجموعة عالية المخاطر،ف،  االترجيحي لها مرتفع

 والمجموعة ذات المخاطر المقبولة .، متوسطة ومنخفضة المخاطر

أو ، أو القبول، بالتجنب ءويتم تقدير الحلول سوا، ستجابة للمخاطروضع الحلول المقترحة لال -1

 أو النقل للمخاطر .، المشاركة
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ومناقشة ، قتصاديةاالتجاهات واال، السابقةودراسة عمليات التدقيق ، ك بعد تحليل البياناتويتم ذل

تخاذ القرار اليتم ، ومع المدقق الخارجيالنتائج والحلول المقترحة مع اإلدارة التنفيذية واإلدارة العليا 

 .المناسب من قبل مجلس اإلدارة للتعامل مع المخاطر 

وأن مهمة التدقيق الداخلي ، ن اإلدارات مازالت هي المسؤولة عن إدارة المخاطرإيمكن القول هنا و 

 . هي لدعم اإلدارات في ذلك

 إدارة المخاطر فياألردنية  في شركات الكهرباءالتدقيق الداخلي  دور 6.4.2

يقع على عاتق دوائر التدقيق الداخلي في شركات الكهرباء دور كبير لتحقيق أكبر معدل نمو    

لقيمة االستثمار، وأعلى عائد سنوي لالستثمار، ولكن الدور األكبر يكمن في إدارة مخاطر هذه 

ة بإعداد الشركات بشكل سليم، لذلك البد ان تقوم دائرة التدقيق الداخلي في شركات الكهرباء األردني

خطة عمل مبنية على إدارة المخاطر، وبناء  على ما سبق فإن الباحث يرى أنه يلزم إلدارة المخاطر 

 في هذه الشركات أن تقوم دائرة التدقيق الداخلي فيها بما يلي :

وقد تم توضيحها سابقا  وتشمل  األردنية: تحديد األهداف الوظائفية لشركات الكهرباء -أ

ة، والمالية، واألهداف التي تتعلق بنظام التقارير والمعلومات، واألهداف األهداف التشغيلي

 التعاقدية والتنظيمية، والقانونية، وتلك التي تتعلق بإدارة الشركة والدعم الفني واللوجستي.

: بناء  على ما سبق يجب تحديد المخاطر المرتبطة بكل هدف من األهداف الوظائفية -ب

خلي في شركات الكهرباء األردنية أن تعمل على تحديد األخطار المتعلقة على دائرة التدقيق الدا

بكل هدف سواء من خالل جوالت التدقيق الدورية أو من تحليل البيانات، وعلية يتم تصنيف 

المخاطر إلى ثالثة  مستويات، مخاطر مرتفعه، ومخاطر متوسطة، ومخاطر منخفضة، من 

 ( بحيث تكون مستويات الخطر كاآلتي:4إلى ) (2خالل وضع درجات تقييم لكل خطر من)

 (2-2درجة خطر منخفضة تكون ضمن الدرجة ) -
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 (3-1درجة خطر متوسطة تكون ضمن الدرجة ) -

 (4-2درجة خطر مرتفعة تكون ضمن الدرجة ) -

بحيث تعطي  إلى هذا الوضع في حالة معرفته، الفعل أو السبب الذي أدىويجب تحديد 

 األولوية في المتابعة لألهداف األكثر تعرضا  للخطر.

من خالل تحليل المخاطر التي تم تحديدها، يتم فتح سجل  تقييم األثر العكسي للخطر: -ج

للمخاطر وحسب درجة الخطر التي يتم تصنيفه ضمنها، أي يتم فتح سجل للمخاطر 

مخاطر المرتفعة، بحيث يتم ربط كل المنخفضة، وسجل للمخاطر المتوسطة، وسجل يشمل ال

خطر مع الهدف الذي يتأثر به، ويجب تحديد احتمالية حدوث الخطر، وحجم األثر الذي 

يحدث نتيجة ذلك، ليتم قياس تأثيره العكسي على الشركة، ويكون مقدار هذا األثر بمقدار 

س تأثير المشكلة ويمكن قيا الخسائر أو المنافع التي حرمت منها الشركة نتيجة هذا الخطر،

والمدة  ،قتصادية من خالل دراسة الحالة بتعمق لمعرفة تكلفة تصحيح الحالةعلى الوحدات اال

ومعدل الخسائر الناشئة، ويكون من خالل تدوين جميع المالحظات الدقيقة  ،الالزمة لمعالجتها

لتقرير على بحيث تشمل المالحظة أو ا ،والمتكاملة التي تصف الحقائق والنتائج التي ظهرت

 .الخطر عن  لناتج اوصف الوضع الحالي والمعيار الذي يتم عليه قياس الوضع القائم واألثر 

يتم ذلك بالرجوع إلى األحداث السابقة أو الممارسات الحالية  تقييم احتمالية حدوث الخطر: -د

أو من خالل المقارنة مع األنشطة المشابهة، وذلك لمعرفة عدد مرات أو تكرار حدوثه وعلية 

 يتم تقييم احتمالية حدوث هذا الخطر.

تدقيق يلزم في هذه المرحلة التنسيق المستمر بين دائرة ال تحديد المستوي المقبول للخطر: -ه

الداخلي واإلدارة التنفيذية، لتحديد المخاطر الكامنة من جانب أهميتها، وتحديد كلفة التخلص 

 من هذه المخاطر، وبالتالي تحديد مستوى الخطر المقبول لدى الشركة وفق ذلك.
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جراءات للتعامل مع الخطر: -و بعد تصنيف وتقييم أثر واحتمالية حدوث  وضع ضوابط وا 

االستنتاجات والتوصيات بخصوص ما وم دائرة التدقيق الداخلي بتلخيص الخطر، يجب أن تق

لوضع الضوابط  تم التوصل إليه، وتكون اآلراء المقترحة عبارة عن ضوابط مالئمة تصاغ

الالزمة للتخلص من هذا الخطر، أو نقله إلى طرف ثالث، وتكون هذه الضوابط حسب درجة 

ن شاملة على سيارات الشركة أو استئجار سيارات وطبيعة الخطر، كأن يتم عمل بوليصة تأمي

فضل للتخلص من آثار مخاطر سوء من السوق المحلي بدل شرائها، اعتمادا على الوسيلة األ

استخدام سيارات الشركة، أو وضع العقوبات الرادعة للموظفين الذين يشكلون خطرا على حماية 

ارجية لتسهيل مهمة الشركة في مع أطراف خ خاصة اتفاقيات مثل وضعاألصول النقدية، 

حيث قامت بعض الشركات بتوقيع اتفاقيات مع الجهات تحصيل الذمم على المشتركين، 

األمنية لتزويدها باإلمكانات الالزمة لتسهيل تحصيل الذمم المالية المستحقه على المشتركين 

 ربائي . أو لمنع االستجرار غير المشروع للطاقة؛ لتخفيض نسبة الفاقد الكهلديها، 

  ::الدراسات السابقةالدراسات السابقة  55--22
البحث أّن هنالك العديد من الدراسات ذات الصلة بهذا الموضوع، ومنها من خالل لقد تبين    

 دراسات عربية وأخرى أجنبية كما يلي:
  ::الدراسات العربيةالدراسات العربية  --أأ
تطوير أنموذج لدور لجان التدقيق في الشركات "" ( بعنوان :2226) ،دراسة السويطي -1

  "المساهمة العامة األردنية وتأثيرها في فاعلية واستقاللية التدقيق الخارجي
تقييم التجربة األردنية لقياس مدى توافر المتطلبات األساسية لممارسة لجان  إلى الدراسة هدفت

 عشوائية طبقية عينة على منها(230)  توزيع تم استبانة الدراسة واستخدمتالتدقيق دورها بفاعلية، 

 التدقيق ومديري الماليين والمديرين، العامين المديرين من تتكون الشركات، لهذهممثلة  نسبية

 في التدقيق لجان شكلت أردنية عامة مساهمة( شركة 212) أصل من شركة )٨٦ (في الداخلي
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 للشركات الخارجي التدقيق بأعمال تقوم حسابات تدقيق مكتب( ٦٨) إلى باإلضافة ،٦٠٠٨ عام

  .اللجان هذه شكلت التي

 جميع يالئم بحيث تطبيقه يمكن التدقيق لجانلدور  موحد نموذج يوجد اله أنالدراسة بينت و    

نما العالم، دول بيئات  البيئية الظروف باختالف تختلف دولية لتجارب متعددة نماذج وجدت وا 

 .والتشريعية السياسية و واالجتماعية االقتصادية واألنظمة

 إدارات بوجود متازها يبعض، و يوجد بها لجان تدقيق األردنية العامة المساهمة لشركاتا كافةن ا  و 

 على والقدرة المالية بالخبرة يمتازون ممن التدقيق لجان ألعضاء جيد واختيار، الداخلي للتدقيق كفؤة

التنظيمية وأوصت الدراسة بأن تقوم هيئة األوراق المالية والجهات ، وفاعلية بكفاءة مهامهم تأدية

والتشريعية بإجراء التعديالت التشريعية الالزمة والمتعلقة بتشكيل لجان التدقيق، لتمكينها من قيامها 

 بالمهام المناطة لها بكفاءة وفاعلية.

  ( بعنوان : 2227) البرغوثي، وجمعة، -2    

 " دور المدقق الداخلي في إدارة المخاطر في المصارف التجارية األردنية" 

مدى قيام المدققين الداخليين بدورهم في إدارة المخاطر في  قياس لىإ ةهدفت هذه الدراس    

المصارف التجارية على  ستبانة وزعت( ا221ردنية، من خالل عينة بلغت )المصارف التجارية األ

رة ، وبعد إجراء التحليل للبيانات، تبين أن المدققين الداخليين يقومون بدورهم في إدااألردنية

المخاطر في المصارف األردنية بكفاءة، وكانت أفضل النتائج المتعلقة بالتعرف على أنشطة الرقابة 

جراءات االستجابة لها، وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة  إلزام الشركات  وتحديد وتقييم المخاطر وا 

مستقل عن  نشر تقريرصة من قبل هيئة األوراق المالية باألردنية بصفة عامة والبنوك بصفة خا

لى زيادة االهتمام بهذا الموضوع عمليا  للمساعدة في زيادة الثقة واالطمئنان  إدارة المخاطر، وا 

 للمستثمرين في األسواق المالية األردنية.



45 

 

 ( بعنوان :2228) ،دراسة دحدوح -3

سة درا :دور لجنة المراجعة في تحسين كفاية نظم الرقابة الداخلية وفعاليتها في الشركات "   

 ". ميدانية

تناولت الدراسة تحليل دور لجنة المراجعة في تحسين كفاية نظم الرقابة الداخلية وفعاليتها في    

ستبانة وزعت من خالل االدراسة  تمت لتحقيق ذلك الهدف؛ و التي تمارسها الشركات واألنشطة

تم و  ( استبانة،31منها)استرد حيث  ،الشركات المساهمة الصناعية األردنية إداراتعلى  منها( 25)

( 33واسترد منها )هذه الشركات،  فيسابات الخارجيين مراجعي الح علىاستبانة ( 25توزيع )

ستبانة األنشطة التي يمكن أن تمارسها لجنة المراجعة ومساهمتها في وقد تضمنت االاستبانة، 

اإلحصاء أسلوب ومن خالل استخدام ، تحسين كفاية نظم الرقابة الداخلية وفعاليتها في الشركات

 ( استبانة؛213لمجموعة اإلستبانات المستردة والبالغة )االختبار التائي اإلستقرائي واالستنباطي و 

خلصت الدراسة إلى أن هنالك مجموعة من األنشطة تمارسها لجنة  الدراسة، الختبار فرضيات

، وفعاليتها حسب نتائج تحليل العيناتتؤدي إلى تحسين كفاية نظم الرقابة الداخلية ، المراجعة

وأوصت الدراسة بضرورة إفصاح لجان التدقيق عن أنشطتها ضمن التقارير المالية للشركات، 

صالحيات ومهام لتحديد إصدار تعليمات تنظيمية  والتوصية إلى الجهات الحكومية بضرورة

 . ومسؤوليات لجان التدقيق 

 ( بعنوان :2229) ،دراسة المرعي -4

دراسة  :األردنية" دور لجنة التدقيق في تحسين وظيفة التدقيق الداخلي في شركات التأمين    

 ميدانية".

شركات التأمين لى بيان دور لجنة التدقيق في تحسين وظيفة التدقيق الداخلي في هدفت الدراسة إ   

فئتين من على وزعت  قام الباحث بتوزيع استبانتينولتحقيق ذلك الهدف  واألنشطة، األردنية
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( شركة مسجلة في سوق 11البالغ عددها ) التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنيةب المعنيين

وهم الفئة األولى ( استبانة على 11حيث تم توزيع )، عمان المالي في مركز إيداع األوراق المالية

استبانة على الفئة الثانية  (11، وكذلك تم توزيع ) مديري دوائر التدقيق الداخليو  الداخليين المدققين

ومن خالل ، ( شخصا  41) والبالغ عددهمأعضاء لجان التدقيق هم الذين عينة الدراسة و من 

 الختبار فرضياتها تبينو  ؛لفحص البيانات الدراسية (االختبار التائي)في استخدام اإلحصاء الوص

تقاللية التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية، وفي سا في تعزيز اللجنة التدقيق دور  أنه يوجد

لتزام التدقيق الداخلي بالسياسات والقرارات اإلدارية تأكد من اشطة التدقيق الداخلي، والمراجعة أن

يها، ولم تجد فروقات جوهرية بين في تحسين خطة عمل التدقيق الداخلي ف والمساهمةواألنظمة، 

وأعضاء لجنة التدقيق فيما يتعلق بدور اللجان في تحسين خطة العمل، وأن  راء المدققين الداخليينآ

يما يتعلق راء المدققين الداخليين وأعضاء لجنة التدقيق ففروقات ذات دالالت إحصائية بين آ هنالك

تفعيل  ، وأوصت الدراسة بضرورةستقاللية التدقيق الداخلي ومراجعة أنشطتهبدور اللجنة في تعزيز ا

 .  التدقيق الداخلي في تحسينالتدقيق لجان ر دو ات التي تعزز من التشريع

 الداخلي التدقيق بمعايير االلتزام مدى": ( بعنوان2229) ،زريق أبوو  ،سويداندراسة  -5

 ." األردنية الكهرباء شركات في الدولية

 الكهرباء شركات في العاملين الداخليين المدققين التزام مدى معرفة إلى الدراسة هذه هدفت   

 المتحدة الواليات في الداخليين المدققين معهد عن الصادرة الدولية الداخلي التدقيق بمعايير األردنية

 معرفة إلى باإلضافة بها، االلتزام دون تحول قد التي المعوقات أهم ومعرفة ، 2009عام األمريكية

 على األردنية الكهرباء شركات في العاملين الداخليين للمدققين الشخصية المتغيرات بعض أثر

 الباحثان قام فقد األهداف هذه تحقيق أجل ومن، الدولية الداخلي التدقيق بمعايير التزامهم مستوى

 المدققين إلى موجهة الدولية، الداخلي التدقيق معايير نصوص مع يتفق بما استبانة بإعداد
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 اإلحصائي التحليل أساليب الباحثان واستخدم األردنية، الكهرباء شركات في العاملين الداخليين

 .الحسابية المتوسطات األساليب هذه ومن الدراسة، فرضيات ختبار، الاألحادي التباين وتحليل

 يلتزمون األردنية الكهرباء شركات في العاملين الداخليين المدققيين أن إلى الدراسة خلصت قدو    

 اهتمام وجود عدم ذلك من يستثنى ولكن مرتفعة، بدرجة الدولية الداخلي التدقيق بمعايير عام بشكل

 يتعلق الذي الدولية الداخلي التدقيق معايير من الثالث بالمعيار الداخليين المدققين قبل من كاف

 جودة وضبط تحسين ببرنامج يتعلق الذي الرابع والمعيار ،الالزمة المهنية العناية وبذل ،بالكفاءة

 بمعايير الداخليين المدققين التزام دون تحول قد معوقات وجود تبين كما الداخلي، التدقيق عمل

 وانخفاض التدقيق، في مهنية شهادات على الحاصلين عدد انخفاض أهمها الدولية الداخلي التدقيق

 .الكفاءات الستقطاب المادية الحوافز

 بكافة الداخليين المدققين التزام ضرورة أهمها التوصيات من بمجموعة الدراسة خرجت وقد   

 الداخلي التدقيق دوائر برفد الشركات إدارات قيام وضرورة الدولية، الداخلي التدقيق معايير

 بإشراك الشركات إدارات قيام وضرورة والهندسية، القانونية المجاالت في خاصة المؤهلة بالكفاءات

 .الداخلي التدقيق مجال في متخصصة مهنية دورات في الداخلي التدقيق كوادر

 ( بعنوان:2212دراسة تامر، ) -6

 "دور لجان المراجعة في تدعيم استقالل الُمراجع الداخلي  في البنوك التجارية "  

تناولت هذه الدراسة ماهية لجان المراجعة من حيث تشكيلها، والمسؤوليات التي تتحملها،      

، كأداة فعالة في مراقبة السلطات اإلدارية وفي التجاريةوأهدافها، ومدى الحاجة إليها في البنوك 

وقد توصلت الدراسة إلى عدة عكاسها على صدق القوائم المالية، ، وانتدعيم إدارة المراجعة الداخلية

 نتائج منها:
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عمل على زيادة تأكيد التي تلتشكيل لجان المراجعة الداخلية  ا  مالئم ُتعّد البنوك التجارية مجاال   -2

 فيها. وائم والتقارير الماليةصداقية القم

عمل على تدعيم استقالل المدقق الداخلي، ويساعد ان المراجعة في البنوك التجارية توجود لج -1

 في رفع كفاءة أداء دائرة المراجعة الداخلية وفاعليتها.

 وفاعلية. بكفاءة تساعد لجان المراجعة مجلس اإلدارة في تنفيذ مسؤولياته القانونية -2

م لجان المراجعة بالتنسيق بين عمل المدققين الخارجيين والداخليين، مما يؤدي إلى تحسين تقو  -1

المعرفة لدى أعضاء لجان  االتصال بين الفريقين،  وأوصت في النهاية إلى ضرورة تعميق قاعدة

، والتدريب على أنشطة تطوير المراجعة الدولية من خالل المعرفةبمعايير المحاسبة و  المراجعة

تقارير السنوية للبنوك التجارية باإليضاح عن تشكيل لجان المراجعة في التقارير السنوية  لتحسين ال

 الصورة العامة للبنوك، ولتحسين مصداقية اإلفصاح المالي، واستقاللية مدققي الحسابات.

 ( بعنوان :2212دراسة المومني، ) 7- 

لتزام الشركات األردنية المساهمة بضوابط تشكيل لجان التدقيق وآليات عملها " تقييم مدى ا  

 دراسة ميدانية". :لتعزيز حوكمة الشركات

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مدى التزام الشركات األردنية المساهمة العامة بضوابط تشكيل    

ستبانات سة هدفها تم توزيع اولتحقق الدرا وآليات عمل لجان التدقيق في تقرير حوكمة الشركات،

( شركة مساهمة، حيث بلغ عدد االستبانات التي تم توزيعها 32على أعضاء مجالس إدارة يمثلون )

، وأعضاء مجالس اإلدارة والمديرين العاملين والمديرين ( استبانة على رؤساء مجالس اإلدارة255)

وهي نسبة جيدة لجمع البيانات في دراسات العلوم  ،%23ن، وحيث بلغت نسبة االسترجاع الماليي

مكونة من جزأين هما ضوابط التشكيل للجان، وآليات عمل لجان  ةستباناالجتماعية، وكانت اال

التدقيق، حيث بلغ مجموع االستبانات التي استردت بعد توزيعها والتي ظهر بأنها صالحة لغايات 
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لفحص البيانات  (لتائيختبار ااال) الوصفياإلحصاء  خالل استخدام( استبانة، ومن 221الدراسة )

أن مجالس اإلدارة تلتزم بدرجة متوسطة لكل من  نتائج الدراسة من فرضياتها تبينختبار الدراسية وال

 الىتشير النتائج إلى أن لجان التدقيق ال تزال تفتقر و ل لجان التدقيق وآليات عملها، ضوابط تشكي

ضرورة إلزام مجالس اإلدارة في الشركات األردنية املة، وقد أوصت الدراسة بية الكاالستقاللية والفعال

لى  إعالم الهيئة العمومية عن كيفية تشكيل لجان التدقيق، ومراعاة الكفاءة واالستقاللية في ذلك وا 

ضرورة وضع دليل عمل للجان التدقيق من قبل هيئة األوراق المالية لضبط عمل لجان التدقيق 

لزام الشركات بتقديم تقرير حول فاعلية لجان التدقيق ضمن تقاريرها بكفاءة وفاع لية عالية، وا 

 السنوية. 

 :بعنوان(  2212) ،الحمايدة ،الشواورة دراسة 8- 

 اإلدارة مجالس عن المنبثقة التدقيق لجان عمل كفاءة تحسين في الداخلية المراجعة وحدات "دور

 ميدانية". دراسةاألردنية:  العامة المساهمة الشركات في

 لجان كفاءة تحسين في الداخلية المراجعة وحدات دور وتحليل دراسة إلى البحث هذا يهدف  

 وحدة وجود وأن سيما ال األردنية، العامة المساهمة الشركات في اإلدارة مجالس عن المنبثقة التدقيق

 أصحاب ويحصن ويقي، التدقيق لجان دور من يعزز أن شأنه من قوية و فعاله داخلية مراجعة

 اتخاذ إلى بالنتيجة تقودهم قد وهمية، أو صورية مالية قوائم واستخدام تلقي من المختلفة المصالح

يتكون مجتمع الدراسة من المدراء ، العواقب حمودةم وغير خاطئة وتمويلية استثمارية قرارات

الداخليين والمدققين الخارجيين الذين يتعاملون مع الشركات المساهمة العامة والمقيدة في بورصة 

( 111( شركة والتي تمثل مختلف القطاعات اإلقتصادية، وقد تم توزيع )15عمان، والبالغ عددها )

ستبانة تم إخضاعها للتحليل اإلحصائي ( إ151على عينة الدراسة، حيث تم إسترجاع ) إستبانة

لفحص البيانات  الوصفياإلحصاء  أدواتومن خالل استخدام ، (%31)بلغت نسبة االسترجاع و 
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اإلطار  منها يتكون التي العناصر معظم أن إلى الدراسة توصلت فقد ،الدراسية والختبار فرضياتها

 بالتبعية تؤدي سوفف فعال بشكل وتنفيذها إدارتها أحسن ما إذا الداخلية المراجعة لوحدات المرجعي

، حيث أوصت الدراسة بضرورة اإلدارة مجالس عن المنبثقة اللجان عمل كفاءة وتحسين رفع إلى

ربط وحدات المراجعة الداخلية مع لجنة التدقيق، والسماح لها باالتصال المباشر مع األقسام 

تندات بحرية ودون سجالت والبيانات والمواإلطالع على جميع الس والدوائر المختلفة في الشركة

لى ضرورة ،قيود عن أهم نقاط الضعف في التقارير السنوية التي تصدر عن الشركات اإلفصاح  وا 

 .، ومدى إلتزام المدققين الداخليين بمعايير التدقيق الداخلي الدوليةفي الرقابة الداخلية

 ( بعنوان: 2211دراسة المدهون، ) -9

 "دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف العاملة في قطاع غزه " 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في البنوك، من      

سسات المالية، وقد توصلت إلى وجود وعي لدى ؤ خالل توضيح مفهوم التدقيق الداخلي في هذه الم

ظام همية وجود نألالداخلي بأهمية دوره في تفعيل إدارة المخاطر في البنوك، وكذلك إدراكه  المدقق

يقوم بمراقبة نظام إدارة المخاطر، وأّن دور المدقق يتمثل بتقديم محكم ألعمال التدقيق الداخلي 

دارتها، وأّن هذه التوصيات  المقدمة االستشارات والتوصيات بشأن المخاطر وليس تحديد المخاطر وا 

تمثلت بزيادة االهتمام بتنمية قدرات المدققين الداخليين، والعمل على تعزيز مهارتهم ومعرفتهم بأداء 

في مجال إدارة المخاطر، وكذلك ضرورة التنسيق بين التدقيق الداخلي  ةأعمالهم بفاعلية وكفاء

دارة المخاطر في البنوك، والعمل على دعم استقاللية المدقق الداخلي.  وا 
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 ( بعنوان :2211)، دراسة زريقات -12

"أثر دليل الحاكمية المؤسسية الصادر عن البنك المركزي األردني في تحسين جودة التدقيق  

 الداخلي في البنوك األردنية". 

هدفت الدراسة إلى اختبار أثر تعليمات دليل الحكمية المؤسسية الصادرة عن البنك المركزي    

التدقيق الداخلي في البنوك األردنية، وذلك اعتمادا  على مدى تأثير بنود  األردني في تحسين جودة

ستبانة عداد االدليل على مكونات جودة التدقيق، التي حددها معهد  المدققين الداخليين، وقد تم إ

المختلفة، وقد أظهرت  موجهة لموظفي إدارات التدقيق الداخلي في البنوك األردنية بمسمياتهم

وجود دور هام لتعليمات دليل الحاكمية المؤسسية في تحسين جودة التدقيق الداخلي للبنوك  الدراسة

األردنية، وذلك من خالل تأثير تعليمات هذا الدليل وبشكل مهم إحصائيا  في مكونات جودة التدقيق 

لتزام في معايير الوزيادة ا ،ات مهنة التدقيق الداخليالداخلي المتمثلة في زيادة االلتزام بميثاق أخالقي

قين الداخليين وتحسين ممارسات وأساليب التدقيق، قالتدقيق الداخلي، وتطوير األداء المهني للمد

ويوصي الباحث القطاعات االقتصادية األخرى والجهات المشرفة عليها بخالف البنوك بضرورة 

 تبني مثل هذا الدليل لتحسين جودة التدقيق الداخلي. 

