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 الملخص 
هدفت هذه الدراسة للتعرف على تأثير خصائص مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة على األداء  

ومن أجل تحقيق هدف الدراسة واختبار المالي لشركات المدرجة في بورصة عمان، 

العملي االعتماد على فرضياتها تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وتم بالجانب 

التقارير المالية للشركات عينة الدراسة، حيث تم جمع البيانات واستخراج قيم المتغيرات من 

التقارير السنوية المنشورة في موقع هيئة األوراق المالية األردنية على شبكة األنترنت، 

 46عددها وتمتل مجتمع الدراسة في الشركات الصناعية المدرجة ببورصة عمان والبالغ 

شركة منها تتوفر لديها البيانات المطلوبة  20شركة، واشتملت عينة الدراسة على عدد 

يؤثر عدد أعضاء لجنة المراجعة على األداء المالي للدراسة. وأظهرت نتائج الدراسة 

للشركات. وال يوجد تأثير لعدد األعضاء الغير ماليين بلجنة المراجعة وعدد االجتماعات 

جعة على األداء المالي للشركات، كم توصلت الدراسة لعدم وجود تأثير لعدد للجنة المرا

أعضاء مجلس اإلدارة وعدد األعضاء المستقلين بمجلس اإلدارة وعدد اجتماعات مجلس 

 اإلدارة على األداء المالي للشركات.

 

 مقدمة:ال .1

إن مااا تعاار  لااه االقتصاااد العااالمي ماان افمااات مت حقااة فااي العقااود الماضااية، قااد أد   لاا  إلااى االهتمااام الكبياار 

بموضااوا الحوكمااة، حيااث أن تطبيااق حليااات الحوكمااة لااه أهميااة كبياارة وخاصااة بالنساابة للشااركات المدرجااة فااي 

يعاد مجلاس اإلدارة ولجناة المراجعاة األسواق المالية، وتعتبر الحوكمة عنصرا مهما من عناصار تقيايم الشاركة، و

ماان حليااات تطبيااق الحوكمااة حيااث تقااوم بعاادد ماان الوظااائه المهااام التااي تحااددها التشااريعات خاصااة منهااا قااوانين 

 الشركات.

حيث يعمال مجلاس اإلدارة علاى تحقياق التاوافن باين مصالحة الشاركة وحماياة المساتمرين، ألناه يلعاب فاي صانع 

س اإلدارة رقابة داخلية على اإلدارة التنفيذية، ويؤدي مجلاس اإلدارة دورا مهماا القرارات في الشركة، ويمثل مجل

فااي حمايااة حقااوق المساااهمين، فمجلااس اإلدارة هااو المسااؤوج األوج أمااام الجمعيااة العموميااة عاان حمايااة حقااوق 

 (.2016المساهمين والمحافظة عليها )برودي، عبد اللطيه، 

و فاي عاالم االعمااج أد  إلاى ظهاور ماا يعارف بلجناة المراجعاة والتاي ونظرا للتوسع االقتصاادي والتطاور والنما

تتكون من مجموعة أعضاء مهمتها االشراف على مراجعة جميع العمليات التاي تحادب بالشاركة واالشاراف علاى 

 عمل المراجع الداخلي والمراجع الخارجي وتوطيد الع قة بينهما بما يخدم صالح الشركة.   

 الدراسات السابقة: 1

    أثرررر خصرررائص مجلرررس اإلدارة ولجنرررة المراجعرررة علرررى األداء المرررالي 2016برررروديب عبرررد الل يررر" :)

هاادفت هااذه الدراسااة لمعرفااة أثاار خصااائص مجلااس اإلدارة ولجنااة المراجعااة علااى األداء المااالي للشررركة": 

جام المجلاس، للشركات المدرجة في السوق المالي الفرنسي، وتهتم الدراسة بتحليل أثر الخصاائص التالياةح ح

اسااتق له، تااراكم مهااام الماادير العااام ورئاايس المجلااس، اسااتق ج وخباارة لجنااة المراجعااة، تاام اسااتخدام تحلياال 

االنحدار الخطي المتعدد بطريقة المربعاات الصاغر  كاأداة لتحليال بياناات الدراساة المساتخرجة مان الوثاائق 

صاالت الدراسااة إلااى وجااود ع قااة سااالبة (، وقاد تو2014 -2010المرجعياة لشااركات العينااة فااي الفتاارة ماان )

و ات داللاة إحصاائية باين اساتق ج مجلاس اإلدارة واألداء الماالي، وع قاة ساالبة و ات داللاة إحصاائية بااين 

هيكل مجلس اإلدارة واألداء المالي، وع قة موجبة و ات داللة إحصائية باين خبارة لجناة المراجعاة ومؤشار 
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 ات داللاة إحصاائية باين حجام مجلاس اإلدارة واألداء الماالي، وع قاة  توبين، كما يوجد ع قاة ساالبة وريار

 موجبة ورير  ات داللة إحصائية بين استق ج لجنة المراجعة واألداء المالي.      

   هادفت هاذه (: "أثر خصائص مجلس اإلدارة على فترة إصدار تقرير المدقق"ب 2017عبد المنعم وآخرون

مجلاس اإلدارة علااى فتاارة إصاادار تقرياار المادقق، ولتحقيااق هااذا الهاادف تاام الدراساة إلااى بيااان أثاار خصااائص 

استخدام تحليل االنحدار التجميعي لقياس الع قة بين المتغيرات، كما تم التأكد من م ئماة النماو ج مان خا ج 

ة التوفيااع الطبيعااي، واالرتباااط الااذاتي، وتمثلاات عينااة الدراسااة بالشااركات المساااهمة األردنيااة خاا ج الفتاار

(، وقد تام جماع البياناات الخاصاة بهاذه الشاركات للفتارة الماذكورة، لهاذا فاان بياناات الدراساة 2011-2012)

تعتباار بيانااات س ساال فمنيااة  ات طبيعااة مقطعيااة، وقااد توصاالت الدراسااة إلااى أن مجلااس اإلدارة يمثاال كافااة 

لوقات الا فم للقياام بعملاه بكال المساهمين وعلية بذج العناية المهنية ال فمة فاي إدارة الشاركة، وتخصايص ا

نزاهة وشافافية بماا يحقاق مصالحة الشاركة، وتخصايص الوقات الا فم للقياام بعملاه بكال نزاهاة وشافافية بماا 

 يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وراياتها.     

   أثررر خصررائص مجلررس اإلدارة ولجرران الترردقيق علررى جررودة األربررا  دليرر  مررن 2017الشررا،دب الدررردي" :)

هدفت هذه الدراسة إلاى استكشااف الع قاة باين خصاائص مجلاس اإلدارة ولجناة التجارية األردنية"ب البنوك 

التادقيق وباين تمهيااد الادخل كمقيااس لجااودة األربااو فاي البنااوأل التجارياة األردنياة، تكوناات العيناة مان جميااع 

( مشااهدة للفتارة مان 19د )( بنكا وبعاد31البنوأل التجارية األردنية المدرجة في بورصة عمان البالغ عددها )

(، وقااد توصاالت الدراسااة إلااى وجااود ع قااة إحصااائية هامااة باايم المتغياارات األخاار  )فصاال 2013 -2007)

 الملكية، وحجم لجنة التدقيق، وعدد اجتماعات لجنة التدقيق، واستق لية مجلس اإلدارة( وبين جودة األرباو.  

   فصرررا  عرررن المسرررتولية الجتماعيرررة للشرررركات (: "أثرررر خصرررائص لجررران التررردقيق علرررى اإل2018حمرررود

"، هدفت هذه الدراسة للتعرف على خصائص لجان التدقيق على مستو  اإلفصااو المسا،مة العامة األردنية

عاان المساائولية االجتماعيااة للشااركات المساااهمة العامااة األردنيااة، ولتحقيااق هااذا الهاادف تاام اسااتخدام االنحاادار 

(، وقاد تام تطبياق الدراساة علاى Panel Dataلس سال الزمنياة المقطعياة )الخطي المتعدد باساتخدام بياناات ا

(، وقاد توصالت 2016 -2014عينة من الشركات المدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية خا ج الفتارة )

الدراسااة إلااى وجااود أثاار إيجااابي  ي داللااة إحصااائية لكاال ماانح مؤشاار خصااائص لجااان التاادقيق، واسااتق لية 

دقيق، واجتماعات لجان التدقيق، وملكية أعضاء لجاان التادقيق ألساهم الشاركة علاى مساتو  أعضاء لجان الت

اإلفصاو عن المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة العامة األردنية، في حين تبين عدم وجود أثار إيجاابي 

التاادقيق علااى   ي داللااة إحصااائية لكاال ماانح حجاام لجااان التاادقيق، الخياارة الماليااة والمحاساابة ألعضاااء لجااان

 مستو  اإلفصاو عن المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة العامة األردنية.

