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  ملخص الدراسة
الدراســة لبیــان أثــر التــزام الشــركات الصــناعیة المســاهمة االردنیــة بمعــاییر التــدقیق  تهــدف هــذه

حیـث تـم قیـاس مـدى االلتـزام بمعـاییر التـدقیق الـداخلي  ،لدیهاالمالي  األداءكفاءة  في الدولیة الداخلي
 أمـــا) التطبیـــق ،األداء ،الخصـــائص(لمعـــاییر  أبعـــادة تقـــیس ثـــالث الدولیـــة مـــن خـــالل تصـــمیم اســـتبان

وتكونـــت عینـــة  ،لیـــة للشـــركات الصـــناعیة المســـاهمة االردنیـــةتـــم تحلیـــل القـــوائم الما دفقـــ األداءكفـــاءة 
لمعرفــة مــدى التــزام الشــركات الصــناعیة االردنیــة  اشــركة تــم توزیــع االســتبانة علیهــ) ٤٥(الدراســة مــن 

  : إلىاخلي وتوصلت الدراسة بمعاییر التدقیق الد
جـاءت  )التطبیـق ،األداء الخصـائص،(الدقیق الداخلي الدولیـة معاییر  وان تصور المبحوثین نح .١

وتـــدل هـــذه النتـــائج علـــى حـــرص الشـــركات الصـــناعیة االردنیـــة علـــى ممارســـة معــــاییر  ،مرتفعـــة
  .المالي لهذه الشركات األداء علىدور من التدقیق الداخلي وما لها 

أثــر لمعــاییر التــدقیق الــداخلي الدولیــة المســتخدمة فــي الشــركات الصــناعیة المســاهمة االردنیــة هنــاك  .٢
الرتبـاط  واإلدارةالتـدقیق  وحـدةفـي القـرارات بـین  مشـاركةالمالي لـدیها كمـا أن هنـاك  األداءعلى كفاءة 

علـــى  كسیـــنعلـــدى الشـــركات الصـــناعیة المســـاهمة االردنیـــة ممـــا  اإلدارةالتـــدقیق مباشـــرة فـــي مجلـــس 
 .المالي لدیها األداءعلى مستوى  مباشر تالي انعكاسالفاءة هذه القرارات وبفعالیة وك

ا    یات أھمھ دة توص ث ع ى الباح  مــن االســتفادة علــى التأســیس حدیثــةال الشــركات حــث وأوص
 فـي الـداخلي التـدقیق أنشطة وتنمیط وتأطیر الداخلي، التدقیق مجال في تأسیسااألقدم  الشركات خبرة
 .شركة كل بها تتمتع التي الخصوصیة مراعاة مع األردنیة كاتالشر 

ـــة معـــاییر  –اء دمعـــاییر األ –معـــاییر الصـــفات  –معـــاییر التـــدقیق الـــداخلي الدولیـــة  :الكلمـــات الدال
 .الشركات الصناعیة األردنیة –التطبیق 
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Abstract 
This study aims to demonstrate the impact of the commitment of industrial 
Companies listed on the Amman Stock Exchange to international standards of 
internal audit in the efficiency of financial performance in these companies, where 
the extent of compliance with those standards was measured by designing and 
distributing a questioner to the study  sample in order to measure the dimensions of 
international standards of internal Audit (A.P.I). As for measuring the efficiency of 
performance, the researcher has relied on the analysis of the financial statements of 
these companies. The study sample consists of 45 companies where the 
questionnaire was distributed to them in order to identify the extent of compliance to 
the international standards of internal Audit. And the main findings were as follows: 
1. Respondents’ perceptions about the international standards of internal audit     

(A. P. I) Were high, which means the Keenness of Jordanian industrial 
companies to apply the international standards of internal Audit because of their 
role in financial performance of these companies. 

2. There is an impact on the financial performance efficiency of the Jordanian 
industrial companies due to the application of the international standards of 
internal Audit in terms of participation in decision making between the audit 
department and Board of Directors, and this reflected on the effectiveness and 
efficiency of these decisions. 

The researcher recommended the newly founded companies to take advantage from 
the experience of prestigious companies in this aspect. 
Key Word: International standards of internal audit – Attribute, performance and 
Implementation - Jordanian Industrial Companies 
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  الفصل األول
  اإلطار العام للدراسة

  :مقدمة الدراسة ١-١

أهمیـة التـدقیق الـداخلي ودوره فـي أداء الشـركات بشـكل عـام حیـث  األخیـرینفي العقدین  تبرز 

دور  إلـىالتقلیدي في تدقیق ومراجعة وفحص السجالت والبیانـات والتأكـد مـن صـحتها  هخرج من دور 

 المنشـــأة تحقیـــق أهـــدافلللمـــوارد  األمثـــلاالســـتخدام و المنشـــأة  أصـــولیتضـــمن حمایـــة شـــمولیة  أكثـــر

ان یكـون وكـیال عـن  حـد إلـىالمحاسبیة ودرجـة االعتمـاد علیهـا حتـى وصـل  وضمان سالمة البیانات

فــي مقــدمتها فصــل التطــورات نتیجــة لمجموعــة مــن وكــان ذلــك  األعمــالالمســاهمین فــي مراقبــة 

كذلك توسع الشركات  ،لمصالحها الشخصیة اإلدارةوما تبعها من انحیاز  اإلدارةالملكیة عن 

والـذي  )(Horizontal and Vertical Integration والعمـودي األفقـيمـن خـالل التكامـل 

كمـــا ســـاهمت األزمـــات  .الرئیســـیة كـــزاالمر  الفـــروع عـــن وبعـــدفـــي تعـــدد نشـــاطات الشـــركات  تمثــل

والتـــي ، الفضـــائح التـــي حـــدثت فـــي شـــركات أمریكیـــة عمالقـــة مثـــل شـــركة أنـــرون للطاقـــةو  واالنهیـــارات

ذلـك لثبـوت و تـدقیق فـي العـالم ال اتأكبـر شـرك نكانت تعتبر متبعها إنهیار شركة أرثر أندرسون التي 

غیر ذلك من العوامل التـي سـاهمت كلهـا بـدفع مفهـوم جدیـد و نفة الذكر آشركة أنرون  بانهیارتورطها 

 االنهیـارمفهوم حوكمـة الشـركات التـي جـاءت لتمثـل الحـل المناسـب لمعالجـة أسـباب هو ظهور ال إلى

التـي كــان و تأثیرهــا أغلـب التعــامالت فـي األسـواق العالمیــة التـي طـال و  ،أزمـة الثقـة التــي ترتبـت علیــهو 

فقــدان الثقــة  إلـىضــعف مسـتوى التــدقیق الـداخلي ممــا أدى و التضــلیل  ومـن أهــم مسـبباتها الرئیســیة هـ

الـذي  األمـرالمحاسبیة المتبعة فـي تلـك الشـركات و الرقابیة  األنظمةو الشركات إدارة مجالس و إدارة في 

  .ستثمار في تلك الشركاتالمستثمرین لإل بالإقتأثیره على مدى  انسحب
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حیــز التطبیــق فــإن التــدقیق الــداخلي إلــى ضــرورة نقلهــا و انطالقــًا مــن أهمیــة حوكمــة الشــركات و 

توجیـــه  إلـــىینبغـــي أن یرتقـــي دور التـــدقیق الـــداخلي فـــي الشـــركات  إذ ،یعـــد أحـــد ركـــائز هـــذا التطبیـــق

تــــوفیر و  ،التشـــغیلیةو  ةاإلداریـــو المالیـــة  تقـــویم النشـــاطاتو النجـــاح مـــن خـــالل فحــــص  والعملیـــات نحـــ

كــذلك تفعیــل و  ،المعلومــات لــإلدارة بكــل مســتویاتها لمســاعدتها فــي تنفیــذ إســتراتیجیتها بشــكل صــحیح

مكانیـة التأكــد مــن ســتراتیجیة علــى هـذه اإل االطــالعدور التـدقیق الــداخلي فـي  ق یــمــدى تحقو تنفیـذها وإ

 ،العـزواي( ومتابعـة كیفیـة عالجهـا التي تواجه الشركة كذلك تحدید المخاطرو  ،المرجوة منها األهداف

  .)٢٠٠٩ ،العاني

إن  إذ ،زمنیـة متعاقبـة دمـد عبـرلتـدقیق الـداخلي مـن خـالل تعریفـه ا طـالویتضح التطور الذي 

 نشـاط مسـتقل التدقیق الـداخلي بموجـب التعریـف الجدیـد لمعهـد المـدققین الـداخلیین ینظـر لـه علـى أنـه

ــــد موضــــوعي  ،٢٠٠٦ســــلیمان، ( .الشــــركة وتحســــین عملیاتهــــا ي مصــــمم لزیــــادة قیمــــةاستشــــار  وتأكی

  )١٨٦ص

عـدد الشـركات متعـددة الجنسـیات وانتشـار فروعهـا فـي بلـدان عدیـدة، ومـا رافــق  زیـادةوفـي ظـل 

ذلــك مــن تعقیــدات فــي أنظمتهــا المالیــة والمحاســبیة أصــبح وجــود معــاییر دولیــة تحكــم عملیــة التــدقیق 

ى عنـه فـي ظـل التوسـع واالنتشـار الكبیـر فـي عمـل المنظمـات خـارج نطاقهـا ال غنـ ملحاً الداخلي أمرا 

  )١٨٦ص ،٢٠٠٦سلیمان، (. المحلي
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  :مشكلة الدراسة ٢-١

شـركة أو ألصـحاب المصـالح لنسـبة لالال یخفى علـى أحـد مـدى أهمیـة التـدقیق الـداخلي سـواء ب

یـادة كفـاءة االداء المـالي ن أجـل ز یسترشـد بهـا مـلالتـدقیق الـداخلي ونظرًا لهذه األهمیة تبلورت معـاییر 

ات أهـداف منشـآت ذ متغیرة وغیر متماثلة لمـا تحتویـه مـن التدقیق الداخلي یعمل في بیئةن إ. للشركة

وهـذا االخـتالف فـي بیئـة  ،مجموعة قـوانین وأنظمـة تختلـف مـن بلـد ألخـرو  وأحجام وتنظیمات مختلفة

عمــل  تحكــمخلي ممـا دعــا إلــى وجـود معــاییر العمـل قــد یــؤثر علـى إنتاجیــة وطبیعــة عمـل المــدقق الــدا

التـدقیق الـداخلي كمحاولـة لخلـق تجــانس بـین نتـائج األعمـال التــي یؤدیهـا المـدققین الـداخلیین، وكــذلك 

تلـزم تطبیـق معـاییر التـدقیق تشـریعیة نصـوص ل الحاجـةإمكانیة االعتماد علیهـا بصـورة أوسـع، ومـدى 

ه المعــاییر الدولیــة مــن أجــل رفــع كفــاءة أثــر االلتــزام بهــذبیــان لالدراســة هــذه  وتــأتي. الــداخلي الدولیــة

ومعـاییر األداء ومعـاییر الخصـائص  معـاییر المالي للشركات الصـناعیة األردنیـة حیـث تناولـت األداء

ومـن هنـا تتبلـور مشـكلة الدراسـة فـي  ،الى زیادة االداء المالي للشركة یؤدي االلتزام بهاوالتي التطبیق 

معــاییر التــدقیق الــداخلي الدولیــة علــى كفــاءة بمــا أثــر االلتــزام  :الرئیســي التــالي علــى التســاؤل اإلجابــة

 ؟رجـة فـي سـوق عمـان لـألوراق المالیـةالمالي لدى الشـركات الصـناعیة االردنیـة المسـاهمة المد األداء

  : وینبثق عنه التساؤالت الفرعیة التالیة

الي فــي الشــركات الصــناعیة معــاییر الخصــائص علــى كفــاءة األداء المــب االلتــزاممــا اثــر  .١

 ؟األردنیة المساهمة

األردنیـة  علـى كفـاءة األداء المـالي فـي الشـركات الصـناعیة األداءمعاییر ب االلتزامما اثر  .٢

 ؟المساهمة

علــــى كفــــاءة األداء المــــالي فــــي الشــــركات الصــــناعیة  التطبیــــقمعــــاییر ب االلتــــزاممــــا اثــــر  .٣

 ؟األردنیة المساهمة
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  :الدراسة أهداف ٣-١

دف هــذه الدراســة إلــى بیــان اثــر االلتــزام بمعــاییر التــدقیق الــداخلي علــى كفــاءة األداء المــالي تهــ

  . للشركات المساهمة الصناعیة االردنیة

  : ولتحقیق هذا الهدف فإن الدراسة تهدف إلى تحقیق األهداف الفرعیة التالیة

 .بمعاییر التدقیق الداخلي الدولیة العالقة التي تربط الحوكمة معرفة - ١

 .بمعاییر التدقیق الداخلي الدولیة المساهمة األردنیةبیان مدى التزام الشركات الصناعیة  - ٢

المسـاهمة بمعـاییر التـدقیق الـداخلي الدولیـة علـى األردنیـة بیان أثر التزام الشركات الصناعیة  - ٣

 .المالي األداءكفاءة 

ة الشــركات د حوكمــالمســاهمة مــع دلیــل قواعــاألردنیــة بیــان مــدى تفاعــل الشــركات الصــناعیة  - ٤

 .إجراءات التدقیق الداخلياالردنیة كونها تتضمن 

 الشـركات باالمتثـالوقـوانین تلـزم  بضـرورة إیجـاد نصـوصالتعرف على مدى تأیید المبحوثین  - ٥

 .المساهمةاألردنیة بمعاییر التدقیق الداخلي الدولیة في الشركات الصناعیة 
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  :أهمیة الدراسة ٤-١

تقــــویم النشــــاطات التشـــغیلیة ونظــــم الرقابــــة فحـــص و  عملیــــاتخلي التـــدقیق الــــدا تتضـــمن مهــــام

لــإلدارة وكــذلك صــحة تطبیقهــا ویمكــن القــول ان  اإلســتراتیجیةالتحقــق مــن صــحة التوجهــات الداخلیــة و 

 واإلفصـاحفـي الحصـول علـى قـوائم مالیـه علـى درجـه عالیـة مـن الشـفافیة  اللتدقیق الـداخلي دورا مهمـ

مــن  الســندات والبنــوك والمقرضــین وأصــحابالح مــن المســاهمین والمصــداقیة خدمــه ألصــحاب المصــ

  .اإلداري والفني والمهني األداء أسسواللجان والمجالس التي تقوم بوضع  اإلدارات أداءخالل 

المســــاهمة ردنیــــة األالشــــركات الصــــناعیة  كونهــــا تقــــیس مــــدى التــــزامالدراســــة  تكمــــن أهمیــــةو 

داء وأثرهــا علــى كفــاءة األ ییر الــدقیق الــداخلي الدولیــةبمعــا ســوق عمــان لــألوراق المالیــةفــي المدرجــة 

ــن خــــالل التزامهــــا بمعــــاییر الخصــــائص ومعــــاییر االداء ومعــــاییر التطبیــــق والتــــي  المــــالي  وذلــــك مــ

المـــالي  األداءرفـــع كفـــاءة تـــؤدي إلـــى تقـــدیم معلومـــات دقیقـــة وواضـــحة وموثوقـــة  بمجملهـــا تـــؤدي الـــى

مـن معلومـات دقیقـة وواضـحة  ممـا تقدمـه لتـدقیق الـداخليداء وحـدات اأرفـع كفـاءة  مـن خـالل للشـركة

  .وموثوقة
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  :فرضیات الدراسة ٥-١

ونـزوًال عنـد تسـاؤالت مشـكلة الدراسـة فقـد تـم إنجـاز هـذه الدراسـة استجابة ألهداف هـذه الدراسـة 

  .وفقًا للفرضیة الرئیسیة التالیة وما یتفرع عنها من فرضیات فرعیة

  :الفرضیة الرئیسة

HO :القیمـــة المعنویـــةداللـــة إحصـــائیة عنـــد  وال یوجـــد أثـــر ذ )α=0.05 (بمعـــاییر  اللتـــزام الشـــركات

علـى كفـاءة ) ، معـاییر التطبیـقاألداءمعـاییر  ،معاییر الخصـائص(الدولیة بعناصرها  الداخليالتدقیق 

  .المساهمةاألردنیة المالي في الشركات الصناعیة  األداء

  :رضیات اآلتیةوتتفرع عن الفرضیة الرئیسیة الف

  : الفرضیة الفرعیة األولى

HO.1: القیمــــــة المعنویــــــةداللــــــة إحصــــــائیة عنــــــد  وال یوجــــــد أثــــــر ذ )α=0.05 (معــــــاییر باللتــــــزام ل

  .المساهمةاألردنیة في الشركات الصناعیة المالي  األداء، على كفاءة الخصائص

  : الفرضیة الفرعیة الثانیة

HO.2 :القیمــة المعنویــة داللــة إحصــائیة عنــد وال یوجــد أثــر ذ )α=0.05 (األداءمعــاییر باللتــزام ل ،

  .المساهمة ردنیةاألفي الشركات الصناعیة المالي  األداءعلى كفاءة 

  : الفرضیة الفرعیة الثالثة

HO.3 :القیمـة المعنویـةداللـة إحصـائیة عنــد  وال یوجـد أثـر ذ )α=0.05 (معـاییر التطبیــق باللتـزام ل

 .المساهمةاألردنیة الشركات الصناعیة المالي في  األداءعلى كفاءة 
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  :أنموذج الدراسة ٦-١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) ١-١(رقم الشكل 
  أنموذج الدراسة

  
  إعداد الباحث بالرجوع إلى الدراسات السابقة : المصدر

  

  معاییر التدقیق الداخلي الدولیةااللتزام ب
  

 المتغیر التابع یرات المستقلةالمتغ

 الخصائصمعاییر 

 

 األداءمعاییر 

 

 معاییر التطبیق

 

  

كفاءة األداء المالي 
 في الشركات

الصناعیة األردنیة 
   المساهمة

HO 

HO.1 

HO.2 

HO.3 
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  :التعریفات اإلجرائیة ٧-١

ـــداخلي - ـــدقیق ال تأكیـــد موضـــوعي واستشـــاري مصـــمم لزیـــادة قیمـــة المنظمـــة  ،نشـــاط مســـتقل :الت

بواســــطة تكــــوین مــــدخل مــــنظم ومنضــــبط  أهــــدافهاوتحســــین عملیاتهــــا ومســــاعدتها علــــى انجــــاز 

Disciplined  المخـاطر والرقابـة وعملیـات الـتحكم  إدارةلتقییم وتحسـین فاعلیـةGovernance 

  ).٤٦ص ،٢٠١١ حلمي،(

ریكـي صدرت هذه المعاییر عن معهـد المـدققین الـداخلیین األم :ةیمعاییر التدقیق الداخلي الدول -

)American Institute of Internal Auditors ( وذلـك ألن األداء المهنـي ال بـد أن تكـون

 أجهــزةهــذه المعــاییر هــي المــنظم لعمــل وممارســات لــه معــاییر لكــي یصــبح عمــل مهنــي فّعــال و 

 أداءتقیــیم  بموجبــهالـذي یــتم  األســاس وان االلتــزام بتطبیــق هـذه المعــاییر هــ إذالتـدقیق الــداخلي، 

التـدقیق الـداخلي المطبقـة لهــذه المعـاییر، وذلـك لمـا تـوفره هــذه المعـاییر مـن عملیـة تــأطیر  أجهـزة

رشـاد لنشـاط المـدققین الــداخلیین وتوضـیح كیفیـة قیـام المــدققین الـداخلیین بالوفـاء بمســؤولیاتهم  ،وإ

  )٦٥ص ،٢٠١٠ الرحاحلة،( .وتتكون هذه المعاییر من ثالثة مجموعات.المهنیة

 Attribute Standards )الخصائص( معاییر الصفات  -أ 

 Performance Standards األداءمعاییر   - ب 

  . Implementation Standards معاییر التطبیق  -ج 

أو لتحقیق حجم  للموارد المتاحة األمثلهي قدرة المنشآت على االستخدام  :المالي األداءكفاءة  - 

سـیتم قیـاس هـذا المتغیـر مقیاس نجاح المؤسسات، و  والتكالیف وه بأقلمستوى معین من الناتج 

االسـتثمار والعائـد علـى حـق علـى المـالي للشـركات االردنیـة مـن خـالل العائـد  األداءعبر تحلیل 

 .)(Paymond ,1997: 511 الملكیة وهامش الربح من العملیات ومجمل الربح المتحقق
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  :حدود الدراسة ٨-١

تكمال الدراســـة وجمـــع البیانـــات وهـــي الفتـــرة الزمنیـــة التـــي تتطلبهـــا عملیـــة اســـ :الحـــدود الزمنیـــة  -أ 

   ).٢٠١٥-٢٠١٤(المطلوبة واستخالص النتائج والتوصیات على مدار العامین 

ــة  - ب   لــألوراقالشــركات الصــناعیة االردنیــة المســاهمة المدرجــة فــي ســوق عمــان  :الحــدود المكانی

 . المالیة

ین والمحاســبین قین الــداخلوالمــدق تحــدد الدراســة عینــة مــن المــدراء المــالیین  :الحــدود البشــریة  -ج 

  .العاملین في هذه الشركات
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  الفصل الثاين الفصل الثاين 
  اإلطار النظري والدراسات السابقةاإلطار النظري والدراسات السابقة
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

یتضمن هذا الفصل اإلطار النظري المتعلق بأثر االلتزام بمعاییر التدقیق الداخلي على كفاءة 

كما یتضمن الدراسات السابقة المتعلقة بأثر االلتزام بمعاییر التدقیق الداخلي على  ،المالي األداء

  .األحدث إلىي وفقا لترتیب زمني من األقدم المال األداءكفاءة 

  للدراسة اإلطار النظريالمبحث األول  ١-٢

باإلضافة إلى  )هأهدافه، خصائصه، ومعاییر  أنواعه( التدقیق الداخلي، یتناول هذا المبحث

  .وتطور المعاییر في ظل الحوكمة األداءكفاءة 

  :مفهوم التدقیق الداخلي ١-١-٢

أن التدقیق الداخلي  إلى، ویرجع ذلك الداخليناولت مفهوم التدقیق تعددت التعریفات التي ت

 ،)١٩٤١( عام بدء االهتمام بالتدقیق الداخلي منذ إذشهد العدید من التطورات في طبیعته وأهدافه، 

حیث اقتصر التدقیق الداخلي في ذلك الوقت على التدقیق المحاسبي، واكتشاف األخطاء والغش، 

ات المالیة، وزیادة التعقید في العملیات المصرفیة، أصبح من الضروري ولكن مع تطور المؤسس

تطویر التدقیق الداخلي، وتوسیع نطاق عمله، لذا أصبح التدقیق الداخلي الیوم الداعم األساسي 

أحد اإلجراءات الرقابیة التي یتم من خاللها فحص وتقییم كفاءة اإلجراءات  "لإلدارة العلیا، فهو

  ).٢٠٠٢الصبان وآخرون، ". (ىالرقابیة األخر 

  :وفیما یلي عرض ألهم تعاریف التدقیق الداخلي

) IIA(الوالیات المتحدة األمریكیة التعریف الذي تبناه معهد المدققین الداخلیین في كان 

)Institute of Internal Auditors( لوظیفة التدقیق الداخلي عام )قیامه بإصدار عند ) ١٩٧٨
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وظیفة تقییم مستقلة، یتم إنشاؤها داخل : "ي، حیث عرف التدقیق الداخلي بأنهالمهن األداءمعاییر 

  )Brink & Witt, 2002,:p:3(."المنظمة، لفحص وتقییم أنشطتها خدمة لها

عملیة الفحص واالختبار المهني والموضوعي المنتظم : "رف دهمش التدقیق الداخلي بأنهوّع  

عملیات الوحدة الحكومیة التي تتم عادة بعد تنفیذ هذه ة، وغیرها من اإلداریللعملیات المالیة و 

  )١٩٨٥دهمش، ".(اإلدارةالعملیات لخدمة أغراض 

عرفت ندوة التدقیق الداخلي األولى في األردن التي عقدت في سلطة الكهرباء  في حین

 لتدقیق شركةنشاط تقییمي مستقل ینشأ داخل ال: التدقیق الداخلي بأنه): "١٩٨٦(األردنیة عام 

ة، كخدمة لإلدارة ووسیلة رقابیة تعمل على قیاس وتقییم فاعلیة نظام اإلداریوتقییم وتحلیل العملیات 

  ".الرقابة الداخلیة لكافة األنشطة

المراجعة التي یقوم بها موظف بالمنشأة، : "التدقیق الداخلي بأنهفقد عرف الجزار  أما 

  )٦٠ص ،١٩٨٧ار، الجز ". (قوم بها المراجع الخارجيتبخالف تلك التي 

نشاط تقییمي مستقل داخل المشروع بغرض فحص "وقد عرف الصحن التدقیق الداخلي بأنه 

وتحقیق النواحي المحاسبیة والمالیة، وغیرها من نواحي أنشطة التشغیل للمشروع، وذلك كأساس 

  )٢٧ص ،١٩٨٩الصحن، ".(في وظیفتها الرقابیة اإلدارةلخدمة 

وظیفة تقییمیه مستقلة تنشأ داخل التنظیم "قیق الداخلي بأنه التد) الصبان، وآخرون(وعرف 

  )١٩٩٦ الصبان، وآخرون،( ".المعین بغرض فحص وتقییم األنشطة التي یقوم بها هذا التنظیم

أوجه نشاط مستقل، داخل  ومجموعة من أنظمة، أ"اهللا التدقیق الداخلي بأنه  وعرف عبد 

في تحقیق العملیات والقیود بشكل مستمر لضمان دقة للقیام بخدمتها  اإلدارة تنشأة ،المشروع

البیانات المحاسبیة واإلحصائیة، وفي التأكد من كفایة االحتیاطات المتخذة لحمایة أصول 

ة اإلداری الموظفین للسیاسات والخطط واإلجراءات إتباعوممتلكات المشروع، وفي التحقق من 
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یاسات، وجمیع وسائل الرقابة األخرى في أداء المرسومة لهم، وفي قیاس صالحیة تلك الخطط والس

". درجة الكفایة إلىعلیها، وذلك حتى یصل المشروع  أغراضها، واقتراح التحسینات الالزم إدخالها

  )١٩٩٨اهللا،  عبد(

، فقد )International Federation of Accountants( أما اإلتحاد الدولي للمحاسبین

ة تقییم تتم في المنشأة بغرض خدمتها، ومن ضمن وظائفها عملی:" عرف التدقیـق الداخلي بأنه

االتحاد (."وفعالیته فیها،اختبار وتقییم ومراقبة مالئمة النظام المحاسبي، ونظام الضبط الداخلي

  )٢٠٠١ ,الدولي للمحاسبین

وظیفة داخلیة تابعة إلدارة المنشأة :"وعرف المجمع العربي للمحاسبین التدقیق الداخلي بأنه

ة، بما فیها المحاسبة ـلتقییم مدى تماشي النظام مع ما اإلداریعن نشاط داخلي مستقل للرقابة  لتعبر

،ویتضمن "العمل على حسن استخدام الموارد بما یحقق الكفایة اإلنتاجیة القصوى وأ ،اإلدارةتتطلبه 

مع العربي المج. (توفیر رقابة فعالة بكلفة معقولة والتدقیـق، وه أهدافهذا التعریف أحد أهم 

  )٢٠٠١للمحاسبین، 

ة إداری وظیفة: " وعرفت لجنة المراجعة بمعهد إدارة البنوك األمریكي التدقیق الداخلي بأنه

ونوعیة  تقوم بصفة مستقلة بتقییم كفایة وفعالیة ودقة أنظمة الرقابة القائمة في داخل المنشأة

  ).١٧٣ص ،٢٠٠٦القبطان، ". (العملیات الجاریة

مجموعة من أنظمة وأنشطة مستقلة داخل المشروع، " :لداخلي بأنهدقیق اوعرف مخلوف الت

ة المرسومة لهم، اإلداریبهدف التحقق من إتباع موظفي المشروع للسیاسات والخطط واإلجراءات 

، ٢٠٠٧مخلوف، ( "وقیاس صالحیة تلك الخطط، وجمیع وسائل الرقابة األخرى، والضبط الداخلي

  ).١٨ص
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ة تقوم بتقییم مدى مالئمة وفعالیة جمیع إداریرقابة :" ق الداخلي بأنهوعرف التمیمي التدقی

العلیا في المنظمة  اإلدارةأنواع الرقابة األخرى في المنظمة، حیث نشأ وتطور نتیجة الزدیاد حاجة 

داریإلیه، كأداة رقابیة و  إشباع  إلىنجاز وظائفها الرئیسیة التي تتمثل في السعي إل بهة، تستعین إ

در ممكن من احتیاجات ذوي العالقة في المنظمة التي تقوم بإدارتها، فالتدقیق الداخلي أكبر ق

في جمیع مستویاتها، ألجل اإلیفاء بالتزاماتها وكفاءتها، وذلك من خالل  اإلدارةمساعدة  إلىیهدف 

  )٨٩، ص٢٠٠٧التمیمي، . (التحلیل، والتقییم، واالستشارات والدراسات واالقتراحات

نشاط مستقل : هد المدققین الداخلیین في أمریكا بتعریف التدقیق الداخلي بأنهكما قام مع

نشاط  وطبیعة استشاریة، مصمم لزیادة قیمة المنظمة، وتحسین عملیاتها، وه ووموضوعي، ذ

لتقییم فعالیة إدارة ،منهج موضوعي ومنظم استخدامیساعد المنشأة في تحقیق أهدافها، من خالل 

  ).IIA, 2011(فیها المخاطر، والرقابة 

المفهوم الواسع للتدقیق الداخلي مقارنة بالتعریف الذي أصدره أن التعریف األخیر أخذ  وویبد

، بحیث لم یعد مقیدا بالمعنى التقلیدي القدیم الذي )١٩٧٨(معهد المدققین الداخلیین في أمریكا عام 

ا لألنظمة ال موضوعة في المنشأة، بل أصبح كان مقتصرا على اختبار وتقییم مدى سیر العمل وفقً

ضافة قیمة  ،یتمیز بطابع استشاري، من أجل مساعدة المنشأة على تحقیق أهدافها وغایاتها  إلىوإ

  .عملیاتها

عمل مستقل، یتسم بالموضوعیة : ومن خالل ما سبق یرى الباحث أن التدقیق الداخلي هو

المنشأة في تحقیق غایاتها وأهدافها، مساعدة  إلىیهدف  ،طابع رقابي واستشاري وذ ووه ،والحیادیة