  :( بعنوان 2211) ،بجيرميالدراسة  -11

  السورية" المصارف في ميدانية : دراسةالمخاطر إدارة في الداخلية المراجعة "دور

 في عملية وفعاليتها الداخلي التدقيق وظيفة مساهمة مدىب التعرف إلى الدراسة هذه هدفت     

 الداخلي اإلدارة التدقيق نشاط يساعد حيث والخاصة، العامة السورية المصارف في المخاطر إدارة

 تقديم خدماتو  ،اله واالستجابة المخاطر وتقييم تحديدعلى  هعملمن خالل  اإلدارة ومجلس العليا

 .المخاطر إدارة عملية تنفيذ أثناء في مختلفة واستشارية تأكيدية

 :يلي ما الدراسة هذه إليها توصلت التي النتائج أهم ومن
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في تحديد أو تقييم ء المخاطر سوا إدارة عملية في الداخلي التدقيق لنشاط فعالة مساهمة يوجد ال -

 العامة. السورية المصارف في للمخاطر أو االستجابة

في تحديد أو تقييم أو ء المخاطر سوا إدارة عملية في الداخلي التدقيق لنشاط فعالة مساهمة يوجد -

 الخاصة. السورية المصارف في للمخاطر االستجابة

 القطاعين. كال من المستجيبين إجابات بين الخاص القطاع لصالح جوهرية فروق يوجد -

 .لها واالستجابة المخاطر تقييم و تحديد في الداخلي التدقيق بمساهمة يتعلق ما فی والخاص العام

 في العاملين وآراء الداخلي التدقيق قسم في العاملين آراء بين جوهرية ختالفاتا يوجد ال -

 .والخاصة العامة المصارف من كل في المالية قسم

 التدقيق قسم في عامليها حصول بأهمية والخاصة العامة المصارف قبل من اهتمام عدم يوجد -

 التي التدريبية الدورات قلة إلى باإلضافة المجال، هذا في الدولية المهنية الشهادات على الداخلي

دارة  الداخلي التدقيق مجال في التطورات متابعة للعاملين تتيح  .المخاطروا 

 :أهمها التوصيات، من ا  عدد الباحث قدم السابقة، النتائج على ء  وبنا

 السورية المصارف في المخاطر إدارة عملية في الداخلي التدقيق نشاط دور تفعيل ضرورة -

 .بقائها على والمحافظة المستقبلية، المالية األزمات مواجهة في لتساعدها العامة،

 دورها البالغ ومعرفة لديها، المخاطر إدارة بعملية كبير وبشكل العامة المصارف اهتمام ضرورة -

 إلى وكبيرة أصبحت متعددة التي وأعمالها بأنشطتها المحيطة المخاطر مختلف مواجهة في األهمية

 وتحمل مواجهة في الدعم الحكومي على عتماداال فقط وليس الحاضر، الوقت في درجة اإلفالس

 .حدوثها حال في الخسائر

 الكافية باالستقاللية يتمتع العامة المصارف في الداخلي للتدقيق مستقل قسم إحداث في اإلسراع -

 .التدقيق للجنة تبعيته خالل من بواجباته للقيام
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 مجال يف مستمرة وخارجية داخلية تدريبية دورات بإجراء والخاصة العامة المصارف قيام ضرورة -

د الداخلي التدقيق  هذه في بالتطورات المهنية مستمر طالعا على عامليها لبقاء المخاطر، ارةوا 

 .الداخلي بالتدقيق صلة ذات أخرى مجاالت وأية المجاالت

 الداخلي المدقق كشهادة الدولية المهنية الشهادات ألهمية والخاصة العامة المصارف انتباه لفت -

 الداخلي، قسم التدقيق في عامليها كفاءة زيادة في األمريكي الداخليين المدققين معهد منه المعتمد

 .معينة لفترة لديها إلزامهم بالعمل مقابل عليها موظفيها حصول بتكاليف تتكفل أن ممكن حيث

( بعنوان :"دور لجان التدقيق في استمرارية األرباح كدليل 2212) عواد، مشتهى، حمدان، -12

  .ا"على جودته

استطالع خصائص لجان التدقيق في الشركات الصناعية المساهمة تهدف هذه الدراسة إلى     

عبر عنها باستمرارية األرباح المستقبلية، وقد شملت العامة األردنية، وأثرها في جودة األرباح والمُ 

( شركة من شركات القطاع الصناعي المدرجة في سوق عمان الحالي للفترة 51عينة الدراسة على )

 .ام طريقة االنحدار المتجمع(، وباستخد1114 -1111)

توصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي لعدد اجتماعات لجنة التدقيق في تحسين جودة األرباح،    

ووجود أثر سلبي لملكية أعضاء لجنة التدقيق ألسهم في الشركات التي يمثلونها على جودة 

 األعضاء والخبرة المالية (.األرباح، وال يوجد تأثير لباقي الخصائص )حجم اللجنة واستقاللية 

ضرورة تفعيل آليات الحاكمية المؤسسية، ومنها لجان التدقيق والرقابة على وقد أوصت الدراسة ب

 تطبيق مبادئها من ناحية طريقة تعيين األعضاء وخصائصهم.
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"أثر التدقيق الداخلي على إدارة المخاطر في ضوء ( بعنوان: 2212دراسة رضوان، ) -13

 التدقيق الدولي  ".معايير 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى دور التدقيق الداخلي في تعزيز دور اإلداره في إدارة      

المخاطر في البنوك، ومن أهّم النتائج التي توصلت إليها أّن أداء المدقق الداخلي يتسم 

دارة المخاطر في مجال ، وأّن هنالك تعاونا بين قسم التدقيق فاءة المهنيةوالك ةبالموضوعي الداخلي وا 

وتحسينها. وقد  ةالداخلي ةتبادل المعلومات، وأّن التدقيق الداخلي ُيسهم في تقويم أنظمة الرقاب

المخاطر ومواجهتها ضرورة إعداد دورات تدريبية للمدققين في أساليب إدارة أوصت الدراسة ب

قيق من ناحية استقاللية أقسامه، ومؤهالت ضرورة اهتمام التشريعات الخاصة بمهنة التدوتقييمها، وب

 العاملين فيه، حتى يتسنى لهم أداء مهامهم بكفاءة.

 ( بعنوان : 2212الشرايري، ) -14

أثر الحاكمية على فاعلية التدقيق الداخلي في ظل مبادئ لجنة بازل المحدثة: دراسة حالة "

 البنوك التجارية في األردن".

فاعلية التدقيق الداخلي في البنوك التجارية العاملة في  أثر الحاكمية فيلدراسة إلى بيان هدفت ا   

( بنك، وقد كان المتغير المستقل هو المبادئ الصادرة عن لجنة بازل المحدثة 11األردن وعدها )

( مبادئ، والخاصة بحوكمة المصارف، وقد تم تصميم استبانة وزعت على المدققين 1وعددها )

جلس اإلدارة غير التنفيذيين بصفتهم أعضاء لجنة التدقيق في كل بنك، وقد وأعضاء م ،الداخليين

استبانة، وتم اختبار فرضيات الدراسة بواسطة  (211)بلغ عدد االستبانات الخاضعة للتحليل

فاعلية التدقيق الداخلي وبشكل  لدراسة إلى وجود أثر للحاكمية فياالنحدار المتعدد، وقد توصلت ا

تجارية األردنية، وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة توفير الدعم من قبل اإلدارة عام في البنوك ال

لى ضرورة  ،التنفيذية الستقاللية المدقق الداخلي، مما يعزز مستوى فاعلية التدقيق الداخلي وا 
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إشراكهم في دورات إدارية عليا، واالستعانة بخبراء ومستشارين لتطوير سياسات ونظم ومبادئ 

فيذية، وأنه يجب اختيار لجنة تدقيق من ذوي الخبرات والمعرفة وعلى اإلدارة العليا لإلدارات التن

تبني الخطط اإلستراتيجية وبالتشارك مع التدقيق الداخلي كجزء أساسي في ضل مبادئ بازل 

لمراقبة األهداف  أهلية أعضاء مجلس اإلدارة ، والتي تتضمن ستة مبادئ تؤكد 1113المحدثة عام 

، وأن يضع حدودا  واضحة للمسؤوليات ويتأكد مجلس اإلدارة من وجود مبادئ ومفاهيم يةاإلستراتيج

للمهارات الضرورية إلدارة العمل  المسئولينلإلدارة التنفيذية تتوافق مع سياسة المجلس وامتالك 

جور األسياسات من مجلس اإلدارة ويتأكد واستقاللية مراقبي الحسابات والوظائف الرقابية، 

افآت التي تتناسب مع ثقافة وأهداف واستراتيجيات البنك في األجل الطويل، وأن يتم ربط والمك

بأهداف البنك، وأن يتم العمل بشفافية فعالة وسليمة وتفهم  نحوافز اإلدارة العليا والمديرين التنفيذيي

لمخاطر تعرض ييمكن أن حيث ، البنكعمل من خاللها يلهيكل العمليات والبيئة التشريعية التي 

 .  البنكسمعة يؤثرعلى  خطرما لذلك من و  ،قانونية بشكل غير مباشر

وتوصي الدراسة إلى توفير الدعم من قبل اإلدارة العليا إلستقاللية المدقق الداخلي، مما يعزز 

 مستوى فاعلية التدقيق الداخلي.

 الدراسات األجنبية: –ب 

 :بعنوان ,Krishnan ( 2225)دراسة  -1

"Audit Committee Quality And Internal Control: An Empirical Analysis" 

هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين جودة لجنة التدقيق ممثلة بعدة أبعاد وهي: حجم لجنة       

أجريت التدقيق، واستقاللية أعضاء لجنة التدقيق والخبرة التي يتمتع فيها أعضاء لجنة التدقيق ، 

( شركة صناعية وخدمية واستثمارية في الواليات 211)ل جمع البياناتهذه الدراسة من خالل 

حيث  ،لمعرفة العالقة بين جودة التدقيق الداخلي وفعالية نظام الرقابة الداخلية ؛المتحدة األمريكية
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توصل الباحث إلى و  قام الباحث بالتحليل المالي لبيانات هذه العينة الموجودة في قوائمها المالية،

وحسب طبيعة أنشطتها، وأّن العالقة تكون في  ،وجود عالقة قوية تختلف من شركة إلى أخرى

 ،الشركات الصناعية أقوى منها في الشركات الخدمية، وأقوى منها في الشركات االستثمارية

 والبورصات.

نه من الضروري أن يكون وأوصت الدراسة بإنه حتى تؤخذ تقارير لجنة التدقيق بعين اإلعتبار فإ

أعضاء هذه الهيئات على درجة عالية من الكفاءة والممارسة العملية، مع ضرورة اإلخذ بعين 

اإلعتبار التطور الذي يطرأ على اإلهتمام في الرقابة الداخلية ودور لجنة التدقيق في تحقيق 

 التوكيدات لكل المتعاملين مع تلك الشركات.

  بعنوان:  Mat Zain, ( 2006 )دراسة  -1

"Internal Auditors Assessment Of Their Contribution to Fainancial Statement 

Audits: The Relation With Audit Committee and Internal Audit" 

لمعرفة حجم  ؛( شركة في ماليزيا23أجريت هذه الدراسة من خالل استبانة وزعت على )     

مع أفتراض وجود  داخليين ولجان التدقيق في تدقيق القوائم المالية،بين مساهمة المدققين ال العالقه

 ةنلجخصائص عالقة طردية بين تقييم مساهمة المدققين الداخليين في تدقيق القوائم المالية مع 

جد عالقه التدقيق، من مثل: الحجم والخبرات العملية والوقت المتاح واالستقاللية، حيث تبين أنه يو 

وضحت وجود عالقه طردية بين زيادة فعالية لجان التدقيق، ووحدات التدقيق أ كذلكطرديه بينهما، 

 الداخلي، مع تقييم مساهمة المدققين الداخليين في تدقيق القوائم الماليه.
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 :بعنوانPage & Spira, (2006)  دراسة: -3

"Risk Management The Reinvention Of Internal Control And The Changing Role 

Of Internal Audit". 

تناولت الدراسة طبيعة وظائف الرقابة الداخلية في ظل التحكم المؤسسي في إنجلترا، وركزت      

على أسلوب التنظيم الذاتي لإلجراءات، واستعرضت الدراسة التطورات في إعداد التقارير التي يجب 

والتي توفر الفرصة المناسبة لتحديد المخاطر المرتبطة بذلك، والدور الجديد للمدقق  ،صاح عنهااإلف

وتوصلت الدراسة إلى أن التقييم الذاتي للمخاطر الذي يمكن أن  ،الداخلي لتقليل حدة هذه المخاطر

أو تعريفها أوال ، ثم  ،يقوم به جهاز التدقيق الداخلي أو إدارة مستقلة للمخاطر يتطلب تحديد المخاطر

، وأوصت لمعرفة أسبابها وبناء على ذلك يتم وضع اإلجراءات المناسبة للسيطرة عليها ؛تحليلها

 .الدراسة بضرورة توفير نموذج لتطوير دور المدقق الداخلي في تحديد المخاطر والتعامل معها

 بعنوان: Zhang et al, ( 2007 )دراسة  - -1

" Audit Committee Quality , Auditor Independence , and Internal Control 

Weaknesses " 

اعتمدت هذه الدراسة على الشركات التي يوجد فيها نظام رقابة ضعيف، ومقارنتها بالشركات       

التي تمتلك نظام رقابة قوي ا من خالل تحديد حجم الشركة، وأدائها وطبيعة نشاطها؛ وذلك لمعرفة 

في خصائص لجان التدقيق ومدى ترابطها مع التدقيق الداخلي، ومدى اإلفصاح عن نقاط الضعف 

( شركات يوجد فيها أنظمة رقابة داخلية 111نظام الرقابة الداخلي أيضا، حيث تم أخذ عينة من )

 مختلفة المستوى .

أنه كلما كانت لجنة التدقيق تحتوي عدد قليل من الخبراء الماليين، فإن هذا  توصلت الدراسة إلىو  

يق يكون ناجما عن عدم أّن ضعف لجان التدق يؤدي إلى وجود نظام رقابي داخلي ضعيف، أي
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تكون عالقة ضعف أداء لجان  حيثتمثيل عدد كبير من األشخاص الماليين في هذه اللجان، 

 التدقيق طردية مع عدد األشخاص الماليين الذين يشاركون في هذه اللجان.

 بعنوان:Institute Of Internal  Auditors, (2011) دراسة   -5

" Internal  Auditing Role In Risk Management " 

 لجنة، وهي المنظمات دعم لجنة من كل بين بالتعاون إصدارها تم عمل رقةو  عن عبارة يه  

 بالرقابة يتعلق فيما المنظمات إلدارة الدعم تقديم بهدف المتحدة الواليات في ةيمؤسس طوعية

ارة الحوكمة وعمليات الداخلية  معهد و األمريكي الداخليين المدققين معهد وبين المخاطر، واد 

 التنفيذي المدير مساعدة هو الدراسة هذه من الرئيسي الهدف وكان، وااليرلندي البريطاني ققيندالم

 على المخاطر إدارة صعوبات مع والتعامل االستجابة على المنشأةفي  الداخلي التدقيق لقسم

 متطلبات تحقيق في الداخليين ققيندالم تساعد طرق عدة اقتراح تم حيث ككل، المنشأة مستوى

    .الداخلي للتدقيق المهنية الدولية معاييروفق ال واالستقاللية الموضوعية

اعتمدت هذه الدراسة على الدور الواجب القيام به، والوسائل المستخدمة لتفعيل أداء إدارة   

المخاطر، إذ استخدام الباحث في بيان دور المدقق الداخلي في تفعيل أداء إدارة من خال المخاطر 

دراسته المنهج الوصفي التحليلي القائم على جمع العينات الدراسية، ثم وصفها ثم تحليلها، وقد 

ُأعّدت استبانة ُوزعت في الواليات المتحدة وايرلندا وبريطانيا، وقد أظهرت نتائجها أّن هنالك دورا 

جود فهم سليم لمفهوم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة، مهما للمدققين الداخليين في إدارة المخاطر، وو 

وأوصت الدراسة بضرورة تطوير مهارة المدقق الداخلي لتمكينه من تقديم االستشارات والتوصيات 

دارتها.  بشأن تطوير المخاطر للمؤسسات المالية والمصرفية وا 

الدراسات السابقة الواردة أعاله  وتوظيفاتوفيما يلي جدول يوضح ملخص لعناوين وسنوات ونتائج 

 وكما يلي: 
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  حسب التطور التاريخي الدراسات السابقةوتوظيفات نتائج (: ملخص 1-2الجدول رقم )

 ةـالدراستوظيفات  ةـالدراس نتيجة الدراسـة عنوانو اسم الباحث وسنة 

Krishnan (2005) Audit 

Committee Quality And 

Internal Control: An 

Empirical Analysis 

وجود عالقة قوية بين جودة التدقيق الداخلي 
وفعالية نظام الرقابة الداخلية تختلف من شركة 

 .إلى أخرى وحسب طبيعة  أنشطتها

األطار تم أستخدام الدراسة في  -
النظري في المبحث الخاص في 

الداخلي وفي مبحث لجان  التدقيق
التدقيق لتحديد مهام وخصائص 

 لجان التدقيق.
Mat Zain ( 2006 ) Internal 

Auditors Assessment Of Their 

Contribution to Financial 

Statement Audits: The 

Relation With Audit 

committee and Internal Audit. 

ن وجود عالقه طردية بين زيادة فعالية لجا
التدقيق، ووحدات التدقيق الداخلي، مع تقييم 

داخليين في تدقيق القوائم مساهمة المدققين ال
 المالية.

تم أستخدام الدراسة في األطار  -
النظري في المبحث الخاص في 

 مبحثالالتدقيق الداخلي وفي 
لجان التدقيق لتحديد  الخاص في

 مهام وخصائص لجان التدقيق.

Page & Spira  (2006) Risk 

Management The Reinvention 

Of Internal Control And The 

Changing Role Of Internal 

Audit 

أن التقييم الذاتي للمخاطر الذي يمكن أن يقوم 

به جهاز التدقيق الداخلي أو إدارة مستقلة 

للمخاطر يتطلب تحديد المخاطر أو تعريفها 

وبناء على ذلك  أوال ، ثم تحليلها لمعرفة أسبابها

 يتم وضع اإلجراءات المناسبة للسيطرة عليها.

تم أستخدام الدراسة في األطار  -

النظري في المبحث الخاص في 

المخاطر وفي إدارة مفهوم ومهام 

 وآليات تفعيل التدقيق اإلجراءات

 إلدارة المخاطر.الداخلي 

 (2226السويطي )

تطوير أنموذج لدور لجان التدقيق في 

المساهمة العامة األردنية  الشركات

وتأثيرها في فاعلية واستقاللية التدقيق 

 الخارجي

يوجد لدى الشركات المساهمة العامة األردنية 

ولكن ال تتوافر لهذه اللجان  كافة لجان تدقيق،

بشكل عام المتطلبات األساسية لممارسة دورها 

بفاعلية، وليس لها تأثير مهم في فاعلية المدقق 

ال يوجد نموذج موحد و  ،واستقالليتهالخارجي 

لدور لجان التدقيق يمكن تطبيقه بحيث يالئم 

نما وجدت نماذج  جميع بيئات دول العالم، وا 

تم أستخدام الدراسة في األطار  -
في المبحث الخاص في النظري 

لجان نشأة لجان التدقيق لتحديد 
 .وأهميتها التدقيق
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متعددة لتجارب دولية تختلف باختالف 

الظروف البيئية واألنظمة االقتصادية 

 .واالجتماعية و السياسية والتشريعية

Zhang   ( 2007 ) Audit 

Committee Quality , Auditor 

Independence , and Internal 

Control Weaknesse . 

أّن ضعف لجان التدقيق يكون ناجما عن عدم 
تمثيل عدد كبير من األشخاص الماليين في 

وتكون عالقة ضعف أداء لجان هذه اللجان، 
التدقيق طردية مع عدد األشخاص الماليين 

 الذين يشاركون في هذه اللجان.

تم أستخدام الدراسة في األطار  -
النظري في المبحث الخاص في 
التدقيق الداخلي وفي مبحث لجان 
التدقيق لتحديد مهام وخصائص 

 لجان التدقيق.

 (2227البرغوثي وجمعة )
الداخلي في إدارة المخاطر في دور المدقق 

 المصارف التجارية األردنية

أن المدققين الداخليين يقومون بدورهم في إدارة 
المخاطر في المصارف األردنية بكفاءة، وكانت 

أفضل النتائج المتعلقة بالتعرف على أنشطة 
جراءات  الرقابة وتحديد وتقييم المخاطر وا 

 .االستجابة لها

الدراسة في األطار  تم أستخدام -
النظري في المبحث الخاص في 

وآليات تفعيل المخاطر وفي 
التدقيق الداخلي إلدارة المخاطر 

 .ومهام إدارة المخاطر

 (2228دحدوح )
دور لجنة المراجعة في تحسين كفاية نظم الرقابة 
 الداخلية وفعاليتها في الشركات: )دراسة ميدانية(

هنالك مجموعة من األنشطة تمارسها لجنة 

المراجعة، تؤدي إلى تحسين كفاية نظم الرقابة 

 الداخلية وفعاليتها .

تم أستخدام الدراسة في األطار  -

النظري في المبحث الخاص في 

لجان التدقيق المبحث الخاص في 

لتحديد مهام وخصائص ونشأة 

 لجان التدقيق.

 (2229المرعي )

ق في تحسين وظيفة دور لجنة التدقي

التدقيق الداخلي في شركات التأمين 

 األردنية: )دراسة ميدانية(

 

أن للجنة التدقيق دورا في تعزيز استقاللية 

التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية، 

وفي مراجعة أنشطة التدقيق الداخلي، وتتأكد 

من التزام التدقيق الداخلي بالسياسات والقرارات 

واألنظمة، وتساهم في تحسين خطة  اإلدارية

 عمل التدقيق الداخلي فيها.

تم أستخدام الدراسة في األطار  -

النظري في المبحث الخاص في 

لتحديد تعريف  التدقيق الداخلي

وفي  وتطور التدقيق الداخلي

المبحث الخاص في لجان التدقيق 

لتحديد مهام وخصائص لجان 

في المبحث الخاص و  التدقيق
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تقارير التدقيق الداخلي المعدة في 

علمية ومعايير  على أسس

 متعارف عليها.

تم أستخدام الدراسة في إعداد  -

 اإلستبانة

 (2229) أبوزريق، سويدان
 الداخلي التدقيق بمعايير االلتزام مدى

 األردنية الكهرباء شركات في الدولية

 شركات في العاملين الداخليين المدققيين أن

 بمعايير عام بشكل يلتزمون األردنية الكهرباء

 ولكن مرتفعة، بدرجة الدولية الداخلي التدقيق

 من كاف اهتمام وجود عدم ذلك من يستثنى

 من الثالث بالمعيار الداخليين المدققين قبل

 يتعلق الذي الدولية الداخلي التدقيق معايير

 والمعيار، الالزمة المهنية العناية وبذل، بالكفاءة

 جودة وضبط تحسين ببرنامج يتعلق الذي الرابع

 معوقات وجود تبين كما الداخلي، التدقيق عمل

 بمعايير الداخليين المدققين التزام دون تحول قد

 عدد انخفاض أهمها الدولية الداخلي التدقيق

 التدقيق، في مهنية شهادات على الحاصلين

 .الكفاءات الستقطاب المادية الحوافز وانخفاض

استخدام الدراسة في تم  -

المبحث المتعلق في قطاع الطاقة 

 شركات الكهرباءنبذة عن و 

 .األردنية

تم استخدام الدراسة في  -

المخاطر  المبحث المتعلق في 

دور التي تواجه شركات الكهرباء و 

إدارة  هذهالتدقيق الداخلي في 

 .المخاطر

تم أستخدام الدراسة في إعداد  -

 .اإلستبانة

الدراسة في صياغة  تم أستخدام -

 توصيات الدراسة.

 (2212تامر )
دور لجان المراجعة في تدعيم استقالل 

 الُمراجع الداخلي  في البنوك التجارية

 

ُتعّد البنوك التجارية مجاال  مالئما  لتشكيل  -2

لجان المراجعة الداخلية يعمل على زيادة تأكيد 

 مصداقية القوائم والتقارير المالية فيها.

وجود لجان المراجعة في البنوك التجارية  -1

تم أستخدام الدراسة في األطار  -

في المبحث الخاص في النظري 

مهام وخصائص تحديد نشأة و 

 لجان التدقيق.



62 

 

يعمل على تدعيم استقالل المدقق الداخلي، 

ويساعد في رفع كفاءة أداء دائرة المراجعة 

 الداخلية وفاعليتها.

تساعد لجان المراجعة مجلس اإلدارة في  -2

 تنفيذ مسؤولياته القانونية بكفاءه وفاعلية.

 (2212المومني  )
تقييم مدى التزام الشركات األردنية 

المساهمة بضوابط تشكيل لجان التدقيق 
 وآليات عملها لتعزيز حوكمة الشركات

أن لجان التدقيق ال تزال تفتقر الى االستقاللية 

 والفعالية الكاملة.

الدراسة في األطار  تم أستخدام -

النظري في المبحث الخاص في 

لجان التدقيق لتحديد نشأة وأهمية 

 ومهام وخصائص لجان التدقيق.

 (2212)، الحمايدة الشواورة
دور وحدات المراجعة الداخلية في تحسين كفاءة 
عمل لجان التدقيق المنبثقة عن مجالس اإلدارة في 

)دراسة الشركات المساهمة العامة األردنية: 
 ميدانية(

اإلطار  منها يتكون التي العناصر معظم أن

 ما إذا الداخلية المراجعة لوحدات المرجعي

 سوفف فعال بشكل وتنفيذها إدارتها أحسن

 عمل كفاءة وتحسين رفع إلى بالتبعية تؤدي

 لجان التدقيق.

 أستخدام الدراسة في األطار -

النظري في المبحث الخاص في 

لجان التدقيق لتحديد نشأة وأهمية 

 ومهام وخصائص لجان التدقيق .

تم أستخدام الدراسة في إعداد  -

 اإلستبانة

 (2211المدهون )
دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة 

المخاطر في المصارف العاملة في   قطاع 
 غزه

وجود وعي لدى المدقق الداخلي بأهمية دوره 

دراكه و في تفعيل إدارة المخاطر في البنوك،  ا 

همية وجود نظام محكم ألعمال التدقيق إل

الداخلي، يقوم بمراقبة نظام إدارة المخاطر، وأّن 

دور المدقق يتمثل بتقديم االستشارات 

طر وليس تحديد والتوصيات بشأن المخا

دارتها  .ب دعم استقالليتهويج، المخاطر وا 

تم استخدام الدراسة في  -

المبحث المتعلق في ماهية 

 ومفهوم  إدارة المخاطر.

تم أستخدام الدراسة في صياغة  -

 توصيات الدراسة.
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Institute Of Internal Auditors   

(4311) 

Internal  Auditing Role In 

Risk Management 

 

هنالك دورا مهما للمدققين الداخليين في إدارة 

المخاطر، ووجود فهم سليم لمفهوم إدارة 

 لمخاطر من قبل اإلدارة.ا

تم استخدام الدراسة في  -

المبحث المتعلق في ماهية 

 ومفهوم  إدارة المخاطر.