   تفسير العالقة بين ،يد  الملديرة وخصرائص مجلرس اإلدارة ولجنرة المراجعرة وبرين عرد  2018محمد" :)

كومياة وخصاائص هدفت هذه الدارسة إلى تفسير الع قة بين نمط الملكياة الحشفافية واستمرارية الربا "ب 

ك  من مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة وبين عدم شفافية واستمرارية األرباو و ل  باالتطبيق علاى الشاركات 

المشتركة المصرية والتي تشارأل في ملكيتها الدولاة مان خا ج الشاركات القابضاة التابعاة لابعا الاوفرات، 

قية، وتم اجراء االختباارات اإلحصاائية باالعتمااد ولتحقيق هذا الهدف تم االعتماد على أسلوب الدراسة التطبي

( شاركة مان عادة قطاعاات اقتصاادية باجماالي 37على بيانات عينة عشوائية من الشركات المشاتركة بلغات )

(، حيااث تاام اسااتخدام مصاافوفة االرتباااط 2017 -2007( مشاااهدة خاا ج سلساالة فمنيااة ماان )227مشاااهدات )

فرو  الدراسة، وقاد توصالت الدراساة إلاى التازام الشاركات بقواعاد  سبيرمان واالنحدار اللوجستي الختبار

الحوكمااة المصاارية الخاصااة بشااروط تكااوين مجلااس اإلدارة ولجنااة المراجعااة، كمااا توجااد ع قااة بااين هيكاال 

الملكيااة الحكوميااة وعاادد أعضاااء المجلااس الممثلااين لهااذه الملكيااة وحجاام الشااركة وبااين األرباااو بالشااركات 

يوجد تأثير لهيكل الملكية وخصائص مجلس اإلدارة ولجنة المراجعاة علاى عادم شافافية  المشتركة في حين ال

 األرباو. 

  دراسةAlrawashedh et al.,  (2020 بعنوانح )The Effect of Board of Directors and 

Audit Committee Characteristics on Company Performance in Jordan.  هدفت الدراسة

مقارنة لتقييم أثر خصاص مجلس اإلدارة ولجان المراجعة على أداء شركات مختارة في  ألجراء دراسة

( شركة من الشركات المدرجة 140(، على عينه تتكون من )2019- 2015األردن خ ج الفترة بين )

٪ من الشركات المدرجة في األردن. بالنظر إلى حثار لجنة 60بورصة عمان. تمثل هذه الشركات حوالي 
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( متغيراتح مجلس إدارة 7اجعة وخصائص مجلس اإلدارة على أداء الشركة تم تحديد إجمالي سبعة )المر

مستقل، اجتماعات مجلس اإلدارة، حجم المجلس، الهيكل القيادة وحجم لجنة المراجعة ولجنة المراجعة 

( لألداء ROAالمستقلة مع إتقان لجنة المراجعة. تم تقييم خصائص أداء الشركات عن طريق مقياس )

المحاسبي. وأظهرت النتائج أن المتغيرات التالية مجلس إدارة مستقل، خبير في لجنة المراجعة كان لها تأثير 

إيجابي على قدرة أداء الشركات المختارة. كما تم الكشه عن أن لجنة المراجعة المستقلة مع حجم مجلس 

لشركات. باإلضافة إلى  ل  لم يتم الكشه عن اإلدارة  ي القدرات األصغر يمكن أن تعزيز إمكانات أداء ا

أي اخت ف كبير في أداء الشركات من حيث تكرار اجتماعات مجلس اإلدارة وهيكل القيادة. يمكن أن يؤثر 

 مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة على أداء الشركات في األردن. 

   لي: دراسة ت بيقية مان على ( بعنوان: أثر خصائص مجلس الدارة على الداء الما2021دراسة محمد

هدفت هذه الدارسة إلى التعرف على أثر خصائص  البنوك التجارية الردنية المدرجة في بورصة عمان.

مجلس اإلدارة على األداء المالي في البنوأل التجارية األردنية، حيث اعتمدت الدراسة على مجموعة من 

إلدارة، اجتماعات مجلس اإلدارة، الشهادات خصائص مجلس اإلدارة والمتمثلة بكل من )حجم مجلس ا

المهنية أعضاء مجلس اإلدارة، التخصصات األكاديمية ألعضاء مجلس اإلدارة، تعدد عضويات أعضاء 

، ) مجلس اإلدارة، استق لية أعضاء مجلس اإلدارة، تركز الملكية، وتنوا جنس أعضاء مجلس اإلدارة

 على األصوج، والعائد على السهم )كمؤشرات لألداء المالي. باإلضافة إلى االعتماد على كل من( العائد

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، كما تم االعتماد على نمو ج االنحدار الخطي المتعدد االختبار 

فرضيات الدراسة. وتكَّون مجتمع الدراسة من جميع البنوأل التجارية األردنية المدرجة في بورصة عَّمان 

وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي  و داللة إحصائية  .(2019-2010نكا خ ج الفترة)( ب13وعددها )

للشهادات المهنية ألعضاء مجلس اإلدارة على العائد على األصوج والعائد على السهم في البنوأل التجارية 

ثير إيجابي مهم األردنية، بينما كان للمتغير المتمثل بــتعدد عضويات أعضاء مجلس اإلدارة كان لها تأ

إحصائيا على العائد على السهم في البنوأل التجارية األردنية، وحيث كان للمتغير المتمثل بــتنوا جنس 

 أعضاء مجلس اإلدارة تأثير سلبي مهم إحصائيا على العائد على األصوج والعائد على. 

 مشدلة الدراسة: 2

إلدارة عن الم أل وقيام أشخاص من رير الم أل بادارة هاذه إن كبر الشركات وتوسع عملياتها أد  إلى انفصاج ا 

الشركات ما يعرف "نظرية الوكالة"، وأد  االنفصاج بين الم أل واإلدارة إلاى ضارورة إيجااد قاوانين تحكام هاذه 

التصرفات وتنظم الع قة بين األطاراف، فبادأ االهتماام بحوكماة الشاركات لكونهاا نظاام ضاابط ألعمااج الشاركات 

 (.2013للحقوق والواجبات بين مختله األطراف في الشركات )الماصير، وموفا 

وترتكز الحوكمة الجيدة على مجموعة أليات منها مجلس اإلدارة، فمجلس اإلدارة يضمن للمساتثمرين فاي الشاركة 

ساتثمرين بأن األصوج التي قاموا بتقديمه تم استخدامها بشكل الذي يحقق أهداف الشركة، حيث يقوم بنيابة على الم

 (.2007بمساءلة المديرين )درويش، 

وفي المقابل تقوم لجنة المراجعة بمهام األشراف على عملية المراجعة لعملياات الشاركة ساواء المراجعاة الداخلياة 

أو المراجعاة الخارجياة، حياث تقاوم باألشاراف علاى عملياة المراجعاة وتادليل الصاعاب التاي قاد تواجاه المراجعاة 

عااة الخارجيااة، كمااا انهااا تعااد حلقااة الوصاال بااين المراجعااة الداخليااة والمراجعااة الخارجيااة، الداخليااة أو المراج

والمراجعة الداخلية ومجلس اإلدارة، حيث أنها تعطي المراجعة الداخلية مزيد مان االساتق لية عان إدارة الشاركة، 

 اجهه.    كما أنها تساهم في فيادة استق لية المراجع الخارجي وتدليل الصعاب التي قد تو

 وبناء على ما تقدم فيمكن صيارة مشكلة الدراسة في السؤاج اآلتيح   

 ما مدى تأثير خصائص مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة على األداء المالي للشركة؟

 أ،داف الدراسة: 3

 تهدف الدراسة إلى تحقيق األهداف األتيةح

 المدرجة في بورصة عمان. دراسة تأثير خصائص مجلس اإلدارة على األداء المالي لشركات -1

 دراسة تأثير خصائص لجنة المراجعة على األداء المالي لشركات المدرجة ببورصة عمان.  -2

 فرضيات الدراسة: 4

 لتحقيق أهداف الدراسة نم اختبار الفرضيات اآلتيةح

 الفرضية الرئيسة األولىح

 ركات.ال يوجد أثر  و داللة إحصائية للجنة المراجعة على األداء المالي للش
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 ويندرج تحته الفرضيات الفرهية االتيةح

 الفرضية الفرعية األولىح

 " ال يوجد أثر  و داللة إحصائية لعدد األعضاء بلجنة المراجعة على األداء المالي للشركات "

 الفرضية الفرعية الثانيةح

 ألداء المالي للشركات "." ال يوجد أثر  و داللة إحصائية لعدد األعضاء الغير ماليين بلجنة المراجعة على ا

 الفرضية الفرعية الثالثةح

 " ال يوجد أثر  و داللة إحصائية لعدد االجتماعات بلجنة المراجعة على األداء المالي للشركات".

 الفرضية الفرعية الرابعةح

 الفرضية لرئيسية الثانيةح

 ت.ال يوجد أثر  و داللة إحصائية لمجلس اإلدارة على األداء المالي للشركا

 ويندرج تحتها الفرضيات الفرعية االتيةح

 الفرضية الفرعية األولىح

 " ال يوجد أثر  و داللة إحصائية لعدد األعضاء بمجلس اإلدارة على األداء المالي للشركات ".

 الفرضية الفرعية الثانيةح

 المالي للشركات "." ال يوجد أثر  و داللة إحصائية لعدد األعضاء المستقلين بمجلس اإلدارة على األداء 

 الفرضية الفرعية الثالثةح

 " ال يوجد أثر  و داللة إحصائية لعدد االجتماعات بمجلس اإلدارة على األداء المالي للشركات ".

 أ،مية الدراسة:    5

تكمن أهمية هذه الدراسة في أن خصائص مجلس اإلدارة ولجنة المراجعاة تعاد مان أهام دعاائم حوكماة الشاركات، 

لااس اإلدارة ولجنااة المراجعااة ماان األدوات الرقابيااة الفعالااة علااى التقرياار عاان أداء الحااالي والمسااتقبلي ويعتباار مج

للشااركة، وبالتااالي كلمااا افادت جااودة المراجعااة كلمااا افادت درجااة الموثوقيااة واالعتماااد علااى البيانااات المنشااورة 

ن األطااراف التاي لهاا ع قاة باسااتخدام وبالتاالي صاحة القارارات لااذي مساتخدمي هاذه القاوائم، فهااي تفياد العدياد ما

 التقارير المالية، كما تكمن أهمية الدراسة في مساهمتها بتقديم معلومات إضافية ومهمة في مجاج التخصص.