ضافة قیمة    .ومنهج یتسم بالموضوعیة والنزاهة ،، من خالل عمل منظمعملیاتها إلىوإ
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  :الداخلي التدقیق أنواع ٢-١-٢

  :إلىیمكن تقسیم أنوع التدقیق الداخلي 

حـــص الف"عبـــارة عـــن  ووهـــ ):Financial Internal Auditing(التـــدقیق الـــداخلي المـــالي  :أوال 

المــنظم للعملیــات المالیــة والقــوائم والســجالت المحاســبیة المتعلقــة بهــا لتحدیــد مــدى االلتــزام بالمبــادئ 

 ،٢٠٠٦العمـــري، وعبـــد الغنـــي، (. "المحاســـبیة المتعلقـــة بهـــا المحاســـبیة المتعـــارف علیهـــا والسیاســـات

  ).٣٤٧ص

  )١٠٢ص ،١٩٩٨إبراهیم، ( :قسمین إلىویقسم التدقیق الداخلي المالي  

 ،قبـل وأثنـاء تنفیـذها األعمـالوهـذا النـوع یتطلـب مراجعـة : تدقیق الداخلي المالي قبل الصـرفال -

اإلجــراءات  عـن طریــق تكلیــف موظــف معــین، لتــدقیق عمـل موظــف أخــر، للتحقــق مــن ســالمة

وفـي هـذا الصـدد نجـد أن بعـض  .واكتمال المسـتندات، وموافقـة السـلطة المختصـة علـى التنفیـذ

هــذا النــوع مــن الرقابــة علــى عملیاتهــا مــن خــالل النظــام المســتندي منظمــات األعمــال تفــرض 

حیــث تـــتم الموافقـــة علـــى عملیـــة الصـــرف مــن قبـــل مفوضـــین اثنـــین یقـــوم األول بـــالتوقیع علـــى 

مستند الصرف في حین یتأكد المفوض الثاني من صحة المستند من كافة الوجـوه قبـل التوقیـع 

 ).٢٢، ٢٠١٤الهواسي والبرزنجي، (

عن طریق (ینفذ وفق خطة مرسومة وبنسبة اختباریه : لداخلي المالي بعد الصرفالتدقیق ا -

 وذلك لیؤكد المراجع الداخلي لإلدارة العلیا أن العملیات تسیر وفق ،وفحصها) اختیار عینة

  .األهدافوبما یضمن تحقیق ،القوانین واللوائح الموضوعة والمقررة لها

 والفحص الشامل للوحدة أ ووه): Operational Internal Auditing(التدقیق التشغیلي  :ثانیا

ا لطریقة القیاس المحددة اإلداریالمنظمة لتقییم أنظمتها المختلفة ورقابتها  ة وأدائها التشغیلي، وفقً

، ویسعى هذا االقتصادیة فعالیة العملیات التشغیلیةة وذلك للتحقق من كفاءة اإلداری األهدافضمن 
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استخدام  المنشأة، وذلك لتحقیق الكفایة والفعالیة في أعمالص وتقییم كل فح إلىالنوع من التدقیق 

  ) ٣٧، ص٢٠٠٥السالمي، ( الموارد المتاحة، وفق الخطة المعدة مسبقا

هذا النوع من التدقیق یتعلق بالمهام ): Special Assignments Audit( تدقیق المهام الخاصة :ثالثا

العلیا للقیام بها، ویتفق من  اإلدارةموضوعات تكلفة  یستجد من حسب ما ،التي یقوم به المدقق الداخلي

ا ما إذالسابقین، ولكنه یختلف من ناحیة التوقیت،  حیث األسلوب مع النوعین ا،  أنه غالبً یكون فجائیً

  ).١٠٤ص ،١٩٩٨إبراهیم، ( .التدقیق الداخلية وغیر مدرج ضمن خط

  :خصائص التدقیق الداخلي ٣-١-٢

ائص عملیــة التــدقیق الــداخلي، یــرى الباحــث أنــه مــن المفیــد التعــرف قبــل الخــوض فــي خصــ

علـــى خصـــائص إدارة التـــدقیق الـــداخلي فـــي المنظمـــات، وبمـــا أن معظـــم لـــوائح حوكمـــة الشـــركات قـــد 

 وحـدةطالبت بضرورة إیجاد لجنـة للتـدقیق یرأسـها أحـد أعضـاء مجلـس اإلدارة المسـتقلین، فقـد أصـبح ل

  :لیةالتدقیق الداخلي الخصائص التا

نظمـــة بحیـــث ال تتبـــع رات الماتعمـــل إدارة التـــدقیق الـــداخلي كـــإدارة مســـتقلة بـــذاتها عـــن بـــاقي إد - ١

 .إداریًا ألي من هذه اإلدارات

 .تختص بممارسة نشاط التدقیق الداخلي فقط - ٢

 .التدقیق الداخلي جزء من نظام الرقابة الداخلیة في المنظمة وحدةتعتبر  - ٣

ـــداخ - ٤ لي وضـــع السیاســـات أو المشـــاركة فـــي وضـــعها بـــل تقـــوم لـــیس مـــن مهـــام إدارة التـــدقیق ال

 .بالتأكد من تطبیق السیاسات التي تتبناها اإلدارة

لـیس مطلوبـًا مــن هـذه اإلدارة التـدخل فــي عمـل إدارة المــوارد البشـریة بـل تتعــاون مـع المــوظفین  - ٥

 .لمساعدتهم في أداء أعمالهم
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مــن التأهیــل المهنــي والتــدریب فــي  یجــب أن یتمیــز العــاملین فــي هــذه اإلدارة بمســتویات عالیــة - ٦

 ).٢٠١٣البرغوثي وآخرون، (ممارسات التدقیق المالي 

 )٥٠ص ،٢٠٠٦،مخلوف: (أهمها ،خصائص عدةلهو كممارسة لتدقیق الداخلي أما ا

التدقیق الداخلي، وظیفة مستقلة عن بقیة األنشطة والعملیات التي تخضع لفحص وتقییم  -

ة تدل على موضوعیة نتائج المدقق الداخلي، ومدى قبولها المدقق الداخلي، وهذه االستقاللی

كما أن صفة االستقاللیة تنطبق أیضًا على لجان التدقیق في الشركات  .واالعتماد علیها

 ).Matzain et al, 2006(حیث أشارت األدبیات إلى ضرورة استقاللیة أعضاء اللجنة 

 .شركةاألنشطة في التختص وظیفة التدقیق الداخلي بمهمة فحص وتقییم جمیع  -

العلیا وحدها، أي التدقیق الداخلي  إلدارةامهام ومسؤولیات التدقیق الداخلي تتجاوز خدمة  -

 . التنظیم بمختلف مستویاتهم والتي تساعدهم في إنجاز أعمالهم أعضاءیقدم الخدمة لجمیع 

 .التدقیق الداخلي وظیفة استشاریة القتراح التحسینات الالزم إدخالها -

  .ة المرسومةاإلداریقابیة تعرض تقییم السیاسات واإلجراءات أداة ر  -

  
  :التدقیق الداخلي أهداف ٤-١-٢

نظـــرًا ألن إدارة التـــدقیق الـــداخلي فـــي المنظمـــة تعتبـــر اآلن إدارة مســـتقلة تتبـــع للجنـــة التـــدقیق 

التــي یرأســها عضــو مجلــس إدارة مســتقل بمعنــى أنــه ال یمــارس أي وظیفــة فــي المنظمــة فــإن أهــداف 

تــدقیق الــداخلي تطــورت واتســعت مــن مجــرد الكشــف عــن األخطــاء والمخالفــات ومعالجتهــا لیصــبح ال

الهدف األساسي منها هو مساعدة اإلدارة لممارسة وظائفها بأفضل الطـرق وذلـك عـن طریـق تزویـدها 

ومــن أجــل . بالتحلیــل والتقیــیم الموضــوعي للنشــاطات التــي یتــولى المــدقق الــداخلي مراجعتهــا وفحصــها

  )٢٠٠٧المدلل، ( :ق هذا الهدف ال بد من تحقیق األهداف الفرعیة المرتبطة به وهيتحقی
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التأكد من مدى سالمة وكفایة نظم الرقابة المحاسبیة والمالیـة وغیرهـا مـن نظـم الرقابـة المطبقـة  - ١

 .في المنظمة والعمل على زیادة كفاءة هذه النظم بتكالیف مناسبة

 .م في المنظمة بالخطط والسیاسات واإلجراءات اإلداریةالتأكد من التزام اإلدارات واألقسا - ٢

 .حمایة أصول المنظمة وممتلكاتها من السرقة واالختالس والغش والتالعب - ٣

 .التأكد من صحة وسالمة المعلومات التي ینتجها نظام المعلومات اإلداري في المنظمة - ٤

 .تقییم كفاءة أداء العاملین بالمهام الموكلة لهم - ٥

 .التوصیات الالزمة لتحسین الخطط والنظم والسیاسات واإلجراءاتاقتراح وتقدیم  - ٦

بعیدة المدى، بحیث یتطلب  أهدافتحقیق  إلىمما سبق أن التدقیق الداخلي یسعى  ویتضح

أن تمنح المدقق الداخلي  شركةلذلك یجب على ال ،تحقیقها إجراء دراسات وتقییمات وتحلیالت عدة

تمكنه من أداء عمله دون عوائق، كما یجب أن تتوفر في  وتتیح له المعلومات التي صالحیات

  .المهنیة والمهارة المدقق الداخلي صفات النزاهة واالستقاللیة والموضوعیة والكفاءة

  
  :الدولیة مفهوم معاییر التدقیق الداخلي ٥-١-٢

تـــي ال التمیـــزأداة الحكـــم علـــى مســـتوى الكفـــاءة المهنیـــة، ودرجـــة : "یعـــرف معیـــار التـــدقیق علـــى أنـــه

  )٢٠٠٣عبد المغني، ". (یصل إلیها المدققون عند أدائهم لوظائفهم

نمــوذج أداء ملــزم یحــدد القواعــد العامــة الواجــب : "فتعرف بأنهــا،أمــا معــاییر التــدقیق الــداخلي تحدیــداً 

كفـاءة المـدقق ونوعیـة العمـل الـذي یؤدیـه،  لتقیـیمعند تنفیذ عملیة التـدقیق، وتعتبـر بمثابـة المقـاییس  إتباعها

  )١٩٩٩الشمري، ( ".العرف المهني والتشریع أ ووصیاغتها عن طریق المنظمات المهنیة أ

المقـاییس والقواعـد التـي یــتم االعتمـاد علیهـا فـي تقیــیم "ویعـرف الخشـارمة معـاییر التـدقیق بأنهــا 

وقیــاس عملیــات قســـم التــدقیق الـــداخلي، حیــث تمثـــل المعــاییر نمـــوذج ممارســة التـــدقیق الــداخلي كمـــا 
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ن تكــون، وذلــك وفقــًا لمــا تــم التوصــل إلیــه واعتمــاده مــن قبــل معهــد المــدققین الــداخلیین، وهــذا یجــب أ

یعنـــي أن معـــاییر التـــدقیق الـــداخلي المتعـــارف علیهـــا تمثـــل أساســـًا لعمـــل المـــدققین الـــداخلیین وتحدیـــد 

  )٢٠٠٥خشارمة، " (مسؤولیاتهم الفنیة ومتابعة أدائهم المهني

 American Institute of Certified(ســبین القــانونیین المجمــع األمریكــي للمحاویعــرف 

Public Accountants( )AICPA (المــدققین  اإلرشــادات العامــة التــي ترشــد: "معــاییر التــدقیق بأنهــا

  )٢٠٠٤الهنیني، (للقیام بمسؤولیاتهم المهنیة في تدقیق القوائم المالیة 

ــــداخلي بأنهــــایمكــــن للباحــــث أن یعــــرف معــــای ،ومــــن خــــالل التعریفــــات الســــابقة ــــدقیق ال : یر الت

حـدد كفـاءة ی االلتـزام بهـذه الضـوابط وأن ،عند قیامه بعمله الداخلي الضوابط التي یعتمد علیها المدقق

  .، وجودة التدقیقالمدقق الداخلي

  

  :الدولیة أهمیة معاییر التدقیق الداخلي ٦-١-٢

  : بما یلي الدولیة تكمن أهمیة معاییر التدقیق الداخلي

ادئ األساســـیة ضــروریة للمــدققین الــداخلیین، كونهـــا تضــع المبــاییر الــدقیق الـــداخلي معــتعتبــر  .١

 یلتزمــوا بهــا عنـد ممارســتهم لمهـامهم بحیــث یحققــون الهـدف مــن وجــودهم التـي ینتظــر مـنهم أن

  .كعاملین في المنظمة

لتـزم أن وجـود معـاییر مهنیـة ی إذ، المنظمـة إلدارةجـدًا ضـروریة التـدقیق الـداخلي معـاییر تعتبر  .٢

مـن االعتمـاد علـى التأكیـدات والتقـاریر التـي یقـدمها لهـا  اإلدارة بها المدققون الداخلیون سیمكن

 .لوظائفهم في المنشأة المدققون الداخلیون عند أدائهم

 إلـى وجود معاییر مهنیة یلتزم بها المدققون الـداخلیون یعـد ضـروریًا للمـدقق الخـارجي، لیطمـئن .٣

 .میین وكفاءتهمتانة عمل المدققین الداخل

 )٢٠٠٦الشمري، ( .یتم االسترشاد بالمعاییر عند إعداد المواد التدریبیة للمهنیین الجدد .٤
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  :الدولیة أهداف معاییر التدقیق الداخلي ٧-١-٢

حـــدد معهـــد المـــدققین الـــداخلیین فـــي قائمـــة معـــاییر الممارســـة المهنیـــة للتـــدقیق الـــداخلي الصـــادرة فـــي 

  )٢٠٠٦الشمري، : (هذه المعاییر في اآلتي افأهد) ٢٠٠٠ ,دیسمبر(كانون أول 

  .رسم الخطوط العریضة لمبادئ الممارسة العملیة للتدقیق الداخلي - ١

  .ألداء وتعزیز القیمة المضافة التي تحققها أنشطة التدقیق الداخليلوضع إطار عام  - ٢

  .إیجاد مقاییس أداء لعملیات التدقیق الداخلي - ٣

  .طورة وتشجیع إدخال تحسینات علیهاالتأسیس لعملیات ومعالجات تنظیمیة مت - ٤

 لحقیقــــة الــــدور األعمــــالة فــــي منشــــآت اإلداریــــتعمیــــق حالــــة الفهــــم لــــدى جمیــــع المســــتویات  - ٥

  والمسـؤولیات المنوطـة بالتـدقیق الـداخلي، وتعزیـز إدراكهـا ألهمیـة المسـاهمة فـي تحســین أداء

 .التدقیق الداخلي

  

  :تطور معاییر التدقیق الداخلي الدولیة ٨-١-٢

ــــداخلیین صــــدر  ــــداخلي عــــن معهــــد المــــدققین ال ــــدقیق ال ــــة للت ت قائمــــة معــــاییر الممارســــة المهنی

، وقــــد شــــملت هــــذه القائمــــة مختلــــف جوانــــب التــــدقیق الــــداخلي، بحیــــث )١٩٧٨(األمریكــــي فــــي عــــام 

دارة عملیـــة : تضـــمنت خمســـة أقســـام هـــي االســـتقاللیة، والعنایـــة المهنیـــة، ونطـــاق التـــدقیق الـــداخلي، وإ

دارة التدقیق الداخل   .التدقیق الداخلي وحدةي، وإ

لكـــن دون  ،وبعـــد ذلـــك توالـــت إصـــدارات المعهـــد لمعـــاییر الممارســـة المهنیـــة للتـــدقیق الـــداخلي

قائمــة جدیـدة بمعــاییر الممارسـة المهنیــة  -عــن المعهـد  -صـدرت ) ٢٠٠٠(وفـي عــام  ،تطـویر یــذكر

علـى قائمـة المعـاییر الصـادرة  هـذه القائمـة إدخـال عـدد مـن التعـدیالت للتدقیق الـداخلي، وقـد تضـمنت

والتـــي أدرجـــت ضـــمن قســـمین  اشـــتملت علـــى عـــدد مـــن المعـــاییر الجدیـــدةحیـــث ، )١٩٧٨(فـــي عـــام 

  )Institute of Internal Auditors, 2009( :رئیسیین
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المـدققین فـي  صف هـذا القسـم السـمات والخصـائص الواجـب توافرهـات :معاییر الصفات :القسم األول

 Institute of Internal: (علــى أربعــة معــاییر هــي تــدقیق الــداخلي وقــد احتــوىالــداخلیین ودوائــر ال

Auditors, 2009(  

  .والمسؤولیات والصالحیات األهداف :أوالً 

  .االستقاللیة والموضوعیة: ثانیاً 

  .وبذل العنایة المهنیة الالزمة الكفاءة :ثالثاً 

  .جودة التدقیق الداخلي برنامج ضبط وتطویر: رابعاً 

  

 ویتعلــق هــذا القســم بعملیــة تنفیــذ كــل عملیــة أ: معــاییر أداء عملیــة التــدقیق الــداخلي: الثــانيالقســم 

  : هي ،ویحتوي على سبعة معاییر ،مهام التدقیق الداخلي ومهمة من عملیات أ

  .إدارة أنشطة التدقیق الداخلي: أوالً 

  .طبیعة عمل التدقیق الداخلي :ثانیاً 

  .خليتخطیط عملیة التدقیق الدا: ثالثاً 

  .أداء عملیة التدقیق الداخلي:رابعاً 

  .إیصال نتائج التدقیق الداخلي:خامساً 

  .متابعة النتائج: سادساً 

  .للمخاطر اإلدارةقبول  :سابعاً 

أنها معاییر  إذوهي لیست معاییر مستقلة عن المجموعتین السابقتین،  :المعاییر المتعلقة بالتطبیق

: في حاالت محدده، مثل األداءومعاییر  )الخواص( اتفالص تطبیق كل من معاییرتتعلق بعملیة 

 ).٢٠١٢السالم، ( مشروع التقییم الذاتي للرقابة و، التحقیق بالغش واالحتیال أااللتزامارات باخت
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  :في ظل حوكمة الشركات الدولیة قیق الداخليتطور معاییر التد ٩-١-٢

فـــي ذها تصـــادیة متباینـــة ویـــتم تنفیـــقإ تـــتم أنشـــطة التـــدقیق الـــداخلي فـــي بیئـــات ثقافیـــة وقانونیـــة و 

وكـــل تلــــك  ،أعضـــاء متعــــددینومـــن خــــالل  ،أحجامهـــا وهیاكلهــــا التنظیمیـــةشـــركات تتبـــاین أهــــدافها و 

لــذا فمــن  ،الفــروق واالختالفــات قــد تــؤثر علــى ممارســة أنشــطة التــدقیق الــداخلي فــي البیئــات المختلفــة

وتطــویر مســتمرة لتسـهیل وضــبط عمــل عملیــة تقـویم  إلـىمعـاییر التــدقیق الــداخلي  إخضــاعالضـروري 

  .المدققین الداخلیین في ظل هذه المعاییر

ومن أجل مواجهة تداعیات األزمة المالیة العالمیة والتي أدت إلى إفـالس العدیـد مـن الشـركات 

مــن حیــث العمالقـة فــي شــتى أنحـاء العــالم بــرزت حوكمــة الشـركات كــرد فعــل وعــالج لهـذه التــداعیات 

ومــن أجــل تســهیل تحقیــق  ،دقیق الــداخلي التــي یرأســها عضــو مجلــس إدارة مســتقلاســتقاللیة لجنــة التــ

 األمــروتنفیــذًا لهــذا  ،تطــویر معــاییر التــدقیق الــداخلي فــي ضــوء متطلبــات حوكمــة الشــركاتذلــك تــم 

أصــدرت  إذمعــاییر حدیثــة لمواكبــة المســتجدات االقتصــادیة  "IIA"أصــدر معهــد المــدققین الــداخلیین 

  )Dezoort, et al, 2001( :حدیثة في مجموعتین وكما یأتيمعاییر التدقیق ال

 معاییر الصفات  "Trail Standards  ")سلسلة اآللف(:  

معاییر رئیسیة صادرة من معهـد المـدققین الـداخلیین  أربعةهي عبارة عن مجموعة مكونة من و 

خلي فیهــا وهــي التــي تتنــاول ســمات وخصــائص الشــركات واألفــراد الــذین یــؤدون أنشــطة التــدقیق الــداو 

  :كما یأتي

الغرض من المسؤولیات الملقاة علـى عـاتق القـائمین بأنشـطة التـدقیق الـداخلي  ١٠٠٠معیار رقم  .١

والغرض من السلطات الممنوحة لهم ووجوب تدوینها رسمیًا في الئحة التـدقیق الـداخلي التـي یـتم 

 .اعتمادها من أعلى سلطة في الشركة

نســـبة ألنشــــطة التـــدقیق الـــداخلي والموضـــوعیة فـــي أداء هــــذه االســـتقاللیة بال ١١٠٠معیـــار رقـــم  .٢

 .الموضوعیة في أبداء الرأي النهائي للمدققین الداخلیینو األنشطة 
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البراعــة فــي أداء المــدقق الــداخلي ألنشــطة التــدقیق الــداخلي وبــذل العنایــة المهنیــة  ١٢٠٠معیــار  .٣

 .الالزمة في تأدیتها

 .ه لعملیات التقویم والتحسینجودة التدقیق الداخلي وخضوع ١٣٠٠معیار  .٤

  األداءمعاییر: "Performance Standards  ")سلسلة اآللفین.(  

ـــداخلیین و وهـــي عبـــارة عـــن ســـبعة معـــاییر رئیســـیة صـــاد التـــي تصـــف رة مـــن معهـــد المـــدققین ال

  :والمعاییر التي یتم من خاللها قیاس أداء تلك األنشطة وهي ،أنشطة التدقیق الداخلي

دارة نشـــاط التـــدقیق الـــداخلي والتـــي تقـــع مســـؤولیة مراقبتهـــا علـــى مـــدیر قســـم أ ٢٠٠٠معیـــار رقـــم  .١

بالكفـاءة والفاعلیـة لتمكـین التـدقیق الـداخلي مـن  اإلدارةالتدقیق في الشركة وینبغـي ان تتمیـز هـذه 

 )٢٥١-٢٤٤، ٢٠٠٥: خلیل( .للشركة إضافیةخلق قیمة 

التدقیق الداخلي ان یقـوم بـالتقویم یجب على  إذ ،طبیعة عمل التدقیق الداخلي ٢١٠٠معیار رقم  .٢

 .المخاطر والرقابة والسیطرة وحوكمة الشركات إدارةمساهمة في تحسین وبال

  .تخطیط مهمة العمل ٢٢٠٠معیار رقم  .٣

قومــــوا بتحدیــــد ینبغــــي علــــى المــــدققین الــــداخلیین أن ی إذ ،أداء مهمــــة العمــــل ٢٣٠٠معیــــار رقــــم  .٤

 .المهمة التي یتولون القیام بها أهدافق تحلیل وتقویم وتسجیل معلومات كافیة لتحقیو 

نتــائج  بإیصــالینبغــي علــى المــدققین الــداخلیین أن یقومــوا  إذتوصــیل النتــائج  ٢٤٠٠معیــار رقــم  .٥

 .العمل التدقیقي بالوقت والطریقة المناسبین

هـذه المهمـة تقـع علـى مـدیر قسـم التـدقیق الـداخلي الـذي ینبغـي متابعة التقـدم و  ٢٥٠٠معیار رقم  .٦

یصــالن حریصــا علــى أن یؤســس نظــام للعمــل ویتــولى مســؤولیة الحفــاظ علیــه ومراقبتــه و أن یكــو   إ

 .ج لإلدارةئالنتا

ضـمن  أصـبحتالمخـاطر  إدارةبمـا ان تقـویم وتحسـین  ،للمخاطر اإلدارةقبول  ٢٦٠٠معیار رقم  .٧

ینبغـي علـى مـدیر قسـم التـدقیق فـي الشـركة  ٢١٢٠ نشاط عمل التدقیق الداخلي بموجب المعیـار

ذو  ,من المخاطر اإلدارةمن المستوى الذي تتقبله  أكدالت مـن  أعلـىالمخـاطر المنتظـرة ان  أحس اإ
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ذعلیــه ان ینـاقش الموضـوع مــع فالمسـتوى الـذي یمكــن للشـركة ان تتحملـه  ا لـم یــتم اإلدارة العلیـا وإ

 .الحل المناسب إلىللتوصل  اإلدارةحله یتم رفعه لمجلس 

ــــة یخــــتص بحوكمــــة  مــــن المجموعــــة ٢١٠٠معیــــار رقــــم المتفــــرع مــــن ال ٢١٣٠والمعیــــار رقــــم   الثانی

إنــه ینبغــي أن یســـاهم نشــاط التـــدقیق الــداخلي فــي عملیـــات حوكمــة الشـــركات  إلـــىیشــیر الشــركات، و 

  :من خالل ما یأتي بواسطة أسهامه في تقویم وتحسین عملیة الحوكمة

ــــة وقــــلقــــیم واألهــــداف و التحقــــق مــــن وضــــع ا  - أ ادرة علــــى تحقیقهــــا بحیــــث تكــــون اإلدارات مهیئ

 .المتفق علیهاو قراراتها مطابقة لألهداف المحددة و عن إن نشاطاتها وأفعالها  اإلفصاح

 :من خالل األهدافمراقبة عملیة أنجاز   -  ب

  المنفذ على مستوى المسؤولیات التي كلف العاملون القیام به  األداءتقویم نوعیة 

 تطویرهاو الشركة  تقدیم التوصیات المناسبة لتحسین عملیات. 

  الالزم منها باقتراحعن طریق التدریب  اإلنتاجیةرفع الكفایة. 

  قابلــــة للفحــــص عــــن طریــــق  هــــاواتخاذالقــــرارات و تكــــون األفعــــال  إذالتحقـــق مــــن المســــاءلة

 .التدقیق الداخلي

البــرامج التــي یجــب و العملیــات  وق تحدیــد المنــاطق أیــالشــركة عــن طر  التحقــق مــن الحفــاظ علــى قــیم

  )٢٥١-٢٤٤، ٢٠٠٥: خلیل ( .ء التدقیقتقویمها أثناو مراجعتها 

  

  :وتعریفها الحوكمة ١٠-١-٢

 International Finance( التمویــل الدولیــة شــركةحیــث تعــرف  ،تعــاریفعــدة  للحوكمــة

Corporation ()IFC( هــي النظــام الـــذي یــتم مــن خاللــه إدارة الشــركات والـــتحكم : "الحوكمــة بأنهــا

  .)Alamgir, M. 2007( في أعمالها

یتخــذها ممثلــو إجــراءات تقــوم علــى عملیــات "معهــد المــدققین الــداخلیین األمریكــي بأنهــا وعرفهــا 

دارتهــا مــن خــالل إدارة  Stakeholdersأصــحاب المصــالح  بهــدف تــوفیر اإلشــراف علــى المخــاطر وإ
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الشــركة، والتأكیـــد علـــى كفایــة الضـــوابط الرقابیـــة لتجنـــب وقــوع هـــذه المخـــاطر، ممــا یســـهم فـــي إنجـــاز 

  ).IIA,2003: 5" (وذلك انطالقًا من نظریة الوكالة أهداف الشركة

مجموعــة مــن القــوانین والــنظم والقــرارات التــي " :بأنهــا (Sarker & Mvjvmdar) وعرفهــا

عــن طریــق اختیــار األســالیب المناســبة لتحقیــق خطــط األداء،تحقیــق الجــودة والتمیــز فــي  إلــىتهــدف 

  ).Sarker & Mvjvmdar, 2005:4". (وأهداف المنظمة

مجموعـة مـن القـوانین واللـوائح واإلجـراءات التـي تمكـن إدارة الشـركة مـن "د عرفها آل خلیفـة بأنهـا وق

  ). ٩٧: ٢٠٠٧آل خلیفة، " (تعظیم ربحیتها وقیمتها في المدى الطویل لصالح المساهمین

: یمكــن للباحــث أن یعــرف الحوكمــة بأنهـــاللحوكمــة المؤسســـیة الســابقة  التعــاریفومــن خــالل  

  .وتحقیق أهدافها ،ومراقبتها تنفذ من أجل تسهیل إدارتها، ،ظمة خاصة بالشركةوأن قوانین

  

  :محددات الحوكمة في الشركات ١١-١-٢

للحوكمة مجموعة من المحددات التي یتوقف علیها مسـتوى التطبیـق الجیـد لحوكمـة الشـركات، 

  :خارجیة داخلیة، وأخرى: إلى المحدداتهذه  وتقسم

 المحددات الخارجیة:  

الخارجیة ضـمان تنفیـذ القـوانین والقواعـد التـي تسـاعد علـى تحسـین أداء  تالمحددا على وجود فیتوق

  )٤ص ،٢٠٠٧یوسف،(  :یلي ما ،وتضم هذه المجموعة, إدارة الشركة

القوانین والتشـــریعات، ،المنــاخ العـــام لالســـتثمار المـــنظم لألنشـــطة االقتصـــادیة فـــي الدولـــة، مثـــل - ١

  .والشركات واإلجراءات المنظمة لسوق العمل

 .تنظیم المنافسة، ومنع الممارسات االحتكاریة، واإلفالس - ٢
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كفـــاءة وجـــود القطـــاع المـــالي الـــذي یـــوفر األمـــوال الالزمـــة لقیـــام المشـــروعات، وكفـــاءة األجهـــزة  - ٣

 .حكام الرقابة على الشركاتإفي الرقابیة 

لـة فـي ســوق الجمعیـات المهنیـة، والشـركات العام :وجـود بعـض المؤسسـات ذاتیـة التنظـیم، مثــل - ٤

 .األوراق المالیة

مكاتـــب المحامـــاة، والمكاتـــب االستشـــاریة المالیـــة :وجـــود مؤسســـات خاصـــة بـــالمهن الحـــرة، مثـــل - ٥

  .االستثماریةو 

 المحددات الداخلیة:  

  )٤،ص٢٠٠٧یوسف،: (المجموعة كل من وتضم هذه

  .والتعلیمات، واألسس التي تحدد أسلوب وشكل القرارات داخل الشركة،القواعد - ١

، والمـدیرین التنفیـذیین، مـن أجــل اإلدارةلسـلطات والمهـام بـین الجمعیـة العامــة، ومجلـس توزیـع ا - ٢