 

 (2211زريقات  )

أثر دليل الحاكمية المؤسسية الصادر عن 

تحسين جودة البنك المركزي األردني في 

 التدقيق الداخلي في البنوك األردنية

وجود دور هام لتعليمات دليل الحاكمية 
المؤسسية في تحسين جودة التدقيق الداخلي 

للبنوك األردنية، وذلك من خالل تأثير تعليمات 
هذا الدليل وبشكل مهم إحصائيا  في مكونات 

جودة التدقيق الداخلي المتمثلة في زيادة االلتزام 
بميثاق أخالقيات مهنة التدقيق الداخلي وزيادة 
االلتزام في معايير التدقيق الداخلي، وتطوير 

األداء المهني للمدقين الداخليين وتحسين 
 ممارسات وأساليب التدقيق.

أستخدام الدراسة في األطار  -

النظري في المبحث الخاص في 

التدقيق الداخلي لتحديد نشأة 

دقيق وأهمية ومهام وخصائص الت

الداخلي وفي المبحث الخاص في 

لجان التدقيق لتحديد نشأة وأهمية 

 ومهام وخصائص لجان التدقيق .

 (2211بجيرمي )ال
دور المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر: 

 دراسة ميدانية في المصارف السورية"

 

ال يوجد مساهمة فعالة لنشاط التدقيق  -

إدارة المخاطر سواء في  الداخلي في عملية

تحديد أو تقييم أو االستجابة للمخاطر في 

المصارف السورية العامة، ولكن يوجد اهتمام 

 بذلك في الخاصة.

يوجدعدم اهتمام من قبل المصارف العامة  -

والخاصة بأهمية حصول عامليها في قسم 

ي على الشهادات المهنية الدولية، التدقيق الداخل

في مجال للمدققين ريبية قلة الدورات التدو 

دارة المخاطر  .التدقيق الداخلي وا 

تم استخدام الدراسة في  -

المبحث المتعلق في ماهية 

 ومفهوم وأنواع  المخاطر.

تم أستخدام الدراسة في صياغة  -

 توصيات الدراسة.
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 حمدان، مشتهى، عواد
(2212) 

دور لجان التدقيق في استمرارية األرباح 

 جودتهًا"كدليل على 

وجود أثر إيجابي لعدد اجتماعات لجنة التدقيق 

في تحسين جودة األرباح، ووجود أثر سلبي 

لملكية أعضاء لجنة التدقيق ألسهم في 

الشركات التي يمثلونها على جودة األرباح، وال 

يوجد تأثير لباقي الخصائص)حجم اللجنة 

 واستقاللية األعضاء والخبرة المالية (.

الدراسة في األطار  أستخدام

النظري في المبحث الخاص في 

التدقيق الداخلي لتحديد نشأة 

وأهمية ومهام وخصائص التدقيق 

الداخلي وفي المبحث الخاص في 

لجان التدقيق لتحديد نشأة وأهمية 

 ومهام وخصائص لجان التدقيق .

 (2212رضوان )
إدارة المخاطر  أثر التدقيق الداخلي على
 لتدقيق الدولي  في ضوء معايير ا
 

أّن أداء المدقق الداخلي يتسم بالموضوعية 
والكفاءة المهنية، وأّن هنالك تعاونا بين قسم 
دارة المخاطر في مجال  التدقيق الداخلي وا 

تبادل المعلومات، وأّن التدقيق الداخلي ُيسهم 
 في تقويم أنظمة الرقابة الداخلية وتحسينها.

استخدام الدراسة في  تم -
المبحث المتعلق في ماهية وأنواع  
المخاطر وآليات تفعيل إدارة 

 .المخاطر 

 (2212الشرايري )
أثر الحاكمية على فاعلية التدقيق الداخلي 
في ظل مبادئ لجنة بازل المحدثة: دراسة 

 حالة البنوك التجارية في األردن

 وجود أثر للحاكمية في فاعلية التدقيق الداخلي
وبشكل عام في البنوك التجارية األردنية، وقد 
توصلت الدراسة إلى ضرورة توفير الدعم من 

قبل اإلدارة التنفيذية الستقاللية المدقق الداخلي، 
لى  مما يعزز مستوى فاعلية التدقيق الداخلي، وا 

ضرورة إشراكهم في دورات إدارية عليا، 
واالستعانة بخبراء ومستشارين لتطوير سياسات 

ظم ومبادئ لإلدارات التنفيذية، وأنه يجب ون
اختيار لجنة تدقيق من ذوي الخبرات والمعرفة 
وعلى اإلدارة العليا تبني الخطط اإلستراتيجية 
وبالتشارك مع التدقيق الداخلي كجزء أساسي 

 .1113في ضل مبادئ بازل المحدثة عام 

 تم أستخدام الدراسة في األطار -
النظري في المبحث الخاص في 

نشأة وأهمية لتحديد الداخلي التدقيق 

الداخلي  مهام وخصائص التدقيقو

في المبحث الخاص في لجان و
مهام نشأة وأهمية والتدقيق لتحديد 

 . وخصائص لجان التدقيق
تم أستخدام الدراسة في صياغة  -

 التوصيات
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 :ــة والدراسات السابقةالــدراسابه واالختالف بين هذه أوجه التش 2-5-1

وصف دور لجنة التدقيق، ومحددات التدقيق الداخلي   -كما مّر بنا –تناولت  تلك الدراسات      

ومعيقاته، والعوامل التي تؤثر في جودة التدقيق، ومدى التزام الشركات بمعايير التدقيق الداخلي 

لي في بعض القطاعات أو الشركات، وكيف المتعارف عليها، وكذلك بحثت في دور التدقيق الداخ

 بين التدقيق الداخلي أو لجان التدقيق وبين إدارة المخاطر. ةأّن هنالك عالق

 أوجه االختالف بين الدراسات السابقة وهذه الدراسة:

وذلك إلعطاء نتائج دقيقه بناء  على  ركزت الدراسة على شركات متشابهة في طبيعة أنشطتها؛ -2 

 متغيرات الدراسة.تحديد 

دارة المخاطر حتى إلربطت الدراسة بين جودة التدقيق الداخلي ودور اللجان في هذه الشركات  -1

 .الكهرباء  شركاتيستفاد منه في تضفي دورا عمليا 

تناولت الدراسة تفعيل دور التدقيق الداخلي في شركات الكهرباء األردنية إلدارة المخاطر من  -2

تدقيق على النقيض من الدراسات األخرى التي تناولت تحسن دور اللجان من خالل دعم لجان ال

، وسيتم تحديد الدراسات المتشابهة والمختلفة في الفصل الخامس من هذه خالل التدقيق الداخلي

 .الدراسة

 :عن الدراسات السابقة يميز هذه الــدراســــــــــةما  2-5-2

 تحديدفي أنها تهدف إلى  ،ةعن الدراسات السابقمن وجهة نظر الباحث هذه الدراسة  تتميز   

العالقة بين طرفي عملية التدقيق الداخلي في شركات الكهرباء األردنية، وتركز على السعي 

لتحسين فاعلية أداء وظيفة التدقيق الداخلي فيها من خالل لجان التدقيق، وُتسهم الدراسة الحالية في 

التي تشكل تحديا أمام عملية التدقيق في هذه الشركات، وخاصة أّن بعض  ةالفجو التعمق في تحليل 

شركات الكهرباء األردنية ذات صبغة خاصة وحكومية في الوقت نفسه، مما يتطلب خصوصية في 
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التقييم، إضافة إلى ما سبق ذكره من دور حيوي لهذه الشركات في رفد االقتصاد الوطني، وُتعّد هذه 

األولى التي تبحث في دور اللجان في شركات الكهرباء األردنية،  –حد علم الباحث  على-الدراسة 

وال يوجد دراسة سابقة تطرقت إلى ذلك، وهذا ما يؤكد أهمية البحث والتحليل لتحديد قدرة فاعلية 

أنظمتها الرقابيه الداخلية على تحسين أدائها لمواجهة المخاطر، وكذلك لالستفادة من الدراسة في 

 لقطاعات المشابهة، كما في قطاعي االتصاالت والمياه وغيرهما.ا

 قطاع الكهرباء في األردن: 6.2

عامال أساسيا في دفع و الطاقة الكهربائية عنصرا  حيويا في تحقيق التنمية الشاملة،  يعتبر قطاع    

 ،معيشة األفراد والمجتمعات ىمستو  بشكل كبير علىويؤثر القطاعات، جميع عملية اإلنتاجية في ال

 عن هذا القطاع في هذا المبحث. نبذة ذكر سيتم لذا

 :أهمية قطاع الكهرباء 1.6.2 

يساهم حيث قطاع الكهرباء في المملكة أهمية بالغة بالنسبة لالقتصاد الوطني،  يشكل دور      

لعاملين في شركات الكهرباء ا بلغ عددفقد  تكوين الناتج المحلي، ويوفر فرص العمل المباشرة، في

 تبلغ موجودات هذه الشركات حتى نهايةبينما  ،1121حتى نهاية عام  ( موظف ا2241األردنية )

المملكة في  قتصاديةاال ويلبي حاجة جميع النشاطات ( مليون دينار،2321ما يقارب ) نفسهعام ال

تقرير هيئة تنظيم قطاع ) أو االستخدام المنزلي ،الخدمي أو، سواء القطاع اإلنتاجي ،من الكهرباء

 .(2212الطاقة األردني، 

 ليحقق والدعم، والدراسة االهتمام منبمزيد  القطاع هذا يحظى أن البدضوء ماسبق فإنه وفي 

من شأنها أن  يرى الباحث أنه البد من إعداد الدراسات التيلذلك  ،المنشودة طموحاتالو  هدافاأل

لى كيفية تفعيل التي تهدف إو القطاع، ومنها هذه الدراسة في هذا  الشركات تعمل على تحسين عمل
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 معرفة المعوقات، من خالل هذا القطاعفي تحسين إدارة المخاطر من وتمكينه  ،التدقيق الداخلي

 لالزمة لتالفيها.ا والتوجيهات االقتراحات تقديمل التي تحول دون ذلك

 نبذه تاريخيه : 2.6.2

، عندما أنشأت مجموعة من رجال األعمال 2421بدأت صناعة الكهرباء في األردن في العام     

الشركة إلى  هذه تم تحويل 2412في العام، و شركة صغيرة لتوفير الطاقة الكهربائية لمدينة عمان

الكهرباء في عمان  نحت امتيازا  لتوليد وتوزيعمُ و شركة قابضة تسمى شركة الكهرباء األردنية، 

ليشمل  ،لخمسين سنة 2431تم تجديد عقد االمتياز لهذه الشركة في العام و  وضواحيها،

ت شركة ئأنش 2432وفي عام  المحافظات األربع في الجزء األوسط من األردن بما في ذلك عمان،

وزيع الطاقة للطاقة الكهربائية ذات ملكية خاصة تسمى شركة كهرباء محافظة إربد، وذلك لتوليد وت

من المستهلكين  % 12الكهربائية في الجزء الشمالي من البالد، وتقوم هذه الشركة بتزويد حوالي 

عن  المسئولةبالطاقة الكهربائية، أما في الجزء الجنوبي من البالد، فقد كانت البلديات المتعددة هي 

 2432منخفضة، وفي العام تزويد السكان بالكهرباء من خالل محركات الديزل ذات االعتمادية ال

اعتمادية عالية، حيث أنشأت الحكومة  ذيالحاجة إلى ضرورة توفير نظام كهربائي حديث  دعت

 اآلتية: األمور ليهاإأسندت  إذ سلطة الكهرباء األردنية، وفقا ألحكام قانون الكهرباء العام

 .توليد الطاقة الكهربائية عن طريق محطات توليد الطاقة الحديثة ذات االعتمادية العالية :أوال

 نقل الطاقة الكهربائية عن طريق خطوط الجهد العالي ذات االعتمادية العالية. :ثانيا

توزيع الطاقة الكهربائية في جميع المناطق التي ال تغطيها شركات التوزيع المملوكة للقطاع  :ثالثا

 .(شركة الكهرباء األردنية) لخاصا

لطاقة الكهربائية بحلول عام تنفيذ برنامج كهربة الريف لضمان تزويد جميع المواطنين با :رابعا

االسمية بمعدل سريع لتلبية الطلب وتوفير احتياطي  وبعد إنشاء سلطة الكهرباء نمت القدرة، 1111
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والحمل األقصى  ،ميغاواط 2214حوالي  وصل إجمالي القدرة االسمية التوليدية إلىحيث كاف، 

من  % 211نسبة تزويد السكان بالكهرباء شملت مايقارب ال ميغاواط، كما أنّ  1331 بلغللنظام 

ضافة إلى ذلك فإنّ  النظام الكهربائي األردني تم ربطه مع النظام الكهربائي في مصر  السكان،  وا 

حاالت خروج في في ساعات الذروة الفعلية و في مواجهة األحمال  كبيرساهم بشكل وهذا يوسوريا، 

 .(2212تقرير هيئة تنظيم قطاع الطاقة األردني،  ) الوحدات التوليدية من الخدمة

 في األردن : ةمراحل تطور قطاع الطاق 3.6.2

عن وجود نقص  تصادية  الناجمةقلديه العديد من القيود اال _كباقي الدول النامية_األردن  دّ عيُ    

دراكا ألهمية الطاقة الكهربائية في التنمية االجتماعية  حقيقي في الموارد الطبيعية، ومع ذلك وا 

قتصادية، فقد قامت الحكومة ببذل جهود كبيرة لضمان توفير إمداد آمن وموثوق للكهرباء، واال

مر قطاع الطاقة بأربع مراحل رئيسية  حيثقتصادية، وبأقل كلفة للمواطنين، ولمختلف القطاعات اال

  :هيو  يرهلتطو 

األسس  ريفتو بإنشاء جهة تنظيمية ذات استقاللية، و  للسماح( مرحلة تعديل قانون الكهرباء 2)

بعد إصدار قانون الكهرباء  هذه المرحلة تنفيذاالنتهاء من وقد تم  ،القانونية إلعادة هيكلة القطاع

               .2443( لسنة 21العام رقم )

للقطاع الخاص ، وذلك للسماح إلى ثالث شركات ( مرحلة إعادة هيكلة شركة الكهرباء الوطنية1)

 .2444تنفيذ هذه المرحلة في عام االنتهاء من وقد تم ، بالمشاركة في أعمال القطاع

اية وحم ،لتشجيع المنافسة العادلة في صناعة الكهرباء ،إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة ( مرحلة2)

نشاء إمنتجي وبائعي الطاقة الكهربائية، وقد تم تنفيذ هذه المرحلة من خالل و  حقوق المستهلكين

الذي  1111( لسنة 31وسن قانون الكهرباء المؤقت رقم ) ،1112هيئة تنظيم الطاقة في عام 

 يحدد مهام وصالحيات كل من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ووزارة الطاقة والثروة المعدنية .
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لغاء الدعم تدريجيا ، وذلك إلالكهربائية لجميع فئات المستهلكين  ةإعادة هيكلة التعرف ( مرحلة1)

تقليل الفقد بصورة تغطي تكاليف لو  ،تشجيع المحافظة على الطاقة وعدم هدرهالوالدعم البيني، و 

 تدريجيبشكل لشركات الكهرباء، ويتم تنفيذ هذه المرحلة  عادلر معدل عائد يتوفلو  ،التوصيل

 .(2212هيئة تنظيم قطاع الطاقة األردني،  )تقرير

 :في األردن شركات الكهرباء المساهمةنبذة عن  4.6.2

 التوليد ،إلعمال شركات الكهرباء وهي رئيسية يتضمن قطاع الكهرباء في األردن ثالثة نشاطات   

 :كاآلتيالشركات العاملة في القطاع حاليا   ويمكن تحديد ،النقل والتوزيعو 

هنالك ثالث شركات تعمل في نشاط التوزيع في المملكة : التوزيع نشاطفي  العاملة شركاتال -أ

 في الوقت الحالي وهي:

  المساهمة العامة المحدودة شركة الكهرباء األردنية -2

حيث منحت ، "تحت اسم "شركة كهرباء عمان 25/2/2421بدأت الشركة أعمالها بتاريخ    

إنارة شوارع عمان بالمصابيح الكهربائية، وكانت الشركة تقوم بتوليد وتوزيع الطاقة الشركة عطاء 

تم تغيير اسـم الشركة ليصبح " شركة  2415الكهربائية داخل حدود مدينة عمان، وفي عام 

ومنحت امتيازا  لمواجهـة المتطلبات المتنامية لمدينتي عمان والزرقاء، وتوسع ، الكهرباء األردنية "

، 2431م ، والسلط عا2432، وصويلح عام 2451تياز ليشمل مناطق وادي السير في عام االم

من  % 31في الوقت الراهن تقوم شركة الكهرباء األردنية بتزويد حوالي ، و 2421ومأدبا عام 

من خالل شراء الطاقة الكهربائية من شركة  إجمالي المستهلكين بالطاقة الكهربائية في األردن،

 .(2213التقرير السنوي لشركة الكهرباء األردنية،  ) وطنيةالكهرباء ال
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  :شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة -2

 ( لسنة11ألحكام قانون الشركات رقم )تأسست شركة توزيع الكهرباء المساهمة المحدودة وفقا      

التوزيع  القاضي بتأسيس شركة منفصلة عن شركة الكهرباء الوطنية، لتتولى نشاطو  2442

الكهربائي في مناطق التزويد التابعة لشركة الكهرباء الوطنية, وقيدت في سجل الشركات المساهمة 

تملك  ره عشرة ماليين دينارابرأسمال مقد (،225تحت رقم ) 2441شباط  21العامة بتاريخ 

اسمية (، مقسما  إلى أسهم متساوية بقيمة %15( وشركة الكهرباء الوطنية )%25الحكومة منه )

من حصة الحكومة من أسهم شركة توزيع  %211تم بيع  1/2/1111بتاريخ و دينار للسهم الواحد، 

، وبعدها باعت والتي تملكها شركة دبي كابيتال ،الكهرباء المساهمة العامة لشركة كهرباء المملكة

ع تغطي شركة توزي، 1121حصتها لمؤسسة الضمان االجتماعي في عام  شركة كهرباء المملكة

 الكهرباء المناطق الجغرافية التالية:

 : تشمل محافظات العقبة، معان، الطفيلة، الكرك .منطقة الجنوب

 .واألغوار  : تشمل منطقة وادي األردنمنطقة الوسط

السنوي  التقرير ) حتى الحدود العراقية الرويشدو  : تشمل منطقة األزرق، الصفاويالمنطقة الشرقية

 .(2213لشركة توزيع الكهرباء، 

  المحدودة ربد المساهمة العامةإشركة كهرباء محافظة  -3

سم اربد األهلية، وصدر قانون امتيازها بإسم شركة كهرباء اب 2452تأسست الشركة في عام    

، الذي بموجبه حصلت الشركة على حق توليد ونقل 2432شركة كهرباء لواء عجلون في العام 

ربد، المفرق، جرش، عجلون، إالتي تضم محافظات  لكامل منطقة االمتياز وتوزيع الطاقة الكهربائية

 .البلقاء وأجزاء من محافظة
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 يثح ،"ربد المساهمة العامةإشركة كهرباء محافظة "ليصبح  2432م تغيير اسم الشركة في عام ت 

 ( من مساحة%13ما نسبته ) تشكل والتي ²ف كمأل( 12تبلغ مساحة منطقة االمتياز حوالي )

من أسهم  %55.1بيع ما نسبته  من خاللتم خصخصة الشركة  1/2/1111بتاريخ و المملكة، 

حصتها لمؤسسة الضمان  شركة كهرباء المملكة، بعدها باعت كهرباء المملكة لى شركةإالشركة 

 .(2213أربد،  التقرير السنوي لشركة كهرباء ) 1121االجتماعي في عام 

 الطاقة الكهربائية: نقلات العاملة في نشاط شركال -ب

في  مسؤولة عن شبكة النقل والتزويد بالجملة، وتشغيل النظام الكهربائيفقط حدة اشركة و يوجد    

  : شركة الكهرباء الوطنية المملكة وهي

ت وفقا  لسياسة الحكومة الهادفة إلى تحسين كفاءة اإلنتاج من خالل تشجيع القطاع ئنشأُ لقد    

ستثمار في المشاريع اإلنمائية ومنها صناعة الكهرباء، فقد تم إصدار قانون االعلى الخاص 

وتم بموجبه تحويل سلطة الكهرباء األردنية إلى ، 2443( لسنة 21الكهرباء العام الجديد رقم )

وقد سميت بشركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة، وهي الخلف القانوني  ،عامة شركة مساهمة

العام والواقعي لسلطة الكهرباء األردنية، وأسهم هذه الشركة مملوكة بالكامل للحكومة، وفي عام 

وبموجبة تم إعادة هيكلة شركة ، 2444( لسنة 22تم إصدار قانون الكهرباء المعدل رقم )م 2444

        .كما تم ذكره سابقا   ء الوطنية )األم( بتقسيمها إلى ثالث شركات حسب النشاطالكهربا

 .(2213الوطنية،  التقرير السنوي لشركة الكهرباء)

يوجد في المملكة شركتان مساهمتان فقط تعمالن  :التوليد نشاطفي  العاملة الكهرباء شركات -ج

نتاج الطاقة الكهربائية وهما:  في نشاط توليد وا 
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 : شركة توليد الكهرباءالمركزية -1

المتخذ والقاضي  الوزراء تأسست شركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة وفقا  لقرار مجلس   

، لتتولى نشاط 2444مطلع العام  من بتأسيس شركة منفصلة عن شركة الكهرباء الوطنية اعتبارا  

تم  11/4/1112بتاريخ و الكهرباء الوطنية،  لشركة التوليد الكهربائي في مناطق التزويد التابعة

التي  من أسهم الشركة لشركة إنارة األردنية للطاقة، %51 اإلعالن عن بيع الحكومة األردنية لـ

 CCC ، وشركة%15، وشركة مالكوف الماليزية بنسبة %35بنسبة  تملكها شركة دبي كابيتال

مع الجهات المعنية لتنفيذ عملية التملك  ، وقد تم توقيع عشرة اتفاقيات 10%ومقرها أثينا بنسبة

التقرير السنوي  ) االتفاقياتهذه هو تاريخ استكمال بدء تنفيذ  22/21/1112تاريخ  دّ عويُ  الجديدة

 .(2213لشركة توليد الكهرباء، 

 : شركــة السمرا لتوليد الكهربـــاء -2

بموجب و   13/1/1112جلستــــه المنعقـــدة بتاريـــخ تنفيــذا  لقــــرار مجلـــس الــوزراء المتخــذ فــي    

تم تأسيس شركــة السمرا لتوليد الكهربـــاء كشركة  2442( لعام11أحكام قانون الشركات رقــم )

مساهمة خاصة مملوكة لحكومة المملكـة األردنيــة الهاشمية، لتتولى نشاط التوليد الكهربائي جنبا  

من خالل محطة توليد تم إنشاؤها في محافظة  الكهربـــاء المركزيــة،لى جنب مع شركـة توليد إ

التقرير السنوي لشركة السمرا لتوليد  ) برأســمال قيمته خمســون مليون دينار أردنيالزرقاء، و 

 .(2213الكهرباء، 

  المخاطر التي تواجه شركات الكهرباء األردنية المساهمة: 5.6.2

مالية تأثير الحوادث المتوقعة وغير المتوقعة عكسيا  في تحقيق أهداف تعرف المخاطر بأنها احت‘   

الشركة، لذا فإنة البد من دراسة كافة األحداث أو اإلجراءات أو العوامل التي قد تؤثر سلبا في 

أو فرعيا، وذلك من خالل بناء وتطوير  ،سواء أكان رئيسيا ،تحقيق كل هدف من أهداف الشركة
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، ولدى مراجعة الباحث لخطط دوائر التدقيق الداخلي تبين بأنها تقوم بعمل سجل لكافة المخاطر

يتم تقييمها وتحديد األثر المتعلق سجل لهذه المخاطر، تحدد فيه أيضا  طرق التعامل معها، بعد أن 

 .(2212تقرير هيئة تنظيم قطاع الطاقة األردني،  )ابها، ووضع ضوابط له

تصادي واالجتماعي دراسة لتوقعات مستقبل الطاقة في األردن لقد تناول تقرير المجلس االق   

هو من أهم المخاطر التي تواجه القطاع   أعدت من قبل جامعة هارفارد األمريكية، والتي بينت أنّ 

 السياسات المعمول بها في قطاع الطاقة في المملكة، حيث أضافت الدراسة أنّ كثرة التغيير في 

 لمخاطر التي تواجه قطاع الطاقة في المملكة، منها عدم وجود حوافزنوعا  من ا 13هناك أكثر من 

قطاع الطاقة، واالعتماد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، تشجيعية لدخول المستثمرين إلى 

والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ووجود خلل  ،ومحدودية المصادر الطبيعية، وضعف الخبرة

لضمان أمن الطاقة وجودة المنتج  ،والفنية للنهوض في قطاع الطاقةة في اإلجراءات اإلداري

والنهوض  ،ال بد من وجود شركات متخصصة في مجال الطاقة المتجددة تخدم التطورو والخدمة، 

تقرير هيئة الميثاق االقتصادي  ) بقطاع الطاقة، بعيدا  عن االحتكار وخدمة المصالح الشخصية

 .(2213األردني، 

 التي تواجه الشركات الكهرباء األردنية  ورد يرى الباحث أنه يمكن تقسيم المخاطر في ضوء ما  

 -إلى قسمين رئيسيين هما : من حيث مصدرها

 المخاطر الخارجية )العامة( : -2

هي تلك المخاطر التي تؤثر سلبا  في األهداف العامة لشركات الكهرباء األردنية، مثل النمو في 

قيمة االستثمار أو العائد على االستثمار، وتؤثر في بيئة عملها الداخلية أو الخارجية، وليس لهذه 

رات الحكومية الشركات دور مباشر في التخلص منها أواجتنابها، فعلى سبيل المثال ال الحصر القرا

أو المتجددة من الرياح أو الطاقة الشمسية أو الصخر  ،الخاصة بمنح تراخيص توفير الطاقة البديلة
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الزيتي في مواقع مختلفة في المملكة، بدون إعداد الدراسات الكافية عن التجهيزات الالزمة لتشغيل 

إلى المستهلكين، حيث يلزم لذلك وربط هذه البدائل على النظام الكهربائي إليصال التيار الكهربائي 

توفير محطات تحويل رئيسية بكلف اقتصادية باهظة تفوق اإلمكانات المتاحة لدى الشركة، 

ممايؤثر بشكل هائل في الموازنات التقديرية لشركة الكهرباء الوطنية، ومن جانب آخر يرى الباحث 

اط التوزيع أيضا، حيث إن االزدياد في أّن هنالك تأثيرا  لهذه القرارات على الشركات العاملة في نش

دعم هذه البدائل يفقد شركات التوزيع عددا كبيرا من كبار زبائنها، وهذا بدوره يؤثر سلبا  في حجم 

 مبيعات وأرباح هذه الشركات.