 منهجية الدراسة: 6

الوصاافي التحليلااي، واسااتخدام البيانااات الماانهج ماان أجاال تحقيااق أهااداف الدراسااة واختبااار فرضااياتها تاام اسااتخدام 

تمثلاة فاي ماا ورد بالدراساات والبحاوب المتعلقاة بادور مجلاس اإلدارة ولجناة المراجعاة ضامن حوكماة الثانوية الم

الشااركات وع قااة خصااائص كاال منهمااا باااألداء الشااركة، كمااا تاام االعتماااد علااى البيانااات بالجانااب العملااي و لاا  

ستخراج قيم المتغيرات الموجاودة باالعتماد على التقارير المالية للشركات عينة الدراسة، حيث تم جمع البيانات وا

بالتقااااااارير الساااااانوية المنشااااااورة فااااااي موقااااااع هيئااااااة األوراق الماليااااااة األردنيااااااة علااااااى شاااااابكة األنترناااااات 

(http://www.ase.com)http://www.sdc.com)   ،http://www.mubasher( ويمتااااال مجتماااااع ،)

شاركة، اشاتملت عيناة الدراساة علاى  46الدراسة في الشركات الصناعية المدرجة ببورصة عمان والباالغ عاددها 

ج مراجعاة شركة منها تتوفر لديها البيانات المطلوبة للدراسة، وتم بناء الجانب النظاري للدراساة مان خا  20عدد 

الدراسات الساابقة التاي لهاا ع قاة بخصاائص مجلاس اإلدارة ولجناة المراجعاة والتاي مان خ لهاا نساتطيع تكاوين 

 اإلطار النظري.

 مجلس اإلدارة: 7

أصبحت الحوكمة من الموضوعات المهمة التي تفر  نفسها على جادوج أعمااج المؤسساات والمنظماات الدولياة 

وكمة الرشيدة له أهمية كبيرة وخاصة للشركات المدرجة فاي األساواق المالياة، والحكومات، وإن تطبيق قواعد الح

حياث تشااكل عنصااراا مهمااا تقياايم الشااركة، وعاماال اطمئنااان للمسااتثمرين بمااا يااؤدي إلااى كسااب ثقااة المتعاااملين فااي 

ي تصانيه السوق المالي، وقد أصبحت قواعد الحوكمة من المعايير التي تعتمد عليها شركات التصنيه االئتمان فا

(، ويعاد وجاود مجلاس إدارة إحاد  أبارف اآللياات التاي تعمال 2009شركة معينة أو اقتصاديات معينة )أبو حماام، 

لإلشااراف علااى عماال اإلدارة، وتعتباار لجنااة المراجعااة ماان المفاااهيم الحديثااة، لزيااادة المصااداقية وموثوقيااة القااوائم 

وكذل  لمسااندة اإلدارة العلياا للقياام بمهامهاا المناوط القياام بهاا المالية التي تعدها اإلدارة للمساهمين والمستثمرين، 

بكفاءة وفعالية، ولتدعيم استق لية المراجع الداخلي، وحماية حيادية المراجع الخاارجي، فضا  عان تحساين جاودة 

 نظام الرقابة الداخلية، وما يستتبعه من رفع كفاءة أداء عملية المراجعة.    

http://www.ase.com/
http://www.sdc.com)/
http://www.mubasher/
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ن األطراف األساسية والمهمة في الشركة، وهذا راجع إلاى دور كال منهماا المهام فاي إدارة يعتبر مجلس اإلدارة م

 الشركة والعمل على تحقيق أهدافها.

يمكن تعريفه "هو الهيئة العليا التي تحكم الشركة يتم اختياره من مجموعات مختلفة من المسااهمين، وهاو مساؤوج 

جمعية العامة السنوية، يتكون من أعضاء تنفيذيين ورير تنفيذيين في عن مراقبة تنفيذ أهداف الشركة كما حددتها ال

 (.41، ص2015المنظمة" )إلياس، 

 دور مجلس اإلدارة ضمن حوكمة الشركات: 1.8

يعتبر مجلس اإلدارة أحد أبرف حليات الحوكماة التاي تشارف علاى عمال اإلدارة فاي الشاركة، ونظار ألهمياة الادور 

ارة ضامن حوكماة الشاركات، فرضات التشاريعات وتقاارير الممارساة الجيادة الذي يفتر  أن تقوم به مجلس اإلد

لحوكمااة الشااركات فااي معظاام الاادوج علااى الشااركات المساااهمة تشااكيل مجلااس إدارة، وحااددت تركيبااة ومااؤه ت 

(، ويشاكل مجلاس اإلدارة حجار األسااس فاي اإلشاراف علاى الشاركة 2012أعضائه واللجان المنبثقة مناه )علاي، 

الرقابة، باإلضافة إلى ممارسة دورة كوكيل عن المساهمين، كما يقوم بمراقبة اإلدارة العلياا وتقيايم  وتشكيل أنظمة

 (.2017أدائها باستمرار )الشاهد، الكردي، 

من منظور نظرية الوكالة أن مجلس اإلدارة هو اآللية التي يمكن بواسطتها تهذيب سلوأل كباار الماديرين، شاريطة 

كيباة المثلاي للقياام بهاذا الادور الرقاابي الفعااج المتمثال فاي تقضاي أصاحاب القارار األعلاى أن تجد هاذه اآللياة التر

مستو  في الشركة، ومن أجل القيام بهذا الدور، ويجب أن يراعى التوافن بين أعضاء مجلس اإلدارة فيما يخاص 

تعمال فيهاا الشاركة، كماا المهارات والخبرات الشخصية واإلدارية الخاصة بطبيعاة الصاناعة وبيئاة األعمااج التاي 

 (.2016يجب أن يتوافر التوافن بين المديرين التنفيذيين ضمن تشكيلة المجلس )برودي، عبد اللطيه، 

ونظرا ألهمية مجلس اإلدارة وأثرهاا علاى أداء الشاركة وسياسااتها والقارارات التاي تتخاذها اإلدارة التاي تتضامن 

ت تعني ببساطة وبصفة محاددة أن يقاوم مجلاس اإلدارة نياباة عان اختيار السياسات المحاسبية، فان حوكمة الشركا

المستثمرين بمساءلة المديرين ومحاسبتهم عن أدائهم لتحقيق أهداف الشركة، كما أن أشراف مجلس اإلدارة ينبغاي 

ى أن يعمل على منع التهاون اإلداري وعلى تركيز اهتمام المديرين على تحسين أداء الشركة، وينبغي أن يعمل عل

 (.  2007ضمان استبداج المديرين الذين يخفقون في أداء أعمالهم )درويش، 

 خصائص مجلس اإلدارة: 2.8

فيما يلي الخصائص األساسية التي يجب أن تتوافر في مجلاس اإلدارة مماا ياؤدي إلاى تحقياق فاعلياة أداء المجلاس 

 وهو ما يترتب علية ممارسة جيدة لحوكمة الشركات وتتمثل في التاليح 

  استق ج مجلس اإلدارةح 

يعااد مجلااس اإلدارة أحساان أداة لمراقبااة ساالوأل اإلدارة، إ  أنااه يحمااي رأس ماااج المسااتثمر فااي الشااركة ماان سااوء 

االستعماج من قبل اإلدارة، و ل  مان خا ج صا حياته القانونياة فاي تعاين وإعفااء ومكافاأة اإلدارة العلياا، كماا أن 

، ويقاادم الحااوافز المناساابة لااإلدارة )إلياااس، مجلااس اإلدارة القااو  يشااارأل بفاعليااة فااي وضااع اسااتراتيجية الشااركة

2015    ،) 

وماان منظااور نظريااة الوكالااة، فااان وجااود أعضاااء مجلااس إدارة مسااتقلين يعتباار أماار هااام فااي الحااد ماان تعااار  

المصااالح بااين اإلدارة والمساااهمين، ويشااير اسااتق ج مجلااس اإلدارة بانااه الوضااع الااذي يكااون فيااه أرلبيااة أعضاااء 

 (.2017لهم ع قة باإلدارة التنفيذية للشركة )محمد وحخرون، مجلس اإلدارة ليس 

حيث تشكل االستق لية من أبرف خصائص النوعية التي يتمتع بها مجلس اإلدارة كآلية رقابية وإشراقية فعالة علاى 

، عمل إدارة الشركة، ويعتبر وجود األعضاء المستقلين بمجلس اإلدارة مان الممارساات الجيادة لحوكماة الشاركات

التاي تعازف مان حيويااة وكفااءة مجلاس اإلدارة، وتقلال ماان احتمااج التواطاؤ علاى ساارقة ثاروة المسااهمين مان قباال 

المااديرين، علااى عكااس األعضاااء الااداخليين الااذين يعتباارهم أعضاااء تااابعين ال يشااجعون علااى خلااق القيمااة وال 

هم الحصااوج عليهااا )باارودي، عبااد يسااتطيعون معاقبااة الماادير مخافااة أن تضاايع ماانهم المنااافع الشخصااية التااي يمكاان

 (.2016اللطيه، 
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 حجم مجلس اإلدارةح 

لم تتفق الدراسات المحاسبية على الحجم المثالي لمجلس اإلدارة، فهناأل اتجاهيين مختلفين يتمثل االتجااه األوج فاي 

خاصااة أن المجااالس  ات الحجاام الكبياار تكااون أقاال فعاليااة ماان المجااالس الصااغيرة، و لاا  يعااود إلااى الصااعوبات ال

بالتنسيق فيما بين األعضاء في المجلس، باإلضاافة إلاى أن المجاالس الكبيارة تلقاي تبعياة الرقاباة ومتابعاة األعمااج 