 .تخفیف التعارض بین مصالح هذه األطراف

 .زیادة الثقة في االقتصاد القومي إلىالحوكمة تؤدي في النهایة  - ٣

 .زیادة وتعمیق سوق العمل على تعبئة المدخرات ورفع معدالت االستثمار - ٤

 .حقوق األقلیة وصغار المستثمرینالعمل على ضمان  - ٥

 .وخاصة قدرته التنافسیة, القطاع الخاص والعمل على دعم وتشجیع نم - ٦

 .مساعدة المشروعات في الحصول على تمویل مشاریعها وتحقیق األرباح - ٧

 .خلق فرص العمل - ٨
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ك وذلـ العملیـةورا مهمـا فـي عملیـة الحوكمـة إذا أنهـا تعـزز هـذه دتؤدي وظیفة التدقیق الـداخلي 

مـن خـالل األنشـطة التـي  الـداخلیین المـدققینبالمساهمة في تطبیق المساءلة في الشركات حیث یقـوم 

تحســین ســلوك المــوظفین العــاملین فــي المنشــات وتقلیــل مخــاطر , العدالــة, ینفــذونها بزیــادة المصــداقیة

تـــدقیق  وخاصـــة أن قواعـــد الحوكمـــة الرشـــیدة تقتضـــي أن تكـــون هنـــاك لجنـــة الفســـاد اإلداري والمـــالي

المراقبــة  آلیــاتمــة مــن هم آلیــةوعلیــه فــان التــدقیق الــداخلي یعــد . یرأســها عضــو مجلــس إدارة مســتقل

التقـاریر المالیـة ومنـع واكتشـاف  ونزاهةوبشكل خاص فیما یتصل بضمان دقة , الحوكمة إطارضمن 

ق الــداخلي فــي حــاالت الغــش والتزویــر وقــد اعترفــت الهیئــات المهنیــة والتنظیمیــة بأهمیــة وظیفــة التــدقی

ــــى أهمیــــة مســــؤولیة المــــدقق الــــداخلي فــــي منــــع ) Cadbury(عملیــــة الحوكمــــة فقــــد أكــــدت لجنــــة  عل

ت ولتحقق هذه الوظیفـة أهـدافها یجـب آیر المنشیواكتشاف الغش والتزویر وضمان تحكم فعال في تس

  ) ٢٠١٠, نور الدین. (أن تكون مستقلة وموضوعیة وتنظم بشكل جید وتستند إلى تشریع خاص بها
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  :المالي وأهمیته األداءمفهوم  ١٢-١-٢

 األداء، ویعبــر األهــدافالمــالي علـى اســتخدام مؤشـرات مالیــة لقیـاس مــدى تحقیـق  األداءیركـز 

ویســهم فــي إتاحــة المــوارد المالیــة، وتزویــد الشــركة بفــرص اســتثماریة فــي  ،المــالي عــن أداء الشــركات

ــــــــق  والتي تســــــــاعد علــــــــى تلبیــــــــة،المختلفــــــــة األداءمیــــــــادین  احتیاجــــــــات أصــــــــحاب المصــــــــالح، وتحقی

  )٢٩٦ص ،٢٠٠٣منصور وشحدة، (.أهدافهم

ن عــدم  األداءأن ) Lynch(ویــرى  المــالي ســیبقى المقیــاس المحــدد لمــدى نجــاح المنظمــات، وإ

  .تحقیق المنظمات لألداء المالي بالمستوى األساسي المطلوب، یعرض وجودها واستمرارها للخطر

المــالي المتفــوق یعــد هــدف المنظمــات األساســي،  األداءأن  )Hunt and Morgan(ویــرى 

ا مــــن خــــالل تحقیــــق  األهــــدافوأن  . المــــالي المتفــــوق األداءالثانویــــة للمنظمــــة یمكــــن تحقیقهــــا ضــــمنیً

)Hunt and Morgan, 1995, p6.(:  

الشـركات، وتفحـص  أعمـالالمـالي تتمثـل بمتابعـة  األداءأن أهمیـة  إلى )دونالد ووترز(ویذهب 

االتجـــاه الصـــحیح  ونحـــ األداءوتقییم مســـتویات أدائهـــا وفعالیتـــه، وتوجیـــه ،راقبة أوضـــاعهاســـلوكها،وم

 ،دونالــد ووتــرز(لمحافظــة علــى اســتمراریة الشــركة لالمعوقــات واقتــراح اإلجــراءات التصــحیحیة  بتحدیــد

٢٠٠٢(  

أن  إلــىالمــالي  األداءالمــالي تنبــع مــن أهدافــه، حیــث یهــدف  األداءویــرى الخطیــب أن أهمیــة 

  :التالیینحقق للمستثمرین الهدفین ی

كمــا یســاعد علــى متابعــة الظــروف  ،مســتثمر مــن متابعــة ومعرفــة نشــاط الشــركة وطبیعتــهلیمكــن ل .١

 ،المــالي مـن ربحیــة، وسـیولة، ونشــاط األداءوتقـدیر مــدى تـأثیر أدوات  ،االقتصـادیة والمالیـة المحیطــة

  .ومدیونیة، وتوزیعات على سعر السهم

وتفسـیر البیانـات المالیـة، وفهـم التفاعـل بـین  ،عملیة التحلیل، والمقارنة إجراءمر في یساعد المستث .٢

  ).٤٦-٤٥ص ،٢٠٠٩الخطیب، . (القرار المالئم ألوضاع الشركات تخاذإلالبیانات المالیة 
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  :األداءمفهوم تقییم  ١٣-١-٢

ـــة والمصـــطلحات التابعـــة للمجموعـــة العربیـــة لألجهـــزة العلیـــا ل لرقابـــة المالیـــة عرفـــت لجنـــة األدل

ا كانـت مواردهـا قـد أدیـرت بالصـورة إذتقویم أنشطة هیئة ما للتحقق ممـا : "بأنه األداءوالمحاسبة تقییم 

تمـــــت  أن متطلبـــــات المســـــاءلة قـــــد مـــــع ،والكفـــــاءة، والفاعلیــــة ،التـــــوفیر: التــــي روعیـــــت فیهـــــا جوانـــــب

  ). ٣٤ص ،١٩٩٦ نیو، یو ٢٨العدد  ،مجلة الرقابة المالیة" (االستجابة لها بصورة معقولة

تقـدیر مـدى فاعلیـة وكفـاءة الفـرد فـي العمـل، مـن  إلـىعملیـة منظمـة تهـدف  :وعرفه هوانـة بأنـه

 قــــرارات هامــــة تخــــص الموظـــف، وتهــــم مصــــیره الــــوظیفي إتخـــاذالمعنیــــة علــــى  اإلدارةأجـــل مســــاعدة 

 ).م١٩٩٢ هوانة،(

وســون للتأكــد مـــن أن قیـــاس وتصــحیح أداء األنشــطة التــي یقـــوم بهــا المرؤ  :وعرفــه عمــار بأنــه

 ).٦٠ص , ١٩٨٢, عمار(المنظمة، والخطط المعدة لبلوغها یجري تحقیقها  أهداف

والوقــوف علــى حقیقــة نتائجــه، ومــن ثــم  ،قیــاس النشــاط إلــىعملیــة تهــدف : وعرفــه قلعــاوي بأنــه

هـذا ا كـان أسـلوب إذالتـي سـعى لتحقیقهـا، ومـا  األهـدافا كان النشاط متفقًا في نتائجه مـع إذبیان ما 

, قلعـاوي( .لتحقیق تلك النتـائج واألهـداف إتباعهالنشاط ووسائل تحقیق نتائجه تمثل أفضل مما أمكن 

  ).٢٦ص  ,١٩٩٨

حــول إدارة المـوارد الطبیعیــة  قیمـة وتقـدیم حكــم ذ: المــالي تحدیـدا، فیعــرف بأنـه األداءأمـا تقیـیم 

، أي أن تقیـیم )أطرافهـا المختلفـة غبـاتومـدى إشـباع منـافع ور  شـركةإدارة ال(والمالیـة المتحـدة  والمادیـة

یمكـن  المنتظـرة علـى ضـوء معـاییر محـددة سـلفا لتحدیـد مـا والمحققة أ قیاس النتائج وه،المالي األداء

وتحدیـد األهمیــة النســبیة بــین النتــائج  ،الفعالیــة لمعرفــة مســتوى األهــدافقیاسـه، ومــن ثــم مــدى تحقیـق 

  ).٤١ص ،٢٠٠٦ الغني، عبد( .درجة الكفاءةالمستخدمة مما یسمح بالحكم على  والموارد
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فحـــص موضـــوعي لــألداء تشـــخص مـــن خاللـــه : "المــالي بأنـــه األداءوعرفــت الفرطوســـي تقیـــیم 

المؤشـرات الســلبیة واإلیجابیــة، والتنظــیم، والعملیـات، ونتــائج النشــاط فــي الشـركات، ویقــارن مــن خاللــه 

ة بغیـــة كشـــف االنحرافـــات، وبیـــان أســـبابها، اإلنجـــاز بـــالخطط، والنتـــائج بالقواعـــد، والممارســـة بالسیاســـ

والتأكــــــد مــــــن إدارة المــــــوارد االقتصــــــادیة بكفــــــاءة، وتحدیــــــد التبــــــذیر واإلســــــراف، وســــــوء االســــــتعمال، 

 تحقیـق كفـاءة وفاعلیـة اقتصـادیة، وتـوفیر وواالستغالل، ووضع المقترحات التي تعالج االنحرافـات نحـ

 )٢٠١٠الفرطوسي، (. "األداءأكبر في سبیل توجیه 

المالیــة فــي المنشــأة، وقیــاس  اإلدارةتحلیــل سیاســات  وهــ :المــالي األداءویــرى الباحــث أن تقیــیم 

عن طریـــق مجموعـــة اإلجـــراءات والوســـائل المناســـبة بهـــدف ،نتائجهـــا طبقـــا لمعـــاییر موضـــوعة مســـبقا

تـــي باإلضـــافة إلـــى مقارنـــة النســـب المالیـــة ال .ترشـــید هـــذه السیاســـات، وتحســـین الكفایـــة التـــي تنفـــذ بهـــا

  .حققتها الشركة مع الشركات المماثلة في السوق للوقوف على مدى فاعلیة األداء

  

  :الجید األداءمقومات  ١٤-١-٢

الجیــد مجموعـــة الخصــائص والمتطلبــات التــي یلـــزم توفرهــا للحكــم علـــي  األداءیقصــد بمقومــات   

  :وهذه المقومات هي ،األداءوفعالیة  مدى جودة وكفاءة

العلیــا ببنــاء اســتراتیجیات  اإلدارةهــي ذلــك األســلوب الــذي مــن خاللــه تقــوم : اإلســتراتیجیة اإلدارة - 

من خالل التصمیم الـدقیق لكیفیـة التنفیـذ  األداءبتحدید التوجهات طویلة األجل، وتحقیق  الشركة

 .)١٩٩٥ السلمي،( والتقییم المستمر لالستراتیجیات الموضوعة المناسب،

 الواقــع القــائم،  وأمــل, واستشــراف المســتقبل يأداء الماضــ التخطــیط الســلیم الــذي یقــوم علــى دراســة

مكانیـــة و  أرقــام إن أمكــن، إلـــىوقابلیــة تحویلهــا  األهـــدافوالتخطــیط الســلیم یرتكـــز علــى وضــوح  إ

  .ت والمخرجات بالنسبة لكل برنامجقیاس العمل المنجز وتحدید المدخال
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 ووضــــوح  ،ظــــائفیتضــــمن تبویــــب وتوصــــیف ســــلیم للو  :وجــــود هیكــــل تنظیمــــي ســــلیم ومناســــب

  .السلطات، والمسؤولیات، وتصنیف لألنشطة والبرامج المحددة بالهیكل التنظیمي

  الــــذاتي، یمكــــن مــــن خاللــــه متابعــــة تنفیــــذ النشــــاط، وكشــــف  األداءوجــــود نظــــام للمتابعــــة وتقیــــیم

تخــــاذاالنحرافـــات، و  اإلجــــراءات الالزمــــة للتصــــحیح أوًال بـــأول، ورصــــد المظــــاهر اإلیجابیــــة فــــي  إ

السـعي إلــي تعمیمهــا، وترســیخ السـبل التــي ســاهمت فــي إیجادهـا بمــا یحقــق رقابــة الكفــاءة و  األداء

 .ةاإلداریوالفعالیة في هذه الوحدة 

القـــرار  إتخـــاذومعرفـــة آلیـــات  ،المعلومـــات إلـــىهـــي حـــق كـــل مـــواطن فـــي الوصـــول  :الشـــفافیة -

ي لمــا ومیثــاق عمــل مؤسســ ،المؤسســي، وحــق الشــفافیة مطلــب ضــروري لوضــع معــاییر أخالقیــة

 .والمساعدة في اكتشاف الفساد ،تؤدي إلیه من الثقة

 :األداءالفعالة وممارسته فعلیًا من اإلدارات العلیا كمبدأ مكمل لتقییم إقرار مبدأ المساءلة  -

فالموظف العام الذي یعطى مسئولیات وصالحیات أداء وظیفة محددة یكـون مسـؤوال عـن أداء     

یكـون التركیـز  األداءد سلفا، فعنـد اسـتخدام المسـاءلة كآلیـة لتقیـیم محد وتلك الوظیفة طبقا لما ه مهام

فـي ظــل  إتباعــهومــدى فعالیـة نظــام المسـاءلة الــذي تـم  ،الـذي تــم تحقیقـه األداءعلـى كــل مـن مســتوى 

 .توفر عناصر تطبیق المساءلة الفعالة

ى إن وجــود نظــام محاســبي ســلیم ومتطــور یمكــن مــن الحصــول علــ :تطــویر الــنظم المحاســبیة -

، كمـا أنـه یسـاهم فـي األداءالبیانات المالیة والمحاسبیة السلیمة التي تعتبر إحدى مرتكزات رقابة 

بیان مدى تقید األجهـزة الحكومیـة بالقواعـد التشـریعیة المطبقـة، ویسـهل عملیـات التـدقیق والرقابـة 

ي جانـــب اســـتخدام هـــذه الـــنظم فـــ إلـــى، هـــذا )٢٠٠٥حمـــاد، (التـــي تمارســـها الجهـــات المختصـــة 

إعـــداد الموازنـــات الخاصـــة بتلـــك األجهـــزة لتزویـــد متخـــذي القـــرار بالبیانـــات والمعلومـــات الالزمـــة 

 .األهدافللحكم على كفاءة استخدام الموارد المادیة والبشریة المتاحة لتحقیق 
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   :األداءأهمیة تقییم  ١٥-١-٢

نظمــات األعمــال وخاصـــة یعــد تقیــیم األداء مــن المهــام التـــي تأخــذ حیــزًا كبیــرًا لــدى المســـؤولین فــي م

صانعي ومتخذي القرارات، إذ أنها تمـارس مـن قبـل اإلدارة علـى جمیـع مسـتویات المنظمـة مـن اإلدارة 

ولكـي تصـبح عملیـة تقیـیم األداء ذات معنـى وفائـدة یجـب التعامـل معهـا بشـكل . العلیا وحتى العاملین

جبـــین، (تـــائج هـــذا التقیـــیم أصـــولي ودقیـــق وبمشـــاركة جمیـــع األطـــراف التـــي ینتظـــر أن تســـتفید مـــن ن

  :وبناء على ذلك فإن أهمیة تقییم األداء تبرز من خالل ما یرتبط به من فوائد وهي مایلي). ٢٠٠٩

فـــالتحقق مـــن  ،األفضـــل والتأكـــد مـــن كفـــاءة تخصـــیص المـــوارد اإلنتاجیـــة واســـتعمالها علـــى النحـــ .١

 .فها المقررةأهدا وضمان سیر الخطة االقتصادیة نح إلىالموارد یؤدي  سالمة تخصیص

ارتباطــــا وثیقــــا بــــالتخطیط علــــى المســــتویات كافــــة ســــواء كانــــت علــــى  األداءتــــرتبط أهمیــــة تقیــــیم  .٢

 إلـــىیـــؤدي  األداءن تقـــویم أ إذ مســـتوى المنظمـــة، والمســـتوى القطـــاعي، أ والمســـتوى القـــومي، أ

 .القطاعات االقتصادیة ووالتناسق بین نم التأكد من تحقیق التوازن االقتصادي

مساوئ اإلسـراف فـي األمـوال، وفـي اإلجـراءات وشـكلیات العمـل، ممـا یتنـافى  األداءیم یكشف تقی .٣

 .الصحیحة لألداء العام السلیم مع القواعد

علــى إیجــاد نــوع مــن المنافســة بــین األقســام المختلفــة للوحــدة االقتصــادیة، ممــا  األداءیعمــل تقیــیم  .٤

  .فیها األداءمستوى  یسهم في تحسین

 األهــــــداففــــــي اإلفصـــــاح عـــــن درجـــــة المواءمــــــة واالنســـــجام بـــــین  ألداءاتســـــاعد عملیـــــة تقیـــــیم  .٥

 )٢٠١١القزاز، ( .وعالقتها بالبیئة التنافسیة للوحدة االقتصادیة،واالستراتیجیات المعتمدة

فــي موقــع محــدد یمنــع  األداءإن اإلســراع فــي الكشــف عــن االنحرافــات عــن طریــق عملیــة تقیــیم  .٦

 .تحجیم االنحراف وتقلیل الخسائر لىإالمواقع األخرى، مما یؤدي  تسربه إلى

األسـوأ عـن طریـق  والتحـول نحـ واألفضـل، أ وتطور الشـركة فـي مسـیرتها نحـ األداءیظهر تقییم  .٧

 .أخرى ومكانیًا من خالل المقارنة مع الشركات المماثلة إلىالفعلي زمانیًا من مدة  األداءنتائج 
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ین اإلداریــ، فهــي تســاعد الرؤســاء ئولینالمســفــي تحســین وتطــویر أداء  األداءتســهم عملیــة تقیــیم  .٨

فــي اكتشــاف جوانــب الضــعف والقصــور فــي كفــاءة العــاملین، والعمــل علــى معالجتهــا عــن طریــق 

التنمیــة والتــدریب، فضــًال عــن تبصــیر العــاملین بمجــال الــنقص والضــعف فــي مســتوى كفــاءتهم، 

 )٢٠١٠الفرطوسي، ( .كي یعملوا على تقویة هذه الجوانب بجهودهم الذاتیة

 

   :األداءتقییم  أهداف ١٦-١-٢

 :ما یليتحقیق  إلى األداءتهدف عملیة تقییم 

معرفة مستوى إنجاز الوحدة االقتصادیة للوظائف المكلفة بأدائها مقارنـة بتلـك الوظـائف المدرجـة  .١

 .خطتها في

 أكبـر بتكـالیف أقـل الوقوف على مدى كفاءة استخدام الموارد المتاحة بطریقة رشـیدة تحقـق عائـداً  .٢

 .وبنوعیة أجود

جـــراء تحلیـــل شـــامل لهـــا، وبیـــان  .٣ الكشـــف عـــن نقـــاط القـــوة والضـــعف فـــي أداء الوحـــدة االقتصـــادیة، وإ

رشاد المنفذین  ،مسبباتها لغرض وضع الحلول الالزمة لها  .وسائل تالفیها مستقبال إلىوإ

قســـم فـــي الوحـــدة االقتصـــادیة عـــن مـــواطن الخلـــل والضـــعف فـــي  وتحدیـــد مســـؤولیة كـــل مركـــز أ .٤

عن طریــق قیــاس إنتاجیــة كــل قســم مــن أقســام العملیــة اإلنتاجیــة، وتحدیــد ،بــه تقــومنشــاط الــذي ال

شـأنه خلــق المنافسـة وروح اإلبـداع بــین األقسـام باتجــاه  إیجابــا، األمـر الـذي مــن وانجازاتـه سـلبَا أ

 )٢٠٠٦جابر، . (رفع مستوى أداء الوحدة

ـــــة، ووضـــــع مؤشـــــراتها فـــــي المســـــا .٥ ـــــات التخطیطی ـــــین الطمـــــوح تصـــــحیح الموازن ـــــوازن ب ـــــذي ی ر ال

قاعـــــدة معلوماتیــــة كبیـــــرة فــــي رســـــم  األداءتشـــــكل نتــــائج تقیـــــیم كفــــاءة  إذواإلمكانیــــات المتاحــــة، 

 .والتقدیرات غیر الواقعیة السیاسات والخطط العلمیة البعیدة عن المزاجیة

تقـــدیم قاعـــدة بیانـــات ومعلومـــات عـــن أداء المنشـــأة االقتصـــادیة، تســـاعد علـــى وضـــع السیاســـات  .٦

 .ورفع كفاءته األداءالمستقبلیة التي تعمل على تحسین أنماط  الدراسات والبحوثو 
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التأكـــــد مــــــن تحقیـــــق التــــــوازن االقتصـــــادي، والتناســــــق بـــــین القطاعــــــات االقتصـــــادیة واإلنتاجیــــــة  .٧

مســتویات  ونســب، أ والقیــام بوضــع السیاســات العلمیــة عــن طریــق وضــع معــاییر، أ وأ،المختلفــة

المتاحـة بأقصـى كفـاءة ممكنـة، واسـتثمارها أفضـل  ل الموارد واإلمكاناتتحدد مقدمًا كیفیة استغال

 ).٢٠١٠القزاز، (استثمار

 

  :المالي األداءمؤشرات تقییم  ١٧-١-٢

الفعلـي فـي المنشـأة بمؤشـرات ومعـاییر محـددة  األداءمقارنـة  و، هـاألداءإن أساس عملیة تقیـیم 

تــراح الخطــط الالزمــة لمعالجتهــا، وهنــاك العدیــد مســبقًا لتشــخیص االنحرافــات، وبیــان مســبباتها، ثــم اق

،وهـي مـن الكثـرة بحیـث یمكـن أن تخلـق مشـكلة فیمـا یتعلـق األداءمن المؤشرات المستخدمة فـي تقیـیم 

) ٤٢٩(بتحدید المؤشرات التي یمكن استخدامها في تقیـیم أداء المنشـأة، فقـد اقتـرح مـثال سبنسـر تـاكر 

  .تقدمة، یمكن تقییم أداء الشركة من خاللهانسبة ابتدائیة، وثانویة، وم ومؤشرا أ

فأنــه یمكــن اختیــار مــن هــذه المؤشــرات بمــا یتناســب وطبیعــة ،ة لتنــوع المؤشــرات وتباینهاجــونتی

فــي مجــال  األداءفــي مجــال التجــارة ال یصــلح لتقیــیم  األداءنشــاط المنشــأة، فمــثال الــذي یصــلح لتقیــیم 

 .الصناعة

داللــة تؤشــر "الت عــن مســتوى النشــاط، وتّعــرف بأنهــا وعلــى العمــوم تّعــد المؤشــرات هــي الــدال

فـي  ونوعیـاً ، كمـا أنهـا تمثـل عرضـًا كمیـًا فـي األغلـب "وتقدم فكرة عن مستوى النشاط الذي یـتم قیاسـه

فـات وتوضـح االفعلي والمعیـاري وتحـدد االنحر  األداء، وهي تربط األداءبعض األحیان لمستوى تحقق 

 )٢٠١٠الفرطوسي،( .معالم الصورة لألداء

 : كاآلتي،المالي األداءویمكن تحدید أبرز المؤشرات المستخدمة في عملیة تقییم  

 اتالسترشـاد بهـا فـي تقـویم عـام للوحـدهي المؤشرات التي یمكن ا: مشتركة ومؤشرات عامة أ .١

مؤشـــرات : داخلـــي، مثـــل واالقتصـــادیة علـــى اخـــتالف أنواعهـــا، وهـــذه المؤشـــرات منهـــا مـــا هـــ
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المؤشــرات : خــارجي، مثــل وومنهــا مــا هــ ،األفــراد، والفاعلیــة ،التســویق ،اإلنتــاج مــن اإلنتاجیــة

 .االقتصادیة، االجتماعیة، السیاسیة، والبیئیة

وهـــــي المؤشـــــرات التـــــي تـــــرتبط بشـــــكل وثیـــــق بخصوصـــــیة نشـــــاط الوحـــــدة : مؤشــــرات خاصـــــة .٢

ها، االقتصادیة، وتعتمد المؤشرات على البیانـات والمعلومـات، ومـدى دقتهـا، وتوافرهـا، وأعـداد

متهـا ئمالو وهناك خصائص للبیانات المتـوفرة لـدى الوحـدة مـن جهـة توفرهـا، ودقتهـا، وقبولهـا، 

الزمنیة، فأنه یصبح باإلمكان بعـد إعـدادها، وتجهیزهـا، ومعالجتهـا بالطریقـة السـلیمة المالئمـة 

وتقیــیم  للحصــول علــى معلومــات ومؤشــرات منطقیــة تســاعد إدارة الوحــدة فــي تخطــیط ومراقبــة

 .ءاألدا

الـــنظم : األداءومـــن المصـــادر الرســـمیة المعتمـــدة فـــي اســـتخراج المعلومـــات المتعلقـــة بمؤشـــرات 

المحاســبیة، الـــنظم اإلحصــائیة،الموازنات التخطیطیـــة، البیانــات الختامیـــة، تقــاریر اإلنتـــاج، الحســـابات 

. المیدانیـــة القومیــة، دراســات الجـــدوى االقتصــادیة، البحـــوث والدراســات والتقــاریر المعتمـــدة، المشــاهدة

 ).٢٠١١القزاز،(

المــالي، إال أن أهــم تلــك  األداءوهنــاك عــدد كبیــر مــن المؤشــرات المالیــة المســتخدمة فــي تقیــیم 

  :أربعة فروع رئیسة، هي إلىیمكن تصنیفها ،المؤشرات وأكثرها شیوعاً 

ـــة .١ , شـــركة علـــى تولیـــد األربـــاح المبیعـــاتتقـــیس هـــذه المؤشـــرات مـــدى قـــدرة ال :مؤشـــرات الربحی

 ومــن أهــم نســب هــذه المجموعــة وأكثرهــا شــیوعا، ،)٢٠٠١, الشــدیفات( .الموجــودات، وحــق الملكیــةو 

  :هي

تـدل هـذه النسـبة علـى كفـاءة   Gross profit margin ratio:اإلجمـالينسبة هـامش الربحیـة  -

, )١٩٣, ٢٠٠١,العــــــامري" (والســــــیطرة علــــــى الكلــــــف, وتولیــــــد المبیعــــــات, فـــــي التســــــعیر اإلدارة

علـــــى صـــــافي ) المباعــــةكلفـــــة البضـــــاعة  –المبیعــــات ( اإلجمـــــالية الـــــربح وتحتســــب مـــــن قســــم

  )Gitman , 2003,p 2" (ما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضلوكل .المبیعات
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تقــیس هــذه النســبة   Operating profit margin ratio:نســبة هــامش الــربح التشــغیلي -

لـربح التشـغیلي علـى صـافي مة اعـن طریـق قسـ احتسـابهاالكفاءة التشغیلیة الشاملة للشركة، ویتم 

  )٢٠٠١, العامري(.وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل, المبیعات

تقــیس هـذه النســبة قــدرة المبیعــات  Net profit margin :)حجــم الــربح(نســبة صــافي الــدخل  -

ــــدخل ــــى صــــافي  ،علــــى تولیــــد صــــافي ال ــــدخل عل ــــتم احتســــابها عــــن طریــــق قســــمة صــــافي ال وی

 )Scatt & Brigham, 2000: 65( .ذه النسبة كان ذلك أفضلالمبیعات، وكلما زادت ه

یـتم حسـاب  Return on Total Assets (ROA) :)األصـول(معدل العائـد علـى الموجـودات  -

معدل العائد على االستثمار أو األصول وذلك بقسمة رقم صـافي األربـاح بعـد الفوائـد والضـرائب 

 . على إجمالي األصول

یشـیر هـذا المؤشـر إلـى معـدل  Return on Equity (ROE) :ةمعدل العائد على حـق الملكیـ -

كمحصــلة نهائیــة الســتثماراتهم داخــل  )المــالك(العائــد الصــافي الــذي یتحقــق ألصــحاب الشــركة 

یـــتم حســـاب هـــذا المؤشـــر بقســـمة صـــافي األربـــاح بعـــد الفوائـــد والضـــرائب علـــى حقـــوق و الشـــركة 

 )٢٠١٠,حداد. (الملكیة

, علـى المـدى القصـیر شـركةلمالیـة للتقییم القدرة ا إلىه المؤشرات وتهدف هذ :مؤشرات السیولة .٢

جمــوع التزاماتهــا وم, ن مجمــوع موجوداتهــا القصــیرة األجــلوتحســب هــذه القــدرة مــن خــالل المقارنــة بــی

  :ومن أهم نسب هذه المجموعة وأكثرها شیوعا) ٢٠٠٠عقل،( .القصیرة األجل

مة الموجــودات المتداولــة علــى المطلوبــات یــتم حســابها بقســ Current Ratio :نســبة التــداول -

  .المتداولة

یـــتم حســـابها بطـــرح المخـــزون مـــن الموجـــودات  Quick Ratio :الســـریعةالســـیولة النســـبة  -

عناصـر الموجـودات ویعتبـر المخـزون أقـل , الناتج على المطلوبات المتداولة المتداولة، ثم قسمة

بالمقارنـة بـالموجودات المتداولـة األخــرى  كمـا أنـه یحقـق أكبـر قـدر مـن الخسـارة, المتداولـة سـیولة
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وتنبع أهمیـــة هـــذه النســـبة مـــن حقیقـــة أنهـــا تقـــیس قـــدرة المشـــروع علـــى ســـداد ،فـــي حالـــة التصـــفیة

 ).٢٠٠٠, الحناوي. (بیع المخزون إلى اللجوءااللتزامات القصیرة األجل دون 

لـة والخصـوم وهـو الفـرق بـین األصـول المتداو  Working Capital :العامـل صافي رأس المـال -

المتداولـة ویجـب ان یكــون رأس المـال العامــل كافیـًا حتــى یسـد الفــراغ النـاتج عــن االنخفـاض فــي 

  ) ٢٠٠٧, المغربي. (المخزون أو اوراق القبض المتوقعة عند تحویلها إلى نقد

تقیس هذه المؤشرات مقدرة المنشأة علـى سـداد كافـة الـدیون عنـدما یحـین  :نسب الرافعة المالیة .٣