 كذلك تؤثر القرارات الحكومية في تعيين أعضاء لمجالس إدارات هذه الشركات من خارج    

األمان، ناهيك عن  د الخطط واالستراتيجيات التي تأخذ بهذه الشركات إلى برالقطاع سلبا على إعدا

التراجع في مستوى القرار اإلداري، وفي االحترافية في بناء موازنات هذه الشركات حسب أهدافها 

ومشاريعها، نتيجة لعدم اختصاص أعضاء مجالس اإلدارات، وما لذلك من انعكاسات سلبية على 

 في هذه الشركات.التطوير المنشود 

تحدث اختالالت جوهرية في ‘يرى الباحث أّن قرارات الحكومة في زيادة التعرفة الكهربائيةكذلك   

هيكلة التعرفة الكهربائية، ألنة يتم ربط كلفة بيع الطاقة بكلفة شرائها، أي أنه وبمعنى آخر يتزايد 

ة، مع انخفاض نسبي في العائد على حجم مبيعات هذه الشركات نتيجة قرارات رفع التعرفة الكهربائي

هذه المبيعات، حيث يرافق هذه الزيادة في التعرفة الكهربائية صعوبات وكلف إضافية لتحصيلها، 

ألن كلفة التحصيل تتناسب طرديا  مع قيمة التحصيالت من هذه المبيعات، وبالتالي يترتب على 

وزيع وبشكل مختلف حسب طبيعة االختالالت في هيكلة التعرفة خسارة تشغيلية لشركات الت

 . المستهلكين لدى الشركة
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ولعل من أهم المخاطر التي تواجه شركات الكهرباء األردنية، التعقيد المستمر في بيئة عمل هذه    

الشركات، وبحسب رأي الباحث فإن ذلك يحدث بسبب تضارب المصالح بين الشركات الهادفة لرفع 

بة المستهلكين المستمرة في تحسين جودة الخدمة، وضرورة االلتزام العائد على االستثمار لديها، ورغ

بتعليمات وأنظمة هيئة تنظيم قطاع الطاقة المرتبطة بفرض غرامات مالية في حالة التجاوز عنها، 

إضافة إلى اإلذعان لدور الهيئة في وضع محددات وضوابط على الموازنات التي تستخدمها هذه 

وتربط الهيئة مخصصات هذه الشركات بمقدار تحقيقها لألرقام المستهدفة الشركات لتحقيق أهدافها، 

 ي فرض قيود على أداء هذه الشركاتوغالبا  ما تتسبب ف، والمحددة من قبل الهيئة

 المخاطر الداخلية )الخاصة( : -2

ن هي تلك المخاطر التي تؤثر سلبا  على األهداف الوظائفية لشركات الكهرباء األردنية، ويمك   

 لهذه الشركات وضع إجراءات للتخلص منها أو اجتنابها أو تخفيض أثرها، وهي كما يلي :

وهي عدم االلتزام بمعايير جودة الخدمة وأحكام المخاطر المتعلقة باألهداف التشغيلية: -1

 ، وعدم الكفاءة في تحصيل الذمم.الفاقد الكهربائيرخصة المهن، وارتفاع نسبة 

مثل عدم توفر السيولة الكافية لتمويل العمليات،  المتعلقة باألهداف المالية: المخاطر -2

وعدم حماية األصول النقدية، وانخفاض األرباح لألنشطة غير األساسية، مثل تنفيذ المشاريع 

واالستثمارات وغيرها مما يؤثر سلبا في قدرة الشركة على المنافسة، كذلك زيادة المصاريف 

 مية غير المبررة، وانخفاض العائد السنوي على االستثمار.والغرامات الحكو 

هي عدم توفير قاعدة بيانات دقيقة لكافة  المخاطر المتعلقة بنظام التقارير والمعلومات: -3

الحركات المالية والمحاسبية واإلدارية ولبيانات المشتركين، تساعد في الحصول على التقارير 

قارير تقييم األداء، والتقارير اإلحصائية في الوقت المناسب، المالية، والفنية والتشغيلية، وت

 ويتسبب في بناء موازنات تقديرية غير دقيقة.
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هي المخاطر المتعلقة  المخاطر المتعلقة باألهداف التعاقدية والتنظيمية والقانونية: -4

أو اختراق وثائق رسمية أو انتحال الصفة الرسمية لبسمعة الشركة من خالل االستخدام السيئ 

تؤثر سلبا في عالقة الشركة مع بيئة عملها، حيث رضا العمالء، عدم المواقع االلكترونية، و 

نتيجة ضعف االلتزام بالعقود واالتفاقيات والقوانين واألنظمة المعمول بها، أو الفهم والتفسير 

 الخاطئين لنصوص العقود واالتفاقيات، ومخالفة قانون الضرائب.

هي ناتجة عن انخفاض  تتعلق بإدارة الشركة والدعم الفني واللوجستي: المخاطر التي -5

كفاءة وفعالية استخدام الموارد المالية والبشرية والقانونية والخدمات المساندة، واالستغالل 

الوظيفي، وعرض البيانات المالية بما يخدم اإلدارة العليا في الحصول على المكافآت والحوافز 

 المادية .

هنالك مخاطر  ه من خالل اإلطالع على نتائج الدراسات السابقة فإنيرى الباحث أنكذلك 

 ها إلى قسمين:يمكن تقسيمشركات و التواجه 

  ويمكن تحديد اسباب هذه المخاطر بما يلي: المخاطر المتعلقة في لجان التدقيق: -أ

توفير بيئة التي تمكنها من والصالحيات الكافية، فتقار لجان التدقيق إلى االستقاللية إ  -2

 تحسين مستوى الرقابة الداخلية في الشركة.  عمل مناسبة ل

عدم توفر الخصائص الالزمة ألعضاء لجان التدقيق، مثل الخبرة الكافية في أعمال  -1

دارة المخاطر، التدقيق واألعمال القانونية، ومعرفتهم في طبيعة عمل  ،ومعايير التدقيق وا 

ستراتيجيتها عدم الفالشركة، و  فعالية  مما يؤدي إلى ضعف فيهم العميق الهداف الشركة وا 

 .لجان التدقيقأدائها 

ية إلطالع اصحاب المصالح على أداء لجان في التقارير السنو  إيضاحات عدم نشر -2

 التدقيق لتقييمها.
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 عدم وجود دليل عمل ينظم عمل لجان التدقيق. -1

  ويمكن تحديد اسباب هذه المخاطر بما يلي: يق الداخلي: المخاطر المتعلقة في دوائر التدق -ب

 التدقيق الداخلي المتعارف عليها. معايير دم التزام المدققين الداخليين فيع -2

، نتيجة ضعف التدريب في مجال عدم توفر الكفاءة المهنية الالزمة لدى المدققين الداخليين -1

دارة المخاطر،  الشركات  وعدم استقطابوعدم القدرة على التقييم الذاتي للمخاطر التدقيق وا 

 كفاءات من حملة الشهادات المهنية.لل

 عدم توفر االستقاللية والصالحيات الكافية لدوائر التدقيق الداخلي . -2
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 إجراءاتها الفصل الثالث: طريقة الدراسة و

 منهجية الدراسة 3-1

 مجتمع الدراسة 3-2

 عينة الدراسة 3-3

 أداة الدراسة 3-4

 صدق أداة الدراسة 3-5

 ثبات أداة الدراسة  3-6

  المعالجة اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 3-7
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 لثالفصل الثا
جراءاتها طريقة الدراسة  وا 

  منهجية الدراسة 3-1
جراءاتها، مثل: أسلوب جمع         يحتوي هذا الفصل على وصف مفصل لطرق تنفيذ الدراسة وا 

إلداة الدراسة، وطرق جمع البيانات،  العينات، ووصف مجتمع العينة، وعينة الدراسة، ووصفا  

حيث استخدم الباحث المنهج  للتأكد من صدق وثبات أداة الدراسة، إتباعهاوالطريقة التي تم 

التحليل اإلحصائي الالزم الوصفي التحليلي، من خالل أخذ عينة بسيطة من مجتمع الدراسة إلجراء 

 .لبيانات هذه الدراسة

 مجتمع الدراسة 3-2
يتكون مجتمع الدراسة من ثالث فئات من العاملين في مجال التدقيق، والشؤون المالية لدى     

 ردنية المساهمة كاآلتي:شركات الكهرباء األ

( لجان تدقيق 1يوجد في شركات الكهرباء األردنية المساهمة ) فئة أعضاء لجان التدقيق: -أ

 . تاريخ إعداد الدراسةى حت ( عضوا  من أعضاء مجالس إداراتها21مكونة من )

مدير دائرة ( موظفا  بين 23يوجد في شركات الكهرباء )فئة موظفي دوائر التدقيق الداخلي :  -ب

 .تاريخ إعداد الدراسة ومدققين داخليين حتى ،التدقيق الداخلي، ورئيس قسم تدقيق

هذه الفئة على تشمل فئة محايدة من خارج الفئتين السابقتين وعلى تماس مباشر معها:   -ج

ورؤساء األقسام المالية  ماليين، من ينوب عنهم، ومدراء مدققين خارجيين، وعلى المدراء العامين أو

ورؤساء أقسام المراجعة الداخلية، وموظفين سابقين في دائرة التدقيق الداخلي،  ة،والحسابات العام

وقد قام الباحث بتحليل إجابات هذه الفئة على استبانة الدراسة ومقارنة نتائج التحليل مع نتائج 
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حه الحقا  في الفصل الرابع؛ وذلك للتحقق من تحليل إجابات الفئتين األولى والثانية، كما سيتم توضي

 الحيادية والموضوعية في إجابات المبحوثين. 

 عينة الدراسة  3-3

 ( كاألتي:51) اشتملت عينة هذه الدراسة على عينات قصديه من مجتمع الدراسة بلغ عددها   

تدقيق، البالغ ( عينات من أعضاء لجان 2اشتملت الدراسة على ) فئة أعضاء لجان التدقيق: -أ

 . ( من هذه الفئة%51( عضوا ، وتمثل العينة ما نسبته )21عددهم )

( عينة من موظفي دوائر 21اشتملت الدراسة على )فئة موظفي دوائر التدقيق الداخلي :  -ب

 .( من هذه الفئة%12( عضوا ، وتمثل العينة ما نسبته )23التدقيق الداخلي البالغ عددهم )

اشتملت الدراسة فئة محايدة من خارج الفئتين السابقتين وعلى تماس مباشر مع عملهما:   -ج

( تقريبا  %14( عينة من هذه الفئة التي ال يمكن حصر عددها، وتمثل العينة ما نسبته )25على )

 (.51من حجم عينة الدراسة الكلية والبالغ عدد أفرادها)

حسب ماهو موضح في الجدول الالحق، وتم استرداد ( استبانة 31حيث قام الباحث بتوزيع )   

(، وهذه النسبة مرتفعة، بينما لم %12( استبانة منها، وتشكل نسبة استرداد استبانات الدراسة )51)

( موظفين_ في 1( استبانات لعدة أسباب، منها وجود بعض الموظفين_ وعددهم )1يتم استرداد )

( 1ينة الدراسة بدون إجابتهم عن االستبانة، هنالك )( من أفراد ع1إجازات رسمية طويلة، سفر )

أسئلة االستبانة  رغم التردد على أماكن عملهم لعدة مرات ة الدراسة لم يقوموا باإلجابة عن من عين

 وذلك لعدم تفرغهم.
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 االستبانات الموزعة والمستردة والخاضعة للتحليل اإلحصائي لفئات الدراسة :( 1-3جدول رقم ) 

 الفئة
االستبانات 
 الموزعة

 االستبانات
 المستردة

االستبانات 
الخاضعة للتحليل 

 اإلحصائي

نسبة 
 االسترداد

 %78 7 7 9 أعضاء لجان التدقيق

 %91 32 32 33 موظفو دوائر التدقيق

 %83 15 15 18 الفئة المحايدة

 %87 52 52 62 المجموع

 المصدر : من إعداد الباحث                                                                   

ولتوضيح خصائص عينة الدراسة حسب البيانات الديموغرافية، مثل العمر، المؤهل العلمي، 

 التخصص، الخبرة العلمية، والشهادات المهنية فقد تم تصميم الجداول التالية :

 متغير الوظيفة حسب -1

 توزيع أفراد العينة حسب متغير الوظيفة: ( 2 – 3جدول )     

 النسبة المئوية العدد فئات المتغير

 %13.5 7 عضو لجنة تدقيق
 %9.6 5 مدير التدقيق الداخلي

 %48.2 25 مدقق داخلي

 %28.9 15 أخرى
 %122 52 المجموع

يالحظ من الجدول السابق أن غالبية أفراد العينة هم من الذين يشغلون وظيفة مدقق داخلي،      

تليها ( نسبة  إلى العدد الكلي ألفراد العينة، %11الوظيفة، وقد بلغت ) هذهحيث كانت أعلى نسبة ل
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مساعد  نائب مدير عام، ،مدقق خارجي ارنست ووينجالوظائف األخرى )من هم في  نسبة تمثيل

رئيس قسم ، موظفين سابقين في دائرة التدقيق الداخلي ،مدير مالي ،عام للشؤون المالية مدير

حيث  رئيس قسم اإلدارة النقدية والتقارير المالية، رئيس قسم الحسابات العامة( ،المراجعة الداخلية

انت أقل ك، بينما (%22.5)، تليها نسبة من هم في وظيفة عضو لجنة تدقيق (%11.4) بلغت

 إلى العدد الكلي ألفراد العينة. نسبة  (، %4.3وظيفة مدير دائرة التدقيق حيث بلغت )ل تمثيلنسبة 

 حسب متغير المؤهل العلمي -2
 توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي :( 3 – 3جدول )     

 النسبة المئوية العدد فئات المتغير

 %7.7 4 دكتوراه
 %23.2 12 ماجستير

 %2.2 - دبلوم دراسات عليا
 %69.3 36 بكالوريوس
 %122 52 المجموع

يبين الجدول السابق أن غالبية أفراد العينة هم من حملة درجة البكالوريوس، حيث بلغت نسبة     

( نسبة  إلى العدد الكلي ألفراد العينة، في حين كانت أقل نسبة هي من %34.2هذه الدرجة ) 

(، أي أنه لم يسجل أي حالة من أفرد العينة %1) ضمن حملة درجة دبلوم دراسات عليا بنسبة

حمل درجة دبلوم دراسات عليا، كذلك نستنج من الجدول أن مجموع نسبة الموظفين الذين يحملون ي

( من إجمالي أفراد العينة، %21.2شهادات الدراسات العليا ) الماجستير و الدكتوراه ( قد بلغ )

وهذه النسبة مرتفعة، وتدل على وجود كفاءات تحمل شهادات علمية )دراسات عليا( لدى شركات 

الكهرباء األردنية، مما يدل على ارتفاع المستوى العلمي لدى موظفي هذه الشركات، مما يدعم 

 كفاءة لجان التدقيق ودوائر التدقيق، وكفاءة األعمال الرقابية والمالية في الشركات.
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 حسب متغير التخصص العلمي -3
 العلمي التخصصتوزيع أفراد العينة حسب متغير : ( 4 – 3جدول )    

 النسبة المئوية العدد فئات المتغير

 %69.2 36 المحاسبة

 %7.7 4 العلوم المالية والمصرفية

 %1.9 1 االقتصاد

 %7.7 4 الهندسة

 %3.9 2 القانون

 %1.9 1 نظم المعلومات الحاسوبية

 %1.9 1 اإلحصاء

 %5.8 3 إدارة األعمال
 %122 52 المجموع

ُتظهر نتائج الجدول السابق أن أفراد العينة الذين يحملون تخصص المحاسبة شكلوا أعلى      

( من العدد الكلي ألفراد العينة، ويرى الباحث أن هنالك حرصا لدى هذه %34.1نسبة، وقد بلغت )

لمامهم  الشركات على توظيف خريجي تخصص المحاسبة للقيام بأعمال التدقيق، وذلك لمعرفتهم وا 

المتعمق أكثر من التخصصات األخرى في كيفية القيام بهذه األعمال من خالل بذل المهنية 

( من العدد الكلي ألفراد العينة، %22.1العالية، في حين شكلت باقي التخصصات ما نسبته )

حيث إن أغلبية أفراد هذه النسبة من الفئة األولى )أعضاء لجان التدقيق(، والذين غالبا  ما يكونون 

من غير حملة شهادات التخصصات المالية، وهذا يؤثر سلبا  في مهارة لجان التدقيق عند قيامهم 

بالمهام واألعمال المطلوبة منهم، نتيجة عدم وجود المعرفة الكافية بأعمال التدقيق إضافة إلى عدم 

 معرفتهم بطبيعة عمل هذه الشركات .
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 حسب متغير سنوات الخبرة العلمية -4
 ةيملتوزيع أفراد العينة حسب متغير سنوات الخبرة الع: ( 5 – 3جدول )     

 النسبة المئوية العدد فئات المتغير

 %26.9 14 سنوات 5أقل من 

 %28.9 15 سنوات 12 -5من 

 %19.2 12 سنة 15 -11من 

 %9.6 5 سنة 22 -16من 

 %13.5 7 سنة 22أكثر من 

 %1.9 1 ال يوجد

 %122 52 المجموع
( سنوات  21 -5بينت النتائج الواردة في الجدول السابق أن المستجيبين من ذوي الخبرة من)     

( من مجموع أفراد عينة الدراسة، تليها الفئة من ذوي %11.4شكلوا أعلى نسبة حيث بلغت ) 

( بنسبة 25 -22(، ثم تالها ذوو الخبرة من )%13.4( سنوات وبنسبة )5الخبرة أقل من)

( %55.1ن العدد الكلي ألفراد العينة، ويالحظ الباحث من خالل ذلك أن ما نسبته )( م24.1%)

( سنوات، وأن نسبة أفراد العينة الذين يمتلكون خبرة في 21من أفراد العينة يمتلكون خبرة أقل من )

( فقط، ويعّد الباحث أن هذه النسبة %11.1( سنة قد بلغت )21أعمال التدقيق أكثر من )

منخفضة، وتدل على عدم قدرة هذه الشركات على االحتفاظ بالخبرات العملية العالية بشكل كبير، 

وقد يعود ذلك لعدم توفير الحوافز المادية التي تضمن عدم مغادرة الخبرات العملية لهذه الشركات، 

ن المنطق أن ترتبط قدرة المدقق طرديا  مع عدد وهذا يؤثر سلبا  في كفاءة التدقيق، حيث إنه م

سنوات خبراته العملية، في حين أن فئة أفراد العينة الذين ال يملكون خبرة في أعمال التدقيق قد 

( فقط من مجموع أفراد عينة الدراسة، و يدل انخفاض هذه النسبة على %2.4بلغت نسبة تمثيلهم )
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م اختيارها للدراسة تمتلك خبرات عملية في مجال التدقيق، ( من العينة التي ت%41.2أن ما نسبته )

 تمكنها من اإلجابة عن االستبانة من واقع هذه الخبرة العملية وبشكل موضوعي ودقيق .

 حسب متغير الشهادات المهنية -5
 توزيع أفراد العينة حسب متغير الشهادات المهنية: ( 6 – 3جدول )     

 المئويةالنسبة  العدد فئات المتغير

 %13.5 7 الفئة التي تحمل شهادات مهنية

 %86.5 45 الفئة التي ال تحمل شهادات مهنية

 %122 52 المجموع
( فقط من مجموع أفراد عينة الدراسة يحملون شهادات %22.5حيث بينت النتائج أن نسبة )     

مهنية، وهذا يشير إلى عدم قدرة هذه الشركات على المحافظة على هذه الفئة أو استقطابها، والتي 

ة عادة  ما تعمل على زيادة االحترافية في أعمال التدقيق في هذه الشركات، في حين بلغت نسب

( وهذه النسبة مرتفعة نسبيا ، %13.5الذين ال يحملون شهادات مهنية في هذه الشركات ما نسبته )

وتدل على عدم وجود حرص لدى هذه الشركات على توظيف حملة الشهادات المهنية، وكذلك عدم 

ل تحفيز شركات الكهرباء األردنية للعاملين في هذا المجال على تطوير خبراتهم العلمية من خال

الحصول على الشهادات المهنية، وذلك لعدم توفير التمويل و المنح والحوافز المادية والتشجيعية 

لذلك، مما يلزم على هذه الشركات أن تعمل على تنمية مهارات وقدرات العاملين لديها في مجال 

جابي على التدقيق من خالل تحفيزهم على تطوير شهاداتهم المهنية والعلمية، لما لذلك من أثر إي

كفاءة أدائهم ويشير أيضا  إلى عدم وجود العدد الكافي من أعضاء لجان التدقيق في هذه الشركات 

 من الحاصلين على الشهادات المهنية. 
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 ( االستبانةأداة الدراسة )  3-4

 تم تصميم استبانة لهذه الدراسة بحيث تمثل فرضيات الدراسة،  وتحتوي على قسمين :     

: ويحتوي على المعلومات الديموغرافية للمستجيبين، واشتمل على الوظيفة، والمؤهل األولالقسم 

 العلمي، والتخصص، والخبرة العملية، والشهادات المهنية كما تم توضيحه سابقا .

( فقرة موزعه على ثالثة 11اشتمل هذا القسم على مجموعة من الفقرات بلغ عددها ) القسم الثاني:

 : مجاالت كاألتي

: كيف يمكن تفعيل دور التدقيق الداخلي للمساهمة في تخفيض المخاطر في شركات  المجال األول

 ( فقرة .21الكهرباء األردنية ؟ وقد بلغت عدد الفقرات على هذا المجال )

: كيف تعمل لجان التدقيق على تحسين كفاءة التدقيق الداخلي في شركات الكهرباء المجال الثاني

 ( فقرة .23األردنية؟ وقد بلغت عدد الفقرات على هذا المجال )

: ماهي المحددات التي تعيق مساهمة لجان التدقيق في تحسين كفاءة التدقيق المجال الثالث

  ..  ( فقرات21وقد بلغت عدد الفقرات على هذا المجال ) الداخلي في شركات الكهرباء األردنية؟

 مدى بعنوان (2229ابو زريق،  )ميشيل،االستعانة بكل من دراسات التالية، دراسة حيث تم حيث تم 

وكذلك تمت اإلستعانة  ،الكهرباءاألردنية شركات في الدولية الداخلي التدقيق بمعايير االلتزام

 كفاءة تحسين في الداخلية المراجعة وحدات دوربعنوان  (2211)الشواورة، الحمايدة، بدراسة 

    ،األردنية العامة الشركات المساهمة في اإلدارة مجالس عن المنبثقة التدقيق لجان عمل

لجنة التدقيق في تحسين وظيفة التدقيق  دور (2229 ،المرعي) وأيضا  تمت االستعانة بدراسة

 .الداخلي في شركات التأمين األردنية
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  ( االستبانةصدق أداة الدراسة )  5 -3

بعد تصميم االستبانة في شكلها األولي، تم عرضها على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة     

، ومن أعضاء الشرق األوسط والمعرفة في مجال الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة 

من و  الظاهري صدقال(، وذلك للتحقق من 1هيئة التدريس في جامعة مؤتة، انظر الملحق رقم )

وضوح فقرات االستبانة، وللتأكد من مدى سهولة فهمها من قبل المستجيبين، وكذلك التأكد من 

ومفاهيمها لضمان سالمة صياغتها اللغوية، وأيضا  التأكد من ترابط األفكار فيها  ألفاظهاسالمة 

 وبما يتناسب مع فرضيات الدراسة.

( محكمين، تم تعديل وحذف 21االستبانة على المحكمين البالغ عددهم ) ثالباح وبعد عرض  

ونقل بعض الفقرات، إلى أن وصلت االستبانة إلى صيغتها النهائية التي تضمنت األقسام التي تم 

 ( .2ذكرها سابقا ، وقد تم توزيعها على عينة الدراسة وفق ذلك، انظر الملحق رقم )

 ( االستبانة)  الدراسة ثبات أداة 6 -3

قيمة معامل ألفا الحتساب الدراسة باالعتماد على معادلة كرونباخ  أداةتم التحقق من ثبات     

كفاءة األول والمتعلق ببلغت قيمة معامل الثبات للمجال ، فقد الثبات لمجاالت الدراسة بشكل منفرد

دور لجان والمتعلق ب(، وللمجال الثاني %41.1) ( فقرة21والذي يحتوي على ) التدقيق الداخلي

لمحددات التي تعيق المتعلق با(، وللمجال الثالث %45.2) ( فقرة23والذي يحتوي على )التدقيق 

بلغت قيمة معامل  ، في حين(%42.1) ( فقرات21والذي يحتوي على ) مساهمة لجان التدقيق

 ،وتعد هذه النسب مرتفعة ،(%41) لكك لفقرات أداة الدراسةبشكل كلي الثبات لمجاالت الدراسة 

األداة، وكذلك على أن الدراسة تتمتع بثبات عالي بين فقرات  والمصداقية االتساقتوفر وتدل على 

بنسبة يمكن االعتماد عليها بشكل كبير، وهي نسب جيدة جدا  كونها أعلى من الحد األدنى للنسبة 
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والجدول التالي يوضح ، (,Sekaran 2223)حسب (%31) المعيارية المتعارف عليها والبالغة

 . ذلك

  تساق الداخليقيمة معامل الثبات )كرونباخ الفا( لل  جدول يوضح :(7 – 3جدول )

  
  

 الفقرات  المجاالت
قيمة معامل 

 الثبات
 1.411 21 -2 كفاءة التدقيق الداخلي
 1.452  23 -2 دور لجان التدقيق 

 1.421 21 -2 المحددات التي تعيق مساهمة لجان التدقيق
 2.922 كلي كلبشاالداة 

  المستخدمة في الدراسة المعالجة اإلحصائية 3-7

بعد القيام بتوزيع االستبانات وجمعها، أعتمد الباحث في تحليل بيانات هذه االستبانة على      

قد تم إجراء ف،  (SPSS) المعروف بـ Statistical Package For Social Sciencesبرنامج 

 -العمليات اإلحصائية التالية:

 : استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي -1

( من خالل نظام  (t-testإليجاد قيمة On SampleT-Test) )وذلك من خالل إجراء اختبار 

(SPSS)ومن ثم مقارنتها مع قيمتها الجدولية، بحيث إذا وقعت قيمة ،t-test)  المحسوبة ضمن )

( الجدولية، فسيتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية  (t-testدائرة القبول الخاصة بقيمة

 البديلة، والعكس صحيح من خالل احتساب ما يلي:

: حيث يعّد من المؤشرات األكثر أهمية لقياس النزعة المركزية، ويستخدم في  الوسط الحسابي -أ

الدراسات بشكل واسع، وسيتم استخدامه في هذه الدراسة لقياس متوسط إجابات فئات الدراسة عن 

(   2أسئلة االستبانة، وسيتم بناء على ذلك قبول أو رفض الفرضية عند متوسط فرضي مقداره )
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Test Value=3) ،) وهو يمثل الفئة الوسطى من تدرج ليكرت الخماسي الذي تم اعتماده عند

 تصميم هذه االستبانة للتحقق من صحة الفرضيات .