على ريره من األعضاء، وأن حجم المجلس الصغير قد يكون أفضل و ل  لسهولة اتجاا  القارار والتنسايق إضاافة 

ل المجلس أكثار فعالياة وأقال تاأثرا بالمادير التنفياذي، أماا إلى حجم المشاكل أقل، مما يؤدي في نهاية األمر إلى جع

االتجاه االخر أن مجلس اإلدارة الكبير قادر علاى إعطااء الوقات والجهاد الا فم للرقاباة واإلشاراف علاى اإلدارة، 

 (.2017بينما مجلس اإلدارة الذي يتكون من عدد قليل من األعضاء يبذلوا وقتا وجهدا أقل)الشاهد، الكردي، 

تااى يتحقااق التااوافن فااي حجاام مجلااس اإلدارة، يجااب أن يكااون حجاام المجلااس معتاادال وم ئمااا الضااط عه وح

بمسئولياته، بحيث ال يكون كبير جدا إلى الحد الذي يعطل عملية اتخا  القرار المناسب، وال صغيرا إلى الحد الذي 

 (.   2017ال يستطيع معه القيام بمسئولياته على النحو الجيد )نصر، 

 كل مجلس اإلدارةحهي 

هناأل كثير مما يجب أن يقاج بشأن منح مسئوليه إدارة الشركة إلاى مجلاس إدارة بادال مان مادير معاين، وقاد يتاولى 

المجلس االشرافي مسئولية تعيين )أو فصل عند الضرورة( أعضاء مجلس اإلدارة، ولكن يجب حدوب  ل  بسبب 

الاذي يمكان استشاارته فاي ماا يتعلاق بالتعييناات دورا ملحوظاا قوي، ومن المنظور العملي قد يلعب مجلس اإلدارة 

في عملية االختيار، وقد يتمتع المجلس االشرافي بسالطات محاددة ولكان محادودة تكفاي لضامان أن تصابح اإلدارة 

فع  مسؤولة، لكن هذه السلطات ليست قوية لدرجة السماو بالتدخل فاي الساير الطبيعاي لمجرياات العمال، ويمكان 

ا في هذه المهمة بواسطة إنشاء لجنة مراجعة وقد تساعد هذه الوسيلة المقتبسة مان نظام الوالياات المتحادة مساعدته

وإنكلتاارا المجلااس االشاارافي للتعاماال مااع الحسااابات بمزيااد ماان التفاصاايل واكتساااب بااالموارد الماليااة فااي الشااركة 

الاذي يجاب اساتخدامه عناد االنتخااب أو ويصعب وضع قواعد ثابتة تتعلق بتكوين المجلس االشارافي أو األسالوب 

التعيااين، وإ ا تاام اتباااا النمااو ج األلماااني سيضاام هااذا المجلااس بعااا ممثلااي المااوظفين الااذين تاام انتخااابهم، ولاايس 

بالضرورة وجود ممثلين للموظفين فغيابهم لان يضاعه مان النظاام المازدوج لمجلاس اإلدارة، وهنااأل ترتياب حخار 

 (.      2007الختيار، كما يحدب في هولندا )درويش، بديل وهو االشتراأل في عملية ا

 مها  مستوليات مجلس اإلدارة: 3.8

 (ح2015تتلخص مهام مجلس اإلدارة في االتي )إلياس، 

األشرافح يعتبر مجلس اإلدارة هيئة تتكون من مجموعاة مان االساتثماريين الاذين يشارفون علاى أداء المادير  .1

خطااط واالسااتراتيجيات وتحديااد األهااداف، وإمااا إطاا ق يااد الماادير التنفيااذي، و لاا  عاان طريااق إمااا وضااع ال

التنفيذي واالكتفاء بالتوجيهات، و ل  على شكل تمرير الخطط والقرارات التي تصادر عناه أو التعلياق عليهاا 

 وتعديلها.

الرقابااةح ترصااد مجلااس اإلدارة وأداء الشااركة لتتأكااد ماان سااير األمااور فااي اتجاااه تحقيااق مصاالحة أصااحاب  .2

 ة، في إطار قانوني متفق علية.الشرك

الحوكمااةح تتمثاال فااي صاايارة الخطااوط العريضااة لسااير األمااور فااي الشااركة لتحقيااق مجموعااة ماان الغايااات  .3

النهائية، على أساسها وجدت المؤسسة، يتم هذا داخل حدود وقيود معينة، ينبثق عن سلطة الحوكمة ما يسامى 

 بالتوصيات.

المواضاايع التااي يتعاماال معهااا مجلااس اإلدارة إلااى نااوعين الغايااات الفصاال بااين الغايااات والوسااائلح تنقساام  .4

والوسائل، أما الغايات يقصد بها الغاية من وجود الشركة ومالكيهاا، حياث راياة أصاحاب الشاركة فاي تحقياق 

عائاااد جياااد علاااى اساااتثمار رأس المااااج، والوساااائل مااان وجهاااة نظااار أصاااحاب الشاااركة، تعبااار األهاااداف 

 ترأل تحديدها للمدير التنفيذي، التي يختارها في سبيل تحقيق الغايات.واالستراتيجيات التي يمكن 
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 ائ  األساسية لمجلس اإلدارة: ظالو 4.8

حيث نصت مبادئ حوكمة الشركات الدولية والعديد من لوائح الحوكمة بالدولة العربياة علاى العدياد مان الوظاائه 

 (ح2008األساسية لمجلس اإلدارة وتتمثل في التالي )الشمري، 

 اعتماد التوجيهات االستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واالشراف على تنفيذها، تتمثل فيح -1

 .وضع االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها 

  الميزانيات السنوية.تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدفها المالية وإقرار 

 .االشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتمل  األصوج والتصرف بها 

 .وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة 

 .المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية بالشركة واعتمادها 

 (2006راف العام عليها، وتتمثل في )سليمان، وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واالش -2

  وضع سياسة مكتوبة تنظم تعار  المصالح ومعالجة حاالت التعار  المصاالح المحتملاة لكال مان أعضااء

مجلس واإلدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل  ل  إساءة استخدام أصوج الشركة ومرافقها، وإسااءة التصارف 

  وي الع قة.الناتج عن التعام ت مع األشخاص 

 .التأكد من س مة األنظمة المالية والمحاسبية، بما في  ل  األنظمة  ات الصلة باعداد التقارير المالية 

  التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر، و لا  مان خا ج تحدياد التصاور العاام عان المخااطر

 ويات.التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية على أعلى المست

 .المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة 

وضع نظام حوكمة الخاص بالشركة، بما ال تتعار  مع أحكام هذه ال ئحة، واالشراف العاام علياة ومراقباة  -3

 مد  فاعليته وتعديله عند الحاجة.

ة ووضعها موضع التنفيذ بعاد وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعصوية في مجلس اإلدار -4

 إقرار الجمعية العامة لها.

وضع سياسة مكتوبة تنظم الع قة واضحة مع أصحاب المصالح من أجل حماايتهم وحفاح حقاوقهم ويجاب أن  -5

 تغطي هذه األساسية بوجه خاص، االتيح

  العقود.حليات تعويا أصحاب المصالح في حالة انتهاأل حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها 

 .حليات تسوية الشكاو  أو الخ فات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح 

 .حليات مناسبة إلقامة ع قات جيدة مع العم ء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم 

 واألخ قياة الساليمة  قواعد السلوأل المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحياث تتوافاق ماع المعاايير المهنياة

 وتنظم الع قة بينهم وبين أصحاب المصالح.

وضااع السياسااات واإلجااراءات التااي تضاامن احتاارام الشااركة لألنظمااة واللااوائح والتزامهااا باإلفصاااو عاان  -6

 المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح االخرين.

 سل ات مجلس اإلدارة: 5.8

نظرا ألهمية الدور الذي يلعبه مجلس اإلدارة في حياة الشركة، وحتي ال ينخادا الغيار وينخارط فاي معاام ت، قاد 

تكون خارج اختصاصات عضو مجلس اإلدارة أو ممثال الشاركة أياا كاان، يجاب علاى الشاركة مان خا ج ممثليهاا 

وحادود اختصاصاات أعضااء مجلاس أيضا أن يقوموا بشهر عقد تأسيساها ونظامهاا األساساي الاذي يتضامن أبعااد 

اإلدارة، وحكمة  ل  تكمن في أن تكون هذه اختصاصات حجة على الغير ممن يتعامل مع ممثلي الشاركة، ويجاب 

أال تشارأل الشركة في خداا الغير حسن النية، حتي وإن كان بحسن نية، إ  في هذه الحالة ينصرف ألثر التصرف 

مثاج  ل  أن تساهم الشركة فاي وضاع المادير فاي وضاع يظهار فياه أناه الذي يجريه ممثل الشركة على الشركة، و

يمثل الشركة في القيام بعمل ما على الررم من وجود قياود واردة بالنظاام األساساي للشاركة تمنعاه مان القياام بهاذا 

 العمل.
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ل القاانون أم مان وفي الدوج  ات النظام االنجلو أمريكي يمكن تقسيم السلطات المخولة لمجلس اإلدارة سواء من قب

 قبل النظام األساسي للشركة إلى قسمين أال وهماح

 سلطة اتخا  القرارات المتعلقة بعمليات الشركة. -1

ص حيات إدارية تجاه المديرين التنفيذيين، وتشمل انتجااب وتعياين الماديرين، أو إقاالتهم، وتحدياد الماديرين،  -2

 والتعويا وأخيرا تقييم أداء المديرين.  