ـــة األجـــل وبغـــض النظـــر عـــن كـــون تلـــك الـــدیون قصـــیرة األجـــل أ,اد اســـتحقاقها میعـــ  ,لطفـــي. (طویل

٢٠٠٦.(  

فــي توزیــع مواردهــا المالیـــة  شــركةال إدارةتقــیس هــذه المؤشــرات مـــدى كفــاءة  :مؤشــرات النشــاط .٤

 إلنتــاجكمــا تقــیس مــدى كفاءتهــا فــي اســتخدام أصــولها , ا مناســبا علــى مختلــف أنــواع األصــولتوزیعــ

وتحقیــق أكبـر حجــم ممكــن مـن المبیعــات وبالتـالي أعلــى ربــح , قــدر ممكـن مــن الســلع والخـدمات أكبـر

  ). ٢٠٠٠,عقل ( .ممكن

المـالي لـدى  األداءكفـاءة  الدراسة سـیعتمد الباحـث علـى النسـب والمؤشـرات اآلتیـة فـي معرفـة ولغایات

  :المساهمة األردنیة الشركات

 .نسبة التداول -

  .لياإلجمانسبة هامش الربحیة    -

 .العامل المال رأسصافي  -

    .نسبة العائد على الموجودات -

  .نسبة العائد عل حقوق الملكیة -
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  :المالي األداءخطوات تقییم  ١٨-١-٢

  :التالیة الخطواتمن خالل المالي  األداءعملیة تقییم  تتم

عـداد الموازنـات والقـوائ .١ م المالیــة، الحصـول علـى مجموعـة القـوائم المالیـة الســنویة وقائمـة الـدخل، وإ

  .والتقاریر السنویة المتعلقة بأداء الشركات خالل فترة زمنیة معینة

السـیولة، النشـاط المـالي والتوزیعـات،  ،نسـب الربحیـة :مثـل ،األداءاحتساب مقـاییس مختلفـة لتقیـیم  .٢

  .المالي األداءخدم في عملیة تقییم توتتم بإعداد واختبار األدوات المالیة التي ستس

النســــب، وبعــــد اســــتخراج النتــــائج یــــتم معرفــــة االنحرافــــات، والفروقــــات، ونقــــاط دراســــة وتقیــــیم  .٣

مقارنتـــه بـــأداء  والمـــالي الفعلـــي عـــن طریـــق مقارنتـــه بـــاألداء المتوقـــع، أ األداءالضـــعف فـــي 

  .الشركات التي تعمل في نفس القطاع

بعـد  المـالي مـن خـالل النسـب، األداءعلـى عملیـة تقیـیم  باالعتمـادوضع التوصیات المالئمة  .٤

 )٢٠٠٠نوفل،. (معرفة أسباب هذه الفروق، وأثرها على الشركات للتعامل معها ومعالجتها

ومن خـالل اإلطـار النظـري اسـتنتج الباحـث أن لمعـاییر التـدقیق الـداخلي الدولیـة دورًا مهمـًا 

فــي تعزیــز نشــاط وحــدات التــدقیق الــداخلي مــن خــالل ضــمان االلتــزام بــالقوانین واللــوائح الخاصــة 

وسالمة القوائم المالیـة مـن التالعـب ممـا یـؤدي , والحرص على كفاءة وفاعلیة أنشطتها, ركةبالش

  .إلى تعظیم قیمة المنشاة وتحسین أدائها المالي

كـذلك فـان التــدقیق الـداخلي یعتبــر الركیـزة األساســیة التـي تســتند إلیهـا إجــراءات حوكمـة الشــركات 

ممـا دعـت الحاجـة إلـى تشـریع قـوانین , ي الشـركاتالتي أخذت بعدًا جدیدًا في التحكم المؤسسي فـ

االلتــزام بمعــاییر التــدقیق الــداخلي وهــذا مــا تــم تطبیقــه فــي المنظمــات الدولیــة والمنظمــات  توجــب

  .  المهنیة المعنیة في هذا القطاع
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  الدراسات السابقةالمبحث الثاني  ٢-٢

  :الدراسات العربیة ١-٢-٢

لیة أجهزة التدقیق الداخلي في الجامعات الرسمیة فاع" :بعنوان) ٢٠٠٥( الرحاحلة دراسة )١

  ". معاییر التدقیق الداخلي الدولیة والخاصة في ظل

 الجامعات في الداخلي التدقیق أجهزة أداء فاعلیة مدى على التعرف إلىت الدراسة هدف

 يف الداخلي التدقیق أجهزة التزام مدى على التعرف خالل من وذلك األردنیة، والخاصة الرسمیة

 عملها، في الداخلیین المدققین معهد عن الصادرة بالمعاییر األردنیة والخاصة الرسمیة الجامعات

 هذه بتطبیق االلتزام مدى على للعاملین الشخصیة والعوامل بالجامعة، المتعلقة العوامل وتأثیر

 األردنیة جامعاتال في الداخلي التدقیق أجهزة أداء فاعلیة مستوى رفع حول توصیات وتقدیم المعاییر،

 كما الداخلي، التدقیق بمعاییر تلتزم األردنیة الجامعات أن إلى الدراسة توصلت وقد. والخاصة الرسمیة

 للعوامل بالنسبة أما التجانس، بسبب األداء فاعلیة على تأثیر لها لیس العینة بأفراد المتعلقة أن العوامل

 الداخلي، التدقیق أداء فاعلیة على ثرأ العوامل من یرهغ دون الجامعة كان لعمر فقد ،بالجامعة المتعلقة

ویرى الباحث  .الداخلي التدقیق مجال في بین الجامعات والمعرفة الخبرة تبادل بضرورة الدارسة وأوصت

  .الحالي أنه كان من األجدر أن تكون الدراسة مقارنة ما بین الجامعات الخاصة والجامعات الحكومیة

المالي  األداءدور وظیفة التدقیق الداخلي في ضبط "بعنوان  )٢٠٠٧(المدلل  دراسة )٢

  . )الفلسطینیةدراسة تطبیقیة على الشركات المساهمة العامة ( "اإلداريو 

في  اإلداريو  المالي األداء ضبط في الداخلي ققیالتد وظیفة دور توضیح ىإل ت الدراسةهدف

 في الداخلي التدقیق وحدات أنلى إ الدراسة وتوصلت، الفلسطینیة العامة المساهمة الشركات

 بدعم والمساهمة، والمالي اإلداري األداء ضبط في جید بدورٍ  تقوم العامة المساهمة الشركات
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 ،المخاطر إدارة ودعم وتقییم ،الداخلیة الرقابة نظام تقییم في دورها خالل من الشركات حوكمة

 من كافیة درجة توفر بین كبیرة عالقة وجود إلىكما توصلت  ،األداء لیةعوفا كفاءة وقیاس

وقد  .العامة المساهمة بالشركات والمالي اإلداري األداء ضبطو  الداخلي التدقیق لوحدة االستقاللیة

 لوظیفة الكافیة والبشریة المالیة الموارد توفیر ضرورة أهمها ،التوصیات من مجموعة الباحث قدم

 للمدققین التدریبیة الدورات عقد وضرورة لسطینیة،الف العامة المساهمة الشركات في الداخلي التدقیق

 المدققین معهد عن الصادرة الداخلي التدقیق بمعاییر الكافیة المعرفة إكسابهم بهدف الداخلیین

أما من وجهة نظر الباحث الحالي فقد كان من األفضل تحدید مواصفات الموارد البشریة . الداخلیین

  .مؤهالت، الخبرة، والتدریب المیدانيالكافیة لوظیفة التدقیق من حیث ال

 معاییر األداء تطبیق خالل من الداخلي المراجع قدرة مدى: "بعنوان )٢٠٠٩( العفیفي دراسة )٣

 العامة المساهمة في الشركات الفساد ظاهرة مواجهة على الدولیة الداخلیة للمراجعة المهني

  ."غزة قطاع في العاملة

 الداخلیة المراجعة لمهام السلیم التطبیق مقومات توافر مدى على التعرف إلى الدراسة هدفت

 مدى إلى ، والتعرفالعاملة في قطاع غزة العامة المساهمة الشركات في المالي الفساد في مواجهة

 العامة المساهمة الشركات في الفساد المالي ظاهرة مواجهة في القائمة والفنیة المالیة القدرات توافر

 إلى الدراسة وتوصلت. شركة) ٣٠(وأجریت الدراسة على عینة بلغ عددها  ، العاملة في قطاع غزة

 وأن كبیرة، بدرجة المساهمة العامة الشركات في الداخلیة المراجعة أهمیة في انخفاض یوجد أنه

 أن بضرورة الدراسة أوصتوقد  .قهایتطب دون یحول المهني األداء معاییر تطبیق تكالیف ارتفاع

 تطبیقف تخفیض تكالیو  العامة، المساهمة في الشركات كبیرة بأهمیة خلیةالدا المراجعة تحظى

ویرى الباحث الحالي أن هذه  .المالي الفساد لمواجهة ظاهرة تطبیقها یتم لكي ،المهني األداء معاییر

 .الدراسة قد أغفلت التعرض إلى أخالقیات مهنة التدقیق ودورها في مواجهة ظاهرة الفساد المالي
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إعادة هندسة التدقیق الداخلي في ضوء المعاییر : بعنوان ،)٢٠١٠(وهر والعقدة الج دراسة )٤

  .الدولیة وأثرها في تعزیز إدارة المخاطر

 ،تسلیط الضوء على بناء المفهوم األساسي لوظیفة التدقیق الداخلي إلى هدفت الدراسة 

عادة تصمیمها في المشروعات االقتصادیة في األردن في ضوء متطلبات ال معاییر الدولیة للتدقیق وإ

 ،أن أقل المعاییر التزاما بها هي المعاییر المرتبطة باالستقاللیة الدراسة وأظهرت نتائج ،الداخلي

التي ترتبط بقیام التدقیق الداخلي بتقییم المخاطر واالحتفاظ بأوراق العمل التي  األداءومعاییر 

بأهمیة  المسئولةة والتشریعیة اإلداریات ، مما یتطلب ضرورة تعزیز إدراك الجهاألداءتعكس ذلك 

ن وجود إدارة تدقیق داخلي الدراسة أبینت نتائج ، كما هذه الوظیفة بالشكل الذي یعزز استقاللیتها

ولجنة التدقیق بتأكید  اإلدارةمن خالل سعیها لتزوید  ،فعالة یعزز بشكل كبیر أنظمة الرقابة الداخلیة

وبیان مدى فاعلیتها، وتخفیض المخاطر بحیث ال یتجاوز  ،لیةجراءات الداختطبیق السیاسات واإل

ضرورة : ، وبناًء على هذه النتائج فقد قدمت الدراسة التوصیات التالیةحجمها المستوى المقبول

تحدید صالحیات ومسؤولیات المدقق الداخلي في الشركات حیث أن استقاللیة وموضوعیة المدقق 

ن عملیة التدقیق الداخلي تتطلب وجود خطة الداخلي لها األثر الفّعال في ال ضبط المالي واإلداري وإ

ن نجاح عملیة التدقیق الداخلي تتطلب التزام المدقق الداخلي بالمعاییر  تقوم على أساس المخاطر وإ

یرى الباحث الحالي أنه كان من الجدیر التعرض إلى قواعد الحاكمیة  .الدولیة للتدقیق الداخلي

  .التي تقتضي استقاللیة لجنة التدقیق الداخليالمؤسسیة الرشیدة 

مدى تطبیق المعاییر الدولیة للتدقیق الداخلي في البنوك  :بعنوان )٢٠١١(صالح  دراسة )٥

  .التجاریة االردنیة

ردنیة بالمعاییر الدولیة للتدقیق قیاس مدى التزام البنوك التجاریة األالدراسة إلى  تهدف 

لى من هذه المعاییر التي تتعلق بالخصائص الواجب توفرها في و وتحدیدا المجموعة األ ،الداخلي
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 ،وكانت متغیرات الدراسة ،قسام ودوائر التدقیق الداخليأوكذلك في  ،الداخلیین المدققینكل من 

أن  إلى توصلت الدراسةقد و  .وبذل العنایة المهنیة ،والموضوعیة ،واالستقاللیة، درجة االلتزام :هي

كما أظهرت  ،جدا ةولى من معاییر التدقیق الداخلي جاءت جیدر المجموعة األدرجة االلتزام بمعایی

دارات العلیا للبنوك وصى الباحث اإلأ وقد ،الدراسة وجود ضعف في تطبیق بعض المعاییر الفرعیة

كما یرى الباحث الحالي ضرورة إشراف  .الحرص على تطبیق المعاییر الدولیة للتدقیق الداخليب

  .ألردني على مدى التزام البنوك بمعاییر التدقیق الداخلي الدولیةالبنك المركزي ا

مدى التزام شركات التأمین األردنیة المدرجة في ": بعنوان) ٢٠١١( الفرح وآخرون دراسة )٦

  ."بورصة عمان بالمعاییر المهنیة للتدقیق الداخلي

جة في بورصة توضیح مدى التزام شركات التأمین األردنیة المدر  إلىالدراسة  هذه هدفت 

قد عمان بالمعاییر المهنیة للتدقیق الداخلي، ومعرفة أثر حجم الموجودات على درجة االلتزام، و 

قد و  ،أن شركات التأمین األردنیة تلتزم بمعاییر التدقیق الداخلي بنسبة عالیة إلىتوصلت الدراسة 

 معاییر العنایة المهنیة جاءتم بااللتزا كما أن نسبةنسبة االلتزام بمعاییر االستقاللیة عالیة،  جاءت

كما توصلت  ،وتنفیذ عملیة التدقیق ،كذلك بالنسبة لرقابة جودة التدقیق الداخليو  ،عالیة یضاأ

حصائیة بین مدى التزام شركات التأمین األردنیة بمعاییر إعدم وجود عالقة ذات داللة  إلىالنتائج 

مجموعة من  إلىصول، وخلصت الدراسة جمالي األإالتدقیق الداخلي وحجم الشركة ممثال في 

الباحث الحالي یؤید ما جاء في  .تفعیل االلتزام بمعاییر التدقیق الداخلي الدولیة :همهاأالتوصیات 

مجموع األصول وااللتزام بمعاییر (هذه الدراسة من حیث عدم وجود عالقة ما بین حجم الشركة 

  ).التدقیق
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المدقق الداخلي في مواجهة ظاهرة الفساد المالي  دور" :بعنوان )٢٠١٢(،عبد الجبار دراسة )٧

المهني للتدقیق  األداءفي الشركات المساهمة العامة األردنیة من خالل تطبیق معاییر 

  ."الداخلي الدولیة

فحص مدى توفر مقومات تطبیق معاییر التدقیق الداخلي في الشركات  إلى هدفت الدراسة 

دارة التدقیق إن أ الدراسة ظهرت نتائجأالفساد فیها، و  مواجهة فيالمساهمة العامة، وأثر ذلك 

الداخلي في الشركات المساهمة تهتم بتدریب المدققین الداخلیین بشكل مستمر لزیادة المعرفة العملیة 

أن المدقق الداخلي عن في مواجهة ظاهرة الفساد المالي باستخدام معاییر التدقیق الدولیة، فضًال 

من المعرفة المهنیة المتخصصة في مجاالت المحاسبة  اً ساهمة یمتلك كمالعامل في الشركات الم

 إلىمما یؤدي  ،ولدیه القدرة على استخدام تلك المعرفة في شتى المواقف التي یتعرض لها ،والتدقیق

أوصت الدراسة بضرورة أن قد  ،المهني لخدماتهم في مواجهة ظاهرة الفساد المالي األداءجودة 

الرقابیة في مواجهة  وأهمیته ،المهني األداءالداخلیین المعرفة الكاملة لمعاییر  نالمدققییكون لدى 

ویرى الباحث الحالي أنه كان یجب التعرض إلى أخالقیات مهنة التدقیق  .اإلداريالفساد المالي و 

  .كأحد عوامل مواجهة الفساد المالي

ییر التدقیق الداخلي الدولیة مدى االلتزام بمعا: بعنوان ،)٢٠١٣( زریق، وسویدان وأبدراسة  )٨

  .في شركات الكهرباء األردنیة

معرفة مدى التزام المدققین الداخلیین العاملین في شركات الكهرباء  إلى هدفت الدراسة 

األردنیة بمعاییر التدقیق الداخلي الدولیة، ومعرفة أهم المعوقات التي قد تحول دون االلتزام بها، 

المتغیرات الشخصیة للمدققین الداخلیین العاملین في شركات  معرفة أثر بعض إلىضافة باإل

الكهرباء األردنیة على مستوى التزامهم بمعاییر التدقیق الدولیة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن 

المدققین الداخلیین العاملین في شركات الكهرباء األردنیة یلتزمون بشكل عام بمعاییر التدقیق 
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من قبل المدققین  رتفعة، ولكن یستثنى من ذلك عدم وجود اهتمام كاٍف الداخلي الدولیة بدرجة م

الداخلیین بالمعیار الثالث من معاییر التدقیق الداخلي الدولیة الذي یتعلق بالكفاءة وبذل العنایة 

المهنیة الالزمة، والمعیار الرابع الذي یتعلق ببرنامج تحسین وضبط جودة عمل التدقیق الداخلي، 

، ود معوقات قد تحول دون التزام المدققین الداخلیین بمعاییر التدقیق الداخلي الدولیةكما تبین وج

انخفاض عدد الحاصلین على شهادات مهنیة في التدقیق، وانخفاض الحوافز المادیة  :أهمها من

الستقطاب الكفاءات، وقد أوصت الدراسة بضرورة التزام المدققین الداخلیین بكافة معاییر التدقیق 

داخلي الدولیة، وضرورة قیام إدارات الشركات برفد دوائر التدقیق الداخلي بالكفاءات المؤهلة ال

شراك كوادر التدقیق إوالهندسیة، وضرورة قیام إدارات الشركات ب،القانونیة :خاصة في المجاالت

لي أما من وجهة نظر الباحث الحا .الداخلي في دورات مهنیة متخصصة في مجال التدقیق الداخلي

فإن الشركات علیها أن تضع شروطًا إلشغال وظیفة المدقق الداخلي منها أن یكون على األقل 

  .حاصل على شهادة بكالوریوس في المحاسبة باإلضافة إلى شهادة مهنیة في التدقیق

  
  

  :األجنبیةالدراسات  ٢-٢-٢

1) Colbert , (2002), "Furnishing a Context for Internal Audit Work" 

 فـــي الـــداخلیین المـــدققین معهــد قیـــام علـــى المترتبــة واآلثـــار األبعـــاد معرفــة إلـــىدراســـة ال هــدفت

 عـــام األول كـــانون فـــي الـــداخلي التـــدقیق معـــاییر قائمـــة وتعـــدیل بتحـــدیث األمریكیـــة المتحـــدة الوالیـــات

 أن لـــىإ ســـةاالدر  خلصـــت وقـــد والمســـتثمرین، ،الـــداخلیین والمـــدققین ،اإلدارة مـــن كـــل علـــى) 2000(

 علــیهم نأو  والتحــدیث، التعــدیل نتیجــة بهــم المنــاط الجدیــد بالــدور إیجابــا یتــأثرون الخــارجیین دققینالمــ

 المختلفـــة المهـــام نأو  المالیـــة، العملیـــات ســـالمة ضـــمان وخـــدمات االستشـــاریة الخـــدمات بـــین یـــزیمالت

 یقومــوا نأو  ،الخـارجي المـدقق هــمت التـي الداخلیـة الرقابـة نظملــ العـام اإلطـار ضــمن تـدخل بـه المناطـة
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 المــدقق ماالتـز  مـن تسـتفید األخــرى والجهـات المسـتثمرین أن سـةار دال بینــت كمـا اختبارهـا، قبـل بتقییمهـا

أمــا الباحــث الحــالي فیعتقــد أن العالقــة بــین عمــل  .علیهــا المتعــارف الــداخلي التــدقیق معــاییر بتطبیــق

  .المدقق الداخلي والمدقق الخارجي هي عالقة مكملة لجودة التدقیق

2) Sarens ,(2007), "The role of internal auditing in corporate 

governance qualitative and quantitative insights on the influence of 

organizational characteristics" 

 فتهـد وقـد ،"الشـركات حوكمـة فـي الداخلیـة المراجعـة دور "موضـوع لدراسـةا هـذه تناولـتوقـد 

 فــي الداخلیــة المراجعــة دور إطــار فـي ونــوعي كمــي كمــدخل التنظیمیـة الخصــائص رتــأثی مناقشــةإلـى 

 علـــى للمحافظـــة العـــام المســـتوى أن :النتـــائج التـــي توصـــلت إلیهـــا أهـــم ومـــن.الشـــركات حوكمـــة تفعیـــل

 أن كمـا والخارجیـة، الداخلیـة المراجعة مهام بتكامل القیام خالل من یزداد أن یمكن المساهمین حقوق

 هـــذه فـــإن وبالتـــالي عملهـــا، وعلـــى الداخلیـــة المراجعـــة أداء علـــى هـــام تـــأثیر لهـــا العلیـــا ارةاإلد تقـــرارا

 الـــدعم تـــوفر بـــدورها لتـــيوا ،یـــالالع اإلدارة عـــن الصـــادرة القـــرارات معظـــم مقابلـــة علـــى قـــادرة المراجعـــة

تــدقیق یـرى الباحــث الحــالي أنــه كـان یجــب التعــرض إلـى قــرارات لجنــة ال .الداخلیــة للمراجعــة والمسـاندة

  .ولیس قرارات اإلدارة العلیا

3) Abdol mohammadi, (2009), "Factors Associated With the Use of 

and Compliance with the IIA Standards: A study of Anglo-Culture 

CAEs" 

معرفة العوامل المرتبطة باستخدام وااللتزام بمعاییر التدقیق الداخلي  إلىهدفت هذه الدراسة 

التدقیق  مدیري، واختبرت الدراسة )ساكسون -واالنجل(التدقیق الداخلي في دول  مدیريبل من ق

 أن نسبة كبیرة من مدیري التدقیق الداخلي إلىالدراسة  توصلتداخلي في هذه الدول، وقد ال

ار المعیأخرى معینة، ومنها على سبیل المثال بمعاییر التدقیق الداخلي لم یلتزموا بمعاییر الملتزمین 

المتعلق ببرنامج تطویر وتوكید الجودة، كما أن عضویة المدیر في معهد المدققین ) ١٣٠٠( رقم
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على شهادة مهنیة في التدقیق، ومدة الدورات التدریبیة التي خضع لها ترتبط  وحصولهالداخلیین، 

األخرى بمدى یجابي، في حین ترتبط العوامل إبمدى االلتزام بمعاییر التدقیق الداخلي الدولیة بشكل 

دراك المجلس واإلدارة للقیمة المضافة إعدم :االلتزام بمعاییر التدقیق الداخلي بشكل سلبي، وهي

 .وأولیة االلتزام باللوائح والتعلیمات الحكومیة ،للمعاییر، وعدم كفایة طاقم التدقیق، والتكلفة العالیة

باشتقاق معاییر تدقیق خاصة بها  وفي هذا المجال یرى الباحث الحالي أن العدید من الدول قامت

  .من المعاییر الدولیة لتكون متناغمة مع قوانینها ولوائحها الحكومیة

4) Jantal, et at, (2010)  , "Internal Auditing Practices and Internal 

Control System" 

المالي المالیزي  السوق في المدرجة الشركات التزام مدى تحدید إلى الدراسة هذه هدفت

 إلى، كما هدفت )IIA(الداخلیین األمریكي  المدققین معهد عن الصادر الداخلي بمعاییر التدقیق

وقد .الشركات أم ال هذه في الداخلیة الرقابة نظم على یؤثر المعاییر بهذه االلتزام كان اإذتوضیح ما 

 السوق في جةالشركات المدر  في الداخلي التدقیق أقسام وموضوعیة مهنیة أن إلى الدراسة توصلت

 نطاق أن كما فیها، الرقابة الداخلیة نظام كفاءة على ملحوظ بشكل تؤثر المالیة لألوراق المالیزي

 الداخلیة، الرقابة نظام تأثیر كبیر على الداخلي له التدقیق أقسام في المهني واألداء الداخلي التدقیق

 وأداء الداخلي، التدقیق قسم إدارة عملیة أن الدراسة استنتجت كما الرقابة الداخلیة، نظام وعلى بیئة

 على ملحوظ بشكل تؤثر الداخلي، التدقیق عمل عن والتقریر الداخلي، التدقیق التدقیق، وخطة عمل

وأوصت الدراسة بضرورة التزام الشركات بتطبیق ، الرقابة بنظام الخاصة المخاطر عملیة تقدیر

ا ألنها تؤثر على تقدیر المخاطر الخاصة بنظام الدولیة المتعارف علیهالداخلي معاییر التدقیق 

ویرى الباحث الحالي أن االلتزام بمعاییر التدقیق ال یؤثر فقط على تقدیر مخاطر  .الرقابة الداخلیة

  .نظام الرقابة بل من الممكن أن یؤدي إلى تعدیل بعض التعلیمات المتعلقة بهذا النظام
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5) Kamal . S (2010) , “Implementing International Standards of 
Internal Audit in Jordanian Banks” 

هدفت هذه الدراسة الى قیاس مدى االلتزام بمعاییر التدقیق الداخلي الدولیة في البنوك االردنیة 

وبیان بعض العوامل التي تؤثر بهذه االلتزام ،وقامت الباحثة بتصمیم استبانة مكونة من ثالثة 

واشارات النتائج أن البنوك االردنیة الملتزمة ام والعوامل المؤثرة فیها ، أجزاء لقیاس مدى االلتز 

من عینة الدراسة ، وأظهرت النتائج أن كل من % ٨١بمعاییر التدقیق الداخلي الدولیة نسبة 

الباحثة  وقدمتالعمر ونوع الشهادة المهنیة من قبل المدقق الداخلي تؤثر على مدى االلتزام ، 

بمعاییر التدقیق االلتزام بضرورة جمیع البنوك االردنیة  علىد یا التأكعدة توصیات أهمه

یؤید الباحث الحالي ما جاء في هذه الدراسة من حیث أثر العمر على درجة  .الداخلي الدولیة

بدون التزامًا أكبر بالمعاییر الدولیة للتدقیق من هؤالء الذین عملوا االلتزام، فالخریجی ُ ن الجدد ی

  .في أقسام البنك األخرى لمدد طویلة ثم تم نقلهم إلى إدارة التدقیق الداخلي

  

  :ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة ٣-٢-٢

بمعاییر  ها تبحث أثر االلتزامهذه الدراسة تختلف عن الدراسات السابقة في نفس الموضوع بأن

بینما  ،المساهمة األردنیة المالي لدى الشركات الصناعیة  األداءالتدقیق الداخلي الدولیة على كفاءة 

الدراسات السابقة تضع معاییر التدقیق الداخلي المتعارف علیها وتقیس مدى التزام المدقق الداخلي 

االردنیة في ظل قلة الدراسات التي تناولت هذا كما تبحث هذه الدراسة في البیئة  .بتطبیقها

  .األردنالموضوع في دولة 

 كما تتمیز هذه الدراسة في أنها سوف تستخدم طریقة التحلیل المالیة لمعرفة اثر االلتزام

األردنیة المالي لدى الشركات الصناعیة  األداءبمعاییر التدقیق الداخلي الدولیة على كفاءة 

الشركات الصناعیة  المالي عبر التحلیل المالي لقوائم األداءاس كفاءة حیث تم قی ،المساهمة

  .المساهمةاألردنیة 
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  :التالي یبین ما یمیز الدراسة الحالیة عن كل واحدة من الدراسات السابقة )١-٢( والشكل

  الدراسة الحالیة  الدراسات السابقة

ــــى التعــــرف علــــى مــــ): ٢٠٠٥(دراســــة الرحاحلــــة  -١ دى هــــدفت الدراســــة إل

وقـد اهتمـت الدراسـة بـأثر . فاعلیة أداء أجهزة التـدقیق الـداخلي فـي الجامعـات

العوامــل المتعلقــة بالجامعــة والعوامــل الشخصــیة للعــاملین علــى مــدى االلتــزام 

وخلصـــت الدراســـة إلـــى نتیجـــة أن . بتطبیـــق معـــاییر التـــدقیق الـــداخلي الدولیـــة

ــــداخلي هنــــاك أثــــر للعوامــــل ولــــم یكــــن . الجامعــــات تلتــــزم بمعــــاییر التــــدقیق ال

الشخصــــیة ألفــــراد المعنیــــة بســــبب التجــــانس، أمــــا بالنســــبة للعوامــــل المتعلقــــة 

بالجامعــة فلـــم یكـــن هنـــاك أثـــر علــى فاعلیـــة أداء التـــدقیق الـــداخلي إال عامـــل 

  .واحد وهو عمر الجامعة

هدفت الدراسة إلى توضیح دور وظیفة التـدقیق ): ٢٠٠٧(دراسة المدلل  -٢

اء المــــــــالي واإلداري فــــــــي الشــــــــركات المســــــــاهمة الــــــــداخلي فــــــــي ضــــــــبط األد

أشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى وجـــود عالقـــة كبیـــرة بـــین اســـتقاللیة . الفلســـطینیة

  .التدقیق الداخلي وضبط األداء المالي واإلداري

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى تــوافر ): ٢٠٠٩(فیفــي عدراســة ال -٣

لیــة فــي مواجهــة الفســاد المــالي مقومــات التــدقیق الســلیم لمهــام المراجعــة الداخ

وأشــارت نتــائج الدراســة إلــى . فــي الشــركات المســاهمة العاملــة فــي قطــاع غــزة

  .أن ارتفاع تكالیف تطبیق معاییر األداء المهني یحول دون تطبیقها

هــــدفت الدراســـة إلـــى تســـلیط الضــــوء ): ٢٠١٠(دراســـة الجـــوهر والعقـــدة  -٤

عــادة تصــحیحه فــي  علــى بنــاء المفهــوم األساســي لوظیفــة التــدقیق الــداخلي وإ