: ويستخدم لمعرفة درجة التشتت للقيم عن وسطها الحسابي، وتدل قيمته  االنحراف المعياري -ب

 على تقارب أو تباعد القيم عن بعضها البعض.

لك لوصف خصائص المعلومات ونتائج التحليل ومقارنتها لجعل فهم هذه : وذ النسب المئوية -ج

 النتائج أكثر سهولة .

وذلك لقياس مدى الثبات : (  Cronobachs Alphaكرونباخ الفا ) استخدام معامل -2

 .، ولقياس ثبات أداة الدراسة ومصداقيتهاالداخلي لفقرات االستبانة

الفروقات  تم استخدام هذا االختبار لفحص(: (One Way Anovaاختبار التباين األحادي  -3

ذات الداللة اإلحصائية في النتائج المتعلقة بنوع العمل ) فئة أعضاء لجان التدقيق وفئة موظفي 

 .دوائر التدقيق الداخلي، الفئة الثالثة من العاملين في الشؤون المالية في شركات الكهرباء األردنية(
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 نتائج الدراسة الفصل الرابع :

 المقدمة 4-1

 مقياس الدراسة 4-2

 اختبار فرضيات الدراسة 4-3

 تحليل التباين األحادي 4-4
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 الرابعالفصل 
 نتائج الدراسة

  المقدمة 4-1
يحتوي هذا الفصل عرضا  تفصيليا  لنتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة التي تم جمعها        

من خالل االستبانة التي تم تصميمها لهذه الغاية، وكذلك يحتوي على نتائج اختبار فرضيات 

قيق في الدراسة وفق األساليب اإلحصائية المالئمة التي تم ذكرها سابقا ؛ لبيان دور لجان التد

حيث استخدم الباحث  تحسين كفاءة التدقيق الداخلي إلدارة المخاطر في شركات الكهرباء األردنية،

التحليل المنهج الوصفي التحليلي، من خالل أخذ عينة بسيطة قصديه من مجتمع الدراسة إلجراء 

 .اإلحصائي الالزم لبيانات هذه الدراسة

 مقياس الدراسة 4-2
قياس ليكرت الخماسي لقياس إجابات العينة على جميع فقرات أداة الدراسة، تم االعتماد على م   

 "محايد"( درجات، واإلجابة 1) "موافق"( درجات، واإلجابة 5) "موافق بشدة"بحيث تأخذ اإلجابة 

تأخذ درجة  "غير موافق بشدة"( درجة، واإلجابة 1تأخذ ) "غير موافق"( درجات، واإلجابة 2)

واحدة، وبناء  على ذلك سيتم التعامل مع قيم المتوسطات الحسابية التي وصلت إليها الدراسة على 

     النحو التالي :

 تحديد درجات المتوسط الحسابي: ( 1-4جدول رقم )  

 درجة التقدير المتوسط الحسابي

 منخفضة 2.39 -1.22
 متوسطة 3.79 -2.4
 مرتفعة 5.22 -3.8
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(، حيث سيتم االعتماد عليه في اتخاذ 2لقد تم االعتماد على وسط حسابي فرضي مقداره )    

القرار حول قبول أو رفض الفرضية، حيث سيتم قبول الفرضية البديلة في حالة أن تكون قيمة 

المتوسط الحسابي تساوي أو أكبر من الوسط الفرضي، أما إذا كانت قيمة الوسط الحسابي أقل من 

 الوسط الفرضي فسيتم أخذ الفرضية العدمية.  قيمة

من خالل إدخال بيانات استبانات الدراسة وتحليلها، ظهرت  :اختبار فرضيات الدراسة 4-3
ال توجد عالقة بين  (:(H01 الفرضية األولىالختبار صحة  الثانيالنتائج التي تخص المجال 

ظهرت  في شركات الكهرباء األردنية،دور لجان التدقيق وبين تحسين كفاءة التدقيق الداخلي 
 نتائج التحليل كما هو في الجدول التالي :

( إلجابات أفراد عينة الدراسة tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و): (2-4جدول)
للتعرف على العالقة بين دور لجان التدقيق وبين تحسين كفاءة التدقيق الداخلي في شركات 

 الكهرباء األردنية
 
المتوسط  الفقرة الرتبة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 tداللة  tقيمة  المعياري

 درجة
 تقدير
 التأثير

2 2 

تعمل لجنة التدقيق على وجود هيكل تنظيمي 
للشركة يضمن االستقاللية و الحياد والموضوعية 
لدائرة التدقيق الداخلي من خالل ربطة بأعلى 

 درجات السلم التنظيمي

 مرتفعة 0.000 9.613 0.952 4.27

تحدد لجنة التدقيق الشروط التي يجب توافرها في  1 1
 مرتفعة 0.000 8.657 0.913 4.10 مدير دائرة التدقيق وتقوم بدور رئيسي في تعيينه

21 2 
تتأكد لجنة التدقيق من وجود ميثاق أو دليل عمل 
يبين التعليمات والسياسات واإلجراءات الالزمة 

 الداخليينإلرشاد المدققين 
 مرتفعة 0.000 9.033 0.860 4.08

22 1 
تطلع لجنة التدقيق مجلس اإلدارة على مالحظات ‘

وتوصيات دائرة التدقيق الداخلي التخاذ اإلجراء 
 الالزم حيالها

 مرتفعة 0.000 9.182 0.816 4.04

21 5 
تتابع لجنة التدقيق استجابة اإلدارة التنفيذية 

الداخلي التخاذ لمالحظات دائرة التدقيق 
 اإلجراءات التصحيحية المناسبة

 مرتفعة 0.000 7.248 0.938 3.94
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4 3 

تطلع لجنة التدقيق على خطط وبرامج وسياسات 
العمل الزمنية لدائرة التدقيق الداخلي وتحدد مدى 
توافقها مع القوانين واألنظمة والقرارات اإلدارية 

 المعمول بها

 مرتفعة 0.000 6.741 0.864 3.81

21 2 
تبحث لجنة التدقيق مع المدقق الداخلي مستوى 
المخاطر وحاالت الغش الجوهرية التي تكتشف 

 أثناء عملية التدقيق وكيفية معالجتها
 متوسطة 0.000 5.933 0.888 3.73

تدعم لجنة التدقيق رأي المدقق الداخلي إذا كان  1 1
 0.000 5.384 0.901 3.67 صحيح ويخالف رأي اإلدارة

 
 متوسطة

 

25 4 
تطلب لجنة التدقيق من دائرة التدقيق الداخلي 
تقديم مبررات موضوعية في حالة تأخرها في تنفيذ 

 برامج أو خطط عملها
 متوسطة 0.000 4.977 0.947 3.65

23 21 
تؤكد لجنة التدقيق على تحمل اإلدارة المسؤولية 
عن إخفاء أي معلومات الزمة ألداء مهام دائرة 

 الداخلي.التدقيق 
 متوسطة 0.000 5.080 0.846 3.60

5 22 
تعمل لجنة التدقيق على توفير كادر في دائرة 
التدقيق الداخلي يمتلك المهارات العلمية والعملية 

 العالية
 متوسطة 0.000 4.173 0.997 3.58

1 21 
تساهم لجنة التدقيق في توفير االحتياجات  

والتسهيالت الالزمة، لتمكين المدقق  والوسائل
 الداخلي من القيام بمهمته دون معوقات

 متوسطة 0.000 4.258 0.977 3.58

تتأكد لجنة التدقيق من التزام موظفي دائرة التدقيق  22 2
 متوسطة 0.004 2.986 0.975 3.40 الداخلي بأخالقيات المهنة وسلوكيات العمل

2 21 
تتأكد لجنة التدقيق من وجود برنامج تدريب 
دارة المخاطر للمدققين  متخصص في تقييم وا 

 الداخليين، لتحسين قدراتهم المهنية
 متوسطة 0.013 2.559 1.030 3.37

تعمل لجنة التدقيق على تطوير فعالية أنظمة  25 22
 متوسطة 0.019 2.431 1.027 3.35 التدقيق المحوسبة

تقوم لجنة التدقيق بتقييم قدرات العاملين في دائرة  23 3
 متوسطة 0.802 0.252- 1.102 2.96 وفق ذلكبشكل دوري وتحفزهم مادياالتدقيق 

 متوسطة 0.000 6.980 0.717 3.69 المتوسط العام  
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(، حيث بلغ 1.12-1.43يتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية تراوحت ما بين )   

( وبدرجة تقدير متوسطة، وبلغ أعلى متوسط حسابي 2.34المتوسط العام إلجابات المبحوثين )

تعمل لجنة التدقيق على وجود هيكل تنظيمي للشركة يضمن ( التي تنص على )2للفقرة رقم )

من خالل ربطه بأعلى درجات السلم  ،حياد والموضوعية لدائرة الدقيق الداخلياالستقاللية وال

( وبدرجة تقدير مرتفعة، وأن أدنى متوسط حسابي كان 1.12بمتوسط حسابي بلغ ) التنظيمي(

) تقوم لجنة التدقيق بتقييم قدرات العاملين في دائرة التدقيق ( التي تنص على 3للفقرة رقم )

 ( وبدرجة تأثير متوسطة،1.43بمتوسط حسابي ) تحفزهم ماديا وفق ذلك(الداخلي بشكل دوري و 

( وجميع قيم 3.411( على فقرات المجال ككل بلغت )tكما يتضح من الجدول السابق أن قيمة )

(t( المحسوبة دالة إحصائيا عند مستوى داللة )α≤1.1( باستثناء الفقرة رقم )حيث بلغت قيمة 3 )

(t( المحسوبة )وه1.151 )( ي غير معنوية عند مستوى داللةα≤1.15.) 

وبشكل عام كانت المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة لجميع الفقرات أعلى من المتوسط  

(، مما يشير إلى أن تقييم المستجيبين لهذه الفقرات كان إيجابيا وأن Test Value= 3الفرضي)

هناك عالقة بين دور لجان التدقيق وبين تحسين كفاءة التدقيق الداخلي في شركات الكهرباء 

 األردنية. 

بصورتها العدمية، ونقبل الفرضية البديلة التي تنص بصورتها العدمية، ونقبل الفرضية البديلة التي تنص   األولىاألولىتقدم نرفض فرضية الدراسة تقدم نرفض فرضية الدراسة مما مما 

بين دور لجان التدقيق وبين تحسين كفاءة التدقيق الداخلي في شركات بين دور لجان التدقيق وبين تحسين كفاءة التدقيق الداخلي في شركات   على وجود عالقةعلى وجود عالقة

 وأن درجة تقدير هذه العالقة متوسطة حسب نتائج التحليل لهذه الفرضية. الكهرباء األردنية،الكهرباء األردنية،
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الفرضية  صحة الختبار األولكذلك من خالل تحليل استجابات المبحوثين لفقرات المجال 

عالقة بين كفاءة التدقيق الداخلي وبين قدرة شركات الكهرباء األردنية ال توجد  : ( (H02الثانية

 ، كما في الجدول التالي:على إدارة المخاطر

( إلجابات أفراد عينة الدراسة tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و) :(3-4جدول)
الكهرباء األردنية على إدارة للتعرف على العالقة بين كفاءة التدقيق الداخلي وبين قدرة شركات 

 المخاطر

رقم
ال

رتبة 
ال

 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 tداللة  tقيمة  المعياري

 درجة
 تقدير
 التأثير

6 1 
تهتم دائرة التدقيق الداخلي في األنشطة األكثر 

 تعرضا للخطر في الشركة
 مرتفعة 0.000 11.265 0.776 4.21

5 2 
تتابع دائرة التدقيق الداخلي مع اإلدارة التنفيذية 

اإلجراءات المتخذة لمعالجة المخاطر التي 
 هرتظ

 مرتفعة 0.000 9.306 0.894 4.15

9 3 

تقدم دائرة التدقيق الداخلي تقارير دورية للجنة 
التدقيق، تتضمن نتائج تقيم المخاطر، ومدى 
كفاءة وفعالية الضوابط الموضوعة لمواجهة 

 المخاطر

 مرتفعة 0.000 10.61 0.758 4.12

2 4 
تحدد دائرة التدقيق الداخلي مستويات الخطر 
المقبولة وفق أسس واضحة، وبالتنسيق مع 

 المستويات اإلدارية
4.04 0.791 9.465 0.000 

 
 ةمرتفع
 

7 5 
تتأكد دائرة التدقيق الداخلي وبشكل دوري من أن 

األصول هنالك تحسن مستمر لوسائل حماية 
 وأنظمة الرقابة الداخلية

 مرتفعة 0.000 10.979 0.657 4.00

14 6 

تنشر دائرة التدقيق الداخلي ثقافة ايجابية من 
خالل ممارستها لعملها حول مدى أهمية دورها 

الوقائي لتخفيض المخاطر وأن دورها ليس تصيد 
 ألخطاءا

 مرتفعة 0.000 7.545 0.882 3.92

8 7 
حلول المناسبة الداخلي ال تقدم دائرة التدقيق
 مرتفعة 0.000 8.415 0.758 3.88 المخاطر إدارة في، لمساعدتها لإلدارة التنفيذية

  0.000 6.922 0.922 3.88تهتم دائرة التدقيق الداخلي بالمخاطر التي تشير  8 10
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 مرتفعة إليها تحفظات ومالحظات المدقق الخارجي
 

1 9 
المهنية الخاصة في يتم االعتماد على المعايير 

(، إلعداد IIAإدارة المخاطر والصادرة عن )
 خطة عمل شاملة لدائرة التدقيق الداخلي

 مرتفعة 0.000 6.714 0.929 3.87

3 10 
تقوم دائرة التدقيق الداخلي بتحدد وتقييم المخاطر 

التي تواجه أنشطة عمل الشركة في الوقت 
 المناسب

 مرتفعة 0.000 6.663 0.916 3.85

22 11 
تضمن دائرة التدقيق الداخلي وصول المعلومات 
عن المخاطر لمتخذي القرار في الوقت المناسب 

 لمعالجتها
 متوسطة 0.000 5.665 0.857 3.67

21 12 
تقدم دائرة التدقيق الداخلي االقتراحات واإلرشادات 

الالزمة لتحسين وتطوير فعالية كافة الدوائر 
 واألقسام العاملة في الشركة

 متوسطة 0.000 5.600 0.817 3.63

1 13 
تعد دائرة التدقيق الداخلي إستراتيجية للتنبوء في 

المخاطر المستقبلية المتصلة بأنشطة عمل 
 الشركة  قبل حدوثها

 متوسطة 0.000 3.776 0.918 3.48

22 21 
تعمل دائرة التدقيق الداخلي لقاءات مع العاملين 

التشغيلية المتعلقة في الشركة لتوضيح المخاطر 
 بكل نشاط وبشكل منفصل

 متوسطة 0.322 1.00 0.971 3.13

 مرتفعة 2.222 10.023 .6290 3.85 المتوسط العام  

   

(، 1.12-2.22يتضح من معطيات الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية تراوحت ما بين ) 

(، وهي قيمة مرتفعة قياسا  للوسط الفرضي 2.15) في حين بلغ المتوسط العام إلجابات المبحوثين

تهتم دائرة التدقيق الداخلي في ( والتي تنص على )3وبلغ أعلى متوسط حسابي للفقرة رقم )

(، وأن أدنى متوسط 1.12( بمتوسط حسابي بلغ )األنشطة األكثر تعرضا للخطر في الشركة

التدقيق الداخلي لقاءات مع العاملين  تعمل دائرة ) ( التي تنص على22حسابي كان للفقرة رقم )
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( بمتوسط حسابي في الشركة لتوضيح المخاطر التشغيلية المتعلقة بكل نشاط وبشكل منفصل

 (.Test Value= 3(، وبشكل عام كانت جميع الفقرات أعلى من المتوسط الفرضي )2.22)

( وجميع 21.112بلغت )( على فقرات المجال ككل tكما يتضح من الجدول السابق أن قيمة )   

(، وهي معنوية عند مستوى داللة α  =1.111( المحسوبة دالة إحصائيا عند مستوى داللة )tقيم )

(α≤1.12( باستثناء الفقرة رقم )(، حيث بلغت قيمة )22t( المحسوبة )وهي غير معنوية 2.111 )

عينة كانت أكبر من (، وأن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد الα≤1.12عند مستوى داللة )

(، مما يشير إلى أن تقييم المستجيبين لهذه الفقرات كان Test Value=3المتوسط الفرضي )

إيجابيا وأن هناك عالقة بين كفاءة التدقيق الداخلي وبين قدرة شركات الكهرباء األردنية على إدارة 

 المخاطر. 

للدراسة بصورتها العدمية، ونقبل الفرضية البديلة التي تنص  الثانيةمما تقدم نرفض الفرضية   

على أنه : يوجد عالقة بين كفاءة التدقيق الداخلي وبين قدرة شركات الكهرباء األردنية على إدارة 

 المخاطر، وأن درجة تقدير هذه العالقة مرتفعه حسب نتائج التحليل لهذه الفرضية. 

الدراسة وتحليلها، ظهرت النتائج التي تخص المجال الثالث  كذلك بعد إدخال بيانات استبانات  

ال توجد عالقة  بين المحددات التي تعيق  مساهمة ال توجد عالقة  بين المحددات التي تعيق  مساهمة   (:(H03 الختبار صحة الفرضية الثالثة

لجان التدقيق في تحسين كفاءة التدقيق الداخلي وبين القدرة على إدارة المخاطر في شركات لجان التدقيق في تحسين كفاءة التدقيق الداخلي وبين القدرة على إدارة المخاطر في شركات 

 التالي:، كما في الجدول الكهرباء األردنيةالكهرباء األردنية
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( إلجابات أفراد عينة الدراسة ( إلجابات أفراد عينة الدراسة ttالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و): (4-4جدول)
للتعرف على العالقة بين المحددات التي تعيق  مساهمة لجان التدقيق في تحسين كفاءة للتعرف على العالقة بين المحددات التي تعيق  مساهمة لجان التدقيق في تحسين كفاءة 

 .التدقيق الداخلي إلدارة المخاطر في شركات الكهرباء األردنيةالتدقيق الداخلي إلدارة المخاطر في شركات الكهرباء األردنية
 
الر
  الفقرةالفقرة الرتبة قم

المتوس
ط 
الحسا
 بي

االنحراف 
 تقدير درجة tداللة  tقيمة  المعياري

 التأثير

زيادة حجم العمل المراد تدقيقه حسب الخطة زيادة حجم العمل المراد تدقيقه حسب الخطة  2 4
 متوسطة  000000..00  770044..55  999977..00  7799..33  المحددة قياسا لعدد موظفي دائرة التدقيق الداخليالمحددة قياسا لعدد موظفي دائرة التدقيق الداخلي

انخفاض الحوافز المادية المقدمة الستقطاب انخفاض الحوافز المادية المقدمة الستقطاب  1 21
 متوسطة  000000..00  229988..44  119944..11  7711..33  لدائرة التدقيق الداخليلدائرة التدقيق الداخليالكفاءات الالزمة الكفاءات الالزمة 

2 2 

عدم وجود الزام قانوني للشركات األردنية لتوفر عدم وجود الزام قانوني للشركات األردنية لتوفر 
مؤهالت علمية و شهادات مهنية في مجال مؤهالت علمية و شهادات مهنية في مجال 
التدقيق لدى أعضاء لجنة التدقيق تتناسب مع التدقيق لدى أعضاء لجنة التدقيق تتناسب مع 

  أهمية وواجبات اللجنةأهمية وواجبات اللجنة

 متوسطة  000044..00  001144..33  333355..11  5566..33

1 1 
عدم توفر المعرفة الكافية لدى أعضاء لجنة عدم توفر المعرفة الكافية لدى أعضاء لجنة 
التدقيق بطبيعة أعمال الشركة  نتيجة الختالف التدقيق بطبيعة أعمال الشركة  نتيجة الختالف 

  خبراتهم عن نشاط عمل المنشأةخبراتهم عن نشاط عمل المنشأة
 متوسطة  220088..00  227766..11  441122..11  2255..33

1 5 
عدم وجود حوافز تشجيعية ألعضاء لجنة عدم وجود حوافز تشجيعية ألعضاء لجنة 
التدقيق، تنعكس على مدى االهتمام المبذول التدقيق، تنعكس على مدى االهتمام المبذول 

  لتطوير عمل دائرة التدقيق الداخليلتطوير عمل دائرة التدقيق الداخلي
 متوسطة  113355..00  551199..11  009966..11  2233..33

1 3 
التغيير المستمر ألعضاء لجنة التدقيق ال يعطي التغيير المستمر ألعضاء لجنة التدقيق ال يعطي 
الفرصة الكافية لوضع الخطط وبرامج العمل الفرصة الكافية لوضع الخطط وبرامج العمل 

  الالزمة لتطوير عمل دائرة التدقيقالالزمة لتطوير عمل دائرة التدقيق
 متوسطة  773333..00  334433..00  221111..11  0066..33

2 2 

التدقيق نتيجة عدم التدقيق نتيجة عدم   قلة عدد اجتماعات  لجنةقلة عدد اجتماعات  لجنة
تفرغ أو ارتباط أعضائها بأعمال أخرى خارج تفرغ أو ارتباط أعضائها بأعمال أخرى خارج 
نطاق عمل الشركة،  يضعف من قيامها بدورها نطاق عمل الشركة،  يضعف من قيامها بدورها 

  في متابعة أعمال دائرة التدقيق الداخليفي متابعة أعمال دائرة التدقيق الداخلي

22..9922  11..221188  
--

 متوسطة  665511..00  445555..00

3 1 
التدقيق مع التدقيق مع   وجود مصالح خاصة ألعضاء  لجنةوجود مصالح خاصة ألعضاء  لجنة

اإلدارة التنفيذية، ينتج عنها مجاملة اإلدارة على اإلدارة التنفيذية، ينتج عنها مجاملة اإلدارة على 
ن كان صحيحا ن كان صحيحاحساب رأي المدقق الداخلي وا    حساب رأي المدقق الداخلي وا 

22..7777  11..113311  
--

11..447711  00..114477  

 
 متوسطة
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2 4 
عدم وجود دليل عمل للجنة التدقيق يحدد عدم وجود دليل عمل للجنة التدقيق يحدد 
مسؤولياتها  ومهامها وصالحياتها، ويلزم اللجنة مسؤولياتها  ومهامها وصالحياتها، ويلزم اللجنة 

  لتحسين عمل دائرة التدقيق الداخليلتحسين عمل دائرة التدقيق الداخلي
22..6655  11..118866  --

22..110044  
 متوسطة  004400..00

5 21 
مركز لجنة التدقيق في الهيكل التنظيمي للشركة مركز لجنة التدقيق في الهيكل التنظيمي للشركة 
ال يعطيها الصالحيات الكافية التي تمكنها من ال يعطيها الصالحيات الكافية التي تمكنها من 
  توفير وسائل الدعم الالزمة لعمل المدقق الداخليتوفير وسائل الدعم الالزمة لعمل المدقق الداخلي

22..4488  11..112299  
--

33..331177  
 متوسطة  000022..00

 متوسطة 0.262 1.133 0.906 3.14 المتوسط العام  

 
(، 2.24-1.11يتضح من معطيات الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية تراوحت ما بين )

( 4(، حيث بلغ أعلى متوسط حسابي للفقرة رقم )2.21وبلغ المتوسط العام إلجابات المبحوثين )

)زيادة حجم العمل المراد تدقيقه حسب الخطة المحددة قياسا لعدد موظفي دائرة والتي تنص على 

ن أدنى متوسط حسابي كان للفقرة رقم )2.24بمتوسط حسابي بلغ ) الداخلي( التدقيق ( 5(، وا 

)مركز لجنة التدقيق في الهيكل التنظيمي للشركة ال يعطيها الصالحية الكافية والتي تنص على 

(، 1.11بمتوسط حسابي ) التي تمكنها من توفير وسائل الدعم الالزمة لعمل المدقق الداخلي(

        ( أعلى من المتوسط الفرضي1، 1، 1، 2، 21، 4نت بعض الفقرات )وبشكل عام كا

(Test Value= 3.على التوالي ) 

( فقط دالة 5، 2، 2، 21، 4( المحسوبة للفقرات )tكما يتضح من الجدول السابق أن قيم )

 ( المحسوبةt( حيث بلغت قيمة )3( باستثناء الفقرة رقم )α≤1.1إحصائيا عند مستوى داللة )

( المحسوبة t(، وكذلك تبين أن قيمة )α≤1.15( وهي غير معنوية عند مستوى داللة )2.122)

(، مما يدلل α≤1.15( وهي غير معنوية عند مستوى داللة )2.222على المجال الكلي بلغت )

على وجود عالقة  ضعيفة بين المحددات التي تعيق  مساهمة لجان التدقيق في تحسين كفاءة 

 لي وبين القدرة على إدارة المخاطر في شركات الكهرباء األردنية.التدقيق الداخ
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ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على مما تقدم نرفض فرضية الدراسة الثالثة بصورتها العدمية 

بين المحددات التي تعيق  مساهمة لجان التدقيق في تحسين كفاءة التدقيق وجود عالقة وجود عالقة 

المخاطر في شركات الكهرباء األردنية، ولكن درجة تقدير هذه الداخلي وبين القدرة على إدارة 

  لهذه الفرضية.T) العالقة ضعيفة حسب نتائج التحليل ومستوى الداللة ل)

  (:(:((OOnnee  WWaayy  AAnnoovvaaتحليل التباين األحادي تحليل التباين األحادي     22--22
ولغايات التأكد من حيادية إجابات المبحوثين، فقد قام الباحث بفصل إجابات المستجيبين من    

أعضاء لجان التدقيق والعاملين لدى دوائر التدقيق الداخلي، والذين تم تصنيفهم سابقا  ضمن الفئة 

(، عن إجابات باقي المستجيبين من الموظفين اآلخرين الذين تم 22األولى والثانية والبالغ عددهم )

تائج لكل مجال من (، وقد تمت مقارنة الن25تصنيفهم سابقا  من ضمن الفئة الثالثة والبالغ عددهم )

 مجاالت الدراسة وبشكل منفصل وكاآلتي:

دور دور ال توجد عالقة بين ال توجد عالقة بين (: (H01 الختبار الفرضية األولى الثانيمقارنة إجابات المجال   -1

  ..لجان التدقيق وبين تحسين كفاءة التدقيق الداخلي في شركات الكهرباء األردنيةلجان التدقيق وبين تحسين كفاءة التدقيق الداخلي في شركات الكهرباء األردنية
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المقارنة بين إجابات أفراد عينة  : (5-4جدول)
دور لجان التدقيق وبين تحسين كفاءة التدقيق الدراسة لفقرات مجال التعرف على العالقة بين 