مجلس اإلدارة ببعا السلطات الخاصة منهاا دعاوة الجمعياة العاماة للمسااهمين ل نعقااد، وكاذل  حيث يتمتع 

ساالطة مجلااس اإلدارة فااي إصاادار الكفالااة والضاامان باساام الشااركة ضاامانا للوفاااء باادين علااى الغياار لمصاالحة 

 شخص حخر أيضا من الغير.       

 عالقة خصائص مجلس اإلدارة باألداء المالي للشركة: 6.8

يتحمل مجلس اإلدارة أعباء عديدة في سبيل القيام بدوره في حماية حقاوق كافاة المتعااملين ماع الشاركة، حياث ياتم 

االعتماد على خصائص مجلس اإلدارة والتي اقرتها العديد من قواعد الحوكمة فاي دوج العاام المختلفاة، فاي اتخاا  

لاا  فااي تحسااين األداء المااالي للشااركة )محمااد، القاارارات التااي تاانعكس علااى مصاالحة الماا أل باإليجاااب وتسااهم  

2018.) 

 لجنة المراجعة: 8

إن لجنة المراجعة هي إحد  اللجان الرئيسية المنبثقة عن مجلس اإلدارة وتتمثل المهمة األساسية للجاان المراجعاة 

النظاام وتطاويره إلاى  في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وفعالية تنفيذه ثم تقديم التوصيات التي شأنها تفعيل

 مجلس اإلدارة بما يحقق أهداف الشركة، وحماية مصالح المساهمين وأصحاب المصالح األخر  بكفاءة عالية.

عرفت الهيئة الكندية للمحاسابين القاانونيين لجناة المراجعاة بأنهاا "لجناة مكوناة مان ماديرين الشاركة الاذين تتركاز 

سنوية قبل تسليمها إلاى مجلاس اإلدارة وتعاد لجناة المراجعاة كحلقاة وصال مسئولياتهم في مراجعة القوائم المالية ال

بااين المااراجعين ومجلااس اإلدارة وتااتلخص نشاااطاتها فااي مراجعااة ترشاايح المراجااع الخااارجي، ونطاااق ونتااائج 

 (. 24، ص 2018المراجعة وكذل  الرقابة الداخلية للشركة وجميع المعلومات المالية المعدة للنشر" )الشواربي،

ما عرفت بأنها "هي إحد  اللجان الرئيساية لمجلاس اإلدارة ويمكان النظار إلاى تكوينهاا علاى أنهاا تطاوير لعملياة ك

 (.28، ص 2017المراجعة في معناها الواسع" )علي، 

 دور لجنة المراجعة ضمن حوكمة الشركات: 1.9  

دعائم تحقيق مفهوم حوكمة الشركات، تعد لجان المراجعة من أهم أدوات الرقابة في الشركات المساهمة وأحد أهم 

فهاي المكاون األساساي فاي التأكااد علاى جاودة التقاارير المالياة، والرقابااة الداخلياة الفعالاة )بارودي، عباد اللطيااه، 

(، حيث تعتبر لجنة المراجعاة أداة جيادة مان أدوات الحوكماة، فهاي تساعي إلاى التأكاد مان فعالياة إجاراءات 2016

(، وتعتبر لجنة المراجعة من أهم الوساائل 2009ام بالقواعد والمعايير الموضوعة )سامي، الرقابة الداخلية، االلتز

واآلليات التي تساعد في تحقيق مبادئ الحوكمة الشركات، وما سيترتب عليه من فيادة الشفافية وجودة المعلومات 

 (.2018المالية خدمة لمستخدميها )عطية، 

 خصائص لجنة المراجعة: 2.9

 (ح2016جنة المراجعة تتمثل في االتي )عبد هللا، إن خصائص ل

 استق لية أعضاء لجنة المراجعةح 

في الواقع العملي يوجد هناأل شابة اتفااق علاى ضارورة أن تقتصار عضاوية لجاان المراجعاة علاى األعضااء ريار 

لرقاباة علاى إدارة التنفيذيين، و ل  لما لهم استق لية عن إدارة الشركة حيث أن مقدرة أعضاء مجلس اإلدارة فاي ا

الشركة تتأثر بدرجة كبيرة على درجة االستق لية المتوافرة في األعضاء، وقد عرفت بورصة نيويورأل لاألوراق 

المالية عضو لجنة المراجعة المستقل بأنه  ل  الشخص الذي يتحرر في أي ع قة من وجهاه نظار مجلاس اإلدارة 

دوره كعضو لجنة مراجعة واألكثار مان  لا  فاان لجناة الشاريط قد تتدخل وتؤثر على حكمه المستقل عند ممارسة 

االفراق قاماات بوضااع تعريااه محاادد ل سااتق ج بالنساابة لألعضاااء الااذين ينضاامون إلااى لجااان المراجعااة حيااث 

أوضحت أن أعضاء لجنة المراجعة، يتم اعتبارهم مستقلين إ ا لام تكان لاديهم أي ع قاة بيانهم وباين إدارة الشاركة 

 أثير عليهم في أداء واجباتهمحمن شأنها الت
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 أال يكون من موظفي الشركة أو إحد  الشركات التابعة لها. .1

أال يحصل على أية مكافأة مالية من الشركة أو أحدي الشركات التابعة لها بخ ف المكافأة التي يحصل عليهاا  .2

 مقابل الخدمة في مجلس اإلدارة.

 أو إحد  الشركات التابعة لها.أال يكون أحد أقاربه موظه تنفيذي داخل الشركة  .3

 أال يكون مدير تنفيذي في إحد  الشركات التي لها ع قات تجارية مع الشركة أو إحد  الشركات التابعة لها. .4

 توافر الكفاءة المالية والمحاسبيةح 

على القيام  توافر االستق لية في عضو لجنة المراجعة ال يعتبر ضمانا كافيا للتأكد من قدرة أعضاء لجنة المراجعة

بوظائفهم بل يشترط أيضا أن يتوافر فاي عضاو اللجناة الكفااءة المالياة والمحاسابية و لا  لطبيعاة عمال اللجناة مان 

حيث االشراف على عملية إعداد القوائم المالية واالختيار المناسب للقواعد المحاسبية المطبقة والتي تتطلب تاوافر 

مااور الماليااة فااي الواقااع العملااي وتعقااد هياكاال رأس ماااج الشااركات مسااتو  معااين ماان الكفاااءة، حيااث أن تعقااد األ

والتطبيق الخ ق للمعايير المحاسبية كل هذا يوضح أهمية وجود أعضاء مجلاس اإلدارة الماؤهلين فقاط للعمال فاي 

 لجنة المراجعة.

 المؤه ت والخبرةح 

ة المراجعاة، وبالتاالي فاان وجاود أفاراد إن توفر المؤه ت والخبرة العملية يعتبر محددا مهما في دعام فاعلياة لجنا

من  وي الخبرة العملية والقدرة على قاراءة القاوائم المالياة بماا فاي  لا  الميزانياة العمومياة وقائماة الادخل وقائماة 

التدفقات النقدية يعد أمرا حيويا في هذا المجاج، وفي بعا الدوج مثال الوالياات المتحادة األمريكياة تتطلاب قواعاد 

 (.2018وراق المالية بشكل حافم أن تكون هذه المهارات لد  أعضاء لجنة المراجعة )عطية، بورصات األ

مجموعة من المتطلبات الواجب توافرها فاي عضاو لجناة المراجعاة فيماا  Sarbanes-Oxley)ولقد حدد قانون ) 

 (ح2018يتعلق بالمؤه ت والخبرة وهي )عطية، 

أو محاسب سابق أو حاصل على شاهادة علمياة فاي المحاسابة أن يكون عضو لجنة المراجعة مراجع خارجي  .1

 والمراجعة.

 أن يكون له معرفة كاملة بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وبكيفية إعداد القوائم المالية. .2

 أن يكون لديه الخبرة الجيدة في إجراءات المراجعة التي يقوم بها المراجع الخارجي. .3

 عة مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة.أن يكون على معرفة وإلمام بطبي .4

 دورية اجتماعات لجنة المراجعةح 

عاادد الماارات التااي تجتمااع فيهااا لجنااة المراجعااة خاا ج العااام تعتباار مقياسااا مهمااا علااى مقاادرة اللجنااة فااي الوفاااء 

لتاي بمسئوليات وعدد المرات التي تجتمع فيها اللجنة خ ج العام يتوقه على حجام مسائولياتها وطبيعاة الظاروف ا

تعيشها الشركة ومن بين البنود التي يجب أن تبحث في هاذه االجتماعاات تقيايم الماراجعين الخاارجيين خا ج فتارة 

قيااامهم بالمراجعااة وينبغااي للجنااة المراجعااة أيضااا أن تجتمااع مااع ماادير المراجعااة الداخليااة واإلدارة فااي جلسااات 

هاا فاي نطااق محادود، وبالنسابة لتحدياد العادد منفصلة لمناقشة أي موضاوعات تعتقاد لجناة المراجعاة ضارورة بحث

المناسب للمرات التي تجتمع فيها اللجنة خ ج العام يجب أن ال يقل عن ث ب مرات في العام أو علاى أسااس رباع 

 .        Tread (way Commissionسنوي كما أوصت لجنة) 

 أسباب ظهور لجان المراجعة: 3.9

 (ح2017إلى ظهور لجان المراجعة لعل أهمها ما يلي )علي، هناأل العديد من األسباب التي أدت 