هدفت الدراسة إلـى بیـان أثـر االلتـزام 

بمعـــــاییر التــــــدقیق الــــــداخلي الدولیــــــة 

علــــــــى كفــــــــاءة األداء المــــــــالي لــــــــدى 

الشــــــــــركات المســــــــــاهمة الصــــــــــناعیة 

  .المدرجة في سوق عمان المالي

أجریــــــت الدراســــــة علــــــى عینــــــة مــــــن 

شــــركات مــــن خــــالل تحلیــــل قوائمهــــا 

المالیــة للتعــرف علــى مســتوى كفـــاءة 

كما تم توزیع اسـتبیان  األداء المالي،

علــى مــدیري أقســام التــدقیق الــداخلي 

فـــــي الشـــــركات الصـــــناعیة األردنیــــــة 

اســـتبانة وكـــان  ٥٤بواقـــع المســـاهمة 

اســـتبانة  ٤٥العـــدد الصـــالح للتحلیـــل 

أظهــــرت نتــــائج الدراســــة أن االلتــــزام "

ـــه أثـــر فـــي كفـــاءة  بمعـــاییر التـــدقیق ل

وال یوجـــــد أثـــــر لنـــــوع . األداء المـــــالي

 وحــــــــدةعلــــــــى أداء  ملكیــــــــة الشــــــــركة

  .التدقیق الداخلي
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المشـــروعات االقتصـــادیة فـــي األردن فــــي ضـــوء متطلبـــات المعـــاییر الدولیــــة 

أظهــرت نتــائج الدراســة أن أقــل المعــاییر مــن حیــث االلتــزام . للتــدقیق الــداخلي

  .بها هو معیار االستقاللیة

هــدفت إلــى قیــاس مــدى التــزام البنــوك التجاریــة ): ٢٠١١(دراســة صــالح  -٥

بالمعــاییر الدولیــة للتــدقیق الــداخلي، وأكــدت نتــائج الدراســة أن درجــة األردنیــة 

االلتـــزام جیـــدة جـــدًا وخصوصـــًا مـــن حیـــث الخصـــائص الواجـــب توافرهـــا فـــي 

  .المدقق الداخلي

أجریــــت هــــذه الدراســــة علــــى شــــركات ): ٢٠١١(دراســــة الفــــرح وآخــــرون  -٦

ولیـة، وبینــت التـأمین للتعــرف علـى مــدى االلتـزام بمعــاییر التـدقیق الــداخلي الد

  .أن درجة االلتزام بالمعاییر مرتفعة

هـــدفت الدراســـة إلـــى فحـــص مـــدى تـــوافر ): ٢٠١٢(دراســـة عبـــد الجبـــار  -٧

مقومـــات تطبیـــق معـــاییر التـــدقیق الـــداخلي الدولیـــة فـــي الشـــركات المســـاهمة 

وأشـارت النتـائج إلـى . العامة وأثر ذلـك فـي مواجهـة الفسـاد فـي تلـك الشـركات

ومــات كتــدریب المــدققین الــداخلیین باإلضــافة إلــى تــوفر تــوافر مثــل هــذه المق

  .المعرفة المهنیة المتخصصة لدى المدققین الداخلیین

أجریــــت الدراســــة علــــى شــــركات ): ٢٠١٣(دراســــة ســــویدان وأبــــو زریــــق  -٨

الكهربـــاء فـــي األردن للتعـــرف علـــى مـــدى التـــزام المـــدققین الـــداخلیین بمعـــاییر 

ـــداخلي الدولیـــة وأظهـــرت ا ـــداخلیین فـــي هـــذه التـــدقیق ال لنتـــائج أن المـــدققین ال

الشــركات یلتزمــون بالمعــاییر باســتثناء المعیــار الثالــث المتعلــق بالكفــاءة وبــذل 

  .العنایة المهنیة
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هــدفت الدراســة إلــى معرفــة األبعــاد واآلثــار ): ٢٠٠٢( Colbertدراســة  -٩

المترتبــــة علــــى تحــــدیث وتعــــدیل معـــــاییر التــــدقیق الــــداخلي مــــن قبــــل معهـــــد 

، خلصــت الدراســة ٢٠٠٠ین الــداخلیین فــي الوالیــات المتحــدة فــي ســنة المــدقق

  .إلى أن المدققین قد تأثروا إیجابًا بهذه التعدیالت والتحدیثات

ركـــزت هـــذه الدراســـة علـــى دور ): ٢٠٠٧( Gerrit Sarensدراســـة  -١٠

المراجعــــة الداخلیــــة فـــــي حوكمــــة الشـــــركات، وبینــــت أن التكامـــــل بــــین مهـــــام 

والخارجیــــــة یحســـــــن مســــــتوى المحافظـــــــة علــــــى حقـــــــوق  المراجعــــــة الداخلیـــــــة

  .المساهمین

أجریــــت الدراســــة علــــى ): ٢٠٠٩( Abdol Mohammadiدراســــة  -١١

مــدیري التــدقیق الــداخلي فــي دول اإلنجلــو ساكســون وبینــت الدراســة أن التــزام 

  .مدیري التدقیق بالمعاییر لیس كامًال بل هناك معاییر ال یتم االلتزام بها

أجریت الدراسـة علـى الشـركات المدرجـة فـي ): ٢٠١٠( Jantalدراسة  -١٢

الســـوق المـــالي المـــالیزي مـــن حیـــث مـــدى التزامهـــا بمعـــاییر التـــدقیق الـــداخلي 

ـــدى تـــــأثیر هـــــذا االلتـــــزام علـــــى نظـــــم الرقابـــــة الداخلیـــــة فـــــي هـــــذه  الدولیـــــة ومــ

وبینــت الدراســة أن مهنیــة وموضــوعیة أقســام التــدقیق الــداخلي فــي . الشــركات

  .یؤثر بشكل ملحوظ على كفاءة نظام الرقابة الداخلیةهذه الشركات 

أجریت الدراسة على البنوك األردنیـة ومـدى ): ٢٠١٠( Kamalدراسة  -١٣

ــــــة وبینــــــت الدراســــــة أن العوامــــــل  ــــــداخلي الدولی التزامهــــــا بمعــــــاییر التــــــدقیق ال

الدیمغرافیــة مثــل عمــر المــدقق ونــوع الشــهادة المهنیــة تــؤثر علــى مــدى التــزام 

  .معاییرالمدقق بال
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  الفصل الثالث
  منهجیة الدراسة

  :منهج الدراسة ١-٣

 ،فرضیاتهااختبار الدراسة و  أهدافمنهج الوصفي التحلیلي لتحقیق اعتمدت الدراسة على ال

والدراسات السابقة التي ناقشت معاییر التدقیق الداخلي  جمع البیانات الثانویة من الكتبحیث تم 

أما الجانب المیداني تم االعتماد على المنهج  ،لنظريالجانب لالمالي للشركات بالنسبة  واألداء

قید الدراسة المساهمة  ردنیةاألالصناعیة كل من التحلیل المالي لقوائم الشركات من خالل  التحلیلي

مدى االلتزام معاییر  تقیسالتي و ستبانة تم تطویرها ا إلىالمالي باإلضافة  األداءة لمعرفة كفاء

  .المساهمة ردنیةالتدقیق الداخلي في الشركات الصناعیة األ

  

  :الدراسةوعینة مجتمع  ٢-٣

المدرجة في سوق عمان المساهمة األردنیة  الصناعیة ع الدراسة من الشركاتیتكون مجتم

من  شركات) ٦(الباحث باختیار  قام, )٣(ملحق رقم  تظهر في، )٧٢( اویبلغ عدده ،المالي

أما لبیان  المالي فیها، األداءمستوى كفاءة  تحلیل قوائمها المالیة للتعرف على وتم مجتمع الدراسة

في أقسام  المدیریناستبانة على ) ٥٤(كات عن معاییر التدقیق الداخلي تم توزیع تصورات هذه الشر 

استبانات ) ٣( واستبعاد ،استبانة) ٤٨( استردادوتم  ،األردنیةالتدقیق الداخلي للشركات الصناعیة 

أي ) ٤٥(وبهذا یصبح عدد االستبانات الصالحة لغایات التحلیل  ،لعدم اكتمال تعبئتها بشكل كامل

  .االستبانات الموزعة أصلمن %) ٨٣.٣(نسبته ما 
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  :الدراسة أداة ٤-٣

   :تحلیل ما یليالدراسة تم  أهدافلتحقیق 

حیث تم االعتماد  :القوائم المالیة للشركات الصناعیة المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي .١

 ).٢٠١٣-٢٠١٠( ما بین على القوائم المالیة للسنوات

معاییر التدقیق أثر االلتزام بقام الباحث بتطویر استبانة لقیاس  :)سةأداة الدرا( االستبانة .٢

 ومكونه من قسمین على النحالمساهمة  األردنیةفي الشركات الصناعیة  الدولیة الداخلي

 :التالي

الشهادات  ،الخبرة الوظیفیة ،المؤهل العلمي(غرافیة و المتغیرات الدیم :األولالقسم  -

 ).لمركز الوظیفيا ،التخصص المهني ،المهنیة

معاییر (لدراسة وهي المتغیرات المستقلة ل أقسامثالث  یحتوي على :القسم الثاني -

 .)لتطبیقمعاییر ا ،األداءمعاییر  ،الخصائص

 

  : الدراسة أداة وثبات صدق ٥-٣
من أعضاء  ینمحكم) ٥( على ةللتحقق من مدى صدق محتوى األداة تم عرض االستبان

) ٢(الملحق رقم  كما جاء في الجامعات االردنیةاألكادیمیین في  هیئة التدریس والمتخصصین

بداء آرائهم حول كل فقرة من فقرات االستبان ةللتحقق من مدى صدق محتوى فقرات االستبان  ةوإ

وانسجامها مع متغیرات وأبعاد الدراسة، وبعد اإلطالع على أراء المحكمین تم تعدیل محتوى بعض 

) كرونباخ ألفا( تم استخراج معامل الثباتو , ظات هیئة التحكیم الواردةذ بمالحوتم األخ. الفقرات

  :للتأكد من االتساق الداخلي للفقرات، وقد بلغت قیمته كما یلي
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  )١-٣( جدول رقم
  لكل متغیر من متغیرات الدراسة) االتساق الداخلي(قیمة معامل الثبات 

 المتغیر رعيالمتغیر الف عدد الفقرات )ألفاكرونباخ (معامل الثبات

  الخصائصمعاییر  ١٤ ٠.٨٧
معاییر التدقیق 

  الداخلي
  األداءمعاییر  ١٥ ٠.٨٦
  معاییر التطبیق ٨ ٠.٨٤
  المؤشر الكلي ٣٧ ٠.٨٥

 متغیرات الدراسة مرتفعة حیث بلغ الثبات لجمیع معاملأن ) ١-٣( یالحظ من الجدول رقم

نسبة ثبات عالیة ومقبولة ألغراض إجراء  وهي) %٨٥=ألفا( معامل الثبات لكافة فقرات األداة

ما الفقرات الخاصة  ،%)٨٧( الخصائص، حیث بلغ معامل الثبات لفقرات الخاصة بمعاییر دراسةال

بمعاییر الثبات للفقرات الخاصة  لبلغ معام وأخیرا ،)%٨٦(فقد بلغ معامل الثبات  األداءبمعاییر 

  .%٦٠وهي قیم مقبولة كونها اكبر %) ٨٤(التطبیق 
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  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة ٦-٣

وقد  )SPSS(تم استخدام االختبارات اإلحصائیة في برنامج الختبار فرضیات الدراسة فقد 

  :استخدم الباحث األسالیب اإلحصائیة التالیة في معالجة بیانات الدراسة

 متغیراتوذلك ألغراض معرفة تكرار فئات : النسب المئویة والتكرارات والمتوسط الحسابي - ١

  .ة الدراسةالدراسة، وهذا یفید في وصف عین

  لمعرفة ثبات فقرات االستبانة  لفاأ كرونباخمعامل اختبار  - ٢

بیان أثر حیث یقوم هذا االختبار على  :لقیاس درجة االرتباط تحلیل االنحدار المتعدد - ٣

  .التابعالمتغیر  على ةالمستقل المتغیرات
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  الفصل الرابعالفصل الرابع
اختبار اختبار عرض نتائج الدراسة وعرض نتائج الدراسة و

  فرضياافرضياا
  

  وصف خصائص عینة الدراسة  ١- ٤
  عرض نتائج عینة الدراسة   ٢- ٤
 األردنیةالتحلیل المالي لكفاءة األداء المالي في الشركات الصناعیة   ٣- ٤

   المساهمة
  اختبار الفرضیات   ٤- ٤
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  الفصل الرابع
  عرض نتائج الدراسة واختبار فرضیاتها

   : وصف خصائص عینة الدراسة ١-٤

فـي الفصـل الحـالي نتـائج تحلیــل البیانـات التـي تـم جمعهـا مـن خـالل االســتبانة  یعـرض الباحـث

  :الموزعة على أفراد العینة كاآلتي

ــز أفــراد عینــة الدراســة بالخصــائص الدیم فــي الجــدول رقــم ، ویمكــن تلخــیص نتائجهــا غرافیــةو تمیّ

)١-٤(:  

  الدراسة عینةوصف خصائص  )١-٤(جدول رقم 
 المتغیر فئات المتغیر التكرار ویةالنسبة المئ

 دبلوم فاقل ٤  %٨.٩

 المؤهل العلمي

  بكالوریوس  ٢٧  %٦٠
  ماجستیر  ١٣  %٢٨.٩
  دكتوراه  ١  %٢.٢
  المجموع   ٤٥  %١٠٠
 سنوات  ٥أقل من  ١٢  %٢٦.٦

 
 الخبرة

  سنوات  ١٠سنوات إلى  ٥من   ٢٤  %٥٣.٣
  سنوات فأكثر ١٠  ٩  %٢٠.١
  المجموع   ٤٥  %١٠٠
42.1%  19 CPM 

 الشهادات المهنیة
37.8% 17 CMA 

20.1% 9 CIA 

  المجموع   ٤٥  %١٠٠
 محاسبة  ٣١ %٦٨.٨

  إدارة أعمال  ١٤  %٣١.٢  التخصص المهني
  المجموع   ٤٥  %١٠٠
 مدیر مالي  ٨ %١٧.٨

  المركز المهني
  مدیر تدقیق داخلي   ٢١  %٤٦.٧
  مدیر عام   ١٢  %٢٦.٦
  مجلس إدارة   ٤  %٨.٩
  المجموع   ٤٥  %١٠٠
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عینة الدراسة التـي تـم توزیـع االسـتبانات وصفا للخصائص الدیموغرافیة  )١-٤(اظهر الجدول 

عینــة الدراســة مــن حملــة شــهادة أفــراد أغلــب  كــانفقــد  ،المســاهمةاألردنیــة داخــل الشــركات الصــناعیة 

اءت بالمرتبـة الثانیـة أمـا حملـة درجـة ماجسـتیر جـ ،من عینة الدراسة%) ٦٠(بكالوریوس بنسبة بلغت 

وأخیـــرا جـــاءت نســـبة  ،)٨.٩(وفـــي المرتبـــة الثالثـــة حملـــة دبلـــوم بنســـبة بلغـــت  ،%)٢٨.٩(فقـــد بلغـــت 

  .من عینة الدراسة%) ٢.٢(حیث بلغت  هالدكتوراالعینة من حملة 

 ١٠سنوات إلى  ٥أما من ناحیة متغیر الخبرة، فقد بلغت عینة الدراسة مما لدیهم خبرة عملیة من 

من عینة الدراسة، أما من لدیهم خبرة أقل %) ٥٣.٣(في المرتبة األولى، حیث بلغت نسبتهم  سنوات

من عینة الدراسة، وأخیرا جاءت نسبة من %) ٢٦.٦(سنوات في المرتبة الثانیة بنسبة بلغت  ٥من 

  .من عینة الدراسة%) ٢٠.١(سنوات بنسبة بلغت  ١٠لدیهم خبرة أكثر من 

 CPMعینة حاصلون على شهادة أفراد الظهرت الدراسة أن أغلب أ ،أما الشهادات المهنیة

وأخیرا جاءت نسبة  ،)٣٧.٨( CMAحاصلین على شهادة الوبلغت نسبة  ،%)٤٢.١(بنسبة بلغت 

   .من عینة الدراسة%) ٢٠.١(بنسبة بلغت  CIAالحاصلین على شهادة 

ة فقد بلغت نسبتهم فكانت عینة الدراسة أغلبها من المحاسب ،وعلى مستوى التخصص المهني

  .األعمالمن هم یمتلكون شهادة إدارة %) ٣١.٢(و ،%)٦٨.٨(

وأخیرا المركز المهني فقد استهدفت الدراسة األقسام الخاصة بالتدقیق الداخلي في الشركات 

مدراء التدقیق  حیث جاء ،أقسام المحاسبة واإلدارةأو  ،المساهمة ان وجدتاألردنیة الصناعیة 

في حین من هم في مركز  ،من عینة الدراسة%) ٤٦.٧(تبة األولى بنسبة بلغت الداخلي في المر 

وفي المرتبة الثالثة المدیر المالي بنسبة بلغت  ،%)٢٦.٦(مهني مدیر عام في المرتبة الثانیة بنسبة 

  .من عینة الدراسة%) ٨.٩(بنسبة بلغت  اإلدارةوأخیرا مجلس  ،%)١٧.٨(
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  ): معاییر التدقیق الداخلي الدولیة(ت المستقلة عرض نتائج الدراسة للمتغیرا ٢-٤

معاییر التدقیق الداخلي الدولیة على كفاءة ب االلتزامالتعرف على أثر  إلىهدفت الدراسة 

 ،ةالمالیلألوراق المدرجة في سوق عمان المساهمة  األردنیةالمالي في الشركات الصناعیة  األداء

درجات وذلك وفق مقیاس لیكرت على  إلىحویل اإلجابات ، تم تستعادتهاإ وبعد توزیع االستبانات و 

  ).٢-٤(المبین في الجدول  والنح

  ) ٢-٤(جدول 
  مقیاس لیكرت الخماسي

  موافق بشدة  موافق  محاید  موافقغیر   موافق بشدةغیر 
)٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  

  

ت الحسابیة للبیانات، وهي قیمة المتوسطا الوصفّي  فیما یلي عرض لنتائج التحلیل اإلحصائّي و 

ة مع األخذ  ،نة لكل بعدواألهمیة النسبیة لجمیع أبعاد الدراسة، والفقرات المكوّ  ،واالنحرافات المعیاریّ

  ).٣-٤(یبین الجدول بعین االعتبار أن تدرج المقیاس المستخدم في الدراسة كما 

  )٣-٤(جدول 
  النسبیة حسب المتوسطات الحسابیة  األهمیة

  منخفض  متوسط  تفعر م
٢.٤٩- ١  ٣.٤٩-٢.٥  ٥-٣.٥  

تكون ذات أهمیة ) ٣.٥(للفقرات أكبر من  ط الحسابّي ا كانت قیمة المتوّس إذوبناًء على ذلك ف

النسبیة بدرجة  األهمیة فإّن ) ٣.٤٩- ٢.٥( ط الحسابّي ا كانت قیمة المتوّس إذا أمّ  ،نسبیة مرتفعة

ذو  ،متوسطة   .ةمنخفض النسبیة بدرجة األهمیةتكون  )٢.٤٩( من أقلّ  ط الحسابّي ا كان المتوّس إ
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  : الخصائصمعاییر  ١-٢-٤

ساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري إلجابات أفراد عینة الدراسة، اعتمادًا على تحاتم 

  :قیمة كل فقرة من الفقرات وذلك كما یلي

  )٤-٤(الجدول رقم 
  الخصائصمعاییر ب فقرات الخاصةلل النسبیة واألهمیة المتوسطات الحسابیة

االنحراف 
  المعیاري

األهمیة 
  النسبیة

المتوسط 
 الحسابي

  الرقم  نص الفقرة

  ١  برامج تدقیق رقابة نوعیة تحرص الشركة على استخدام  ٣.٥٢ مرتفع ٠.٧٨

  ٣.٦٦ مرتفع  84٠.
تحـــرص الشـــركة علـــى توظیـــف المـــدققین الـــداخلیین مـــن ذوي 

  ٢  الخبرة في مجال التدقیق

  ٣.٢٧ متوسط 61٠.
ـــــــة مـــــــاتتحـــــــرص الشـــــــركة تعلی  بالسیاســـــــات واضـــــــحة مكتوب

  ٣  الخاصة بالعمل واإلجراءات

  ٣.٤٠ متوسط 84٠.
فـي شـركة  اإلدارةالتـدقیق مـن قبـل مجلـس  مسـئوليیتم تعیین 

  ٤  حسب معاییر عملیة ومهنیة

  ٥  اإلدارةبمجلس الداخلي مرتبطة  موقع وحدة التدقیق  ٣.٣٨ متوسط 80٠.

  ٦  واستقاللیة المدقق الداخلي م حیادیةتقوم لجنة التدقیق بتدعی  ٣.١٥ متوسط 73٠.

  ٢.٦١ متوسط 67٠.
تخـاذو  الـرأي إبـداءیتمتع المدقق الداخلي باستقاللیة تامة فـي   إ

  القرارات الخاصة بعمل التدقیق
٧  

  ٣.٣٤ متوسط 85٠.
 بكفــاءة للقیــام بأعمالـه كافیـة صــالحیات الـداخلي لـدى المــدقق

  وفعالیة
٨  

  ٣.٧٩ مرتفع 80٠.
 بمعـاییر الكـافي اإللمـام في الشركة نالداخلیو  نالمدققو  یمتلك

  الداخلي الدولیة التدقیق
٩ 

  ٣.٥٢ مرتفع ٠.٦٠
الكافیـــة فــــي  بالمعرفـــة والمهــــارات نالمـــدققون الــــداخلیو  یتمتـــع

  .مجال التدقیق الداخلي
١٠  

 ٣.٥٦ مرتفع ٠.٥٥

التطــــورات  متابعــــة علــــى باســــتمرار الــــداخلي المــــدقق یحــــرص
ـــداخلي الدولیـــة دقیقالتـــ معـــاییر علـــى الحاصـــلة مـــن خـــالل  ال
  التدریب

١١  
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 ٣.٤٢ متوسط ٠.٧٣

المهنیــة  العنایــة بــذل عنــد االعتبــار فــي الــداخلي المــدقق یأخــذ
 فــي وعملیــات الــتحكم والرقابــة المخــاطر إدارة كفــاءة الالزمــة،
  .الشركة أنشطة

١٢  

 ٣.٧١ مرتفع ٠.٥٩
مالئمــــــــة  تعلیمــــــــات تـــــــأمین علــــــــى التـــــــدقیق مــــــــدیر یحـــــــرص

  ١٣  عملیة تدقیق كل في للمرؤوسین

 ٣.٦٢ مرتفع ٠.٥٠
تخصــص الشــركة فـــرص تطویریــة لكــادر التـــدقیق مــن خـــالل 

  ١٤  بدورات في مجال معاییر التدقیق الدولیة إشراكهم

  الخصائصالدرجة الكلیة لمجال معاییر  ٣.٤٣  متوسط 0.77
  

لدراسة بدرجة في الشركات قید ا الخصائصأشارت نتائج التحلیل أنه یتم االلتزام بمعاییر 

وتبین أن أعلى الفقرات موافقًة هي الفقرة ). ٣.٤٣(، وبداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ متوسطة

 التدقیق بمعاییر الكافي اإللمام في الشركة نالداخلیو  المدققون یمتلك(التي تنص على أنه  التاسعة

ثالثة تلتها الفقرة  رجة مرتفعة،وهي د) ٣.٧٩(، بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ )الداخلي الدولیة

 كل في مالئمة للمرؤوسین تعلیمات تأمین على التدقیق مدیر یحرص(التي نصت على  عشر

المساهمة األردنیة ت الصناعیة في الشركا اإلدارةعلى اهتمام مجلس  داللة، وهذه )عملیة تدقیق

 األداء في تحسینق الداخلي دور المدق برة مهنیة وعلمیة مما یعكسخ يذو  نیقمدقعلى  داالعتماب

 ،تدقیق الداخليالالمتعلقة ب باألمورالعلیا  واإلدارةن یالداخلی ین، كما أن هناك ترابط بین المدققالمالي

یتمتع المدقق الداخلي (التي تنص على  السابعةكما تبین أن اقل الفقرات موافقة كانت الفقرة 

تخاذو  الرأي إبداءباستقاللیة تامة في  ، بداللة المتوسط الحسابي )التدقیق ات الخاصة بعملالقرار  إ

 واإلدارةنة التدقیق وهي درجة متوسطة، مما یدل على تشارك القرارات بین لج) ٢.٦١(الذي بلغ 

  .مما یعكس فعالیة عالیة في عملیة التدقیق اتداخل الشرك

المدقق  الذي یلعبهالدور  أهمیةبنظر االعتبار  األخذوتدل هذه النتائج على حرص الشركات على 

 ةالخاص القرارات إتخاذعكس على دوره في نمما یمن خالل عمله في استقاللیة تامة،  الداخلي
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العملیة والمهنیة  األسسبعین االعتبار  باألخذالشركة  إدارةأو لتزام الشركة لك اوكذ ،بعملیة التدقیق

   .في عملیة التدقیق الداخلي

  . األداءمعاییر   ٢-٢-٤

إلجابات أفراد عینة  النسبیة واألهمیة ب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاريساتحاتم 
  :التالي والدراسة اعتمادًا على قیمة كل فقرة من الفقرات وذلك على النح

  )٥-٤(الجدول رقم 
  األداءمعاییر لفقرات الخاصة بلالنسبیة  واألهمیة المتوسطات الحسابیة

االنحراف 
  المعیاري

األهمیة 
  ةالنسبی

المتوسط 
 الحسابي

  رقم الفقرة  نص الفقرة

 ٣.٢٧ متوسط 0.68
تقــوم الشــركة بوضــع نظــام محكــم للتــدقیق الــداخلي یتعــاون 

 ١  في وضعه لجنة التدقیق ومدیر التدقیق الداخلي 

 ٣.٦٤ مرتفع 0.70
مــن أن المســتندات المســتخدمة فــي  الــداخلي المــدقق یتأكــد

 ٢  وكافیة  الداخلي مناسبة التدقیق

 ٣.٧٧ مرتفع 0.77
یقـوم المـدقق الـداخلي بتقـدیم المشـورة لتحسـین وزیـادة كفــاءة 

 ٣  الشركة  أصول

 ٣.٥٢ مرتفع 0.72
ـــــة التـــــدقیق أنشـــــطة تســـــاهم ـــــداخلي فـــــي حمای موجـــــودات  ال
 ٤  الشركة

 ٣.٥٩ مرتفع 0.88
 بـــالقوانین الـــداخلي متابعـــة التقیـــد التـــدقیق أنشـــطة تتضـــمن
 ٥  والتعلیمات واألنظمة

 ٣.١١ متوسط 0.87
ــــة یتضــــمن تــــدقیق تســــجیل وتبویــــب  التــــدقیق ضــــرورة عملی

 ٦  العملیات المحاسبیة 

 ٣.٠٠ متوسط 0.58
كافیـــة مـــن قبـــل المـــدقق  معلومـــات علـــى الحصـــول ضـــرورة
  ٧  تدقیقها سیتم التي األنشطة عن خلفیة لتكوین الداخلي

 3.31 متوسط 0.76
 مـن یتم توزیع مهام العمل على العـاملین فـي وحـدة التـدقیق

  ٨  .الداخليقبل مدیر التدقیق 

 ٣.١٥ متوسط 0.8
العـــاملین  أداءبتقیـــیم  وحـــدة التـــدقیق الـــداخلي ولؤ مســـیقـــوم 

  ٩   .داخل الوحدة
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 ٣.٨٧ مرتفع 0.80
 بـإجراءاتیوجد لدى العـاملین معلومـات كافیـة ودلیـل عمـل 

  ١٠   لإلدارةوتقدیمها  بأعمالهمالتدقیق الخاصة 

 ٣.٨١ مرتفع 0.78
 المعلومــات المحاســبیة التــي الــداخلي بتســجیلیقــوم المــدقق 

  ١١  إلیها یتوصل التي اآلراء تدعم

 ٣.٩١ مرتفع 0.78
 التـــدقیق عملیـــة نتـــائج بإیصـــال الـــداخلي التـــدقیق إدارة تقــوم

  ١٢  إلى لجنة التدقیق

 ٤.٠١ مرتفع 0.66
 نتــائج عملیــة عــن تقــاریرهم برفــع الــداخلیون یقــوم المــدققون

  ١٣  منها نتهاءاال فور الداخلي التدقیق

 ٣.٦٢ مرتفع 0.90

ـــا یوجـــد فـــي الشـــركة ا نظامً  التصـــرف لمتابعـــة عملیـــة مناســـبً
مجلــــس  إلـــى إیصـــالها تــــم عملیــــة التـــدقیق التـــي نتـــائج فـــي

  اإلدارة
١٤  

 ٣.٥٧ مرتفع 0.60
علــــى متابعــــة تنفیــــذ النقــــاط  تعمــــل وحــــدة التــــدقیق الــــداخلي

  ١٥  الواردة في تقریر المدقق الخارجي

 الدرجة الكلیة لمجال معاییر األداء ٣.٥٤ مرتفع ٠.٨١

األردنیة في الشركات الصناعیة  األداءأشارت نتائج التحلیل أنه یتم االلتزام بمعاییر 

 تر أظهحیث ). ٣.٥٤(المساهمة قید الدراسة بدرجة مرتفعة، وبداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ 

یتضح من الجدول السابق أن أكثر و  ،النتائج ان اغلب تصورات عینة الدراسة جاءت مرتفعة

یقوم المدققون الداخلیون برفع تقاریرهم عن (التي تنص على ) ١٣(الفقرات موافقة هي الفقرة رقم 

) ٤.٠١(، وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ )نتائج عملیة التدقیق الداخلي فور االنتهاء منها

تقوم إدارة التدقیق الداخلي بإیصال (نص على التي ت) ١٢(وهي درجة مرتفعة، تلتها الفقرة رقم 

وهي ) ٣.٩١(وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بالغ  )نتائج عملیة التدقیق إلى لجنة التدقیق

خلي في الشركات الصناعیة اهنا نالحظ ان هناك عمل متكامل في قسم التدقیق الددرجة مرتفعة، 

تجهیز التقاریر الخاصة بالتدقیق الداخلي حسب  في واإلدارةالمساهمة بین الموظفین األردنیة 

الخاصة بمعاییر  األداءااللتزام بمعاییر أو  األداءالمعاییر الدولیة وهذه داللة على رفع مستوى 
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ضرورة الحصول على (التي تنص على ) ٧(أما اقل الفقرات فكانت الفقرة  ،خلي الدولیة االتدقیق الد

وذلك بداللة ) اخلي لتكوین خلفیة عن األنشطة التي سیتم تدقیقهامعلومات كافیة من قبل المدقق الد