 الداخلي في شركات الكهرباء األردنية

ـــــم
ــرقـ
اـلـ

 

 الفقرة

أعضاء لجان التدقيق 
وموظف دوائر التدقيق 

 الداخلي

الموظفين من خارج 
أعضاء لجان التدقيق 
وموظفي دوائر 

 التدقيق

الفرق بين اجابات 
 الفئتين

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

2 
 تنظيمي للشركة وجود هيكل التدقيق على لجنة تعمل
لدائرة التدقيق  والموضوعية الحياد و االستقاللية يضمن
 التنظيمي السلم درجات بأعلى ربطة خالل من الداخلي

4.25 1.032 4.33 0.651 -0.08 0.381 

1 
 مدير في توافرها يجب الشروط التي التدقيق لجنة تحدد

 تعيينه في رئيسي بدور الداخلي وتقوم دائرة التدقيق
4.18 0.874 3.83 1.03 0.35 -0.156 

2 
 التدقيق من وجود برنامج تدريب متخصص تتأكد لجنة

دارة في المخاطر للمدققين الداخليين، لتحسين  تقييم وا 
 قدراتهم المهنية

3.35 1.122 3.42 0.669 -0.07 0.453 

1 
الداخلي إذا كان صحيح  المدقق التدقيق رأي لجنة تدعم

 0.195 0.1- 0.754 3.75 0.949 3.65 ويخالف رأي اإلدارة

5 
 دائرة التدقيق في التدقيق على توفير كادر لجنة تعمل

 والعملية العالية العلمية الداخلي يمتلك المهارات
3.68 1.023 3.25 0.866 0.43 0.157 

3 
 دائرة التدقيق العاملين في بتقييم قدرات التدقيق لجنة تقوم

 الداخلي بشكل دوري وتحفزهم ماديا وفق ذلك
2.88 1.114 3.25 1.055 -0.37 0.059 

2 
 التدقيق موظفي دائرة التزام من التدقيق لجنة تتأكد

 المهنة وسلوكيات العمل الداخلي بأخالقيات
3.48 1.012 3.17 0.835 0.31 0.177 

1 
تساهم لجنة التدقيق في توفير االحتياجات  والوسائل 

 القيام من الداخلي لتمكين المدقق الالزمة، والتسهيالت
 معوقات دون بمهمته

3.55 1.061 3.67 0.651 -0.12 0.41 

4 
وسياسات العمل  وبرامج على خطط التدقيق لجنة تطلع

 مع وتحدد مدى توافقها الداخلي التدقيق الزمنية لدائرة
 المعمول بها اإلدارية واألنظمة والقرارات القوانين

3.83 0.931 3.75 0.622 0.08 

 
 

0.309 
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21 
 

اإلدارة التنفيذية لمالحظات  استجابة التدقيق لجنة تتابع
 التصحيحية الداخلي التخاذ اإلجراءات التدقيق دائرة

 المناسبة
3.98 1.00 3.83 0.718 0.15 0.282 

22 
 مالحظات التدقيق مجلس اإلدارة على تطلع لجنة‘

التخاذ اإلجراء الالزم  وتوصيات دائرة التدقيق الداخلي
 حيالها

4.05 0.846 4.00 0.739 0.05 0.107 

21 
 وجود ميثاق أو دليل عمل يبين من التدقيق لجنة تتأكد

 واإلجراءات الالزمة إلرشاد التعليمات والسياسات
 المدققين الداخليين

4.15 0.921 3.83 0.577 0.32 0.344 

22 
أنظمة التدقيق  فعالية تطوير على التدقيق لجنة تعمل

 0.12 0.23 0.937 3.17 1.057 3.40 ةالمحوسب

21 
المخاطر  مستوى الداخلي التدقيق مع المدقق لجنة تبحث

 عملية تكتشف أثناء الجوهرية التي الغش وحاالت
 معالجتها التدقيق وكيفية

3.65 0.949 4.00 0.603 -0.35 0.346 

25 
 التدقيق من دائرة التدقيق الداخلي تقديم لجنة تطلب

أو مبررات موضوعية في حالة تأخرها في تنفيذ برامج 
 خطط عملها

3.58 1.01 3.92 0.669 -0.34 0.341 

23 
 عن التدقيق على تحمل اإلدارة المسؤولية لجنة تؤكد
 دائرة التدقيق مهام ألداء معلومات الزمة أي إخفاء

 .الداخلي
3.58 0.903 3.67 0.651 -0.09 0.252 

 0.249 0.025 0.523 3.677 0.772 3.702 المتوسط العام 

(، وللمجموعة 2.211المتوسط العام للمتوسط الحسابي للمجموعة األولى بلغ )حيث يالحظ أن 

( فقط، وكذلك المعدل العام  1.115(، أي بفرق عام بين المتوسطين بلغ )2.322الثانية قد بلغ )

( أي 1.512(، وللمجموعة الثانية )1.221لالنحراف المعياري العام للمجموعة األولى قد بلغ )

( فقط، وهذا يشير إلى أن إجابات المبحوثين من كال الفئتين  1.114معدلين بلغ )بفرق عام بين ال

  متقاربة وهذا يدل على الحيادية في إجابة المبحوثين على فقرات المجال الثاني لبيانات الدراسة .
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ال توجد عالقة بين كفاءة   (:(H02الفرضية الثانية الفرضية الثانية  الختبار األولمقارنة إجابات المجال   --44 

وكما هو موضح في التدقيق الداخلي وبين قدرة شركات الكهرباء األردنية على إدارة المخاطر، 

 : الجدول التالي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المقارنة بين إجابات أفراد عينة  ( :6-4جدول)
الدراسة لفقرات مجال التعرف على العالقة بين كفاءة التدقيق الداخلي وبين قدرة شركات الكهرباء 

 األردنية على إدارة المخاطر

ـــــم
ـرقـ
اـلــ

 

 الفقرة

أعضاء لجان التدقيق 
وموظفي دوائر التدقيق 

 الداخلي

الموظفين من خارج 
أعضاء لجان التدقيق 
 وموظفي دوائر التدقيق

 الفرق بين اجابات الفئتين

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

2 
المهنية الخاصة في  لمعاييريتم االعتماد على ا

عمل  طة(، إلعداد خ(IIAوالصادرة عن  رالمخاطإدارة
 الداخلي التدقيقشاملة لدائرة 

3.92 0.949 3.85 0.900 -0.07 0.049 

1 
الداخلي مستويات الخطر المقبولة  دائرة التدقيق تحدد

 وفق أسس واضحة، وبالتنسيق مع المستويات اإلدارية
4.00 0.846 4.05 0.603 0.05 0.243 

2 
تقوم دائرة التدقيق الداخلي بتحدد وتقييم المخاطر التي 

 تواجه أنشطة عمل الشركة في الوقت المناسب
3.83 0.949 3.85 0.835 0.02 0.114 

1 
تعد دائرة التدقيق الداخلي إستراتيجية للتنبوء في المخاطر 

 ة بأنشطة عمل الشركة  قبل حدوثهاالمتصلالمستقبلية 
3.50 0.96 3.48 0.798 -0.02 0.162 

5 
تتابع دائرةالتدقيق مع اإلدارة التنفيذية اإلجراءات المتخذة 

 لمعالجة المخاطر التي ظهرت
4.17 0.921 4.15 0.835 -0.02 0.086 

3 
تهتم دائرة التدقيق الداخلي في األنشطة األكثرتعرضا 

 للخطر في الشرك
4.25 0.823 4.25 0.622 0.00 0.201 

2 
الداخلي وبشكل دوري من أن هنالك  تتأكد دائرة التدقيق

تحسن مستمر لوسائل حماية األصول وأنظمة الرقابة 
 الداخلية

4.00 0.641 4.0 0.739 0.00 -0.098 

1 
تقدم دائرة التدقيق الداخلي الحلول المناسبة لإلدارة 
 التنفيذية ،لمساعدتها على التعامل مع المخاطر

3.58 0.768 3.98 0.669 0.40 
 

0.099 
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4 
تقدم دائرة التدقيق الداخلي تقارير دورية للجنة التدقيق، 
تتضمن نتائج تقييم المخاطر، ومدى كفاءة وفعالية 

 الضوابط الموضوعة لمواجهة المخاطر
4.17 0.778 4.10 0.718 -0.07 0.06 

21 
تهتم دائرة التدقيق الداخلي بالمخاطر التي تشير إليها 

 تحفظات ومالحظات المدقق الخارجي
3.50 0.877 4.00 0.50 0.50 -0.123 

22 
تعمل دائرة التدقيق الداخلي لقاءات مع العاملين في 

المتعلقة بكل نشاط ةالشركة لتوضيح المخاطر التشغيلي
 وبشكل منفصل

3.33 0.971 3.08 0.985 -0.25 -0.014 

21 
الداخلي االقتراحات واإلرشادات  تقدم دائرة التدقيق

الالزمة لتحسين وتطوير فعالية كافة الدوائر واألقسام 
 العاملة في الشركة

3.17 0.768 3.78 0.835 0.61 -0.067 

22 
تضمن دائرةالتدقيق الداخلي وصواللمعلومات عن 
 المخاطر لمتخذي القرار في الوقت المناسب لمعالجتها

3.58 0.883 3.70 0.793 0.12 0.09 

21 
تنشر دائرة التدقيق الداخلي ثقافة ايجابية من خالل 
ممارستها لعملها حول مدى أهمية دورها الوقائي 
 لتخفيض المخاطر وأن دورها ليس تصيد لألخطاء

3.42 0.829 4.08 0.900 0.66 -0.071 

 2.139 2.134 2.521 3.74 2.642 3.88 المتوسط العام 

 

(، وللمجموعة 2.11العام للمتوسط الحسابي للمجموعة األولى بلغ )حيث يالحظ أن المتوسط 

( فقط، وكذلك المعدل العام  1.221(، أي بفرق عام بين المتوسطين بلغ )2.21الثانية قد بلغ )

( أي بفرق عام 1.512(، وللمجموعة الثانية )1.311لالنحراف المعياري للمجموعة األولى قد بلغ )

( فقط، وهذا يشير إلى أن إجابات المبحوثين من كال الفئتين متقاربة،  1.224بين المعدلين بلغ )

  وهذا يدل على الحيادية في إجابة المبحوثين على فقرات المجال األول لبيانات الدراسة.

(: ال توجد عالقة  بين (: ال توجد عالقة  بين ((HH0033الثالثة الثالثة   مقارنة إجابات المجال الثالث الختبار الفرضيةمقارنة إجابات المجال الثالث الختبار الفرضية  --00

لجان التدقيق في تحسين كفاءة التدقيق الداخلي وبين القدرة لجان التدقيق في تحسين كفاءة التدقيق الداخلي وبين القدرة المحددات التي تعيق  مساهمة المحددات التي تعيق  مساهمة 

  على إدارة المخاطر في شركات الكهرباء األردنية.على إدارة المخاطر في شركات الكهرباء األردنية.
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: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المقارنة بين إجابات أفراد عينة  (7-4جدول)
لجان التدقيق في لجان التدقيق في بين المحددات التي تعيق  مساهمة بين المحددات التي تعيق  مساهمة الدراسة لفقرات مجال التعرف على العالقة 

 تحسين كفاءة التدقيق الداخلي إلدارة المخاطر في شركات الكهرباء األردنية.تحسين كفاءة التدقيق الداخلي إلدارة المخاطر في شركات الكهرباء األردنية.

قــــــم
لـــر
اـ

 

 الفقرة

أعضاءلجان التدقيق 
وموظف دوائر التدقيق 

 الداخلي

الموظفين من خارج 
أعضاء لجان التدقيق 
 وموظفي دوائر التدقيق

الفرق بين اجابات 
 الفئتين

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

2 
 األردنية لتوفرمؤهالت عدم وجود الزام قانوني للشركات

 لدى أعضاء التدقيق في مجال مهنية شهادات و علمية
 اللجنة وواجبات أهمية مع تتناسب التدقيق لجنة

3.50 1.396 3.75 1.138 -0.25 0.258 

1 
عدم توفر المعرفة الكافية لدى اعضاء لجنة التدقيق 
بطبيعة أعمال الشركة  نتيجة إلختالف خبراتهم عن 

 نشاط عمل المنشأة
3.13 1.488 3.67 1.073 -0.54 0.415 

2 

قلة عدد اجتماعات  لجنة التدقيق نتيجة عدم تفرغ 
أعضائها بأعمال أخرى خارج نطاق عمل  أوارتباط

الشركة،  يضعف من قيامها بدورها في متابعة أعمال 
 دائرة التدقيق الداخلي

2.80 1.305 3.33 0.778 -0.53 0.527 

1 
التغيير المستمر إلعضاء لجنة التدقيق ال يعطي الفرصة 

الكافية لوضع الخطط وبرامج العمل الالزمة لتطوير 
 عمل دائرة التدقيق

3.00 1.24 3.25 1.138 -0.25 0.102 

5 
مركز لجنة التدقيق في الهيكل التنظيمي للشركة ال 

توفير وسائل  من تمكنها يعطيها الصالحيات الكافية التي
 الدعم الالزمة لعمل المدقق الداخلي

2.50 1.198 2.42 0.900 0.08 0.298 

3 
مع اإلدارة  وجود مصالح خاصة إلعضاء  لجنة التدقيق

التنفيذية، ينتج عنها مجاملة اإلدارة على حساب رأي 
ن كان صحيحا  المدقق الداخلي وا 

2.78 1.165 2.75 1.055 0.03 0.11 

2 
مسؤولياتها   عدم وجود دليل عمل للجنة التدقيق يحدد

ومهامها وصالحياتها، ويلزم اللجنة لتحسين عمل دائرة 
 التدقيق الداخلي

2.60 1.257 2.83 0.937 -0.23 0.32 

نعكس فز تشجيعية إلعضاء لجنة التدقيق تعدم وجود حوا 1
 0.433 0.02- 0.754 3.25 1.187 3.23 على مدى األهتمام المبذول لتطويرعمل دائرة التدقيق 
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زيادة حجم العمل المراد تدقيقه حسب الخطة المحددة  4
 0.356 0.05- 0.718 3.83 1.074 3.78 قياسا لعدد موظفي دائرة التدقيق الداخلي

 الكفاءات الستقطاب المقدمة المادية الحوافز انخفاض 21
 0.038 0.38 1.165 3.42 1.203 3.80 الالزمة لدائرة التدقيق الداخلي

 832.0 -831.0 0.688 3.250 0.966 3.112 المتوسط العام 

 

(، وللمجموعة 2.221حيث يالحظ أن المتوسط العام للمتوسط الحسابي للمجموعة األولى بلغ )

( فقط، وكذلك المعدل العام -1.221(، أي بفرق عام بين المتوسطين بلغ )2.151الثانية قد بلغ )

( أي 1.311(، وللمجموعة الثانية )1.433لالنحراف المعياري العام للمجموعة األولى قد بلغ )

( فقط، وهذا يشير إلى أن إجابات المبحوثين من كال الفئتين 1.121رق عام بين المعدلين بلغ )بف

متقاربة، وهذا يدل على الحيادية في إجابة المبحوثين على فقرات المجال الثالث لبيانات الدراسة، 

 .وهذا يؤكد على الحيادية والموضوعية في إجابة المبحوثين على جميع مجاالت اإلستبانة 
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 الفصل الخامس 

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات 

 مناقشة نتائج الدراسة 5-1

 الدراسات السابقة المتشابهة والمختلفة مع الدراسة 5-2

 التوصيات 5-3

 مراجع الدراسة 5-4
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 الخامسلفصل ا
 والتوصيات نتائجمناقشة ال

  الدراسة مناقشة نتائج 5-1
لبيان دور لجان التدقيق في تحسين كفاءة التدقيق الداخلي إلدارة المخاطر  الدراسة هذه جاءت   

 :الدراسة نتائج هذه عنه أسفرت ما ملخص يلي وفيما في شركات الكهرباء األردنية،

عالقة مرتفعة بين كفاءة التدقيق الداخلي وبين قدرة شركات الكهرباء األردنية على  توجد -أوال

 إدارة المخاطر، من خالل ما يلي :

المخاطر تمتلك دوائر التدقيق الداخلي في شركات الكهرباء األردنية القدرة على تحديد وتقييم  -2

خطة ل هاإعدادساعد على ذلك ، حيث يفي الوقت المناسب كاتالشر  هذه التي تواجه أنشطة عمل

الخاصة في إدارة المخاطر والصادرة عن و  للتدقيق الداخلي على المعايير المهنية مبنية عمل

(IIA)تحديد األهداف الوظائفية لشركات الكهرباء لتحديد المخاطر المرتبطة  ، وتبنى أيضا  على

األنشطة األكثر تعرضا هذه الخطة اهتمامها على  بكل هدف من األهداف الوظائفية، وتركز

 كافة بالتنسيق معو ستويات الخطر المقبولة وفق أسس واضحة، يدها لمتحد، من خالل للخطر

 .لألولوية ا  لمخاطر وفقل هابيوترت اتفي الشرك المستويات اإلدارية

 المخاطرتعمل دوائر التدقيق الداخلي في شركات الكهرباء األردنية على اجتناب أو التقليل من  -1

إستراتيجية للتنبوء في المخاطر المستقبلية المتصلة تي تواجه هذه الشركات، من خالل وضعها ال

تحسن مستمر لوسائل حماية األصول  وجوددوري من ها التأكدبأنشطة عملها، وتشمل كذلك على 

من خالل  المخاطرالجتناب  تطوير فعالية كافة الدوائر واألقسام العاملةو  ،نظمة الرقابة الداخليةألو 

لمساعدتها على ؛ الحلول المناسبة لإلدارة التنفيذيةو  ،واإلرشادات الالزمة تقديمها لالقتراحات،

ممارستها عملها حول مدى أهمية دورها  أثناء ثقافة ايجابيةل هانشر ومن  ،المخاطرهذه التعامل مع 
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ل اهتمامها وكذلك من خال، دورها ليس تصيد لألخطاء وبأن ،تخفيض المخاطرفي الوقائي 

 .المدقق الخارجي شير إليهايمالحظات التي التحفظات و بال

في  المخاطرتعمل دوائر التدقيق الداخلي في شركات الكهرباء األردنية على مواجهة أو نقل  -2

مستويات الخطر ل ا  وفقبعد تصنيفها، وتقييم أثرها العكسي، واحتمالية حدوثها هذه الشركات 

ا حول التوصل إليه التي تماالستنتاجات والتوصيات تلخص دائرة التدقيق الداخلي  ، حيثالمقبولة

في وضع لمساعدتها  ؛الحلول المناسبة لإلدارة التنفيذيةو اآلراء و  وتقدم االقتراحات، هذه المخاطر

هذا المخاطر، أو نقلها إلى طرف خارجي وحسب طبيعة هذه  الضوابط الالزمة للتخلص من

مع  ع دائرة التدقيق الداخلي اإلجراءات المتخذة لمعالجة المخاطر التي ظهرتتتابالمخاطر، و 

تقارير دورية للجنة التدقيق تتضمن نتائج تقيم المخاطر، ومدى من خالل إعدادها ل العليا،اإلدارة 

 لمنع حدوثها، أو اجتنابها و طرق التخلص منها.كفاءة وفعالية الضوابط الموضوعة 

 بخصوص والفئة المحايدة التدقيق لجان وأعضاء الداخليين المدققين ألراء العام االتجاه إن  -5

هي شركات الكهرباء األردنية في القدرة على إدارة المخاطر  في الداخلي التدقيق وظيفة دور تحسين

 .مرتفعةة إيجابيات اتجاه

من جهة، والفئة  التدقيق لجان وأعضاء ينيالداخل المدققين أراء بين جوهرية فروق أي توجد ال -3

 شركات الكهرباء في الداخلي التدقيق وظيفة يتعلق بدور تحسين من جهة ثانية، فيما المحايدة

 .األردنية في القدرة على إدارة المخاطر
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دور لجان التدقيق وبين تحسين كفاءة التدقيق الداخلي إلدارة  توجد عالقة متوسطة بين -ثانياً 

 الكهرباء األردنية، وكما يلي :المخاطر في شركات 

 الداخلي التدقيق دائرة استقاللية تعزيز في شركات الكهرباء األردنية في التدقيق لجنةم تساه  -2

 في الداخلي التدقيق دائرة موقع أن من التدقيق لجنة تتأكد شركات الكهرباء األردنية، حيث في

وذلك من  بواجباتها، الحياد والموضوعية للقياماستقالليتها، ويضمن لها  من يعزز التنظيمي الهيكل

 التدقيق دائرة كذلك تدعم لجنة التدقيق استقاللية خالل ربط موقعها بأعلى درجات السلم التنظيمي،

الداخلي من خالل قيامها بدور رئيسي في تحديد الشروط التي يجب توافرها في مدير دائرة التدقيق 

ن  ودعمها الداخلي المدقق وصياتبت الداخلي وفي تعيينه، واهتمامها لرأيه إذا كان صحيح حتى وا 

خالف رأي اإلدارة، ومساهمتها في توفير االحتياجات، والوسائل والتسهيالت الالزمة؛ لتمكين 

 .المدقق الداخلي من القيام بمهمته دون معوقات

أنشطة  ومراجعة توجيه وبدرجة متوسطة على في شركات الكهرباء األردنية التدقيق تعمل لجنة  -1

وجود ميثاق أو دليل عمل يبين التعليمات  من تتأكد حيث الداخلي، التدقيق وخطة عمل دائرة

والسياسات واإلجراءات الالزمة إلرشاد المدققين الداخليين، وتحدد مدى توافقها مع القوانين واألنظمة 

زام موظفي دائرة التدقيق الداخلي والقرارات اإلدارية المعمول بها، وكذلك تتأكد لجنة التدقيق من الت

 بأخالقيات المهنة وسلوكيات العمل.

على تطوير فعالية أنظمة  وبدرجة متوسطة تحرص لجنة التدقيق في شركات الكهرباء األردنية -2

التدقيق المحوسبة، وعلى توفير كادر في دائرة التدقيق الداخلي يمتلك المهارات العلمية والعملية 

 المدقق لتمكين الداخلي، التدقيق دائرة وفير الوسائل الالزمة لتطوير مستوى عملالعالية، وعلى ت

بتقييم قدرات العاملين في دائرة  التدقيق لجنة تقوم معوقات، كذلك بدون بمهمته القيام من الداخلي
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 أي حول الداخلي التدقيق مدير التدقيق الداخلي بشكل دوري وتحفزهم ماديا وفق ذلك، ويتم مناقشة

 .العمل خالل تظهر قد جوهرية قضايا

بين دائرة التدقيق الداخلي  بشكل وسيط التدقيق في شركات الكهرباء األردنية للجنة دور يوجد -1

ومجلس اإلدارة، حيث تقوم بإطالع مجلس اإلدارة على خطط وبرامج وسياسات العمل الزمنية لدائرة 

التدقيق الداخلي التخاذ اإلجراء الالزم حيالها، على مالحظات وتوصيات دائرة و  ،التدقيق الداخلي

استجابة اإلدارة التنفيذية لمالحظات دائرة التدقيق الداخلي التخاذ اإلجراءات التصحيحية مدى و 

 المناسبة.

وبدرجة متوسطة في متابعة دائرة التدقيق  التدقيق في شركات الكهرباء األردنية تهتم لجنة -5

يث تبحث لجنة التدقيق مع المدقق الداخلي مستوى المخاطر وحاالت ح الداخلي إلدارة المخاطر،

الغش الجوهرية التي تكتشف أثناء عملية التدقيق وكيفية معالجتها، وتتأكد لجنة التدقيق من وجود 

دارة المخاطر للمدققين الداخليين؛ لتحسين قدراتهم المهنية،  برنامج تدريب متخصص في تقييم وا 

من دائرة التدقيق الداخلي تقديم مبررات موضوعية في حالة تأخرها في تنفيذ وتطلب لجنة التدقيق 

برامج أو خطط عملها إلدارة المخاطر، وتؤكد على تحمل دائرة التدقيق واإلدارة التنفيذية المسؤولية 

 عن إخفاء أي معلومات الزمة إلدارة المخاطر.

بخصوص  والفئة المحايدة، التدقيق لجان وأعضاء الداخليين المدققين ألراء العام االتجاه إن -  3

دور لجان التدقيق في تحسين كفاءة التدقيق الداخلي إلدارة المخاطر في شركات الكهرباء األردنية، 

 متوسطة. إيجابية اتجاهات هي

من جهة، والفئة  التدقيق لجان وأعضاء نيالداخلي المدققين أراء بين جوهرية فروق أي توجد ال7- 

من جهة ثانية، فيمايتعلق بدور لجان التدقيق وبين تحسين كفاءة التدقيق الداخلي إلدارة  دةالمحاي

 .المخاطر في شركات الكهرباء األردنية
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عالقة بين المحددات التي تعيق  مساهمة لجان التدقيق في تحسين كفاءة التدقيق  توجد -ثالثاً 

دارة المخاطر في شركات الكهرباء األردنية ، وكما يلي :  الداخلي وا 

يوجد مجموعة من المحددات المتعلقة بلجان التدقيق والتي تعيق من مساهمتها في تحسين  -1

  في شركات الكهرباء األردنية مثل:كفاءة التدقيق الداخلي إلدارة المخاطر 

عدم وجود إلزام قانوني للشركات األردنية بضرورة توفر مؤهالت علمية، و شهادات مهنية في  -أ

 مجال التدقيق لدى أعضاء لجنة التدقيق تتناسب مع أهمية وواجبات اللجنة.  

ركة، نتيجة الختالف عدم توفر المعرفة الكافية لدى أعضاء لجنة التدقيق بطبيعة أعمال الش -ب

 خبراتهم عن نشاط عمل الشركة.

عدم وجود حوافز تشجيعية ألعضاء لجنة التدقيق تنعكس على مدى االهتمام المبذول لتطوير  -ج

 عمل دائرة التدقيق الداخلي.

وهنالك محددات ولكنها ضعيف نسبيا  مثل : أن مركز لجنة التدقيق في الهيكل التنظيمي للشركة ال 

 صالحيات الكافية التي تمكنها من توفير وسائل الدعم الالزمة لعمل المدقق الداخلي،يعطيها ال

وعدم وجود دليل أو برنامج عمل لدى لجنة التدقيق يحدد مسؤولياتها، ومهامها، وصالحياتها في 

  تحسين عمل دائرة التدقيق الداخلي .