 تزايد المخالفات وحاالت الغش المالي. -1

 التطبيق المخاله للمعايير والمبادئ المحاسبية. -2

 تعار  المصالح التي قد تحدب بين اإلدارة وجودة التقارير المالية. -3

 راق المالية.قصور االتصاج بين معدي القوائم المالي ومستخدميها في سوق األو -4

 ضعه نظم الرقابة الداخلية. -5

 ضغوط اإلدارة على المراجع للتأثير على حيادية رأيه. -6
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 نقص مصداقية التقارير المالية. -7

 نقص استق لية المراجع. -8

 مها  لجنة المراجعة: 4.9

 تتخلص مهام لحنة المراجعة في االتيح

 (ح2005مسؤوليات متعلقة بعملية المراجعة الخارجية )حمادة، -1

 على لجنة المراجعة تجاه مسؤولياتها المتعلقة بعملية المراجعة الخارجية القيام بما يليحيجب 

 .تعيين وتحديد اتعاب المراجع الخارجية ومد  االحتفاظ به على أساس تقييم أداته 

 .النظر في خطط المراجعة الخارجية وطرق وجداوج برامج العمل 

  جوانب خطة المراجعة.التأكد من أن المراجعة الخارجية تكمل كافة 

 .المحافظة على استق ج المراجع الخارجي ومعالجة أي أمور قد تفسد هذا االستق ج 

 .التأكد من أن األمور التي يثيرها المراجع الخارجي يتم معالجتها بشكل سليم من قبل اإلدارة 

 .التأكد من أن المراجع الخارجي له ع قة سليمة مع مسؤولي الشركة 

 علقة باعداد القوائم الماليةحمسؤوليات مت -2

يجب على لجنة المراجعة تجاه مسؤولياتها المتعلقة باعداد القوائم والتقارير المالية النظر في القوائم المالية وتقرير 

 (ح2010المتعلق به والقيام بما يلي )المومني، 

  بشأنها.دراسة التقارير الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وتقديم التوصيات 

 .النظر في السياسات المحاسبية المتبعة وأي تغير يطرأ في هذه السياسات 

  النظاار فااي أي تغياار يطاارأ علااى حسااابات الشااركة جااراء عمليااات المراجعااة أو نتيجااة لمقترحااات المراجااع

 الخارجي.

 .متابعة القضايا التي يثيرها المراجع الداخلي والمراجع الخارجي لضمان معالجتها بشكل سليم 

  استعرا  القوائم المالية السنوية قبل عرضاها علاى مجلاس اإلدارة والنظار إلاى ماد  تاوفر المعلوماات التاي

 يحتاجها مستخدمين هذه القوائم.

 مسؤوليات متعلقة بنظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطرح -3

ياة ماا يلاي )علاي، تختص لجنة المراجعة في مجاج مسؤوليات المتعلقة بدراسة وتقييم نظم الرقاباة الداخل

 (ح2003وشحاته، 

 .دراسة أنظمة الرقابة الداخلية لتحقيق فاعليتها والعمل على تحسينها وتطويرها 

 .تقديم االقتراحات الم ئمة بصورة تؤدي إلى فيادة فاعلية وجودة عملية الرقابة الداخلية 

 نظماة تاوفر الضامانات الكفيلاة بمناع متابعة وتقييم نظم الرقاباة الداخلياة ونظام العمال والتحقاق مان أن هاذه األ

 حدوب األخطاء والمخالفات.

 .دراسة ومراجعة التقارير الخاصة بتطوير نظم العمل والنظم المحاسبية وإجراءات المراجعة الداخلية 

 مسؤوليات متعلقة بادارة المراجعة الداخليةح -4

 (ح2005)حمادة،  تتولى لجنة المراجعة المسؤوليات المتعلقة بالمراجعة الداخلية ما يلي

 .المشاركة في تعيين المراجع الخارجي وضمان أن وظيفة المراجعة الداخلية تعمل وفقا للمعايير المهنية 

 .دراسة خطة عمل المراجع الداخلي والتأكد من أن اإلدارة توفر كافة التسهي ت الضرورية للقيام بعمله 

  حيث كفاءة الموظفين والمكافأة المتعلقة بهم.اإلشراف على أنشطة المراجعة الداخلية وتقييمها من 

 .مناقشة مد  كفاية نظم الرقابة الداخلية مع المراجع الداخلي أو اإلدارة 

 .النظر في أي مسائل قانونية تؤثر على الشركة 

  مراجعااة األداء العااام للمراجعااة الداخليااة ودراسااة التقااارير الخاصااة بتطااوير نظاام العماال والاانظم المحاساابية

 ات الداخلية. وإجراء

 .ضمان وجود اتصاالت جيدة بين المراجعين الداخليين والمراجعين الخارجيين ومجلس اإلدارة 
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 مسؤوليات متعلقة بمد  االلتزام باللوائح والقوانينح -5

يتعااين علااى لجنااة المراجعااة تجاااه مسااؤوليات المتعلقااة بمااد  االلتاازام باااللوائح والقااوانين القيااام بمااا يلااي 

 (ح2012)لبيب، 

  مناقشة اإلجراءات التي تتبعها الشركة المتعلقة بكيفية اكتشاف وتحديد المخاطر التي تواجهها الشركة من قبل

 القضايا المؤكدة ورير المؤكدة والخاصة بعدم االلتزام بالقوانين.

 لاى مناقشة المستشارين الذين تساعين بهام الشاركة فاي الشاؤون القانونياة والضاريبية التاي لهاا تاأثير مباشار ع

 عمليات الشركة والقوائم المالية.

  مناقشااة المااراجعين الااداخليين والمراجااع الخااارجي فااي مااد  مناساابة األنظمااة المعلومااات اإلداريااة المطبقااة

 بالشركة والمخاطر التي تواجهها وكيفية معالجتها.

 عالقة لجنة المراجعة باألداء المالي: 5.9

راجعة من أعضاء مجلس اإلدارة  وي الخبرة المالية في ظل تكاوين تشترط قواعد الحوكمة أن يتم تكوين لحنة الم

المجلااس ماان أعضاااء يمثلااوا الماا أل وأعضاااء رياار تنفااذين، إن لجنااة المراجعااة لهااا دور فعاااج فااي تحسااين جااودة 

التقااارير الماليااة وبالتااالي يااؤثر علااى األداء المااالي للشااركة، حيااث أن الجنااة تكااون أداة لمراقبااة نظااام الرقابااة فااي 

الشركات المساهمة، وقيامها بممارسة ضغوط على اإلدارة لكي تعمل لصالح المساهمين، وتعمل للحد مان حااالت 

 الغش والت عب.       

 األداء المالي للشركة: 9

يمثاال تقياايم األداء المااالي تحديااد وتعريااه الكيفيااة التااي ماان خ لهااا هااذا األداء، كمااا أنااه يمثاال عماال خطااة لتحسااينه 

وتطويره، وعندما يطبق تقييم األداء المالي بصورة جيدة وصحيحة، فاناه ال يوضاح مساتو  األداء الماالي الحاالي 

 لي المتوقع. فقط، وإنما يكون له انعكاسات إيجابية على األداء المستقب

وأن تقييم األداء المالي هو عبارة عن مراجعة لما تم إنجافه باالعتمااد علاى معاايير العمال، فمان خا ج التقيايم ياتم 

وضع معايير لتقييم األداء المالي من واقع الخطط واألهداف االستراتيجية للشركة، والتي تستند على استراتيجيات 

لجهااود العاااملين فااي كافااة المسااتويات اإلداريااة ماان أجاال تحقيااق األهااداف تقياايم األداء كموجااه ومراقااب وضااابط، 

 االستراتيجية للشركة.

حيث أن تقييم األداء هو عملية تهدف إلى قياس النشاط الفعلي، والوقوف علاى حقيقاة نتائجاه، ومان ثام بياان ماا إ ا 

أسالوب هاذا النشااط ووساائل تحقياق كان النشاط متفقاا فاي نتائجاه ماع األهاداف التاي ساعى لتحقيقهاا، وماا إ ا كاان 

 (.      2011نتائجه تمثل أفضل، وأكفأ ما أمكن اتباعه لتقيق تل  النتائج واألهداف )المطيري، 

 الدراسة العملية: 11

 مجتمع وعينه الدراسة: 1.11

متغيرات تم االعتماد على التقارير المالية للشركات عينة الدراسة، حيث تم جمع البيانات واستخراج قيم ال 

الموجودة بالتقارير السنوية وفق موقع هيئة األوراق المالية األردنية على شبكة اإلنترنت 

(http://www.sdc.com http://www.mubasher http://www.ase.com  ويمثل مجتمع الدراسة ،)

إلى  2018( شركة، خ ج الفترة الممتدة من 20في الشركات الصناعية المدرجة ببورصة عمان والبالغ عددها )

 ، والتي تتوفر لديها البيانات المطلوبة للدراسة. 2020

 األساليب الحصائية المستخدمة: 2.11

لمعرفاة أثار المتغيارات   (Linear Enter Regression-Mode)نماو ج تحليال االنحادار الخطاي  - -1

 المستقلة على المتغير التابع. 