  .وهي درجة متوسطة) ٣.٠٠(المتوسط الحسابي الذي بلغ 

دارةو على أن قسم التدقیق الداخلي من موظفین  وهذا یدل  وحیمتلكون معلومات كافیة ن إ

لدیهم  األداءوى مما ینعكس على مست األداءمعاییر التدقیق الداخلي الدولیة وخاصة معاییر 

ومستوى الوقت في انجاز التقاریر الخاصة بالتدقیق الداخلي للقوائم المالیة الخاصة بالشركات 

  .المساهمةاألردنیة الصناعیة 

  . معاییر التطبیق  ٣-٢-٤

تم حساب المتوسط الحسابي والنسبة المئویة واالنحراف المعیاري إلجابات أفراد عینة الدراسة، 

  :یمة كل فقرة من الفقرات وذلك كما یلياعتمادًا على ق

  )٦-٤(الجدول رقم 
  معاییر التطبیقالنسبیة لفقرات الخاصة ب واألهمیةالمتوسطات الحسابیة 

االنحراف 
  المعیاري

األهمیة 
  النسبیة

المتوسط 
 الحسابي

رقم   نص الفقرة
  الفقرة

 أظهرهــا التــي الحقــائق بعــرض الــداخلي المــدقق یقــوم 3.87 مرتفع 65٠.
   اإلدارةتأثیر من  أي دقیق بدونالت

١ 

 تطــــویر إدارة فــــي الــــداخلي التــــدقیق تســــاهم أنشــــطة 3.60 مرتفع 79٠.
 في الشركة المخاطر

٢  

 تطـــویر أنظمـــة فـــي الـــداخلي التـــدقیق تســـاهم أنشـــطة 3.91 مرتفع 67٠.
  في الشركة الرقابة

٣  

 تحقیـــق عملیـــة الـــداخلي فـــي مراقبـــة التـــدقیق یســـاهم 3.55 مرتفع 81٠.
  هداف الموضوعة مسبقاً األ

٤  

ــــى اكتشــــاف  3.52 مرتفع 82٠.  األخطــــاءیســــاعد التــــدقیق الــــداخلي عل
  وضبط عملیات الشراء غیر المصرح بها 

٥  
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ـــــــدقیق الـــــــداخلي یســـــــاعد علـــــــى ضـــــــبط حـــــــاالت  3.50 مرتفع 66٠. الت
   ش واالحتیال بشكل مبكرغاالختالس وال

٦  

رقابــــــــة و  علــــــــى ضــــــــبطالتــــــــدقیق الــــــــداخلي یســــــــاعد  3.77 مرتفع 65٠.
   مستویات المخزون وطبیعة المخزون

٧  

شــــف القصــــور فــــي نظــــام تیكهــــل المــــدقق الــــداخلي  3.51 مرتفع 41٠.
  بة الداخلیة في الشركة االرق

٨ 

یـد تشـریع قـوانین تلـزم الشـركة بتطبیـق معـاییر هـل تؤ  3.68  مرتفع ٠.٧٨
  التدقیق الداخلي الدولیة 

٩  

 معاییر التطبیقالدرجة الكلیة لمجال  ٣.٦٤ مرتفع 0.67

بدرجة  معاییر التدقیق الداخليأشارت نتائج التحلیل أنه یتم االلتزام بمعاییر التطبیق في 

ویتضح من الجدول السابق أن أكثر الفقرات ).٣.٦٤(مرتفعة، وبداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ 

ي تطویر أنظمة الرقابة تساهم أنشطة التدقیق الداخلي ف(التي تنص على ) ٣(موافقة هي الفقرة رقم 

 )1(وهي درجة مرتفعة، تلتها الفقرة ) ٣.٩١(، وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ )في الشركة

بعرض الحقائق التي أظهرها التدقیق بدون أي تأثیر من الداخلي  یقوم المدقق(التي تنص على 

التي ) ٦(قل الفقرات فكانت الفقرة أما ا). ٣.٨٧(وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ  ،)اإلدارة

) ش واالحتیال بشكل مبكرغالتدقیق الداخلي یساعد على ضبط حاالت االختالس وال(تنص على 

هذه  أظهرتوهنا  .أیضاوهي درجة مرتفعة ) ٣.٥٠(وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ 

موارد الشركة وزیادة قیمتها من  الدور البارز والمهم للتدقیق الداخلي في الحفاظ على النتائج على

جود وعي عالي المستوى من قبل خالل تقییم المخاطر ومكافحة حاالت الغش واالحتیال كذالك و 

بتقییم  اهتمامهاالمساهمة في دور معاییر التطبیق مما یعكس  األردنیة الشركات الصناعیة إدارات

غیر الشراء عملیات وضبط  اءاألخطمن خالل اكتشاف  ،الشركةودوره في  الداخلي التدقیق

  .مصرح بهاال



 

  

67 

 األردنیةالمالي في الشركات الصناعیة  األداءالتحلیل المالي لكفاءة  ٣-٤

  : المساهمة

 األردنیةالمالي في الشركات الصناعیة  األداءقام الباحث في هذا الجزء بتحلیل كفاءة 

للشركات من خالل نسب  ماليال األداءكفاءة حیث تم قیاس هذا المتغیر عبر تحلیل المساهمة 

  :حسب المعادالت التالیة )٢٠١٣ – ٢٠١٠(الربحیة ونسب السیولة خالل الفترة 

  =معدل هامش الربح ) ١(
  إجمالي الربح

 ×١٠٠  
  المبیعات

  

  =معدل العائد على الموجود ) ٢(
  صافي األرباح

 ×١٠٠  
  إجمالي الموجودات 

  

  =معدل العائد على حقوق الملكیة ) ٣(
  صافي الربح

 ×١٠٠  
  إجمالي حقوق المساهمین

  

  = نسبة التداول) ٤(
  الموجودات المتداولة

 ×١٠٠  
  المطلوبات المتداولة

  . المطلوبات المتداولة –الموجودات المتداولة =  العامل صافي رأس المال) ٥(

  :المساهمة التي تم تحلیها فهياألردنیة الشركات الصناعیة  أسماءأما 

 . ة الصناعیة التجاریة الزراعیة المساهمة العامة المحدودةالشرك .١

 . شركة البوتاس العربیة .٢

 . شركة مصفاة البترول األردنیة المساهمة العامة المحدودة .٣

 ).م.ع.م(عالء الدین للصناعات الهندسیة رم شركة  .٤

 ).م.ع.م(شركة مصانع الكابالت المتحدة  .٥

  )م.ع.م(شركة الوطنیة للدواجن  .٦
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  :الشركة الصناعیة التجاریة الزراعیةلیل تح  ١-٣-٤

  )٧-٤(جدول رقم 
  بالدینار األردني        )٢٠١٣ -  ٢٠١٠(خالل الفترة الشركة الصناعیة التجاریة الزراعیة بیانات                

 المتوسط 2013 2012 2011 2010 

 14807910.75 ٢٢٨٤٠٧٦٢ ١٨١٢٣٣٥١ ٨٢٤٥٣٤٦ ١٠٠٢٢١٨٤ مجموع الموجودات المتداولة

 8439190.5 ١٢١٤٤٥١٨ ١٠٧٨٢٥٦٩ ٥٢٤٠٣٣٨ ٥٥٨٩٣٣٧ مجموع الموجودات غیر المتداولة

 23247101.25 ٣٤٩٨٥٢٨٠ ٢٨٩٠٥٩٢٠ ١٣٤٨٥٦٨٤ ١٥٦١١٥٢١ مجموع الموجودات

      

      حقوق الملكیة والمطلوبات

 7499601.5 ١٣٩٨٥٢٨٨ ٩٥٣٨٠٩٩ ٢٩٣٤٦٩٣ ٣٥٤٠٣٢٦ مجموع المطلوبات المتداولة

 2768693.75 ٢٩٣٠٣٥٦ ٣١٩٩٦٥٦ ١٢٦٩٩١٠ ٣٦٧٤٨٥٣ وراق دفع طویلة األجلأ

 12953806 ١٨٠٦٩٦٣٦ ١٦١٦٨١٦٥ ٩١٨١٠٨١ ٨٣٩٦٣٤٢ صافي حقوق الملكیة

 23247101.25 ٣٤٩٨٥٢٨٠ ٢٨٩٠٥٩٢٠ ١٣٤٨٥٦٨٤ ١٥٦١١٥٢١ مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات

      

 27186028 ٢٩٨٣٣٤٩٤ ٣٢٧١٧٢٣٩ ٢٨٠٨٠٥٣٢ ١٨١١٢٨٤٧ المبیعات

 )24655751( )٢٦٦٥٦٢٦٨( )٢٩٥٤٦١١٦( )٢٥٧٠٩٩٤٧( )١٦٧١٠٦٧٣( كلفة المبیعات

 2530227 ٣١٧٧٢٢٧ ٣١٧١١٢٣ ٢٣٧٠٣٨٥ ١٤٠٢١٧٣ مجموع الربح التشغیلي

      

 1146572 ١٦٤٥٧٩١ ١٧٥٩٢٢٧ ٧٨٤٧٣٩ ٣٩٦٥٣١ صافي الربح والخسارة
      

 %9.1 %10.6 %9.7 %8.4 %7.7 معدل هامش الربح

 %4.8 %4.7 %6.1 %5.8 %2.5 معدل العائد على الموجودات

 %8.3 %9.1 %10.9 %8.5 %4.7 معدل العائد على حقوق الملكیة

  ١: 2.3 1.6 :1  ١: 1.9 ١: 2.8  ١: 2.8 نسبة التداول
      

 7308309.3 8855474 8585252 5310653 6481858 العامل صافي رأس المال
  

قـــوائم المالیـــة الخاصـــة بالشـــركة الصـــناعیة التجاریـــة الزراعیـــة لال لتحلـــی) ٧-٤(اظهـــر الجـــدول 

وجــود ارتفــاع نســبي فــي معـدل هــامش الــربح للشــركة، حیــث بلــغ  ظونالحــ ،)٢٠١٣-٢٠١٠(عـوام لأل

فـي حـین ارتفـع  ،%)٨.٤(حیث بلـغ  ٢٠١١واستمر في االرتفاع في سنة  ٢٠١٠في سنة %) ٧.٧(

فــــي ســــنة %) ١٠.٦( إلــــىحتــــى واصــــل %) ٩.٧(ث بلــــغ یــــح ٢٠١٢فــــي شــــكل ملحــــوظ فــــي ســــنة 

 وارتفــاع بشــكل بــارز فــي ســنة%) ٢.٥( مــا قــدره ٢٠١٠بلــغ فــي  أمــا العائــد الموجــودات فقــد ،٢٠١٣
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 إلـــــى ٢٠١٣وانخفـــــض فــــي ســـــنة %) ٦.١(حیـــــث بلــــغ  ٢٠١٢فــــي و %) ٥.٨(حیــــث بلـــــغ   ٢٠١١

نوات وجــاءت خـالل هـذه السـ ئـد علـى حقـوق الملكیـةانتـائج التحلیـل معـدل الع أظهـرتكمـا  ،%)٤.٧(

%) ٤.٧(مـــا قـــدره  ٢٠١٠ســـنة  يحیـــث بلـــغ فـــ ،٢٠١٣ســـنة  يفـــي ارتفـــاع مســـتمر مـــع انخفـــاض فـــ

فــي  ،%)١٠.٩(مســتوى لــه بمقــدار  أعلــىبلــغ  فقــد ٢٠١٢أمــا فــي ســنة  ٢٠١١فــي ســنة  %)٨.٥(و

  : )١-٤(المالي للشركة حسب الشكل  األداءوبیان  .٢٠١٣في سنة %) ٩.١(حین بلغ 
  

  )١-٤(الشكل رقم 
  شركة الصناعیة التجاریة الزراعیةلل األربعشرات المالیة للسنوات المؤ 

الصـناعیة التجاریـة الزراعیـة
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ربح معدل ھامش ال

معدل العائد على الموجودات

معدل العائد على حقوق الملكیة

نسبة التداول

  
ابق نالحظ االرتفاع المستمر في هامش الربح والموجودات من خالل التدقیق في الشكل الس

سنة الن هناك انخفاض في مستوى كل من الموجودات وحقوق الملكیة في أحقوق الملكیة مع و 

نسبة التداول نالحظ  إلىنسبة الب أما ،تبقى مرتفعة ٢٠١٠سنة  مع مقارنتها في إال ،٢٠١٣ األخیرة

 ٢٠١٢وانخفاض بشكل ملحوظ في سنتي  ٢٠١١و ٢٠١٠سنتي في هذه النسبة استقرار أن هناك 

كما یتضح من خالل الجدول أن  .مقبولة حسب المعیار المتعارف علیه ان هذه النسب إال ٢٠١٣و

  .ا من تمویل نشاطها دون اللجوء للتمویل الخارجيالشركة تمتلك رأس مال عامل جید یمّكنه
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  :شركة البوتاس العربیةتحلیل كفاءة أداء  ٢-٣-٤

  )٨-٤(جدول رقم 
   )٢٠١٣ - ٢٠١٠(خالل الفترة شركة البوتاس العربیة بیانات  

  األرقام بآالف الدنانیر األردنیة
 المتوسط 2013 2012 2011 2010 

 554447.25 ٥٣٣٩٤٧ ٥٧٩٧١٨ ٦٦٣٥٥٦ ٤٤٠٥٦٨ مجموع الموجودات المتداولة

 527398.5 ٤٧٨٦٧٥ ٥٠٣٧٣٥ ٥٥٩٧١٣ ٥٦٧٤٧١ مجموع الموجودات غیر المتداولة

 ١٠٨١٨٤٥.٧٥ ١٠١٢٦٢٢ ١٠٨٣٤٥٣ ١٢٢٣٢٦٩ ١٠٠٨٠٣٩ مجموع الموجودات

      

      حقوق الملكیة والمطلوبات

 131588.75 ١٠٤٦٦١ ٩٨٣٠٨ ١٧٣٤٩٧ ١٤٩٨٨٩ مجموع المطلوبات المتداولة

 28892.75 ٢١٤٧٣ ٢١٢٣٠ ٣٤٦٠١ ٣٨٢٦٧ أوراق دفع طویلة األجل

 921364.25 ٨٨٦٤٨٨ ٩٦٣٩١٥ ١٠١٥١٧١ ٨١٩٨٨٣ صافي حقوق الملكیة

 ١٠٨١٨٤٥.٧٥ ١٠١٢٦٢٢ ١٠٨٣٤٥٣ ١٢٢٣٢٦٩ ١٠٠٨٠٣٩ مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات

      

 596665.25 ٥٢١٢٠٩ ٥٨٦٢٦٨ ٧٢٠١٥٠ ٥٥٩٠٣٤ المبیعات

 )309689.5( )٣٣٧٩١٣( )٢٨٥٥٥٧( )٣١٨٣٣٣( )٢٩٦٩٥٥( لمبیعاتكلفة ا

 286975.75 ١٨٣٢٩٦ ٣٠٠٧١١ ٤٠١٨١٧ ٢٦٢٠٧٩ مجموع الربح التشغیلي

      

 197956 ١٣٠٦٦١ ١٩٨٨٢٢ ٢٩٩٦٩١ ١٦٢٦٥٠ صافي الربح والخسارة
      

 %47.3 %35.2 %51.3 %55.8 %46.9 معدل هامش الربح

 %18.0 %12.9 %18.4 %24.5 %16.1 اتمعدل العائد على الموجود

 %21.2 %14.7 %20.6 %29.5 %19.8 معدل العائد على حقوق الملكیة

 ١: 4.4 ١: 5.1 ١: 5.9 ١: 3.8 ١: 2.9 نسبة التداول
      

 422858.5 429286 481410 490059 290679 العامل صافي رأس المال

  

) ٢٠١٣-٢٠١٠( للســـنواتتــاس العربیــة متوســط العـــام لهــامش الــربح لشـــركة البو النالحــظ ان 

بلـــغ  فقـــد ٢٠١١ة وارتفـــع فـــي ســـن%) ٤٦.٩( همـــا قـــدر  ٢٠١٠حیـــث بلـــغ فـــي ســـنة  ،%)٤٧.٣(بلـــغ 

 أمــا ،٢٠١٠نســبة للســنة المرتفــع ب ولكنــه%) ٥١.٣(لیصــبح  ٢٠١٢فــي ســنة  وانخفــض%) ٥٥.٨(

معـــدل  بنســبةفیمــا یتعلـــق  أمـــا .%)٣٥.٢(انخفـــض فــي شـــكل كبیــر حتـــى بلــغ  فقــد ٢٠١٣فــي ســـنة 
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فـي %) ٢٤.٥(وبلـغ  ٢٠١٠فـي  %)١٦.١(بلـغ  وجودات لشـركة البوتـاس العربیـة فقـدالعائد على الم

 إلــــىصــــل و  ىواســــتمر فــــي االنخفــــاض حتــــ%) ١٨.٤( إلــــىلیصــــل  ٢٠١٢وانخفــــض فــــي  ٢٠١١

ومــن متابعــة نتــائج  .%)١٨.٠(بقــدر  األربــعللســنوات جــاء المتوســط العــام و  ٢٠١٣فــي %) ١٢.٩(

 ٢٠١١وارتفـع فـي %) ١٩.٨(مـا قـدره  ٢٠١٠بلـغ فـي  ئد على حقوق الملكیـة فقـدمعدل العاالتحلیل ل

ض لیصـل واسـتمر كـذلك فـي االنخفـا%) ٢٠.٦( إلىانخفض  ٢٠١٢في  أما%) ٢٩.٥( إلىلیصل 

   .٢٠١٣في %) ١٤.٧( إلى

  )٢-٤(الشكل رقم 
  لشركة البوتاس العربیة  األربعالمؤشرات المالیة للسنوات 

البوتاس العربیة

0

10

20

30

40

50

60

2010201120122013

معدل ھامش الربح

معدل العائد على الموجودات

معدل العائد على حقوق الملكیة

نسبة التداول

  

نالحظ أن نسبة ) ٢- ٤(مدرجة في الجدول السابق ومتابعة الشكل رقم النتائج ال من خالل

 أما ،خالل السنوات األربع ١:٥.١إلى  ١:٢.٩ارتفعت تدریجیًا من التداول لشركة البوتاس العربیة 

على مستوى هامش الربح ومعدل العائد على الموجودات والعائد على حقوق الملكیة فقد ارتفعت 

كما یتضح أن  .٢٠١٣و ٢٠١٢ سنتيعلى مدار مر في االنخفاض است ثم ٢٠١١جمیعها في 

الشركة تمتلك رأس مال عامل كافي ألنشطتها التشغیلیة كونها لم تقم باالقتراض من مصادر 

  .خارجیة لدعم رأس المال العامل
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  :ردنیةشركة مصفاة البترول األ تحلیل كفاءة أداء  ٣-٣-٤

  )٩-٤(جدول رقم 
  بالدینار األردني        )٢٠١٣ - ٢٠١٠(خالل الفترة  مصفاة البترول االردنیة شركة بیانات                  

 المتوسط 2013 2012 2011 2010 

 1240902527 ١٦١٨٤٧٣٨٥٣ ١٤٢٧٧٩٢٧٠٣ ١٢٠٤٩٩٠١٧٩ ٧١٢٣٥٣٣٧٣ مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات غیر 
 المتداولة

١٤٧٣١٠٥٢٧ ١٠٧٠٩٠٩٩٣ ٩٧١٦٩٨٨١ ٨٢٤٠٦٢٤٧ 108494412  

 1349396939 ١٧٦٥٧٨٤٣٨٠ ١٥٣٤٨٨٣٦٩٦ ١٣٠٢١٦٠٠٦٠ ٧٩٤٧٥٩٦٢٠ مجموع الموجودات

      

      حقوق الملكیة والمطلوبات

 1206383914 ١٥٩٨٠٨٧٩٤٧ ١٣٨٩٩١٦٨٥٣ ١١٤٠٨١٣٩٦١ ٦٩٦٧١٦٨٩٤ مجموع المطلوبات المتداولة

 35385061.25 ٤٣٠٠٦٧٤٠ ٤١٥٢٠٢٤٣ ٣٣٦٧٧٠٧٤ ٢٣٣٣٦١٨٨ أوراق دفع طویلة األجل

 97356057.75 ١٢٤٦٨٩٦٩٣ ١٠٣٤٤٦٦٠٠ ٨٦٥٨١٤٠٠ ٧٤٧٠٦٥٣٨ صافي حقوق الملكیة

مجموع حقوق الملكیة 
 والمطلوبات

١٧٦٥٧٨٤٣٨٠ ١٥٣٤٨٨٣٦٩٦ ١٣٠٢١٦٠٠٦٠ ٧٩٤٧٥٩٦٢٠ 1349396939 

      

 3559178779 ٤٣١٢٤٦٥٩٤٥ ٤٠٤٨٤١٩٥٠٧ ٣٤٩٦٦٢٢٥٠٩ ٢٣٧٩٢٠٧١٥٤ المبیعات

 3484679711 )٤٣٠٣٥١٥٦٠٥( )٤٠٠٢٥٥١٤٥٣( )٣٣٣٦١١٧٩٠٥( )٢٢٩٦٥٣٣٨٨٢( كلفة المبیعات

 74499067.5 ٨٩٥٠٣٤٠ ٤٥٨٦٨٠٥٤ ١٦٠٥٠٤٦٠٤ ٨٢٦٧٣٢٧٢ مجموع الربح التشغیلي

      

 21159663.5 ٢٨٢٣٥٣٢٦ ٢١٥٧٤٤١٠ ٢١٨٥٣٦٦٩ ١٢٩٧٥٢٤٩ صافي الربح والخسارة
      

 %2.4 %0.2 %1.1 %4.6 %3.5 معدل هامش الربح

 %1.6 %1.6 %1.4 %1.7 %1.6 معدل العائد على الموجودات

 %21.5 %22.6 %20.9 %25.2  %17.4 معدل العائد على حقوق الملكیة

 ١: 1.0  ١: 1.0 ١: 1.0 ١: 1.1  ١: 1.0 نسبة التداول
      

 34518613.0 20385910 37875850 64176213 15636479 العامل صافي رأس المال

  

لقوائم المالیة الخاصة بشركة مصفاة البترول االردنیة لتحلیال ) ٩-٤( ظهر الجدول رقمأ

 هقدر  بلغ المتوسط العام لهامش الربح خالل هذه الفترة ما دفق ،)٢٠١٣- ٢٠١٠(للسنوات 

ومن ثم %) ٤.٦( إلى للیص ٢٠١١وارتفع في %) ٣.٥(یساوي  ٢٠١٠كان في  دفق ،%)٧.٤(
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ستم ،٢٠١٢في %) ١.١( إلىلیصل  إنخفض لیصل  ٢٠١٣شكل ملحوظ في بض انخفباإل روإ

%) ١.٦(بنسبة  ٢٠١٠ معدل العائد على الموجودات بلغ كل منها عام أما ،%)٠.٢( إلى

لتصل نسبتها  ٢٠١٣وارتفع نسبیا في %) ١.٤(بلغ  فقد ٢٠١٢في  أما، ٢٠١١في %) ١.٧(و

 ل العائد على حقوقومن متابعة نتائج التحلیل لمعد. %)١.٦(متوسط عام بقیمة  مع%) ١.٦( إلى

أما في %) ٢٥.٢( إلىلیصل  ٢٠١١وارتفع في %) ١٧.٤(ما قدره  ٢٠١٠بلغ في  الملكیة فقد

كما یشیر  .٢٠١٣في %) ٢٢.٦( إلىلیصل  ومن ثم ارتفع%) ٢٠.٩(إلى انخفض  ٢٠١٢

  .الجدول إلى قوة رأس المال العامل لشركة مصفاة البترول
  )٣-٤(الشكل رقم 

  لشركة مصفاة البترول االردنیة األربعسنوات المؤشرات المالیة لل

مصفاة البـترول األردنیــة
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نسبة التداول

  

هنـاك  أن نجـدحیـث  ،شـركة مصـفاة البتـرول االردنیـةلدى  األداءمستوى  )٣-٤(ظهر الشكل أ

وانخفـــاض فـــي مســـتوى هـــامش الـــربح ) ١:١(بلـــغ  ســـبة التـــداول علـــى جمیـــع الســـنوات فقـــدثبــات فـــي ن

علــى مســتوى  أمــا ،٢٠١٢ي مســتوى هــامش ربـح فــ أعلــىمـع تحقیــق  ٢٠١٣بشـكل ملحــوظ فــي ســنة 

لعائــد علــى حقــوق بالنسـبة لو فهنـاك نوعــا مــن االســتقرار علـى جمیــع الســنوات العائـد علــى الموجــودات 
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ومـن ثـم إنخفـض مـن جدیـد  ٢٠١٠لسـنة  مقارنـة ٢٠١١فأشارت النتائج إلـى ارتفـاع فـي سـنة  الملكیة

  .٢٠١٣، معاودًا اإلرتفاع في السنة الالحقة ٢٠١٢في سنة 

  

  :)م.ع.م(عالء الدین للصناعات الهندسیة  رم شركةیل كفاءة أداء تحل ٤-٣-٤

  ) ١٠-٤(جدول رقم 
  بالدینار األردني     )٢٠١٣ - ٢٠١٠(خالل الفترة  عالء الدین للصناعات الهندسیةرم شركة بیانات            

 المتوسط 2013 2012 2011 2010 

 7353598.75 ٥٧٦٢١١٢ ٥٨٣٥١٣٠ ٦٥١٧٥٨٤ ١١٢٩٩٥٦٩ مجموع الموجودات المتداولة

 8857590.75 ٨٠٦١٨١٤ ٩٤٢٠٠٧١ ٩٢٦٦٣٥٧ ٨٦٨٢١٢١ مجموع الموجودات غیر المتداولة

 ١٥٢٥٥٢٠١ ١٥٧٨٣٩٤١ ١٩٩٨١٦٩٠ مجموع الموجودات
١٣٨١٣٩٢

٦ 

١٦٢١١١٨٩.
٥ 

      

      حقوق الملكیة والمطلوبات

 7276164 ٦٦٨٦٥٨٤ ٨٥٤٧٤٤٢ ٨٠١٧٤٨١ ٥٨٥٣١٤٩ مجموع المطلوبات المتداولة

 4462830 ٢١٨٠١٠٤ ٢١٨٠١٠٤ ٣٥٤٤٧٩٩ ٩٩٤٦٣١٣ أوراق دفع طویلة األجل

 4472195.5 ٤٩٥٧٢٣٨ ٤٥٢٧٦٥٥ ٤٢٢١٦٦١ ٤١٨٢٢٢٨ صافي حقوق الملكیة

 ١٥٢٥٥٢٠١ ١٥٧٨٣٩٤١ ١٩٩٨١٦٩٠ مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات
١٣٨٢٣٩٢

٦ 
16211189.5 

      

 2854122.5 ٥٠٨٢١١ ٢٠٥٣٩٧١ ٣٨٢٣٥٥١ ٥٠٣٠٧٥٧ المبیعات

 كلفة المبیعات
)٥٧٩٧٤١٩

( 

)٢٥٩٨٤٣٦
( 

)١٨٨٠٠٤٣
( 

)٨٢٧٩٣٣( )122751.75( 

 78164.75 )٣١٩٧٢٢( ١٧٣٩٢٨ ١٢٢٥١١٥ )٧٦٦٦٦٢( مجموع الربح التشغیلي

      

 صافي الربح والخسارة
)٢٩٩٦٥٥٣

( 
٥٧٣٤٢٥ ٥٩٣٢٨٧ ٣٩٤٣٣ )447602( 

      
 )%9.4( )%62.9( %8.5 %32.0 )%15.2( معدل هامش الربح

 )%1.7( %4.2 %3.9 %0.2 )%15.0( معدل العائد على الموجودات

 )%11.5( %11.6 %13.1 %0.9 )%71.6( معدل العائد على حقوق الملكیة

 ١: 1.1 ١: 0.9 ١: 0.7 ١: 0.8  ١: 1.9 نسبة التداول
      

 77434.8 )924472( )2712312( )1499897( 5446420 العامل صافي رأس المال
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عالء الدین للصناعات رم لقوائم المالیة الخاصة بشركة لتحلیال ) ١٠-٤(ظهر الجدول رقم أ

 هقدر  بلغ المتوسط العام لهامش الربح خالل هذه الفترة ما دفق ،)٢٠١٣- ٢٠١٠(الهندسیة للسنوات 

 إلى للیص ٢٠١١بشكل ملحوظ في  وارتفع%) ١٥.٢- (یساوي  ٢٠١٠كان في  دفق ،%)٩.٤(

لیصل  ٢٠١٣في  اإلنخفاضواستمر في  ،٢٠١٢في %) ٨.٥( إلىلیصل  نخفضإثم ) %٣٢(

عالء الدین للصناعات رم معدل العائد على الموجودات لشركة بفیما یتعلق  أما ،%)٢٦.٩-( إلى

 إلىلیصل  ٢٠١٢ثم ارتفع في  ٢٠١١في %) ٠.٢(وبلغ %) ١٥-( ٢٠١٠بلغ في  فقد الهندسیة

%). ١.٧(بقدر  األربعوجاء المتوسط العام للسنوات  ٢٠١٣في %) ٤.٢( إلى ارتفع ثم.%) ٣.٩(

          ما قدره  ٢٠١٠بلغ في  دومن متابعة نتائج التحلیل لمعدل العائد على حقوق الملكیة فق

ومن ثم %) ١٣.١( إلىارتفع  ٢٠١٢في  أما%) ٠.٩( إلىلیصل  ٢٠١١في  وارتفع%) ٧١.٦- (

   .٢٠١٣في %) ١١.٦( إلىلیصل  إنخفض

  )٤-٤(رقم  الشكل
  عالء الدین للصناعات الهندسیةرم لشركة  األربعالمؤشرات المالیة للسنوات 

عالء الدین للصناعات الهندسیة
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 إیراداتفي  انخفاضونالحظ وجود  ،المالي للشركة األداءمستوى  )٤-٤(یظهر الشكل 

حیث اثر  ،٢٠١١، وانعكس ذلك على نسبة التداول لشركة بعد ٢٠١١المالیة في شركة سنة 

امش الربح ومعدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق االنخفاض في كل من ه

إال أن الشركة بدأت تعاني  .٢٠١٣و ٢٠١٢التالیة  لألعوامة التداول بعلى نسو  ٢٠١١الملكیة في 