ي تعيق من مساهمة لجان يوجد مجموعة من المحددات المتعلقة بدوائر التدقيق الداخل -2

 التدقيق في تحسين كفاءة التدقيق الداخلي إلدارة المخاطر في شركات الكهرباء األردنية مثل :

 زيادة حجم العمل المراد تدقيقه حسب الخطة المحددة قياسا لعدد موظفي دائرة التدقيق الداخلي -أ

 الحوافز المادية المقدمة الستقطاب الكفاءات الالزمة لدائرة التدقيق الداخلي. انخفاض -ب

 انخفاض عدد حملة الشهادات المهنية في دوائر التدقيق الداخلي. -ج
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 الدراسات السابقة المتشابهة والمختلفة مع هذه الــدراســة: 5-2

بعد استخالص الباحث لنتائج هذه الدراسة، ومقارنتها مع الدراسات السابقة، تم تحديد الدراسات  

 المتشابهة والمختلفة مع هذه الــدراســة كما يلي:

  الدراسات السابقة المتشابهة مع هذه الــدراســة: -1

 لدراسة:يوضح الجدول أدناه الدراسات المتشابهة في المضمون والنتائج مع هذه ا   

  (: الدراسات السابقة المتشابهة مع هذه الــدراســة1-5الجدول رقم )

اسم الباحث 
 وسنة الدراسـة

 أوجه التشابه مع الدراسـة نتيجة الدراسـة عنوان الدراسـة

Krishnan    ( 

2005) 

Audit Committee Quality 

And Internal Control:An 

Empirical Analysis 

وجود عالقة قوية بين جودة التدقيق 
الداخلي وفعالية نظام الرقابة 

الداخلية،وتختلف هذه العالقة من شركة 
 .إلى أخرى حسب طبيعة  أنشطتها

يوجد عالقة قوية بين جودة التدقيق -
 الداخلي وفعالية نظام الرقابة الداخلية

Mat Zain   
(2006 ) 

Internal Auditors 

Assessment  Of Their 

Contribution financial 

Statement Audits: The 

Relation With Audit   

committee and Internal 

Audit. 

وجود عالقه طردية بين زيادة فعالية 
لجان التدقيق، ووحدات التدقيق الداخلي، 
مع تقييم مساهمة المدققين الداخليين في 

 تدقيق القوائم المالية.

ين زيادة فعالية يوجد عالقة طردية ب-
 لجان التدقيق، ووحدات التدقيق الداخلي

Zhang            ( 

2007 ) 

Audit Committee Quality , 

Auditor Independence , 

and Internal Control 

Weaknesses . 

 

أّن ضعف لجان التدقيق يكون ناجما عن 
عدم تمثيل عدد كبير من األشخاص 

وتكون عالقة الماليين في هذه اللجان، 
ضعف أداء لجان التدقيق طردية مع عدد 
األشخاص الماليين الذين يشاركون في 

 هذه اللجان.

إن ضعف لجان التدقيق يكون ناجما عن -
عدم تمثيل عدد كبير من األشخاص 

 الماليين في هذه اللجان.
تكون عالقة ضعف أداء لجان التدقيق -

طردية مع عدد األشخاص الماليين الذين 
 اللجان يشاركون في هذه
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page            & 

Spira  (2006) 

Risk Management The 

Reinvention Of Internal 

Control And The 

Changing Role Of Internal 

Audit 

 

أن التقييم الذاتي للمخاطر الذي يمكن أن 

يقوم به جهاز التدقيق الداخلي أو إدارة 

مستقلة للمخاطر يتطلب تحديد المخاطر 

و تعريفها أوال ، ثم تحليلها لمعرفة أسبابها 

وبناء على ذلك يتم وضع اإلجراءات 

 المناسبة للسيطرة عليها. 

 

 

 

التقييم الذاتي للمخاطر يمكن أن يقوم -

هاز التدقيق الداخلي أو إدارة به ج

 مستقلة للمخاطر 

يتطلب تحديد المخاطر و تعريفها -

أوال ، ثم تحليلها لمعرفة أسبابها وبناء 

على ذلك يتم وضع اإلجراءات 

 المناسبة للسيطرة عليها.

 

 

البرغوثي وجمعة 
(1112) 

دور المدقق الداخلي في إدارة 
المخاطر في المصارف التجارية 

 األردنية

أن المدققين الداخليين يقومون بدورهم في 
إدارة المخاطر في المصارف األردنية 
بكفاءة، وكانت أفضل النتائج المتعلقة 
بالتعرف على أنشطة الرقابة وتحديد 

جراءات االستجابة لها  .وتقييم المخاطر وا 

أن المدققين الداخليين يقومون بدورهم -
 في إدارة المخاطر بكفاءة.

النتائج المتعلقة بالتعرف كانت أفضل -
على أنشطة الرقابة وتحديد وتقييم 
جراءات االستجابة لها  .المخاطر وا 

 (1111دحدوح )

دور لجنة المراجعة في تحسين 

كفاية نظم الرقابة الداخلية وفعاليتها 

 في الشركات )دراسة ميدانية(

هنالك مجموعة من األنشطة تمارسها  

لجنة المراجعة، تؤدي إلى تحسين كفاية 

 نظم الرقابة الداخلية وفعاليتها .

هنالك مجموعة من األنشطة تمارسها -

لجنة المراجعة، تؤدي إلى تحسين كفاية 

 نظم الرقابة الداخلية وفعاليتها .

 (1114المرعي )

 

دور لجنة التدقيق في تحسين 
وظيفة التدقيق الداخلي في شركات 

التأمين األردنية،    )دراسة 
 ميدانية(

أن للجنة التدقيق دورا في تعزيز   

استقاللية التدقيق الداخلي في شركات 

التأمين األردنية، وفي مراجعة أنشطة 

التدقيق الداخلي، وتتأكد من التزام التدقيق 

والقرارات اإلدارية  الداخلي بالسياسات

واألنظمة، وتساهم في تحسين خطة عمل 

 التدقيق الداخلي فيها.

إن للجنة التدقيق دورا في تعزيز -

استقاللية التدقيق الداخلي، وفي مراجعة 

 أنشطة التدقيق الداخلي.

تتأكد لجنة التدقيق من التزام التدقيق -

الداخلي بالسياسات والقرارات اإلدارية 

اهم لجنة التدقيق في واألنظمة وتس

 تحسين خطة عمل التدقيق الداخلي.
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 أبوزريق، سويدان
(1114) 

 التدقيق بمعايير االلتزام مدى

 شركات في الدولية الداخلي

 األردنية الكهرباء

 

 في العاملين الداخليين المدققيين أن

 بشكل يلتزمون األردنية الكهرباء شركات

 الدولية الداخلي التدقيق بمعايير عام

 ذلك من يستثنى ولكن مرتفعة، بدرجة

 المدققين قبل من كاف اهتمام وجود عدم

 معايير من الثالث بالمعيار الداخليين

 يتعلق الذي الدولية الداخلي التدقيق

، الالزمة المهنية العناية وبذل، بالكفاءة

 ببرنامج يتعلق الذي الرابع والمعيار

 التدقيق عمل جودة وضبط تحسين

 قد معوقات وجود تبين كما الداخلي،

 الداخليين المدققين التزام دون تحول

 أهمها الدولية الداخلي التدقيق بمعايير

 شهادات على الحاصلين عدد انخفاض

 الحوافز وانخفاض التدقيق، في مهنية

 .الكفاءات الستقطاب المادية

 في العاملين الداخليين المدققيين أن-

 بشكل يلتزمون األردنية الكهرباء شركات

 الدولية الداخلي التدقيق بمعايير عام

  مرتفعة بدرجة

 التزام دون تحول قد معوقات وجود -

 التدقيق بمعايير الداخليين المدققين

 عدد انخفاض أهمها الدولية الداخلي

 في مهنية شهادات على الحاصلين

 المادية الحوافز وانخفاض التدقيق،

 .الكفاءات الستقطاب

 تامر
(1121) 

لجان المراجعة في تدعيم دور 

استقالل الُمراجع الداخلّي في البنوك 

 التجارية

 

ُتعّد البنوك التجارية مجاال  مالئما   -2

لتشكيل لجان المراجعة الداخلية يعمل 

على زيادة تأكيد مصداقية القوائم والتقارير 

 المالية فيها.

لجان المراجعة في البنوك  وجود -1

التجارية يعمل على تدعيم استقالل 

يعمل تشكيل لجان المراجعة الداخلية  -

على زيادة تأكيد مصداقية القوائم 

 والتقارير المالية فيها.

وجود لجان المراجعة يعمل على  -1

تدعيم استقالل المدقق الداخلي، 

ويساعد في رفع كفاءة أداء دائرة 
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المدقق الداخلي، ويساعد في رفع كفاءة 

 أداء دائرة المراجعة الداخلية وفاعليتها.

تساعد لجان المراجعة مجلس اإلدارة  -2

في تنفيذ مسؤولياته القانونية بكفاءه 

 وفاعلية.

تقوم لجان المراجعة بالتنسيق بين  -1
دققين الخارجيين والداخليين، مما عمل الم

 يؤدي إلى تحسين االتصال بين الفريقين.

 راجعة الداخلية وفاعليتها.الم

تساعد لجان المراجعة مجلس  -2

اإلدارة في تنفيذ مسؤولياته القانونية 

 بكفاءة وفاعلية.

تقوم لجان المراجعة بالتنسيق بين  -1

عمل المدققين الخارجيين والداخليين، 

مما يؤدي إلى تحسين االتصال بين 

 الفريقين.

 

المدهون 
(1122) 

تفعيل إدارة  دور المدقق الداخلي في
المخاطر في المصارف العاملة في 

 قطاع غزه

وجود وعي لدى المدقق الداخلي بأهمية 
دوره في تفعيل إدارة المخاطر في البنوك، 

وكذلك إدراكه أهمية وجود نظام محكم 
ألعمال التدقيق الداخلي، يقوم بمراقبة 
نظام إدارة المخاطر، وأّن دور المدقق 

والتوصيات  يتمثل بتقديم االستشارات
بشأن المخاطر وليس تحديد المخاطر 

دارته فقط، وأّن هذه التوصيات المقدمة  وا 
تمثلت بزيادة االهتمام بتنمية قدرات 

المدققين الداخليين، والعمل على تعزيز 
مهارتهم ومعرفتهم بأداء أعمالهم بفاعلية 
وكفاءه في مجال إدارة المخاطر، وكذلك 

لداخلي ضرورة التنسيق بين التدقيق ا
دارة المخاطر في البنوك، والعمل على  وا 

 .دعم استقاللية المدقق الداخلي

يوجد وعي لدى المدقق الداخلي -
بأهمية دوره في تفعيل إدارة المخاطر 
في البنوك، وكذلك إدراكه أهمية وجود 
نظام محكم ألعمال التدقيق الداخلي، 

 يقوم بمراقبة نظام إدارة المخاطر.
يتمثل بتقديم أّن دور المدقق -

االستشارات والتوصيات بشأن المخاطر 
دارته فقط، وأّن  وليس تحديد المخاطر وا 
هذه التوصيات المقدمة تمثلت بزيادة 

االهتمام بتنمية قدرات المدققين 
الداخليين، والعمل على تعزيز مهارتهم 
ومعرفتهم بأداء أعمالهم بفاعلية وكفاءه 

في مجال إدارة المخاطر، وكذلك 
ة التنسيق بين التدقيق الداخلي ضرور 

دارة المخاطر، والعمل على دعم  وا 
 .استقاللية المدقق الداخلي

Institute Of 

Internal  

Internal  Auditing Role In 

Risk Management 

 

هنالك دورا مهما للمدققين الداخليين في 
إدارة المخاطر، ووجود فهم سليم لمفهوم 

هنالك دورا مهما للمدققين الداخليين -
في إدارة المخاطر، ووجود فهم سليم 
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Auditors 

(2111) 

 لمفهوم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة. المخاطر من قبل اإلدارة.إدارة 

زريقات  

(1122) 

أثر دليل الحاكمية المؤسسية 

الصادر عن البنك المركزي األردني 

في تحسين جودة التدقيق الداخلي 

 في البنوك األردنية

وجود دور هام لتعليمات دليل الحاكمية 
المؤسسية في تحسين جودة التدقيق 

الداخلي للبنوك األردنية، وذلك من خالل 
تأثير تعليمات هذا الدليل وبشكل مهم 
إحصائيا  في مكونات جودة التدقيق 

الداخلي المتمثلة في زيادة االلتزام بميثاق 
أخالقيات مهنة التدقيق الداخلي وزيادة 

زام في معايير التدقيق الداخلي، االلت
وتطوير األداء المهني للمدقين الداخليين 

 وتحسين ممارسات وأساليب التدقيق.

وجود دور هام لتعليمات دليل -
الحاكمية المؤسسية في تحسين جودة 
التدقيق الداخلي للبنوك األردنية، وذلك 
من خالل تأثير تعليمات هذا الدليل 

كونات جودة وبشكل مهم إحصائيا  في م
التدقيق الداخلي المتمثلة في زيادة 

االلتزام بميثاق أخالقيات مهنة التدقيق 
الداخلي وزيادة االلتزام في معايير 

التدقيق الداخلي، وتطوير األداء المهني 
للمدقين الداخليين وتحسين ممارسات 

 وأساليب التدقيق.

بجيرمي ال
(1122) 

"دور المراجعة الداخلية في إدارة 

مخاطر: دراسة ميدانية في ال

 المصارف السورية"

 

ال يوجد مساهمة فعالة لنشاط التدقيق  -

الداخلي في عملية إدارة المخاطر سواء 

في تحديد أو تقييم أو االستجابة للمخاطر 

في المصارف السورية العامة، ولكن 

 يوجد اهتمام بذلك في الخاصة.

اهتمام من قبل المصارف  يوجدعدم -

العامة والخاصة بأهمية حصول عامليها 

في قسم التدقيق الداخلي على الشهادات 

المهنية الدولية في هذا المجال، 

في إلى قلة الدورات التدريبية  باإلضافة

دارة المخاطر  .مجال التدقيق الداخلي وا 

يوجد مساهمة فعالة لنشاط التدقيق -

المخاطر سواء الداخلي في عملية إدارة 

في تحديد أو تقييم أو االستجابة 

 للمخاطر.

يوجد عدم اهتمام بأهمية حصول  -

العاملين في قسم التدقيق الداخلي على 

الشهادات المهنية الدولية في هذا 

المجال، باإلضافة إلى قلة الدورات 

التدريبية التي تتيح للعاملين متابعة 

التطورات في مجال التدقيق الداخلي 

 ارة المخاطر.إلد

            رضوان 
(1121) 

أثر التدقيق الداخلي على إدارة 

المخاطر في ضوء معايير التدقيق 

أّن أداء المدقق الداخلي يتسم 
بالموضوعية والكفاءة المهنية، وأّن هنالك 
دارة  تعاونا بين قسم التدقيق الداخلي وا 

أّن أداء المدقق الداخلي يتسم  -
 بالموضوعية والكفاءة المهنية

أّن التدقيق الداخلي ُيسهم في تقويم  -
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المخاطر في مجال تبادل المعلومات،  الدوليّ 
وأّن التدقيق الداخلي ُيسهم في تقويم 

 أنظمة الرقابة الداخلية وتحسينها.

 أنظمة الرقابة الداخلية وتحسينها.

الشرايري 
(1121) 

الحاكمية على فاعلية التدقيق أثر 

الداخلي في ظل مبادئ لجنة بازل 

المحدثة: دراسة حالة البنوك 

 التجارية في األردن

وجود أثر للحاكمية في فاعلية التدقيق 
الداخلي وبشكل عام في البنوك التجارية 

األردنية، وقد توصلت الدراسة إلى 
ضرورة توفير الدعم من قبل اإلدارة 

التنفيذية الستقاللية المدقق الداخلي، مما 
يعزز مستوى فاعلية التدقيق الداخلي، 
لى ضرورة إشراكهم في دورات إدارية  وا 

االستعانة بخبراء ومستشارين عليا، و 
لتطوير سياسات ونظم ومبادئ لإلدارات 
التنفيذية، وأنه يجب اختيار لجنة تدقيق 
من ذوي الخبرات والمعرفة وعلى اإلدارة 

العليا تبني الخطط اإلستراتيجية 
وبالتشارك مع التدقيق الداخلي كجزء 
 .أساسي في ضل مبادئ بازل المحدثة

يوجد أثر للحاكمية في فاعلية  -
 التدقيق الداخلي .

ضرورة توفير الدعم من قبل اإلدارة  -
التنفيذية الستقاللية المدقق الداخلي، 

مما يعزز مستوى فاعلية التدقيق 
 الداخلي.

ضرورة إشراكهم في دورات إدارية  -
عليا، واالستعانة بخبراء ومستشارين 

لتطوير سياسات ونظم ومبادئ 
 ت التنفيذية.لإلدارا

يجب اختيار لجنة تدقيق من ذوي  -
الخبرات والمعرفة وعلى اإلدارة العليا 
تبني الخطط اإلستراتيجية وبالتشارك 
 مع التدقيق الداخلي كجزء أساسي.

في  يوضح الجدول أدناه الدراسات المختلفة :الدراسات السابقة المختلفة مع هذه الــدراســة -2

 هذه الدراسة:المضمون والنتائج مع 

 مع هذه الــدراســةالمختلفة (: الدراسات السابقة 2-5الجدول رقم )

اسم الباحث 
 وسنة الدراسـة

 أوجه االختالف مع الدراسة نتيجة الدراسـة عنوان الدراسـة

السويطي 

(1113) 

 

تطوير أنموذج لدور لجان التدقيق 

في الشركات المساهمة العامة 

فاعلية األردنية وتأثيرها في 

 واستقاللية التدقيق الخارجي

يوجد لدى الشركات المساهمة العامة األردنية 
كافة لجان تدقيق، ولكن ال تتوافر لهذه اللجان 
بشكل عام المتطلبات األساسية لممارسة دورها 
بفاعلية، وليس لها تأثير مهم في فاعلية المدقق 

استقالليته وال يوجد نموذج موحد لدور و الخارجي 
التدقيق يمكن تطبيقه بحيث يالئم جميع  لجان
 العالم دول

التدقيق بشكل عام  تتوافر للجان -
المتطلبات األساسية لممارسة 

 دورها بفاعلية.
التدقيق تأثير مهم  يوجد للجان-

في فاعلية المدقق الخارجي 
 واستقالليته.
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المومني 
(1121) 

تقييم مدى التزام الشركات األردنية 
المساهمة بضوابط تشكيل لجان 
التدقيق وآليات عملها لتعزيز 
 حوكمة الشركات )دراسة ميدانية(

أن لجان التدقيق ال تزال تفتقر على 

 االستقاللية والفعالية الكاملة.

أن لجان التدقيق ال تفتقر على 

 االستقاللية والفعالية الكاملة.

، الشواورة
الحمايدة 

(1121) 

"دور وحدات المراجعة الداخلية 

في تحسين كفاءة عمل لجان 

التدقيق المنبثقة عن مجالس 

اإلدارة في الشركات المساهمة 

 ميدانية" العامة األردنية: دراسة

اإلطار  منها يتكون التي العناصر معظم أن 

 ما إذا الداخلية المراجعة لوحدات المرجعي

 سوفف فعال بشكل وتنفيذها إدارتها أحسن

 عمل كفاءة وتحسين رفع إلى بالتبعية تؤدي

 لجان التدقيق

 عملالدراسة تناولت دور  أن
 مجالس عن المنبثقة اللجان
دوائر  كفاءة تحسينعلى  اإلدارة

 التدقيق وليس العكس.
 

حمدان، 
مشتهى، عواد 

(1121) 

دور لجان التدقيق في استمرارية 

 جودتها  األرباح كدليل على 

"دور لجان التدقيق في استمرارية 
 األرباح كدليل على جودتها .

وجود أثر إيجابي لعدد اجتماعات لجنة 

التدقيق في تحسين جودة األرباح، ووجود أثر 

سلبي لملكية أعضاء لجنة التدقيق ألسهم في 

الشركات التي يمثلونها على جودة األرباح، 

وال يوجد تأثير لباقي الخصائص حجم اللجنة 

 واستقالليتها والخبرة 

يوجد أثر إيجابي لعدد  -

لتدقيق في اجتماعات لجنة ا

 تحسين جودة األرباح.

لباقي الخصائص  يوجد تأثير -

قاللية حجم اللجنة واست

 .األعضاء والخبرة المالية 

 

 

 :التوصيات 3 -5

 شأن من التي هنا التوصيات سيتناول الباحث ،نتائج من الدراسة هذه إليه توصلت ما بناءعلى    

 كفاءة التدقيق الداخلي إلدارة المخاطر فيدور لجان التدقيق في تحسين  من الرفع بها األخذ

 :التوصيات فيما يلي هذه وتتمثل شركات الكهرباء األردنية،
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 بصفة خاصة الكهرباء األردنية شركاتلزم ي ضرورة تعديل قانون هيئة األوراق المالية بحيث–  أوالً 

د الشروط دحوي ،شر تقرير مستقل عن إدارة المخاطرنميع الشركات األردنية بصفة عامة على وج

بأن يكون لدى أعضاء اللجان خبرة عملية ومعرفة  أعضاء لجان التدقيق، التي يجب توافرها في

الخبرة في والمحاسبية والقانونية و  المالية كافية في نشاط عمل هذه الشركات، إضافة إلى الخبرة

لزام مجالس اإلدارة في الشركات األردنية بتقديم تقرير و  ،أعمال التدقيق إلزامي حول فاعلية لجان ا 

 التدقيق وظيفة دعم في فاعل رقابي ودور كبير نفع من لذلك ، لماالتدقيق ضمن تقاريرها السنوية

 وللمساعدة في زيادة الثقة واالطمئنان للمستثمرين في األسواق المالية األردنية. الداخلي،

 دورها بالغ إلن ؛األردنيةالكهرباء  شركات في ضرورة إنشاء إدارات متخصصة للمخاطر- ثانياً 

 الوقت فيأصبح تأثيرها كبير  والتي ،ومواردها بأنشطتها المحيطة المخاطر مواجهة في األهمية

الدعم  على االعتماد دون ،لشركات من مواجهة المخاطر بنفسهامكن هذه اتتحتى  و ؛الحاضر

 حدوثها . حال في الخسائر وتحمل لمواجهة الحكومي

 ينمهارة المدقق تطوير في عملية كبير الكهرباء األردنية بشكل شركات اهتمام ضرورة -ثالثاً 

بقائهم إل هذا المجالفي دورات تدريبية في  مإشراكه من خالل ،إدارة المخاطرفي مجال ين الداخلي

، ويمكن أن يكون ذلك من خالل مركز إدارة المخاطرعلى إطالع مستمر بالتطورات المهنية في 

نها من يمكهذه الشركات على مواجهة األزمات المالية المستقبلية، و يساعد تدريب متخصص 

استحداث البرامج المحوسبة، و  تقديم االستشارات والتوصيات، خالل نم ،مواردهاالمحافظة على 

 توفير الحوافز التشجيعية لذلك.مع واستقطاب الكفاءات والخبرات المتخصصة، 

 المدقق مثل: شهادة الدولية المهنية للشهادات الكهرباء األردنية شركات ضرورة استقطاب -رابعاً 

 دوائر كفاءة في زيادة لما لها من أهمية األمريكي، الداخليين المدققين معهد من المعتمدة الداخلي
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موظفيهاعلى هذه  حصول تكاليف تتحمل أن ممكن حيث الداخلي في هذه الشركات، التدقيق

 .، أسوة بالبعثات العلمية في الجامعاتمعينة لفترة لديها بالعمل إلزامهم مقابل الشهادات

ضرورة تشجيع شركات الكهرباء للباحثين، إلعداد الدراسات التي من شأنها تطوير أعمال  -خامساً 

حسن ي، و تقيمة لهذه الشركا ويضيفأثر إيجابي ومباشر التدقيق في هذه الشركات، لما لذلك من 

د أثر العالقة بين جودة إدارة المخاطر وجودة أرباح التي تحددراسات ال ، مثلأوضاعها المالية

 دد دور لجان التدقيق في تحسين كفاءة المدقق الخارجي في شركاتتحوكذلك التي الشركات، 

عداد دراسات خاصة تنظم عملية إدارة  وأإلمكانية وضع معايير عامة  الكهرباء األردنية، وا 

عداد دراسات عن المخاطر الخاصة والعامة التي لدولية للتدقيقالمخاطر، على غرار المعايير ا ، وا 

 .تواجه شركات الكهرباء في األردن والطرق العلمية إلدارتها
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 :مراجع الدراسة 5-4

 العربية المراجع

 الكتب •

، 2ط. وتطور حداثة األعمال مخاطر على القائم التدقيق (.1114نظمي، ) إيهاب إبراهيم، -2

 العربي. مكتبة المجتمع: عمان

 :عمان،2ط .مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق .(1112) ،محمود جربوع، يوسف -1

 .مؤسسة الوراق

للنشر  صفاء دار :عمان، 2ط .الحديث التدقيق الى المدخل. ( 2005 )حلمي،  أحمد جمعة، -2

 .والتوزيع

 دار :عمان، 2ط .والتأكيد التدقيق في المعاصرة االتجاهات. ( 2009 )حلمي،  أحمد جمعة، -1

 للنشر والتوزيع. صفاء

التدقيق  .(1111قريط، عصام نعمة، )و أحمد،  دحدوح، حسينو القاضي، حسين يوسف،  -5

 .جامعة دمشق دمشق:، 2ط. الداخلي

، عمان 2ط .تدقيق الحسابات المعاصر من الناحية النظريه(. 1113المطارنة، غسان فالح ) -3

 .  دار المسيرة للنشر والتوزيع: 

التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق وفقا لمعايير (. 1113عبداهلل، ) الوردات، خلف -2

 الوراق للنشر والتوزيع. :عمان ،2ط.التدقيق الدولية
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 :العلمية المؤتمرات •

 إدارة المخاطر فيدور المدقق الداخلي في " .(1112) البرغوثي، سميرو جمعة، أحمد حلمي،  -2

إدارة عن  المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع، "دراسة ميدانية: المصارف التجارية األردنية

 جامعة الزيتونة، عمان، األردن. ،نيسان 18 -16للفترة   ،المخاطر واقتصاد المعرفة

 :والدوريات المقاالتألبحاث و  •

العليا لتطور المعرفة في مهنة التدقيق الداخلي،  إدراك اإلداره" .(1113جمعة، أحمد حلمي، ) -2

المجلة ، "وتأثيره على دور المدقق الداخلي: دراسه تحليلية اختبارية في منظمات األعمال األردنية

 . 33-22( 2)،22المجلد ، العربية للعلوم اإلدارية

المجلة ، "المخاطرتفعيل دور المراجعة الداخلية في إدارة " .(1111، )نهال أحمد، الجندي -1

 .213-152 (2)،25المجلد ، األزهرجامعة  في ية لقطاع كليات التجارةلعلما

جودة التدقيق في األردن وأثرها في إدارة جودة " .( 1121) عماد ابوعجيلة،و  ،حمدان، عالم -2

 .55-12 (2)،25المجلد  ،نالبحري جامعة في المجلة العربية في المحاسبة ،"األرباح

عالقة خصائص لجنة التدقيق بنوع تقرير مدقق " .(1122) مشتهى، صبريو  ،عالم حمدان، -1

، "الحسابات: دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة ببورصة عمان

 .232 -214 (2)،21المجلد  ,نالبحري جامعة في المجلة العربية في المحاسبة

دور لجان التدقيق في استمرارية " .( 1121) ماهر، وعواد، بهاء ،مشتهىو  ،حمدان، عالم -5

 .121-114 (2)،1، المجلد إدارة األعمالفي  األردنيةالمجلة  ،األرباح كدليل على جودتها"
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دور لجنة المراجعة في تحسين كفاية وفعالية نظم الرقابة " .(1111، )أحمد دحدوح، حسين -3

-114 (2)،11مجلد ال، مجلة جامعة دمشق للعلوم األقتصادية والقانونية، "الداخلية في الشركات

112. 