 :تحلي  النحدار المتعدد

التأكاد مان عادم وجاود ارتبااط عااج  باين  يتوجابقبل القيام بتطبياق تحليال االنحادار الختباار فرضايات الدراساة    

(و لاا  باحتساااب  (Multicollinearity Testالمتغيارات المسااتقلة ماان خاا ج اسااتخدام اختبااار التاداخل الخطااي 

 (Variance Inflation) (VIF) Factorومعاماال تضااخم التباااين ((Toleranceمعاماال التباااين المسااموو 

( وعدم تخطي معامل تضخم 0.05للمتغيرات المستقلة، مع األخذ باالعتبار أن تزيد قيمة التباين المسموو به عن )

( الاذي يلخاص االختباارات الماذكورة، أن قايم 1ويتبين من الجدوج رقام ) Gujarati, 1988)( 10التباين القيمة )

(، فضاا  عاان أن قاايم اختبااار 0.05(، وهااي اكباار ماان )0.855و  0.504اختبااار التباااين المسااموو تراوحاات بااين )

http://www.sdc.com/
http://www.mubasher/
http://www.ase.com/
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ارتبااط (، مما يادج علاى عادم وجاود 1.986و  1.189( إ  تراوحت بين )10معامل تضخم التباين كانت اقل من )

( مماا ياادج علاى التوفياع الطبيعااي 1، 1-عااج  باين المتغياارات المساتقلة، كماا أن قيمااة معامال االلتاواء كاناات باين )

 ( نتائج تحليل االنحدار المتعدد.1.3) ويبن الجدوج رقم للبيانات.

 لمتغيرات الدراسة معام  اللتواء( اختبار 1جدول رقم  

 Tolerance VIF Skweens أداء الشركة

 062.   أداء الشركة

 614. 1.256 796. عدد األعضاء بلجنة المراجعة

 421. 1.891 529. عدد الغير ماليين بلجنة المراجعة

 845. 1.440 695. عدد االجتماعات بلجنة المراجعة

 000. 1.189 841. عدد األعضاء بمجلس اإلدارة

 -.146- 1.986 504. عدد األعضاء المستقلين بمجلس اإلدارة

 537. 1.169 855. عدد االجتماعات بمجلس اإلدارة

من خ ج ما تقدم من اختبارات سابقة تبين أنه ال يوجد مشكلة ارتباط تام بين المتغيرات المستقلة، وأناه ال توجاد    

مشكلة االرتباط الداخلي بين المتغيارات المساتقلة، مماا سابق يمكان القاوج بامكانياة االنطا ق نحاو المرحلاة الثانياة 

ة ماان المتغياارات المسااتقلة )"عاادد األعضاااء بلجنااة وهااي اختبااار الفرضاايات، و لاا  بااالتعرف علااى أثاار مجموعاا

المراجعة، عدد الغير ماليين بلجنة المراجعة، عدد األعضاء بلجنة المراجعة، عدد األعضااء مجلاس اإلدارة، عادد 

األعضاء المستقلين بمجلس اإلدارة، عدد االجتماعات بمجلس اإلدارة"( على المتغير التاابع )أداء الشاركة(. وبهاذا 

قااوج بامكانيااة اسااتخدام نمااو ج االنحاادار المتعاادد لدراسااة أثاار المتغياارات المسااتقلة )عاادد األعضاااء بلجنااة يمكاان ال

المراجعة، عدد الغير ماليين بلجنة المراجعة، عدد األعضاء بلجنة المراجعة، عدد األعضااء مجلاس اإلدارة، عادد 

 على المتغير التابع )أداء الشركة(.  األعضاء المستقلين بمجلس اإلدارة، عدد االجتماعات بمجلس اإلدارة(
 b(Model Summary)( ملخص النموذج 2جدول رقم  

R R النمو ج
2 

Adjusted 

R
2 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin 

Watson 

1 .869
a

 .754 .591 .28612 1.607 

عاادد األعضاااء بلجنااة )عاادد األعضاااء بلجنااة المراجعااة، عاادد الغياار ماااليين بلجنااة المراجعااة، المتغيررر المسررتق  

المراجعااة، عاادد األعضاااء مجلااس اإلدارة، عاادد األعضاااء المسااتقلين بمجلااس اإلدارة، عاادد االجتماعااات بمجلااس 

 اإلدارة(

 )أداء الشركة( المتغير التابع

869.( أن قيمة معامل االرتباط بين المتغير المستقل والمتغير التابع )2يتبين من الجدوج رقم )     
a

 .) 

Rن ان قيمة معامل التحديد والمحددة بـ)كما يتبي
2

( والاذي يادج علاى أن المتغيارات المساتقلة تفسار 754.( بقيماة ) 

الاذي يأخاذ  (Adjusted)( من التغير الذي يطارأ علاى المتغيار التاابع وماا يؤكاد  لا  قيماة معامال 75.4بنسبة)%

.(، وعلياه فااان المتغياار 591قيمتااه) باالعتباار الزيااادة الحاصالة فااي درجاات الحريااة، وكماا هااو موضاح فقااد بلغات

(  من التغيرات الحاصلة في المتغير التابع والبااقي يعاز  إلاى عوامال أخار  59.1المستقل استطاا أن يفسر )%

كما تم استخدام اختبار المعنوية االجمالية لنمو ج االنحدار المتعدد. ويقدم الجدوج التاالي  لم تدخل في هذا النمو ج.

 الختبار معنوية نمو ج االنحدار. (ANOVA)تباين ( نتائج ال3رقم )

 ( نتائج تحلي  التباين3جدول رقم  

 مصدر التباين النمو ج
 مجموا

 المربعات

 درجة

الحر

 ية

 متوسط

 المربعات
F Sig 

1 

Regression 2.263 6 .337 34608 .021
b
 

Residual .737 9 .082   

    15 3.000 المجموا
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األعضاااء بلجنااة المراجعااة، عاادد الغياار ماااليين بلجنااة المراجعااة، عاادد األعضاااء بلجنااة )عاادد المتغيررر المسررتق  

 .المراجعة، عدد األعضاء المستقلين بمجلس اإلدارة، عدد االجتماعات بمجلس اإلدارة(

 )أداء الشركة( المتغير التابع

التفسيرية للنمو ج عن طريق إحصائي ( تحليل التباين والذي يهدف إلى التعرف على القوة 3يوضح الجدوج رقم )

(Fوتم صيارة فرضياته كاآلتيح .) 

 ح نمو ج االنحدار المتعدد رير معنوي "ال يوجد تأثير للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع"الفرضية الصفرية

 التابع" ح نمو ج االنحدار المتعدد معنوي "يوجد تأثير للمتغيرات المستقلة على المتغيرالفرضية البديلة

( بدرجاة 4.608( مقادرة باـ )F( فاناه يتضاح وجاود معنوياة عالياة االختباار)3ومن خ ج ما يبينه الجدوج رقم )   

( وبهاذا يكاون نماو ج α ≤ 0.05(أقال مان مساتو   الداللاة )=Sig 0.021( وبمساتو  الداللاة قادرة باـ )6حرياة)

المستقل)عدد األعضاء بلجنة المراجعة، عدد الغير مااليين بلجناة االنحدار م ئم لقياس الع قة السببية بين المتغير 

المراجعة، عدد األعضااء بلجناة المراجعاة، عادد األعضااء المساتقلين بمجلاس اإلدارة، عادد االجتماعاات بمجلاس 

اإلدارة( والمتغياار التااابع )أداء الشااركات( وماان هااذا المنطلااق يمكاان القااوج بعاادم قبااوج الفرضااية الصاافرية و قبااوج 

لفرضية البديلة والتاي تانص علاى أن "نماو ج االنحادار  معناوي" يوجاد تاأثير للمتغيارات المساتقلة علاى المتغيار ا

%(  75.4التابع" وعليه فانه يوجد تأثير للمتغير المستقل على المتغير التابع إ  فسار المتغيار المساتقل ماا مقاداره )

سااتقل يااؤثر علاى المتغياار التااابع والااذي يفتاار  أن يكااون مان المتغياار التااابع. وهكااذا يمكاان القاوج بااأن المتغياار الم

 معنويا، ويتم معرفة  ل  من خ ج اختبار معنوية معام ت معادلة االنحدار والتي تتضح من الجدوج التالي.

 (a coefficient( اختبار المعامالت 4جدول رقم  

 لمعلمة التقاطع "الحد الثابت "ح( فان اختبار اإلشارة يسعى الختبار الفرضية التالية 4من خ ج الجدوج رقم )

  قيمة الحد الثابت تساوي الصفر.الفرضية الصفرية:  

 قيمة الحد الثابت ال تساوي الصفر.الفرضية البديلة: 

 > α( أقل من مستو  الداللة )Sig=0.028( فان معلمة الحد الثابت)4من خ ج ما هو موضح في الجدوج رقم )

الصفرية وترفا الفرضية البديلة والتي تنص أن "قمة الحد الثابت تساوي الصفر ", ( ولهذا تقبل الفرضية 0.05

وعليه فان ظهور معلمة الميال معنوياة تعكاس أهمياة المتغيار المساتقل فاي النماو ج وإدخااج قيماة الحاد الثابات فاي 

 ( وفقا للنمو ج التاليح2.791معادلة االنحدار الذ  بلغت قيمته )

Y=B0+ B*X1+B*X2+B*X3+B*X4+B*X5+B*X6 

Yح أداء الشركة 

X1 ح عدد األعضاء بلجنة المراجعة 

X2 ح عدد األعضاء الغير ماليين بلجنة المراجعة 

X3ح عدد االجتماعات بلجنة المراجعة 

 X4 ح عدد األعضاء بمجلس اإلدارة 

5 X  ح عدد األعضاء المستقلين بمجلس اإلدارة 

X 6  ح عدد االجتماعات بمجلس اإلدارة 

B0 معامل المتغيراتح     

 اختبار الفرضيات: 3.11

الفرضية الرئيسية األولى " ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية للجنرة المراجعرة ومجلرس اإلدارة علرى األداء المرالي 

 للشركات"

 انبثقت عن هذه الفرضية فرضيات فرعية فيما يلي اختباراتهاح  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
 

Beta 

 

 

t 

 

 