مما یستدعي من صاحب القرار فیها  ٢٠١١من انخفاض في رأس المال العام اعتبارًا من سنة 

  .اتخاذ قرارًا تمویلیًا عاجالً 
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  :شركة مصانع الكابالت المتحدةتحلیل كفاءة أداء   ٥-٣-٤

  )١١-٤(جدول رقم 
  بالدینار األردني     )٢٠١٣ - ٢٠١٠(خالل الفترة شركة مصانع الكابالت المتحدة              

 المتوسط 2013 2012 2011 2010 

 33332723 ٣٠٦٣١٥٨٥ ٣٢٤٨١٧٥٩ ٤٠٧٠٩٠٠٦ ٢٩٥٠٨٥٤٢ مجموع الموجودات المتداولة

 24738124 ٢٣٩٥٥٠٤٨ ٢٦٦٨٩٤٤٨ ٢٣٥٦٥٣٥٢ ٢٤٧٤٢٦٤٨ مجموع الموجودات غیر المتداولة

 58070847 ٥٤٥٨٦٦٣٣ ٥٩١٧١٢٠٧ ٦٤٢٧٤٣٥٨ ٥٤٢٥١١٩٠ مجموع الموجودات

      

      حقوق الملكیة والمطلوبات

 15539436 ١٢٧٥٨٢٢٨ ١٦٤١٢١١٤ ٢١٣٤٧٩٦٩ ١١٦٣٩٤٣٣ مجموع المطلوبات المتداولة

      ق دفع طویلة األجلأورا

 42531411 ٤١٨٢٨٤٠٥ ٤٢٧٥٩٠٩٣ ٤٢٩٢٦٣٨٩ ٤٢٦١١٧٥٧ صافي حقوق الملكیة

 58070847 ٥٤٥٨٦٦٣٣ ٥٩١٧١٢٠٧ ٦٤٢٧٤٣٥٨ ٥٤٢٥١١٩٠ مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات

      

 24873248 ٢٩٩١٢٤١٧ ٢٦٢٦٨٠٢٣ ٢٣٧٥١٠٨٠ ١٩٥٦١٤٧٢ المبیعات

 كلفة المبیعات
)١٨٤٥٦٨٢٠

( 

)٢٢٥١١١٢٢
( 

)٢٤٨٨٤٠٢٣
( 

)٢٧٦٧١٧٩٠
( 

)23380938.75

( 

 1492309.25 ٢٢٤٠٦٢٧ ١٣٨٤٠٠٠ ١٢٣٩٩٥٨ ١١٠٤٦٥٢ مجموع الربح التشغیلي

      

 379166.5 ١١٣٢١٦٥ ١٥٤٥٩٩ ١٣٧٧٦٤ ٩٢١٣٨ صافي الربح والخسارة
      

 %5.9 %7.5 %5.3 %5.2 %5.6 معدل هامش الربح

 %0.7 %2.1 %0.3 %0.2 %0.2 معدل العائد على الموجودات

 %0.9 %2.7 %0.4 %0.3 %0.2 معدل العائد على حقوق الملكیة

 ١: 2.2 ١: 2.4 ١: 2.0 ١: 1.9 ١: 2.5 نسبة التداول
      

 17793287.0 17873357 16069645 19361037 17869109 العامل صافي رأس المال

  

 شركة مصانع الكابالت المتحدةقوائم المالیة الخاصة باللتحلیال ل) ١١-٤(اظهر الجدول رقم 

 هقدر  بلغ المتوسط العام لهامش الربح خالل هذه الفترة ما دفق ،)٢٠١٣- ٢٠١٠(للسنوات 

ثم %) ٥.٢( إلى للیص ٢٠١١وانخفض في %) ٥.٦(یساوي  ٢٠١٠كان في  فقد ،%)٥.٩(
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 إلىلیصل  ٢٠١٣في  بشكل ملحوظ ثم ارتفع ،٢٠١٢في %) ٥.٣( إلىلیصل  ارتفع قلیال

 فقد في ما یتعلق على معدل العائد على الموجودات لشركة مصانع الكابالت المتحدة أما، %)٧.٥(

ارتفع بشكل  ثم%) ٠.٣( إلىلیصل  ٢٠١٢ثم ارتفع في %) ٠.٢( ٢٠١١و في  ٢٠١٠بلغ في 

ومن متابعة %). ٠.٧(بقدر  األربعوجاء المتوسط العام للسنوات  ٢٠١٣في %) ٢.١( إلى ملحوظ

 ٢٠١١و%) ٠.٢(ما قدره  ٢٠١٠بلغ في  معدل العائد على حقوق الملكیة فقدلنتائج التحلیل 

في %) ٢.٧( إلىلیصل  رتفعومن ثم إ%) ٠.٤( إلىارتفع  ٢٠١٢في  أما%) ٠.٣( إلىلیصل 

٢٠١٣.  

  )٥-٤(الشكل رقم 
   لشركة مصانع الكابالت المتحدة األربعالمؤشرات المالیة للسنوات 

مصانع الكابالت المتحدة
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نسبة التداول

  

ونالحظ أن  ،مصانع الكابالت المتحدة  لشركةالمالي  داءاألمستوى  )٥-٤(یظهر الشكل 

الشركة قد حافظت على مستوى أرباحها مقابل انخفاض معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد 
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كما أن . ٢٠١٣على حقوق الملكیة خالل السنوات الثالث األولى مع ارتفاع هذه النسب خالل سنة 

  .ممارسة أنشطتها التشغیلیة بكفاءةالشركة تمتلك رأس مال عامل یكفي ل
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  :شركة الوطنیة للدواجنالتحلیل كفاءة أداء  ٦-٣-٤

  )١٢-٤(جدول رقم 
  بالدینار األردني        )٢٠١٣ - ٢٠١٠(خالل الفترة  شركة الوطنیة للدواجنالبیانات                   

 المتوسط 2013 2012 2011 2010 

 ٤٤٣٣٤٥٢٠.٥ ٥٢٢٩٤٨٩٦ ٤٨٦٣٩٧٤٤ ٤٢٥٣٥٨٢٨ ٣٣٨٦٧٦١٤ مجموع الموجودات المتداولة

 46547531.25 ٤٣١٥٩٧٤١ ٤٥٩٤٩٢٧٢ ٤٩٦٣٢٢١٤ ٤٧٤٤٨٨٩٨ مجموع الموجودات غیر المتداولة

 ٩٠٨٨٢٠٥١.٧٥ ٩٥٤٥٤٦٣٧ ٩٤٥٨٩٠١٦ ٩٢١٦٨٠٤٢ ٨١٣١٦٥١٢ مجموع الموجودات

      

      حقوق الملكیة والمطلوبات

 24040193.75 ٢٥٠١١٥١٨ ٢٨٨٦٠٤٤١ ٢٨٠٩٢٧٥٢ ١٤١٩٦٠٦٤ مجموع المطلوبات المتداولة

      أوراق دفع طویلة األجل

 66841858 ٧٠٤٤٣١١٩ ٦٥٧٢٨٥٧٥ ٦٤٠٧٥٢٩٠ ٦٧١٢٠٤٤٨ صافي حقوق الملكیة

 90882051.75 ٩٥٤٥٤٦٣٧ ٩٤٥٨٩٠١٦ ٩٢١٦٨٠٤٢ ٨١٣١٦٥١٢ مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات

      

 83037927.5 ٨٩٩٧٧١٤٣ ٩٢٦١٣٨٧١ ٧٩٢١٤٩٧٢ ٧٠٣٤٥٧٢٤ المبیعات

 )58167269.5( )٧٩٧٢٤٦١( )٨٥٨٠٦٧٧٢( )٧٧٠٤٦٠٠١( )٦١٨٤٣٨٤٤( كلفة المبیعات

 6932658 ١٠٢٥٢٦٨٢ ٦٨٠٧٠٩٩ ٢١٦٨٩٧١ ٨٥٠١٨٨٠ مجموع الربح التشغیلي

      

 1775746.25 ٤٧١٤٥٤٤ ١٦٥٣٢٨٥ )٣٠٤٥١٥٨( ٣٧٨٠٣١٤ صافي الربح والخسارة
      

 %8.4 %11.4 %7.3 %2.7 %12.1 معدل هامش الربح

 %2.0 %4.9 %1.7 )%3.3( %4.6 معدل العائد على الموجودات

 %2.5 %6.7 %2.5 )%4.8( %5.6 معدل العائد على حقوق الملكیة

 ١: 1.9 ١: 2.0 ١: 1.7 ١: 1.5  ١: 2.4 نسبة التداول
      

 19494190.5 ٢٧٢٨٣٣٧٨ 19779303 14443076 19671550 العامل صافي رأس المال

  
للسنوات  تحلیال لقوائم المالیة الخاصة بالشركة الوطنیة للدواجن) ١٢-٤(ظهر الجدول رقم أ

 منخفضا%) ٨.٤( هقدر  بلغ المتوسط العام لهامش الربح خالل هذه الفترة ما دفق ،)٢٠١٣-٢٠١٠(

 إلى للیص ٢٠١١وانخفض في %) ١٢.١(یساوي  ٢٠١٠كان في  دفق ،٢٠١٠بنسبة السنة 

في  ارتفع بشكل ملحوظثم  ،٢٠١٢في %) ٧.٣( إلىارتفع بشكل ملحوظ لیصل  ثم%) ٢.٧(
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شركة لفي ما یتعلق على معدل العائد على الموجودات ل أما .،%)١١.٤( إلىلیصل  ٢٠١٣

 ٢٠١٢في  ارتفعثم  ٢٠١١في %) ٣.٣(وبلغ %) ٤.٦( ٢٠١٠بلغ في  فقد الوطنیة للدواجن

وجاء المتوسط العام  ٢٠١٣في %) ٤.٩( لىإارتفع بشكل ملحوظ  ثم%) ١.٧( إلىلیصل 

ومن متابعة نتائج التحلیل . ٢٠١٠معدل منخفض مقارنة مع سنة  وه%) ٢(بقدر  األربعللسنوات 

- ( إلىلیصل  ٢٠١١و%) ٥.٦(ما قدره  ٢٠١٠بلغ في  دلمعدل العائد على حقوق الملكیة فق

  .٢٠١٣في %) ٦.٧( إلىثم ارتفع لیصل %) ٢.٥( إلى ارتفع ٢٠١٢في  أما%) ٤.٨

  )٦-٤(الشكل رقم 
  شركة الوطنیة للدواجن لل األربعالمؤشرات المالیة للسنوات 

الوطنیة للدواجن
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نسبة التداول

  

في الهامش الربح والموجودات والحقوق  تذبذبنالحظ  )٦-٤(من خالل التدقیق في الشكل 

 األخیرةفي مستوى لكل من الموجودات وحقوق الملكیة في سنة  ارتفاعالملكیة مع ان هناك 

نسبة التداول نالحظ وجود  إلىبنسبة  أما ،تبقى مرتفعة ٢٠١٠ع مقارنتها في سنة م إال ،٢٠١٣

 أنه إال ٢٠١٣وارتفاع بنسبة التداول في  ٢٠١٢و ٢٠١١استقرار من قبل المستثمرین في سنتي 

كما نالحظ أن الشركة تمتلك رأس مال عامل جید  .منخفضةتبقى نسبة التداول  ٢٠١٠مع  ةمقارن

  .ة نشاطاتها التشغیلیة دون اللجوء إلى التمویل الخارجيیمكنها من ممارس
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  : اختبار الفرضیات ٤-٤

 عند القیمة المعنویةداللة إحصائیة  وال یوجد أثر ذ :الفرضیة الرئیسیةاختبار  ١-٤-٤

)α=0.05 (بمعاییر التدقیق الداخلي الدولیة بعناصرها  اللتزام الشركات) الخصائصمعاییر ،

 الصناعیة األردنیة المالي في الشركات األداءعلى كفاءة ) ییر التطبیق، معااألداءمعاییر 

  .المساهمة

  )١٣-٤(رقم جدول
للتأكد من صالحیة النموذج الختبار الفرضیة ) Analysis Of variance(نتائج تحلیل التباین لالنحدار

  .الرئیسیة
مستوى 

  Fداللة 
 Fقیمة 

  المحسوبة
متوسط 
  المربعات

مجموع 
  المربعات

مل معا
 R2التحدید 

درجات 
  المصدر  الحریة

١٧.٥٢٩  ٠.٠٠٠  
١٨.٣٠٩  ٤.٨٦٢  

٤٢ /٣(  ٠.٧٢(  
  االنحدار

٠.١٣٩ 
  الخطأ  ٧.١٠٠
  الكلي ٢٥.٤٠٩

  

) F( قیمةل، ونظرًا الرئیسیةصالحیة نموذج اختبار فرضیة الدراسة ) ١٣-٤(یوضح الجدول 

، حیث )٣/٤٢( ودرجات حریة )٠.٠٥≤α( مستوى داللة عندقیمتها الجدولیة  أكبر منالمحسوبة 

 المالي في الشركات الصناعیة األداءمن التباین في %) ٧٢(تفسر إن معاییر التدقیق الداخلي

 .المالي األداءوهذا یؤكد دور وأثر أبعاد معاییر التدقیق الداخلي في كفاءة  ،المساهمةاألردنیة 

  .ىاألول فرضیة الرئیسیةال قبولوبناء على ذلك نستطیع 

  )١٤-٤(جدول 
  المالي األداءكفاءة  علىنتائج تحلیل االنحدار المتعدد الختبار اثر أبعاد معاییر التدقیق 

مستوى داللة 
SIG 

 Beta  الخطأ المعیاري  Beta  المحسوبة tقیمة
معاییر التدقیق 
  الداخلي الدولیة 

  الخصائصمعاییر   ٠.٢٦٠  ٠.١٢٤  ٠.٢٠٨  ٢.٠٩٢  *٠.٠٤٢
  األداءمعاییر   ٠.٣٥٣  ٠.١٠٦  ٠.٠٣٦  ٣.٣٤٨  *٠.٠٠٢
  معاییر التطبیق  ٠.٤٤٦  ٠.١٠٦  ٠.٤٤٦  ٣.٥٤٨  *٠.٠٠١

  )α≤٠.٠٥( ذات داللة إحصائیة على مستوى* 
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أن ) t( ، ومــن متابعــة قــیم اختبــار)١٤- ٤( یتضــح مــن النتــائج اإلحصــائیة الــواردة فــي الجــدول رقــم

ــ المتغیـــرات الفرعیـــة والمتعلقـــة  ذاتمعـــاییر هـــي ) معـــاییر التطبیـــق ،داءاألمعـــاییر  ،الخصـــائصمعـــاییر ( بــ

   المحســوبة) t( حیــث بلغـت قــیم ،المسـاهمة ردنیــةالمــالي فـي الشــركات الصـناعیة األ األداءأثـر علــى كفـاءة 

وممـا سـبق ). α≤٠.٠٥( وهي قیم معنویة عنـد مسـتوى داللـة ،على التوالي) ٣.٥٤٨- ٣.٣٤٨- ٢.٠٩٢(

 القیمــة المعنویــةداللــة إحصــائیة عنــد  وال یوجــد أثــر ذ:التــي تــنص الفرعیــة األولــىیقتضـي رفــض الفرضــیة 

)α=0.05 (بمعـــاییر التـــدقیق الـــداخلي الدولیـــة بعناصـــرها  اللتـــزام الشـــركات) معـــاییر الخصـــائصمعـــاییر ،

  .المالي في الشركات المساهمة األداءعلى كفاءة ) ، معاییر التطبیقاألداء

للتنبؤ "  Stepwise Multiple Regression"دریجي نتائج تحلیل االنحدار المتعدد الت )١٥-٤(جدول رقم 
  من خالل أبعاد معاییر التدقیق الداخلي كمتغیرات مستقلة المالي األداءبمستوى كفاءة 

مستوى داللة 
SIG 

 tقیمة 
  المحسوبة

  R2قیمة 

  معامل التحدید
ترتیب دخول العناصر المستقلة في معادلة 

  التنبؤ
  معاییر التطبیق  ٠.٦٢  ٨.٦٣٨  *٠.٠٠
  األداءمعاییر   ٠.٦٧  ٥.٤٨١  *٠.٠٠
  معاییر الخصائص  ٠.٧٢  ٣.١٧٣  *٠.٠١

  )α≤٠.٠٥(ذات داللة إحصائیة على مستوى  *

لتحدید  Stepwise Multiple Regressionوعند إجراء تحلیل االنحدار المتعدد التدریجي 

قیق الداخلي الدولیة بمعاییر التد الشركات التزام الذي یمثل أثر ،أهمیة كل متغیر مستقل على حدة

المالي في  األداءعلى كفاءة ) ، معاییر التطبیقاألداءمعاییر الخصائص، معاییر (بعناصرها 

والذي یبین ترتیب ) ١٥-٤( كما یتضح من الجدول رقم ،الصناعیة االردنیة الشركات المساهمة

قد احتل المرتبة األولى  دخول المتغیرات المستقلة في معادلة االنحدار، فإن متغیر معاییر التطبیق

ر مع حیث فّس  األداءمن التباین في المتغیر التابع، ودخل متغیر معاییر %) ٦٢(وفسر ما مقداره 

متغیر معاییر  خیراً أمن التباین في المتغیر التابع، ودخل %) ٦٧( متغیر معاییر التطبیق

المالي في  األداءمن التباین في كفاءة %) ٧٢(ر مع المتغیرات السابقةحیث فّس  الخصائص

  .المساهمة كمتغیر تابعاألردنیة الشركات الصناعیة 
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   : الفرضیات الفرعیة اختبار ٢-٤-٤

 داللة إحصائیة عند المستوى  ال یوجد أثر ذو)α=0.05 ( الخصائصاللتزام معاییر ،

 . المالي في الشركات المساهمة األداءعلى كفاءة 

معاییر  أبعادكبعد من  الخصائصأن معاییر ) ١٤- ٤(أظهرت النتائج المدرجة الجدول رقم 

      حیث بلغت قیمة ،األردنیة المساهمة المالي في الشركات الصناعیة األداءله أثر في كفاءة  التدقیق

(T= 2.092)  ٠.٠٥(وهي قیمة معنویة عند مستوى الداللة =α(، وبالتالي تقبل الفرضیة البدیلة

، الخصائصاللتزام معاییر ) α=0.05(ئیة عند المستوى داللة إحصا یوجد أثر ذو :التي تنص

  .المالي في الشركات المساهمة األداءعلى كفاءة 

 داللة إحصائیة عند المستوى ال یوجد أثر ذو )α=0.05 ( على األداءاللتزام معاییر ،

  .المالي في الشركات المساهمة األداءكفاءة 

معاییر  أبعادكبعد من  األداءعاییر أن م) ١٤-٤(أظهرت النتائج المدرجة الجدول رقم 

حیث بلغت قیمة  ،األردنیة المساهمةالمالي في الشركات الصناعیة  األداءله أثر في كفاءة  التدقیق

(T=3.348)  ٠.٠٥(وهي قیمة معنویة عند مستوى الداللة=α(،  الفرضیة البدیلة  تقبلوبالتالي

، على األداءاللتزام معاییر ) α=0.05( داللة إحصائیة عند المستوى یوجد أثر ذو :التي تنص

  المالي في الشركات المساهمة األداءكفاءة 

 داللة إحصائیة عند المستوى ال یوجد أثر ذو )α=0.05 (على  ،اللتزام معاییر التطبیق

  .المالي في الشركات المساهمة األداءكفاءة 

معاییر  أبعادعد من أن معاییر التطبیق كب) ١٤-٤(أظهرت النتائج المدرجة الجدول رقم 

حیث بلغت قیمة  ،األردنیة المساهمةالمالي في الشركات الصناعیة  األداءله أثر في كفاءة  التدقیق

(T=3.548)  ٠.٠٥(وهي قیمة معنویة عند مستوى الداللة =α(،  الفرضیة البدیلة  تقبلوبالتالي

زام معاییر التطبیق على اللت) α=0.05(داللة إحصائیة عند المستوى  ویوجد أثر ذ :التي تنص

  .المالي في الشركات المساهمة األداءكفاءة 
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  الفصل اخلامسالفصل اخلامس
  مناقشة النتائج والتوصياتمناقشة النتائج والتوصيات

  
  مناقشة النتائج  ١- ٥
  التوصیات  ٢- ٥
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  الفصل الخامس
  مناقشة النتائج والتوصیات

   :مناقشة النتائج ١-٥

   :إلىبعد العرض السابق لنتائج الدراسة توصلت الدراسة 

 من قبلعالي المستوى لمعاییر التدقیق الداخلي الدولیة التزامًا  أن هناك الدراسة رتأظه .١

اییر جمیع المع ىالمدرجة في سوق عمان المالي علالمساهمة األردنیة الشركات الصناعیة 

حیث  ،)معاییر التطبیق ،األداءمعاییر  ،الخصائصمعاییر (التي بحثت في هذه الدراسة 

وتدل هذه  ،جاءت مرتفعة الخصائصمعاییر  ورات المبحوثین نحدلت النتائج ان تصو 

على ممارسة معاییر التدقیق األردنیة المساهمة النتائج على حرص الشركات الصناعیة 

وقد أظهر البحث المیداني توافر  .المالي لهذه الشركات األداءدور في من الداخلي وما لها 

ق الداخلي وكذلك وجود ترابط بین عمل المدقق خاصة في هذه الشركات لمعاییر التدقی أقسام

 أنظمةوكذلك انعكاس هذه العملیات على مستوى  ،الداخلي والخارجي داخل هذه الشركات

  .الرقابة داخلها

أثر في  اتذ) التطبیق ،األداء ،الخصائص(اسة ان معاییر التدقیق الداخلي الدر  أظهرت .٢

االلتزام  على أناللة وهذه د ،المساهمةردنیة األالمالي في الشركات الصناعیة  األداءكفاءة 

یعمل على رفع  األردنیة المساهمةالدولیة في الشركات الصناعیة الداخلي بمعاییر التدقیق 

 .المالي لدیها األداءكفاءة 

 المســـــاهمةاألردنیــــة الشــــركات الصـــــناعیة  فــــي الـــــداخلي التــــدقیق وحـــــدة أداء فاعلیــــة تتــــأثر ال .٣

 الهیكـــل فـــي الـــداخلي التـــدقیق جهـــاز وموقـــع الشـــركة ملكیـــة بنـــوع قـــةالمتعل العوامـــل بمجموعـــة

بمجلـــس  تنظیمیـــا مرتبطـــة الـــداخلي التـــدقیق أجهـــزة مـــن العظمـــى الغالبیـــة ان حیـــث التنظیمـــي،
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وحـــدة  عمـــل فـــيأخـــرى  إدارات بتـــدخل الســـماح دون تنظیمیـــة اســـتقاللیة یمنحهـــا وهـــذا ،اإلدارة

 بفاعلیــة مهماتهــا لتنفیــذوحــدة التــدقیق الــداخلي   ةقــدر  مــن یعــزز الــذياألمــر  ،التــدقیق الــداخلي

 .أكثر

الرتبــاط التــدقیق مباشــرة  واإلدارةالتـدقیق  وحــدةالدراســة وجــود تشــارك فـي القــرارات بــین  أظهـرت .٤

المسـاهمة ممـا یعكـس علـى فعالیـة وكفـاءة األردنیة لدى الشركات الصناعیة  اإلدارةفي مجلس 

 .المالي لدیها األداءعلى مستوى هذه القرارات وبتالي انعكاسا مباشرا 

خبـرة  يو المساهمة على استقطاب مـوظفي تـدقیق داخلـي ذاألردنیة اهتمام الشركات الصناعیة  .٥

  .الداخليعملیة جید وشهادات مهنیة عالیة المستوى في تدقیق 

المســـاهمة لـــدیهم الرغبـــة فـــي األردنیـــة أظهــرت النتـــائج أن أغلـــب مـــوظفي الشـــركات الصــناعیة  .٦

 .شركاتهم بمعاییر التدقیق الداخلي الدولیة  االلتزام

 

   :التوصیات ٢-٥

   :توصي الدراسة بما یلي

 تــدقیق یشــمل ان لضــرورةاب فقــط، المالیــة األمــور علــى الــداخلي التــدقیق نشــاط یتركــز ال ان .١

الشــــركات  مخرجـــات جــــودة یضـــمن بمــــا والتركیـــز القـــوة مــــن الدرجـــة بــــنفس ةاإلداریـــ األمـــور

 .لمساهمةااألردنیة الصناعیة 

 وسائر العملیات تدقیق إلي روتیني مالي تدقیق من الداخلي التدقیقب االنتقال ضرورة .٢

 .األداء ویحسن الشركة على بالفائدة یعود مما الشركة أنشطة
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ضرورة التنسیق والتعاون ما بین المدقق الخارجي والمدقق الداخلي لالستفادة من عمل  .٣

توفیرًا للوقت والجهد الذي یبذله المدقق و عملیة التدقیق وذلك لزیادة فعالیة  المدقق الداخلي،

 .، كما قد یؤدي إلى توفیر في تكالیف التدقیقالخارجي

 مجـال فـي تأسیسـا األسـبق الشـركات خبـرة مـن االسـتفادة علـى التأسـیس حدیثـة الشركات حث .٤

 مراعــاة مـع األردنیـة الشـركات فـي الـداخلي التـدقیق أنشـطة وتنمـیط وتـأطیر الـداخلي، التـدقیق

 .شركة كل بها تتمتع التي الخصوصیة

 مـن قـدر وتـوفیراألردن  فـي مؤسسیاً  وتعمیمها الرشیدة الشركات حوكمة معاییر تبني ضرورة .٥

 فـــي المدرجـــة العامـــة المســـاهمة شـــركاتبال األولـــى المرحلـــة تبـــدأ أن علـــى لتطبیقهـــا اإللزامیـــة

ــــ بــــین بالتعــــاون المالیــــة األوراق ســــوق  واالســــتعانة المهنیــــة والمنظمــــات ةهیئــــة األوراق المالی

ـــــادئ ـــــة التعـــــاون منظمـــــة عـــــن الصـــــادرة الشـــــركات حوكمـــــة بمب  الدولیـــــة االقتصـــــادیة والتنمی

)International Economic Cooperation and Development(.(OECD)  
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  :المراجعقائمة 
  . المراجع العربیة: أوال
  ــ"إبــراهیم، احمــد علــي ــي للمراجعــة الداخلی ــة –ة التأصــیل المهن مجلــة البحــوث  ،"دراســة تطبیقی

  ١٩٩٨والدراسات التجاریة، جامعة بنها، العدد األول، 

  ،نمـوذج مقتــرح لتفعیـل قواعـد حوكمـة الشــركات فـي إطـار المعــاییر "إبـراهیم، محمـد عبـد الفتـاح

، بحث مقـدم فـي المـؤتمر العلمـي األول تحـت شـعار التـدقیق الـداخلي "الدولیة للمراجعة الداخلیة

  .٢٠٠٥ة، القاهرة، اإلداریار حوكمة الشركات، المنظمة العربیة للتنمیة في إط

  ــــدولي للمحاســــبین ــــة) ٢٠٠١(، )IFAC(االتحــــاد ال ــــدقیق الدولی ، ترجمــــة جمعیــــة معــــاییر الت

  .المجمع العربي للمحاسبین القانونیین، المطابع المركزیة، عمان، األردن

 ،االتحاد الدولي للمحاسبینIFAC، النسـخة المعمـول بهـا فـي )١٩٩٩( الدولیة معاییر التدقیق ،

  ٢٠٠١فلسطین، ترجمة جمعیة مدققي الحسابات القانونیین الفلسطینیة، الطبعة األولى 

  ،بحــوث وأوراق عمـــل لمـــؤتمر "صـــنادیق االســـتثمار ومفهـــوم الحوكمـــة"آل خلیفــة، إمـــام حامــد ،

  .٢٠٠٧متطلبات حوكمة الشركات وأسواق المال العربیة، شرم الشیخ، مصر، 

  دور جهاز التـدقیق الـداخلي فـي الكشـف عـن الفسـاد مـن ، )٢٠١٢(البرغوثي، شادي وآخرون

، الفصـل الثـاني لسـنة ٢٣، مجلة دراسات محاسبیة ومالیة، المجلد الثامن، العـدد خالل المساءلة

٢٠١٢ 

 مركـز : ، عمـانمـن الناحیـة النظریـة والعملیـة: المدخل إلـى التـدقیق، )١٩٩٨( التمیمي، هـادي

  .حلون للكتبك

 ،عمــان، ٢، طالتـدقیق مــن الناحیـة النظریـة والعملیـة إلـىالمـدخل ، )٢٠٠٧(التمیمـي، هـادي ،

 .مركز كحلون للكتب
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 ،دراســة تحلیلیــة للبیانــات المالیــة  - "التحلیــل المــالي ألغــراض تقــویم األداء"علــي فاضــل  جــابر

  .٢٠٠٦، رسالة ماجستیر،المفتوحة في الدنمارك العربیة األكادیمیة" لشركة الخزف السعودیة

  ـــة الشـــؤون ، )٢٠٠٩(جبـــین، عبـــد الوهـــاب محمـــد ـــي اإلدارات الصـــحیة بمدیری ـــیم األداء ف تقی

 .، سوریا، رسالة دكتوراهSt. Clements، جامعة الصحیة بمحافظة الطائف

 ،ا لمعاییر المراجعـة الدولیـة، )٢٠٠٢(جربوع، یوسف محمود ، مراجعة الحسابات المتقدمة وفًق

 .صر، غزة، فلسطینمطابع الن

  مكتبــة"أســلوب تحقیــق الرقابــة الوقائیــة وتنمیــة الكفایــة -المراقبــة الداخلیــة"الجــزار، محمــد ،. 

  ١٩٨٧عین شمس، القاهرة، 

  ،٢، ط)التحـدیات الراهنـة( األعمـالالمالي لمنظمات  األداء). ٢٠٠٨(جمعة، السعید فرحـات ،

  .دار المریخ للنشر: الریاض

 إعــادة هندســة التــدقیق الــداخلي فــي ضــوء  ،)٢٠١٠(،صــالح ،قــدةالع; الجــوهر، كریمــة علــي

, ٣٠ لـدمج, )األردن( المجلـة العربیـة لـإلدارة .المعاییر الدولیة وأثرها في تعزیـز إدارة المخـاطر

 .١٢٩ – ١١١ص , ٢ع 

 دار الحامد للنشر والتوزیع, عمان, ٣ط,اإلدارة المالیة , )٢٠١٠(,فایز سلیم, حداد  .  