 المركزي البنك عن الصادر المؤسسية الحاكمية دليل أثر(. "1122، )محمد قاسم، زريقات -2

، األردنية في إدارة األعمالمجلة ال "،األردنية البنوك في الداخلي التدقيق جودة تحسين في األردني

 .112-114 (1،)2المجلد 

بعض العوامل المحددة ألتعاب التدقيق: دراسة ميدانية على " .( 1121) دميشيل سعي، سويدان -1

 .13-14 (2)،11، المجلد جامعة الملك عبدالعزيزمجلة  ،"بورصة عمانفي  لمدرجةا الشركات

بمعايير التدقيق  مدى اإللتزام" .( 1114) بالل ناصر، وابوزريق، دميشيل سعي، سويدان -4

 (2)،4، المجلد في إدارة األعمال األردنيةمجلة ال ،"الداخلي الدولية في شركات الكهرباء األردنية

511-533. 

"أثر الحاكمية على فاعلية التدقيق الداخلي في ظل مبادئ  .(1121الشرايري، جمال عادل ) -21

( 222،)21مجلد ال، اإلداريمجلة  ،"األردنلجنة بازل المحدثة: دراسة حالة البنوك التجارية في 

22-12. 

 الداخلية المراجعة وحدات دور"(. 1121مصلح ) الحمايدة، رياضو محمود،  الشواورة، فيصل -22

 العامة الشركات المساهمة في اإلدارة مجالس عن المنبثقة التدقيق لجان عمل كفاءة تحسين في

 الكرك، األردن)د.م(. ،جامعة مؤته "،ميدانية األردنية: دراسة

 بضوابط المساهمة األردنية الشركات التزام مدى تقييم" .(1121) ،اهلل عبد محمد، المومني -21

مجلة جامعة دمشق "، ميدانية دراسة: الشركات حوكمة لتعزيز عملها وآليات التدقيق لجان تشكيل

  .121-122( 2)،13مجلد ال، للعلوم األقتصادية والقانونية



125 

 

 جامعية:رسائل • 

المساهمة العامة لجان التدقيق في حوكمة الشركات  دور(. 1122) مريم مفلح، ابو قمر -2

 .األردنعمان، ، اليرموكجامعة  ،(في المحاسبة ماجستيررسالة ) : دراسة ميدانية.األردنية

مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في (. 1114) سفيان جميل، حمدان -1

 ،(في المحاسبة ماجستيررسالة ) الشركات المساهمة العامة الخدمية المدرجة في بورصة عمان.

 .األردنعمان، ، اليرموكجامعة 

المساهمة العوامل التي تؤثر على جودة التدقيق في الشركات (. 1114) رنا راشد، عبداهلل -2

 .األردنعمان، ، اليرموكجامعة  ،(في المحاسبة ماجستيررسالة ) : دراسة ميدانية.العامة األردنية

تطوير أسلوب للتدقيق المبني على المخاطر لدى المصارف (. 1111) الرمحي، زاهر عطا -1

 .األردنعمان، جامعة عمان العربية للدراسات العليا،  ،غير منشورة(دكتوراه أطروحة ) .األردنية

فعالية نظام الرقابة الداخلية أثر جودة لجنة التدقيق على (. 1121) عالء طالب، الصمادي -5 

جامعة  ،(في المحاسبة ماجستيررسالة ) في الشركات المساهمة العامة األردنية: دراسة ميدانية.

 .األردنعمان، ، اليرموك

 لمبادىء الشركات المساهمة العامة األردنيةمدى تطبيق  (.1114) فراس خالد، طناش -3

رسالة الحاكمة المؤسسية من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين والعاملين في الشركة. )

 .األردنعمان، ، اليرموكجامعة  ،(في المحاسبة ماجستير

وأثرها على أداء الشركات: حالة الشركات الشركات حوكمة (. 1121) حذيفة محمود، الكراسنة -2

جامعة  ،(في المحاسبة ماجستيررسالة ) .ورصة عمانالمدرجة في ب المساهمة العامة األردنية

 .األردنعمان، ، اليرموك
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تطوير أنموذج لدور لجان التدقيق في الشركات (. 1113السويطي، موسى سالمة ) -1 

في  )أطروحة دكتوراة. المساهمة العامة األردنية وتأثيرها في فاعلية واستقاللية التدقيق الخارجي

 .، األردنالعربية للدراسات العليا، عمانعمان جامعة  ،(المحاسبة

العوامل المؤثرة على تحسين فاعلية لجان التدقيق: دراسة تطبيقية على . (1111) ميالة، سهيل -4

األكاديميه العربية للعلوم المالية  ،(أطروحة دكتوراه غير منشورة ) .شركات القطاع المالي

 .األردن، عمان، والمصرفية

(. دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في 1122أبراهيم رباح )المدهون،  -21

 غزة، فلسطين.، غزةجامعة  ،(في المحاسبة ماجستيررسالة . )المصارف العاملة في قطاع غزه

أثر التدقيق الداخلي على إدارة المخاطر في ضوء معايير  (.1121)إيهاب ديب  ،رضوان -22

 ،(في المحاسبة ماجستيررسالة ). البنوك الفلسطينية في قطاع غزة دراسة حالة: التدقيق الدولية

 .نغزة، فلسطي، غزةجامعة 

 في الداخلي التدقيق وظيفة تحسين في التدقيق لجنة دور .(2009) توفيق المرعي، نبيه -21

 للدراسات جداراجامعة  ،(في المحاسبة ماجستيررسالة ) .ميدانية دراسة: األردنية شركات التأمين

  .األردنعمان، ، العليا

 ميدانية دراسة المخاطر: إدارة في الداخلية المراجعة (. دور1122) صالح بجيرمي، شاديال -22

  دمشق، سوريا.، دمشقجامعة  ،(في المحاسبة ماجستيررسالة ) .السورية المصارف في

 وثائق رسمية:• 

الدوليه لممارسة أعمال التدقيق إصدارات المعايير  (.2228)االتحاد الدولي للمحاسبين  -2

 .، األردنجمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان ،والتأكيد وأخالقيات المهنة
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 .، األردنعمان، قانون البنوك  (.2222)  البنك المركزي األردني -1

 .، األردنعمان، التقرير السنوي (.2213( أربد المساهمة العامة شركة توزيع كهرباء -2

 .، األردنعمان، التقرير السنوي .(2213) المساهمة العامة شركة توزيع الكهرباء -1

 .، األردنعمان، التقرير السنوي (.2213( المركزية شركة توليد الكهرباء -5

 .، األردنعمان ،التقرير السنوي (.2213( شركة السمرا لتوليد الكهرباء  -3

 .، األردنعمان، التقرير السنوي (.2213)الكهرباء لألردنية المساهمة العامة  شركة -2

 .، األردنعمان، دليل حوكمة الشركات (.2224) هيئة األوراق المالية -1

 .، األردنعمان، دليل حوكمة الشركات (.2227) هيئة األوراق المالية -4

 .، األردنعمان، التقرير السنوي. (2009) الكهرباء قطاع تنظيم هيئة-21

 .، األردنعمان، التقرير السنوي .(2212)هيئة تنظيم قطاع الطاقة األردني  -22

 .، األردنعمان، التقرير السنوي (.2213)هيئة الميثاق االقتصادي األردني  -21

 .، األردنعمان، دليل حوكمة الشركات (.2227)المجمع العربي للمحاسبين القانونيين  -22

 :واألخرى المراجع اإللكترونية •

"لجان التدقيق نشأتها، مهامها، مسؤولياتها، ودورها في تعزيز  .(1111)دهمش، نعيم،  -2

  omcnfotechaccountants.i.www :شبكة األنترنتعلى ، اإلفصاح"

الشركات المساهمة العامة المدرجة في  دليل قواعد حوكمة. (2227)  هيئة األوراق المالية -1

 ، عمان، األردن، االنترنت:بورصة عمان

 (On- Line).available:http://jsc.gov.jo/library/633571467958396032.pdf 

.20/12/2009 
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 ، مترجم مندليل مبادئ حوكمة الشركات .(2224) نظمة التعاون االقتصادي والتنمية م   -2

 الدولية الخاصة، القاهرة، مصر، االنترنت: خالل مركز المشروعات

(On-Line).available:http://www.hawkama.net/files/pdf/oecd%20principles 

%202004%20-%20ar.pdf 22/11/2010. 

دور لجان المراجعة في تدعيم استقالل المراجع الخارجي في " (،1121) تامر، عماد وليم، -1

 .www.aliahmedali.com  االنترنت:شبكة على  ،" التجارية البنوك

مبنى على المخاطر في ضوء المعايير المهنية للتدقيق ق اليدقتال" ،(1122، )جمال، الطرايرة -5

 .comltrairhjmalwww.a.  االنترنت:شبكة على  ،(1برنامج تدريبي رقم ) ، "داخليال
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((11))رقم رقم   الملحقالملحق   

 استبانة الدراسةاستبانة الدراسة

  
  كلية األعمال _ قسم المحاسبةكلية األعمال _ قسم المحاسبة

  السادة شركات الكهرباء األردنية المساهمة المحترمينالسادة شركات الكهرباء األردنية المساهمة المحترمين
  وبركاته وبعد ،،وبركاته وبعد ،،السالم عليكم ورحمة اهلل السالم عليكم ورحمة اهلل 

"، واستكماال" لمتطلبات الحصول على درجة "، واستكماال" لمتطلبات الحصول على درجة   البطوشالبطوش  اهللاهلل  خلدون عودةخلدون عودة  يقوم الباحـث "يقوم الباحـث "        
  بإجراء دراسة بعنوان:بإجراء دراسة بعنوان:جامعة الشرق األوسط جامعة الشرق األوسط الماجستير في المحاسبة، من الماجستير في المحاسبة، من 

دور لجان التدقيق في تحسين كفاءة التدقيق الداخلي إلدارة المخاطر في شركات الكهرباء دور لجان التدقيق في تحسين كفاءة التدقيق الداخلي إلدارة المخاطر في شركات الكهرباء ""
  بإشرافبإشراف                                                        األردنية   األردنية   

  الدكتور يونس الشوبكيالدكتور يونس الشوبكي                                                            
  علىعلى  أمال  في تعاونكم، أرجو التكرم باإلجابة على أسئلة اإلستبانة المرفقة، والتي تحتويأمال  في تعاونكم، أرجو التكرم باإلجابة على أسئلة اإلستبانة المرفقة، والتي تحتوي            

      ::هيهي  مجاالتمجاالت  ثالثةثالثة  علىعلى  موزعةموزعة))  4141وعددها)وعددها)  من األسئلةمن األسئلة  مجموعةمجموعة
  االردنية.االردنية.  في شركات الكهرباءفي شركات الكهرباء  المخاطرالمخاطر  للمساهمة في تخفيضللمساهمة في تخفيضالتدقيق الداخلي التدقيق الداخلي   دوردور: : المجال األولالمجال األول
  ..االردنيةاالردنيةفي شركات الكهرباء في شركات الكهرباء   الداخليالداخلي  التدقيقالتدقيقتحسين كفاءة تحسين كفاءة دور لجنة التدقيق في دور لجنة التدقيق في   ::  المجال الثانيالمجال الثاني
التي تعيق مساهمة لجان التدقيق في تحسين كفاءة التدقيق الداخلي في التي تعيق مساهمة لجان التدقيق في تحسين كفاءة التدقيق الداخلي في   المحدداتالمحددات::  المجال الثالثالمجال الثالث

  شركات الكهرباء االردنية .شركات الكهرباء االردنية .
ان تعاونكم معنا في تعبئة اإلستبانة بشكل دقيق، هو خطوة من ضمن العديد من الخطوات الالزمة ان تعاونكم معنا في تعبئة اإلستبانة بشكل دقيق، هو خطوة من ضمن العديد من الخطوات الالزمة 

  م فيم فيتساعد على الوصول إلى النتائج المرجوة، والتوصيات المالئمة التي آمل أن تساهتساعد على الوصول إلى النتائج المرجوة، والتوصيات المالئمة التي آمل أن تساهالتي التي 
اختيارك اختيارك   تمتم  وقدوقدبشكل عام، بشكل عام،   األردنيةاألردنية  الشركاتالشركات  تحسين كفاءة التدقيق الداخلي إلدارة المخاطر فيتحسين كفاءة التدقيق الداخلي إلدارة المخاطر في

  عندعند    ((  ))إشارةإشارة  ووضعووضع  اإلستبانة،اإلستبانة،  فقراتفقرات  منمن  فقرةفقرة  كلكل  يرجى قراءةيرجى قراءة  ،،الدراسةالدراسة  عينةعينة  أفرادأفراد  أحدأحد  لتكونلتكون

  علىعلى  تدلتدل  إشارةإشارة  أيأي  وضعوضع  سم أوسم أواإلاإل  لكتابةلكتابة  ضرورةضرورة  يوجديوجدوالوال، ، فقرةفقرة  كلكل  مقابلمقابل  رأيكرأيك  عنعن  تعبرتعبر  التيالتي  الدرجةالدرجة

ستعامل بسريه تامة، ولن ستعامل بسريه تامة، ولن   على الفقراتعلى الفقرات  اتاتجابجابإلإلجميع المعلومات و اجميع المعلومات و ا  أنأن  لكلك  ونؤكدونؤكد  شخصيتك،شخصيتك،
                  .فقطفقط  العلميالعلمي  البحثالبحث  لغاياتلغايات  تستخدم إالتستخدم إال

  البطوش البطوش   الباحث : خلدون عودة اللةالباحث : خلدون عودة اللة
  

  وتفضلوا بقبول وافر التقدير واإلحترام ،،،  وتفضلوا بقبول وافر التقدير واإلحترام ،،،      



131 

 

  ::  أواًل: البيانات العامةأواًل: البيانات العامة
  ( أمام اإلجابة التي تنطبق عليك:( أمام اإلجابة التي تنطبق عليك:يرجى َوْضع إشارة )يرجى َوْضع إشارة )                                        

  
  

 داخلي مدقق الداخلي التدقيق مدير تدقيق لجنة ضوع   :الوظيفة
 
 

 أخرى اذكرها ....................... 

 

 

 

  بكالوريوس عليا دراسات دبلوم ماجستير دكتوراه    العلمي المؤهل
 
 

 أخرى اذكرها ....................... 





اقتصاد ومصرفية ماليةمحاسبة العلمي التخصص





 أخرى اذكرها....................... 





التدقيق مجال في العملية الخبرة



سنوات ٥ من أقل  سنوات ٠١– ٥ من  
 

   سنة ٠٥ - ٠٠من   سنة ٠١ - ٠١ من



سنة ٠١ من أكثر  يوجد ال 






  ال   نعم: مهنية شهادات تحمل هل          
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اإلستبانة الشمولية لمتغيرات الدراسة تم توزيع اإلستبانة اإلستبانة الشمولية لمتغيرات الدراسة تم توزيع اإلستبانة   حتى تعكس أسئلةحتى تعكس أسئلة: :   الدراسة متغيرات ثانيا" :بيانات
 :   إلى ثالثة مجاالت وعلى النحو التاليإلى ثالثة مجاالت وعلى النحو التالي

دور التدقيق الداخلي في المساهمة في تخفيض المخاطر في شركات الكهرباء دور التدقيق الداخلي في المساهمة في تخفيض المخاطر في شركات الكهرباء  المجال األول:
  . األردنية األردنية 

أتفق أتفق   الــعــبـــــارةالــعــبـــــارة
ال أتفق ال أتفق   ال أتفقال أتفق  محايدمحايد  أتفقأتفق  تماماتماما

  إطالًقاإطالًقا

22  
 رالمخاط دارةالخاصة في إيتم االعتماد على المعايير المهنية 

 التدقيق شاملة لدائرةعداد خطة عمل (، إل(IIAوالصادرة عن 
 الداخلي  

          

11  
مستويات الخطر المقبولة وفق  تحدد دائرة التدقيق الداخلي

 أسس واضحة، وبالتنسيق مع المستويات اإلدارية 
          

22  
تقوم دائرة التدقيق الداخلي بتحدد وتقييم المخاطر التي تواجه 

 أنشطة عمل الشركة في الوقت المناسب
          

11  
تعد دائرة التدقيق الداخلي إستراتيجية للتنبوء في المخاطر 

 بأنشطة عمل الشركة  قبل حدوثها المتصلةالمستقبلية 
          

55  
الداخلي مع اإلدارة التنفيذية اإلجراءات  التدقيق تتابع دائرة

 المتخذة لمعالجة المخاطر التي ظهرت
          

33  
تعرضا للخطر  كثراألتهتم دائرة التدقيق الداخلي في األنشطة 

 في الشركة
          

22  
الداخلي وبشكل دوري من أن هنالك تحسن  تتأكد دائرة التدقيق

 مستمر لوسائل حماية األصول وأنظمة الرقابة الداخلية 
          

11  
 ، تقدم دائرة التدقيق الداخلي الحلول المناسبة لإلدارة التنفيذية

 لمساعدتها على التعامل مع المخاطر 
          

44  
 دورية للجنة التدقيق، تتضمن تقارير الداخلي تقدم دائرة التدقيق

 الموضوعة الضوابط وفعالية ومدى كفاءة المخاطر، تقييم نتائج
  المخاطر  لمواجهة

          

2121  
الداخلي بالمخاطر التي تشير إليها تحفظات  تهتم دائرة التدقيق

 ومالحظات المدقق الخارجي 
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2222  
لقاءات مع العاملين في الشركة  الداخلي التدقيقتعمل دائرة 

 المتعلقة بكل نشاط وبشكل منفصلالتشغيلية لتوضيح المخاطر 
          

2121  
 الالزمة واإلرشادات االقتراحات الداخلي التدقيق تقدم دائرة
العاملة في  الدوائر واألقسام كافة وتطوير فعالية لتحسين
 الشركة

          

2222  
المعلومات عن المخاطر  الداخلي وصول التدقيق تضمن دائرة

 لمعالجتها المناسب الوقت في القرار لمتخذي
          

2121  
الداخلي ثقافة ايجابية من خالل ممارستها  التدقيق تنشر دائرة

لعملها حول مدى أهمية دورها الوقائي لتخفيض المخاطر وأن 
 دورها ليس تصيد لألخطاء

          

  
  

لجان التدقيق على تحسين كفاءة التدقيق الداخلي في شركات الكهرباء لجان التدقيق على تحسين كفاءة التدقيق الداخلي في شركات الكهرباء كيفية عمل كيفية عمل   ::  المجال الثانيالمجال الثاني
  األردنية.األردنية.

أتفق أتفق   الــعــبـــــارةالــعــبـــــارة  
ال أتفق ال أتفق   ال أتفقال أتفق  محايدمحايد  أتفقأتفق  تماماتماما

  إطالًقاإطالًقا

22  
 يضمن تنظيمي للشركة وجود هيكل على التدقيق لجنة تعمل

 خالل من لدائرة التدقيق الداخلي والموضوعية الحياد و االستقاللية
 التنظيمي السلم درجات بأعلى ربطة

          

11  
 دائرة التدقيق مدير في هاتوافر  يجب شروط التيال التدقيق لجنة تحدد

  تعيينه في رئيسي بدور تقومو  الداخلي
          

22  
 تقييم في التدقيق من وجود برنامج تدريب متخصص تتأكد لجنة

دارة  المهنيةالمخاطر للمدققين الداخليين، لتحسين قدراتهم  وا 
          

11  
الداخلي إذا كان صحيح ويخالف رأي  المدقق التدقيق رأي لجنة تدعم

 اإلدارة 
          

55  
الداخلي يمتلك  دائرة التدقيق في التدقيق على توفير كادر لجنة تعمل

  والعملية العالية العلمية المهارات
          

33  
الداخلي  دائرة التدقيق العاملين في قدرات بتقييم التدقيق لجنة تقوم

 بشكل دوري وتحفزهم ماديا وفق ذلك
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22  
الداخلي  التدقيق دائرة موظفي التزام من التدقيق لجنة تتأكد

 المهنة وسلوكيات العمل بأخالقيات
          

11  
 تساهم لجنة التدقيق في توفير االحتياجات  والوسائل والتسهيالت

  معوقات دون بمهمته القيام من الداخلي لتمكين المدقق الالزمة،
          

44  
 وسياسات العمل الزمنية لدائرة وبرامج على خطط التدقيق لجنة تطلع

 واألنظمة والقرارات القوانين مع هاوتحدد مدى توافق الداخلي التدقيق
  المعمول بها اإلدارية

          

2121  
 التدقيق التنفيذية لمالحظات دائرة اإلدارة استجابة التدقيق لجنة تتابع

 المناسبة التصحيحية التخاذ اإلجراءاتالداخلي 
          

2222  
وتوصيات دائرة  مالحظات على التدقيق مجلس اإلدارة تطلع لجنة‘

 التخاذ اإلجراء الالزم حيالها التدقيق الداخلي
          

2121  
التعليمات  يبينعمل  دليلميثاق أو  وجود من التدقيق لجنة تتأكد

 المدققين الداخليين واإلجراءات الالزمة إلرشاد والسياسات
          

           أنظمة التدقيق المحوسبة  فعالية تطوير على التدقيق لجنة تعمل  2222

2121  
 المخاطر وحاالت مستوى الداخلي التدقيق مع المدقق لجنة تبحث
 معالجتها التدقيق وكيفية عملية تكتشف أثناء التي الجوهرية الغش

          

2525  
مبررات  تقديمالتدقيق الداخلي دائرة  منالتدقيق  لجنة تطلب

 هافي حالة تأخرها في تنفيذ برامج أو خطط عمل موضوعية
          

2323  
 أي إخفاء عن المسؤولية تحمل اإلدارةعلى التدقيق  لجنة تؤكد

 .الداخلي دائرة التدقيق مهام ألداء معلومات الزمة
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  لجان التدقيق في تحسين كفاءة التدقيق الداخلي فيلجان التدقيق في تحسين كفاءة التدقيق الداخلي فيمعرفة المحددات التي تعيق مساهمة معرفة المحددات التي تعيق مساهمة   ::المجال الثالثالمجال الثالث
  ةةشركات الكهرباء األردنيشركات الكهرباء األردني        

  الــعــبـــــارةالــعــبـــــارة  
أتفق أتفق 
  محايدمحايد  أتفقأتفق  تماماتماما

ال ال 
  أتفقأتفق

ال أتفق ال أتفق 
  إطالقاإطالقا

2 
و  علمية عدم وجود الزام قانوني للشركات األردنية لتوفرمؤهالت

 التدقيق لجنة لدى أعضاء التدقيق مهنية في مجال شهادات
 اللجنة وواجبات أهمية مع تتناسب

          

1 
عدم توفر المعرفة الكافية لدى اعضاء لجنة التدقيق بطبيعة أعمال 

 الشركة  نتيجة إلختالف خبراتهم عن نشاط عمل المنشأة
          

2 
 قلة عدد اجتماعات  لجنة التدقيق نتيجة عدم تفرغ أوارتباط
أعضائها بأعمال أخرى خارج نطاق عمل الشركة،  يضعف من 

 قيامها بدورها في متابعة أعمال دائرة التدقيق الداخلي

          

1 
التغيير المستمر إلعضاء لجنة التدقيق ال يعطي الفرصة الكافية 

 لوضع الخطط وبرامج العمل الالزمة لتطوير عمل دائرة التدقيق 
          

5 
في الهيكل التنظيمي للشركة ال يعطيها مركز لجنة التدقيق 

توفير وسائل الدعم الالزمة  من تمكنها الصالحيات الكافية التي
 لعمل المدقق الداخلي

          

3 
مع اإلدارة التنفيذية،  وجود مصالح خاصة إلعضاء  لجنة التدقيق

ن  ينتج عنها مجاملة اإلدارة على حساب رأي المدقق الداخلي وا 
 كان صحيحا

          

2 
مسؤولياتها  ومهامها  عدم وجود دليل عمل للجنة التدقيق يحدد

 يلزم اللجنة لتحسين عمل دائرة التدقيق الداخلي  وصالحياتها، و 
          

1 
عدم وجود حوافز تشجيعية إلعضاء لجنة التدقيق، تنعكس على 

 مدى األهتمام المبذول لتطويرعمل دائرة التدقيق الداخلي 
          

4 
العمل المراد تدقيقه حسب الخطة المحددة قياسا لعدد زيادة حجم 

 موظفي دائرة التدقيق الداخلي
          

10 
الكفاءات الالزمة  الستقطاب المقدمة الحوافز المادية انخفاض

  لدائرة التدقيق الداخلي
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  ((44الملحق)الملحق)
  محكمين االستبانةمحكمين االستبانة  44--55

  الرقمالرقم  اللقب العلمياللقب العلمي  األسماألسم  الجامعةالجامعة  التخصصالتخصص

  11  أ.دأ.د  محمد عطية مطرمحمد عطية مطر  الشرق األوسطالشرق األوسط  محاسبةمحاسبة

  22  دد  علي عبدالغني الاليذعلي عبدالغني الاليذ  الشرق األوسطالشرق األوسط محاسبةمحاسبة

  33  أ.دأ.د  مؤيد الفضلمؤيد الفضل  جامعة مؤتةجامعة مؤتة محاسبةمحاسبة

  44  دد  اسماعيل أحمرواسماعيل أحمرو  الشرق األوسطالشرق األوسط محاسبةمحاسبة

  55  دد  عبدالرحيم القدوميعبدالرحيم القدومي  الشرق األوسطالشرق األوسط محاسبةمحاسبة

  66  دد  يونس الشوبكييونس الشوبكي  الشرق األوسطالشرق األوسط محاسبة

  77  دد  أحمد الطراونةأحمد الطراونة  جامعة مؤتةجامعة مؤتة محاسبةمحاسبة

  88  دد  زياد العمروزياد العمرو  جامعة مؤتةجامعة مؤتة محاسبةمحاسبة

  99  دد  طارق مشوقةطارق مشوقة  جامعة مؤتةجامعة مؤتة محاسبةمحاسبة

  1100  دد  غادة الطراونةغادة الطراونة  جامعة مؤتةجامعة مؤتة محاسبةمحاسبة

 

 

 

 

 