 تقـــویم كفـــاءة األداء المـــالي باســـتخدام ، )٢٠٠٥( عید، وعلـــي، مقبـــل علـــي،ء ســـاالحـــداد، هیفـــ

، البیانــات والمؤشــرات المالیــة لعینــة مــن الشــركات المســاهمة المختلطــة فــي محافظــة نینــوى

 .١٧٣-١٥٩، ص ص )٢٧( ٨٠، العدد یندمجلة تنمیة الراف

  عمــــان ، ١، ط، دار الصــــفاء للنشــــر والتوزیــــع  التــــدقیق الــــداخلي، ) ٢٠١١(حلمــــي، أحمــــد ،

 . األردن
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  ـــداخلي ). ٢٠٠٥(خشـــارمة، صـــهیب حســـین العوامـــل المـــؤثرة فـــي تطبیـــق معـــاییر التـــدقیق ال

جامعـة . رسـالة ماجسـتیر. المتعارف علیها حالة الشركات الصناعیة المساهمة العامة األردنیـة

  .الیرموك، إربد، األردن

  ،ــدقیق الحســاباتاألصــول العلمیــة ، )٢٠٠٧(الرفــاعي، خلیــل، و الخطیــب، خالــد ــة لت : والعملی

  .، دار المستقبل للنشر والتوزیع، عمان، األردن٢، طمدخل نظري وعملي

 الـدور المتوقـع للمـدقق الــداخلي عنـد تقـدیم خـدمات التأكیــد " ، )٢٠٠٥(،عطـا اهللا وارد ،خلیـل

ــة المؤسســیة ــة فــي ظــل الحاكمی ــوك التجاریــة األردنی المــؤتمر العربــي األول حــول ، " فــي البن

 .٢٠٠٥سبتمبر  ،مصر –القاهرة  ،دقیق الداخلي في أطار الحوكمة المؤسسيالت

 مجلــة دراســات ـ . "المراقبــة الداخلیــة والرقابــة المالیــة العلیــا"، )١٩٨٥(، دهمــش، نعــیم حســني

  .)٥(العدد ،)١٢(مجلد 

  ،ورقـة عمـل مقدمـة مفهومه وأهدافه ونطاقه: التدقیق الداخلي ،)١٩٨٦(دهمش، نعیم حسـني ،

  .التدقیق الداخلي األولى في سلطة الكهرباء األردنیة، عمان لندوة

 ،مكتبة النصر، غزة، فلسطین التدقیق، إطار مفاهیمي، ،)٢٠٠٦(دویك، عبد اهللا. 

 ،الحســابات فــي ضــوء معــاییر التــدقیق الدولیــة واألنظمـــة  تــدقیق ،)٢٠١٢( الــذنیبات، علــي

 .ردنیة، الطبعة الثالثةلجامعة األ، منشورات اوالقوانین المحلیة نظرة وتطبیق

 ،رســالة ماجســتیر واقــع التــدقیق الـداخلي فــي بلــدیات قطــاع غـزة، ، )٢٠١٢(السـالم، إیــاد حسـن

  .غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین

  مـــدى التـــزام شـــركات التـــأمین الیمنیـــة بمعـــاییر التــــدقیق ) "٢٠٠٥(الســـالمي، عـــارف عتیـــق

 .، جامعة آل البیت، عمانرسالة ماجستیر غیر منشورة" الداخلي
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  ،دار حوكمــة الشــركات ومعالجــة الفســاد المــالي واإلداري، )٢٠٠٦(ســلیمان، محمــد مصــطفى ،

  .١الجامعة، مصر، ط

 مدى االلتزام بمعاییر التدقیق الـداخلي الـدولي فـي ، )٢٠١٣(،بـالل ،زریقو أب; میشیل ،سویدان

ص , ٣ع , ٩مـــج , )األردن( عمـــالإدارة األ يالمجلـــة االردنیـــة فـــ .شـــركات الكهربـــاء األردنیـــة

٥٦٦ - ٥٤٠.  

 دار  ،اإلســكندریة، "مفــاهیم وحــاالت تطبیقیــة: اإلســتراتیجیة اإلدارة"  ،محمــد إســماعیل ،الســید

 .٢٠٠٠المعرفة الجامعیة، 

 ،مـــدى تطبیـــق معـــاییر التـــدقیق الـــداخلي المتعـــارف علیهـــا فـــي ، )١٩٩٩(شـــحروري، محمـــود

 .جستیر، جامعة آل البیت، األردنرسالة ما البنوك التجاریة األردنیة،

 مـــدى التـــزام البنـــوك األردنیـــة بمعـــاییر التـــدقیق الـــداخلي المتعـــارف ، )٢٠٠٠( ،شـــقور، فریـــد

  .، الجامعة األردنیة، األردنر، رسالة ماجستیعلیها

  مدى إمكانیة استخدامها فـي تنظـیم الممارسـة معاییر المراجعة الدولیة). ١٩٩٩(الشمري، عید ،

  .العامة، إدارة البحوث اإلدارةمعهد : ملكة العربیة السعودیة،الریاضالمهنیة بالم

 مدى تطبیق المعاییر الدولیـة للتـدقیق الـداخلي فـي البنـوك التجاریـة " ،أیاد محمد نمر ،صالح

 .٢٠١١األعمال،كلیة  ،جامعة الشرق األوسط ،رسالة ماجستیر غیر منشور ،"االردنیة

  ،الـدار الجامعیـة، اإلسـكندریة، ٢،طدخل علمـي تطبیقـيالتدقیق، م، )٢٠٠٤(الصبان، سـمیر ،

 .مصر

 مؤسســة شــباب  ،٣، طأصــول المراجعــة الداخلیــة والخارجیــة، )٢٠٠٨(الفتــاح،  الصــحن، عبــد

 .الجامعة، اإلسكندریة، مصر



 

  

93 

 مؤسســـة " الرقابـــة ومراجعـــة الحســـابات"الحســـن، علـــي  والصـــحن، عبـــد الفتـــاح، نـــور، أحمـــد، أبـــ

  ١٩٨٩ة، شباب الجامعة، اإلسكندری

 دور المــدقق الــداخلي فــي مواجهــة ظــاهرة الفســاد  ،)٢٠١٢(،.أســامة عبــد المــنعم ،عبـد الجبــار

المــالي فـــي الشــركات المســـاهمة العامــة األردنیـــة مــن خـــالل تطبیــق معـــاییر األداء المهنـــي 

 -الجامعـة المستنصـریة  -واالقتصـاد  اإلدارةكلیة  - مجلة اإلدارة واالقتصاد .للتدقیق الداخلي

  .٨١ – ٦٠ص , ٩١ العدد, ٣٥ مجلد, عراق ال

 الباحـث،  ، مجلـةقـراءة فـي األداء المـالي والقیمـة فـي المؤسسـة االقتصـادیةدادن، ، الغنـي عبد

  .٢٠٠٦ ،٤ عدد

 دار وائل للنشر، عمان، األردنالتدقیق والرقابة في البنوك، )٢٠٠٤(اهللا، خالد أمین،  عبد ،. 

 عمـان، األولـى، الطبعـة والعملیـة الناحیة النظریة: اباتعلم تدقیق الحس، أمـیناهللا، خالد  عبد ،

  ،٢٠٠٠.دار وائل للطباعة والنشر

 ةاإلداریــ، دار الــدكتور للعلــوم "ة اإلداریــتطبیقــات حدیثــة فــي المحاســبة " ،ســالم محمــد ،عبــود، 

 ٢٠٠٩ ،بغداد ،األولىالطبعة 

 ،ــدقیق والرقابــة الداخلیــة، )٢٠٠٩(عثمــان، عبــد الــرازق دار الكتــب للطابعــة  ،٤، طأصــول الت

  .والنشر، الموصل، العراق

 ،ـــداخلي المراجـــع قـــدرة مـــدى ،(2009) مـــؤمن، العفیفـــي  األداء معـــاییر تطبیـــق خـــالل مـــن ال

لمؤسســـات ا فـــي المـــالي الفســـاد ظـــاهرة مواجهـــة علـــى الدولیـــة الداخلیـــة للمراجعـــة المهنـــي

، رسـالة )غـزة قطـاع فـي العاملـة العامـة المسـاهمة الشركات على تطبیقیة دراسة( االقتصادیة

  .غزة،فلسطین اإلسالمیة، الجامعة ماجستیر،
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  ،مـــدى تطبیـــق معــــاییر ، )٢٠٠٧(العمـــري، أحمـــد محمـــد، وعبـــد المغنـــي، فضـــل عبـــد الفتـــاح

المجلــة األردنیــة فـــي إدارة  ،التــدقیق الــداخلي المتعــارف علیهــا فـــي البنــوك التجاریــة الیمنیــة

 .٣٧-٢٠ ص, العدد الثالث،، المجلد الثانياألعمال

 ٢٠١١(، ســنان ســلیمان ،العبــادي ،عفــاف إســحق ،زرو أبــ ،"محمــد ســعید"الــرزاق  عبــد ،الفــرح( ،

مدى التـزام شـركات التـأمین األردنیـة المدرجـة فـي بورصـة عمـان بالمعـاییر المهنیـة للتـدقیق 

ـــداخلي ـــة: ال ص ص , )٢٠١١(, ١ع , ١٥مـــج , مصـــر  - الفكـــر المحاســـبي .دراســـة میدانی

١٢٣ - ١٠٤.  

 دراسـة تطبیقیـة فـي - تأثیر المحاسبة عن المـوارد البشـریة فـي تقـویم األداء"عذراء  ،وسيالفرط

 .٢٠١٠، رسالة ماجستیر، جامعة بغداد،٢٠٠٨ -٢٠٠٦:مصرف بغداد للمدة من

 كفـــاءة التكلفــــة والـــربح فـــي البنــــوك ). ٢٠٠٨(الــــدین الكـــور،  عـــزو ، نضـــال أحمـــد، الفیـــومي

، العـدد ٣٥ة، المجلـد اإلداریـ، العلـوم دراسـات، )معلمیـةطرق معلمیة وغیـر (التجاریة األردنیة 

)١.(  

 ،منشورات جامعة دمشق، سوریاالتدقیق الداخلي، )٢٠٠٨(القاضي، حسین ،.  

  والتوزیـع،  ، دار النصـر للنشـر" قواعـد المراجعـة فـي أعمـال البنـوك" ، )٢٠٠٦(القبطان، محمد

  .القاهرة

  للمصـــارف باســـتخدام النســـب المالیـــة للبیـــان  تقـــویم األداء"القـــزاز، محمـــد أمـــین عبـــد الـــرحمن

ـــدولي لمهنـــة التـــدقیق رقـــم  ـــة  )١٠٠٦(ال بحـــث تطبیقـــي فـــي عینـــة مـــن المصـــارف الحكومی

  .٢٠١١رسالة ماجستیر، جامعة بغداد،،"والخاصة

 ،الوحـدات  أداءفي تقویم  اإلستراتیجیةالكلفة  إدارةاستعمال معلومات "الكبراتي، حنان صـحبت

 .٢٠٠٥واالقتصاد، جامعة بغداد، اإلدارةدكتوراه في المحاسبة، كلیة  ، أطروحة"االقتصادیة
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  ،٢، طفي الوحـدات االقتصـادیة األداءتقویم  إلىمدخل ، )٢٠٠٩(الكرخي، مجید عبد جعفر ،

  .الثقافیة العامة، بغداد، العراقدار الشؤون 

 ــى مســتوى التكلفــة وا). ٢٠٠٨(الــدین مصــطفى،  ، عــزالكــور ــاءة عل ــدیر عــدم الكف ، لــربحتق

  .٣٠/٦/٢٠٠٨-٢٩لیبیا -مؤتمر الخدمات المالیة اإلسالمیة، طرابلس

 ،الـــدار الجامعیـــة، ٢،طالتطـــورات الحدیثـــة فـــي المراجعـــة،)٢٠١٢(لطفـــي، أمـــین الســـید احمـــد ،

 .مصر

  ،دار الكتــاب األول للنشــر والتوزیــع، المراجعــة فــي عــالم متغیــر) ٢٠٠٢(لطفــي، أمــین الســید ،

  .القاهرة، مصر

  جمعیـــة المجمـــع العربـــي المبـــادئ األساســـیة للتـــدقیق، )٢٠٠١(بـــي للمحاســـبین،المجمـــع العر ،

 .للمحاسبین القانونیین، المطابع المركزیة، عمان، األردن

  ،دار االتجاهــــات الحدیثــــة فــــي الرقابــــة والمراجعــــة الداخلیــــة، )٢٠٠٨(محمــــود، مصــــطفى ،

 .الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، مصر

 المعــــاییر الدولیـــة للمراجعــــة "مراجعــــة الداخلیـــة فــــي ظـــل ال). ٢٠٠٧(مخلـــوف، احمـــد محمـــد

  .جامعة الجزائر رسالة ماجستیر غیر منشورة،". الداخلیة

  ضـبط األداء المـالي واإلداري دور وظیفة التدقیق الـداخلي فـي، )٢٠٠٧(المدلل، یوسف سـعید 

، )المالیــةدراســة تطبیقیــة علــى الشــركات المســاهمة العامــة المدرجــة فــي ســوق فلســطین لــألوراق (

 .غزة، رسالة ماجستیر: الجامعة اإلسالمیة

 أصــــالة المبــــادئ ووظــــائف المنشــــاة مــــع حداثــــة , اإلدارة, )٢٠٠٧(, كامــــل محمــــد, المغربـــي

  . دار الفكر, ١ط, وتحدیات القرن الحادي والعشرین
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 طــار للتطبیــق ،)٢٠٠٠( النــاغي، محمــود الســید ، المكتبــة المعــاییر الدولیــة للمراجعــة تحلیــل وإ

 .المنصورة،عصریةال

 ٤العـدد , مجلـد العلـوم االقتصـادیة والتسـییر والعلـوم التجاریـة, )٢٠١٠(, مزیـاني, نور الدین ,

 . جامعة سكیكدة

 ،ـــة، )٢٠٠٧( نـــور، أحمـــد ـــة والعملی ـــة الحســـابات مـــن النـــاحیتین النظری ،ــــ الـــدار ٢، طمراجع

 .الجامعیة، بیروت، لبنان

 ردن باســتخدام معــدل ة المســاهمة العامــة فــي األ الشــركات الصــناعی أداءتقیــیم "موســى  ،نوفــل

  .٢٠٠٠المفرق،  ،رسالة ماجستیر، جامعة آل البیت.٢٠٠٠-١٩٩٩:العائد للفترة

  تطـــویر نظــام للحاكمیـــة المؤسســیة فـــي الشــركات المســـاهمة " )٢٠٠٤(الهنینــي، إیمــان أحمــد

جامعـة عمـان . وراهأطروحـة دكتـ. "العامة األردنیة لتعزیـز اسـتقاللیة مـدقق الحسـابات القـانوني

  .العربیة للدراسات العلیا، عمان، األردن

  ٩٢، صمبادئ علم اإلدارة الحدیثة) ٢٠١٤(الهواسي، محمود والبرزنجي، شاكر. 

 خاصـة لـنمط تطبیقهـا فـي مصـر إشـارةمـع ( محددات الحوكمة ومعاییرهـا, محمد حسن ،یوسف (

 .٢٠٠٧ویونی
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  مجتمع الدراسة   ٣
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  )١( الملحق رقم
  )أداة الدراسة( االستبانة

  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته تحیة طیبة وبعد،

على  الدولیة معاییر التدقیق الداخليب امااللتز أثر "إجراء دراسة بعنوان إلى الباحث  یهدف

لدى الشركات الصناعیة األردنیة المساهمة المدرجة في سوق عمان لألوراق  المالي األداءكفاءة 

ومعاییر  ،الصناعیة األردنیة المساهمةالمالي في الشركات  األداءلبیان أثرها في مستوى  ،"المالیة

في  الدولیة تصف طبیعة أنشطة التدقیق الداخليتي هي المعاییر ال:التدقیق الداخلي الدولیة

التدقیق الداخلي بواسطتها  أداءوتضع المقاییس النوعیة التي یمكن أن یقاس  الشركات االردنیة

تعمیم  أساسمن خالل إعداد الخطة السنویة المبنیة على ( إدارة نشاط التدقیقكل من  وتشمل

ونظرًا  ،تعمیم مدى وفعالیة نظام الرقابة الداخلیةوذلك من خالل فحص و  طبیعة العملو ) المخاطر

لما تتمتعون به من علم ومعرفة وخبرات واسعة، فیؤمل منكم التكرم بتعبئة استبانة هذه الدراسة وفق 

وسوف تستخدم ألغراض  ،ةیتم التعامل معها بسریة تامسعلما بان هذه البیانات  ،ما ترونه مناسبا

ود سؤال ال ترغبون في اإلجابة عنه فأرجو غض النظر عنه ، وفي حال وجالبحث العلمي فقط

  .على إجابتك ینطبقعلى المربع الذي ) √(إشارة وضع الالحق راجیًا واالنتقال للسؤال 

  شاكرًا لكم حسن تعاونكم

  الباحث
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بـال  إجـابتكما كانـت إذ ،ل التـاليعلـى التسـاؤ  اإلجابـةو أرجـعلـى هـذه االسـتبانة  اإلجابةقبل  :مالحظة

   :نشكركم على حسن تعاونكم 

 □ال  □؟ نعم  الدولیة هل تعتمد الشركة التي تعمل بها معاییر تدقیق داخلي -

  المعلومات الشخصیة: القسم األول

  :المؤهل العلمي

  فأقلدبلوم  □
  بكالوریوس  □
  ماجستیر  □
  هدكتورا □

  :سنوات الخبرة
  سنوات ٥أقل من  □
   سنوات ١٠ أقل - ٥من  □
  سنوات فأكثر ١٠□

  :شهادات المهنیةال

□ CPA   
□ CMA   
□ CIA  
  أخرى □

  التخصص المهني

  محاسبة □
  أعمال إدارة □
  تمویل □
  اقتصاد □
  أخرى □

  :الوظیفيالمركز 

  مدیر مالي □
  الداخلي  مدیر تدقیق □
  مدیر عام □
  إدارةمجلس  □
  أخرمستوى تنظیمي  □
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  :إجابتكمكان ما یتفق مع ) ×( شارةإضع : القسم الثاني
بالشركات المساهمة وصفات والمدققین العاملین وهي المعاییر التي تختص بالصفات الخاصة : معاییر الخصائص

  فیها

موافق   الفقرة  الرقم
غیر   محاید  موافق  بشدة

  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

            تحرص الشركة على استخدام برامج تدقیق رقابة نوعیة .١

٢. 
رص الشـركة علـى توظیـف المـدققین الـداخلیین مـن ذوي الخبـرة تح

  في مجال التدقیق
          

٣. 
ـــــى تحـــــرص الشـــــركة  ـــــة واضـــــحة بالسیاســـــات عل تعلیمـــــات مكتوب

  واإلجراءات الخاصة بالعمل
          

٤. 
یـــتم تعیـــین مســـئولي التـــدقیق مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة فـــي شـــركة 

  حسب معاییر عملیة ومهنیة
          

            مجلس اإلدارةالداخلي مرتبطة ب وحدة التدقیق موقع .٥

            واستقاللیة المدقق الداخلي ةتقوم لجنة التدقیق بتدعیم حیادی .٦

٧. 
تخـــاذ  ـــداخلي باســـتقاللیة تامـــة فـــي إبـــداء الـــرأي وإ یتمتـــع المـــدقق ال

  القرارات الخاصة بعمل التدقیق
          

٨. 
لــــدى المــــدقق الــــداخلي صــــالحیات كافیــــة للقیــــام بأعمالــــه بكفــــاءة 

  لیةوفعا
          

٩. 
فـــي الشـــركة اإللمـــام الكـــافي بمعـــاییر  نیمتلـــك المـــدققون الـــداخلیو 

  التدقیق الداخلي الدولیة
          

١٠.
بالمعرفــة والمهــارات الكافیــة فــي مجــال  نیتمتــع المــدققون الــداخلیو 

  .التدقیق الداخلي
          

١١.
یحرص المدقق الداخلي باستمرار على متابعة التطورات الحاصـلة 

  قیق الداخلي الدولیة من خالل التدریبعلى معاییر التد
          

١٢.

یأخـــذ المــــدقق الــــداخلي فــــي االعتبــــار عنــــد بــــذل العنایــــة المهنیــــة 
الالزمــــة، كفــــاءة إدارة المخــــاطر والرقابــــة وعملیــــات الــــتحكم فـــــي 

  .أنشطة الشركة
          

١٣.
یحرص مدیر التدقیق على تأمین تعلیمات مالئمة للمرؤوسـین فـي 

  كل عملیة تدقیق
          

١٤.
صــــص الشــــركة فــــرص تطویریــــة لكــــادر التــــدقیق مــــن خــــالل تخ

  إشراكهم بدورات في مجال معاییر التدقیق الدولیة
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 وتضع المقاییس النوعیة في الشركات االردنیةتصف طبیعة أنشطة التدقیق الداخلي هي المعاییر التي  :األداءمعاییر 

  لها

موافق   الفقرة  الرقم
غیر   محاید  موافق  بشدة

  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

تقــوم الشــركة بوضــع نظــام محكــم للتــدقیق الــداخلي یتعــاون فــي    .١
            وضعه لجنة التدقیق ومدیر التدقیق الداخلي

یتأكــــد المــــدقق الــــداخلي مــــن أن المســــتندات المســــتخدمة فــــي    .٢
            التدقیق الداخلي مناسبة وكافیة

اءة یقـــوم المـــدقق الـــداخلي بتقـــدیم المشـــورة لتحســـین وزیـــادة كفـــ   .٣
            أصول الشركة

            تساهم أنشطة التدقیق الداخلي في حمایة موجودات الشركة   .٤

تتضـــــمن أنشـــــطة التـــــدقیق الـــــداخلي متابعـــــة التقیـــــد بـــــالقوانین    .٥
            واألنظمة والتعلیمات

یتضـــــمن عملیــــــة التــــــدقیق ضــــــرورة تــــــدقیق تســــــجیل وتبویــــــب    .٦
            العملیات المحاسبیة

كافیــــة مــــن قبــــل المــــدقق  ضــــرورة الحصــــول علــــى معلومــــات   .٧
            الداخلي لتكوین خلفیة عن األنشطة التي سیتم تدقیقها

یتم توزیع مهام العمل على العاملین في وحدة التدقیق مـن قبـل    .٨
            الداخلي مدیر التدقیق

ول وحـدة التـدقیق الـداخلي بتقیـیم أداء العـاملین داخـل ؤ یقوم مس   .٩
            .الوحدة

لومـــات كافیـــة ودلیـــل عمـــل بـــإجراءات یوجـــد لـــدى العـــاملین مع   .١٠
            التدقیق الخاصة بأعمالهم وتقدیمها لإلدارة

یقوم المدقق الداخلي بتسجیل المعلومات المحاسبیة التـي تـدعم    .١١
            اآلراء التي یتوصل إلیها

تقــوم إدارة التــدقیق الــداخلي بإیصــال نتــائج عملیــة التــدقیق إلــى    .١٢
            لجنة التدقیق

ــــة یقــــوم المــــدقق   .١٣ ــــائج عملی ــــداخلیون برفــــع تقــــاریرهم عــــن نت ون ال
            التدقیق الداخلي فور االنتهاء منها

ــا من   .١٤ ا لمتابعــة عملیــة التصــرف فــي یوجــد فــي الشــركة نظامً اســبً
            نتائج عملیة التدقیق التي تم إیصالها إلى مجلس اإلدارة

تعمــل وحــدة التــدقیق الــداخلي علــى متابعــة تنفیــذ النقــاط الــواردة    .١٥
            ي تقریر المدقق الخارجيف
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 أنشطةالمعتمدة في ممارسة  األداءومعاییر  الخصائصالتي تهتم بقیاس وتقییم مدى تطبیق كل من معاییر :معاییر التطبیق
في الشركات االردنیة من خالل اختبارات االلتزام والتحقق من حاالت الغش وكذلك مشروع التقییم الذاتي  الداخليالتدقیق 

  قابةللر 

  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

  محاید  موافق
غیر 
  موافق

غیر موافق 
  بشدة

یقــوم المــدقق الــداخلي بعــرض الحقــائق التــي أظهرهــا التــدقیق    .١
  بدون أي تأثیر من اإلدارة 

          

تساهم أنشطة التدقیق الداخلي في تطویر إدارة المخـاطر فـي    .٢
 الشركة

          

ویر أنظمـة الرقابـة فـي تساهم أنشطة التدقیق الداخلي فـي تطـ   .٣
  الشركة

          

یســاهم التــدقیق الــداخلي فــي مراقبــة عملیــة تحقیــق األهــداف    .٤
  الموضوعة مسبقاً 

          

ــــى اكتشــــاف األخطــــاء وضــــبط    .٥ ــــدقیق الــــداخلي عل یســــاعد الت
  عملیات الشراء غیر المصرح بها 

          

التــــدقیق الـــــداخلي یســــاعد علـــــى ضــــبط حـــــاالت االخـــــتالس    .٦
  كل مبكر والغش واالحتیال بش

          

علـــــى ضـــــبط ورقابـــــة مســـــتویات التـــــدقیق الـــــداخلي یســـــاعد    .٧
  المخزون وطبیعة المخزون 

          

شــــف القصــــور فــــي نظــــام الرقابــــة تیكهــــل المــــدقق الــــداخلي    .٨
  الداخلیة في الشركة 

          

هـل تؤیـد تشـریع قـوانین تلـزم الشـركة بتطبیـق معـاییر التـدقیق    .٩
  الداخلي الدولیة 
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  )٢(محلق رقم 
  الدراسة أداةمحكمي 

  
  األوسطجامعة الشرق  جعاراتجمال الدكتور خالد  .١
  األوسطجامعة الشرق  الدكتور اسماعیل حمرو .٢

   األوسطجامعة الشرق   الدكتور عبداهللا الدعاس .٣
 جامعة البلقاء التطبیقیة  الدكتور محمد الشوبكي .٤
 الحسین سمیة بنت األمیرةجامعة  الدكتور مضر علي عبداللطیف .٥
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  )٣(ملحق رقم 
  مجتمع الدراسة 

  
 )اســم الشركــة( 

 .الصناعات الهندسیة العربیة .٢ .مصانع الزیوت النباتیة األردنیة .١

 .الزي لصناعة األلبسة الجاهزة .٤ .األردنیة لتجهیز وتسویق الدواجن .٣

 .الوطنیة للصناعات النسیجیة والبالستیكیة .٦ .األلبان األردنیة .٥

 .الوطنیة للصناعات الهندسیة المتعددة .٨ .العربیة لصناعة األلمنیوم .٧

 .الباطون الجاهز والتوریدات اإلنشائیة .١٠ .العربیة لصناعة األدویة .٩

 .المؤسسة الطبیة األردنیة .١٢ .اإلنتاج/ الصناعیة التجاریة الزراعیة .١١

 .یة والغذائیةاألردنیة الكویتیة للمنتجات الزراع .١٤ .مصانع المنظفات الكیماویة العربیة .١٣

 .نیزك لصناعة القوالب والمعدات .١٦ .الوطنیة لصناعة الصلب .١٥

 .حدید األردن .١٨ .دار الدواء للتنمیة واالستثمار .١٧

 .الشرق األوسط للصناعات الدوائیة والكیماویة .٢٠ .الصناعات البتروكیماویة الوسیطة .١٩

 .العربیة للصناعات الكهربائیة .٢٢ .مصانع الخزف األردنیة .٢١

 .المتحدة للصناعات الزجاجیة .٢٤ .كرتونمصانع الورق وال .٢٣

 .الرازي للصناعات الدوائیة .٢٦ .مناجم الفوسفات األردنیة .٢٥

 .التبغ والسجایر األردنیة .٢٨ .األردنیة لصناعة األنابیب .٢٧

 .مصفاة البترول األردنیة .٣٠ .الدباغة األردنیة .٢٩

 .البوتاس العربیة .٣٢ .المركز العربي للصناعات الدوائیة والكیماویة .٣١

 .المصانع العربیة الدولیة لألغذیة واالستثمار .٣٤ .طنیةالصناعات الو  .٣٣

 .الوطنیة الدواجن .٣٦ .الصناعات الكیماویة األردنیة .٣٥

 .رم للصناعات المعدنیة .٣٨ .العالمیة للصناعات الكیماویة .٣٧

 .الدولیة للصناعات الخزفیة .٤٠ .صناعات عالء الدین .٣٩

 .اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي .٤٢ .االستثمارات العامة .٤١

 .الصناعات الدوائیة المتطورة .٤٤ .یج األردنیةالغزل والنس .٤٣

 .العالمیة لصناعة البصریات والسمعیات .٤٦ .التنقیب للصناعات اإلنشائیة .٤٥

 واإللكترونیة الشرق األوسط للصناعات الهندسیة مجمع .٤٨ .جوایكو/ األردنیة للصناعات الخشبیة .٤٧

 .منیومالوطنیة لصناعات األل .٥٠ .الوطنیة لصناعة الكوابل واألسالك الكهربائیة .٤٩

 .اإلقبال للطباعة والتغلیف .٥٢ .السلف وكیماویات األردنیة .٥١

 .العصریة للصناعات الغذائیة والزیوت النباتیة .٥٤ .مصانع اإلسمنت األردنیة .٥٣

 .االستثمارات والصناعات المتكاملة .٥٦ .األردنیة لصناعات الصوف الصخري .٥٥
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 .دار الغذاء .٥٨ .الدخان والسجائر الدولیة .٥٧

 .العامة للصناعات الهندسیة .٦٠ .ائیة والطبیةالعربیة للمستلزمات الغذ .٥٩

 .االتحاد للصناعات المتطورة .٦٢ .العالمیة الحدیثة لصناعة الزیوت النباتیة .٦١

 .البترول الوطنیة .٦٤ .الموارد الصناعیة األردنیة .٦٣

 .دلتا للصناعات الغذائیة .٦٦ .اتحاد الصناعات الكیماویة والزیوت النباتیة .٦٥

 .العالمیة لصناعة المنظفات .٦٨ .ةالعربیة لالستثمار والتجارة الدولی .٦٧

 .أمانة لالستثمارات الزراعیة والصناعیة .٧٠ .المواشي والدواجن .٦٩

 .المجموعة المتحدة للنسیج .٧٢ .الكابالت األردنیة الحدیثة .٧١

  