Sig 

 B Std. Error 

 028. 2.617  1.066 2.79 الحد الثابت

 020. -2.812- -521.- 062. 174.- عدد األعضاء بلجنة المراجعة

 333. 1.023 232. 164. 168. عدد الغير ماليين بلجنة المراجعة

 157. 1.542 306. 110. 170. عدد االجتماعات بلجنة المراجعة

 115. -1.744.- -314.- 110. 192.- األعضاء بمجلس اإلدارةعدد 

 756. -320.- -075.- 109. -035.- عدد األعضاء المستقلين بمجلس اإلدارة

 012. -3.131- -559.- 113. -355.- عدد االجتماعات بمجلس اإلدارة
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 الفرضية الفرعية األولى:

 ة إحصائية لعدد األعضاء بلجنة المراجعة على األداء المالي للشركات "" ل يوجد أثر ذو دلل

ياة )-. 2.812( بلغات )t( أن قيمة )4يتضح من خ ج الجدوج رقم ) ( وهاي أقال مان 0.020( ، عناد مساتو  معنوة

ناه " ( , وعليه فانه يتم رفا الفرضية الصفرية وقبوج الفرضية البديلة والتاي تانص علاى أ0.05مستو  الداللة )

 B) (". كماا أن قيماة )يوجد أثر ذو دللة إحصائية لعدد األعضراء بلجنرة المراجعرة علرى األداء المرالي للشرركات 

( وهاي تشاير إلاى مقادار الزياادة المتحققاة فاي قيماة المتغيار التاابع -.174-معامل االنحدار رير المعياري( بلغت )

  (β تقل "عادد األعضااء بلجناة المراجعاة" بوحادة واحادة، أماااألداء الماالي للشاركات  نتيجاة فياادة المتغةيار المسا

 ( وهي تعزف النتيجة المتحصل عليها.-.521-()معامل االنحدار المعياري( فقد بلغت )

 الفرضية الفرعية الثانية:

 " ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية لعدد األعضاء الغير ماليين بلجنة المراجعة على األداء المالي للشركات ".

( أكبر مان 0.333( كما أن القيمة االحتمالية بلغت )1.1023( بلغت )t( أن قيمة )4يتضح من خ ج الجدوج رقم )

( ، وعليه فانه يتم قبوج الفرضية الصفرية ورفا الفرضية البديلة والتي تانص علاى أناه " 0.05مستو  الداللة )

 ".بلجنة المراجعة على األداء المالي للشركات ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية لعدد األعضاء الغير ماليين 

 الفرضية الفرعية الثالثة:

 " ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية لعدد الجتماعات بلجنة المراجعة على األداء المالي للشركات".

( أكبار 0.157( كماا أن القيماة االحتمالياة بلغات )1.542( بلغات )t( أن قيمة )4يتضح من خ ج الجدوج رقم )    

( , وعليه فانه يتم قبوج الفرضية الصفرية ورفا الفرضية البديلة والتي تنص على أنه 0.05من مستو  الداللة )

 ".ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية لعدد الجتماعات بلجنة المراجعة على األداء المالي للشركات " 

 الفرضية الفرعية الرابعة:

 " ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية لعدد األعضاء بمجلس اإلدارة على األداء المالي للشركات ".

( 0.115( كماا أن القيماة االحتمالياة بلغات  )-.1.744-( بلغات )t( أن قيماة )4يتضح من خا ج الجادوج رقام )    

قباوج الفرضاية الصافرية ورفاا الفرضاية البديلاة والتاي تانص  ( , وعليه فانه يتم0.05أكبر من مستو  الداللة )

 ".ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية لعدد األعضاء بمجلس اإلدارة على األداء المالي للشركات على أنه " 

 الفرضية الفرعية الخامسة:    

 المالي للشركات "." ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية لعدد األعضاء المستقلين بمجلس اإلدارة على األداء 

( أكبار 0.756( كما أن القيمة االحتمالياة بلغات  )-.320-( بلغت )t( أن قيمة )4يتضح من خ ج الجدوج رقم )    

( , وعليه فانه يتم قبوج الفرضية الصفرية ورفا الفرضية البديلة والتي تنص على أنه 0.05من مستو  الداللة )

 ".األعضاء المستقلين بمجلس اإلدارة على األداء المالي للشركات  ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية لعدد" 

 الفرضية الفرعية السادسة:

 " ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية لعدد الجتماعات بمجلس اإلدارة على األداء المالي للشركات".

( وهي 0.012لية بلغت ).( كما أن القيمة االحتما3.131-( بلغت )t( أن قيمة )4يتضح من خ ج الجدوج رقم )    

( ، وعليه فاناه ياتم رفاا الفرضاية الصافرية وقباوج الفرضاية البديلاة والتاي تانص 0.05أقل من مستو  الداللة )

". كماا أن يوجد أثر ذو دللة إحصائية لعدد الجتماعات بمجلرس اإلدارة علرى األداء المرالي للشرركات على أنه " 

( وهاي تشاير إلاى مقادار الزياادة المتحققاة فاي قيماة -. 355-ري( بلغات )معامل االنحادار ريار المعياا B) (قيمة )

( )معامال (βالمتغير التابع "ـأداء الشركة"   نتيجة فياادة المتغةيار المساتقل "عادد االجتماعاات" بوحادة واحادة، أماا

 ( وهي تعزف النتيجة المتحصل عليها.-.559-االنحدار المعياري( فقد بلغت )

" ل يوجررد أثررر ذو دللررة إحصررائية للجنررة المراجعررة د دعاام متوسااط للفرضااية الرئيسااية ممااا ساابق يتضااح وجااو   

، حياث تباين وجاود أثار  و داللاة إحصاائية )عادد األعضااء بلجناة ومجلس اإلدارة على األداء المرالي للشرركات"

داللاة إحصاائية المراجعة، عدد االجتماعات بمجلاس اإلدارة( علاى أداء الشاركات، بينماا تباين عادم وجاود أثار  و 

 لمتغير )عدد األعضاء الغير ماليين بلجنة المراجعة، عدد األعضاء بمجلس اإلدارة( على أداء الشركات.
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 نتائج الدراسة: 12

 يمكن تلخيص نتائج الدراسة فما يتعلق بلجنه المراجعةح

 يؤثر عدد أعضاء لجنة المراجعة على األداء المالي للشركات. -1

 ير ماليين بلجنة المراجعة على األداء المالي للشركات.ال يؤثر عدد األعضاء الغ -2

 ال يؤثر عدد االجتماعات بلجنة المراجعة على األداء المالي للشركات. -3

 كما يمكن تلخيص نتائج الدراسة فما يتعلق بمجلس االدارةح

 ال يؤثر عدد أعضاء مجلس اإلدارة على األداء المالي للشركات. -1

 المستقلين بمجلس اإلدارة على األداء المالي للشركات.ال يؤثر عدد األعضاء  -2

 يؤثر عدد اجتماعات مجلس اإلدارة على األداء المالي للشركات.   -3

 توصيات الدراسة: 13

بما أنه حسب نتائج الدراسة ال يوجد تاأثير لحجام مجلاس اإلدارة فمان األفضال أال يكاون جحام مجلاس اإلدارة  -1

 اإلدارة وفيادة فعاليته اإلشراقية والرقابية على المديرين.كبير من أجل تخفيا تكاليه مجلس 

ضرورة االهتمام بلجنة المراجعة لما لها من أهمياة فاي نظاام الرقاباة الداخلياة، و لا  مان خا ج إعاداد نظاام  -2

 فعاج لتقييم أداء لجنة المراجعة وأعضاءها.   

 المراجع:

ي تفعيل حوكماة الشاركات، )رساالة ماجساتير ريار (، مسؤولية هيئة مجلس اإلدارة ف2015إلياس، االشهب ) -

 منشورة، جامعة محمد خيضر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير(.

(، أثر خصائص مجلس اإلدارة ولجنة المراجعاة علاى األداء 2016برودي، مفروم؛ عبد اللطيه، مصطفي ) -

 .2، والعدد 9د المالي للشركة، مجلة الواحات للبحوب والدراسات، المجل

 (، حوكمة الشركات، الدار الجامعية، اإلسكندرية.2005حمادة، طارق عبد العاج ) -

(، أثاار خصااائص لجااان التاادقيق علااى اإلفصاااو عاان المساائولية االجتماعيااة 2018حمااود، تركااي راجااي ) -

دارياة، جامعاة للشركات المساهمة العامة االردنية، )رسالة ماجستير رير منشورة، كلية االقتصاد والعلاوم اإل

 اليرموأل، االردن(.

(، اتجااه مكاتاب المراجعاة فاي المملكاة العربياة 2007الجعفري، فوفية حامد؛ العنقري، حسام عبد المحسن ) -

، 21السعودية نحو توسع نطاق خدماتها المهنية، مجلة جامعاة الملا  عباد العزيازح االقتصااد واإلدارة، مجلاد 

 .2العدد 

(، "حوكماة الشاركات ودور مجلاس اإلدارة "، ورقااة بحثياة منشاورة عباار 2007دروياش، عادنان بان حياادر) -

 شبكة المعلومات عن طريق اتحاد المصارف العربية.

(، دور لجان المراجعة في حوكماة الشاركات وأثرهاا علاى جاودة القاوائم المالياة 2009سامي، مجدي محمد ) -

، 46جامعاة اإلساكندرية، المجلاد -ب العلمياةالمنشورة في بيئاة االعمااج المصارية، مجلاة كلياة التجاارة للبحاو

 .2العدد 

(، حوكمة الشركات ومعالجة الفسااد الماالي واإلداري، دراساة مقارناة، الادار 2006سليمان، محم مصطفي ) -

 الجامعية، مصر.

(، أثر خصائص مجلس اإلدارة ولجان التدقيق علاى جاودة 2017الشاهد، ريما محمود ؛ الكردي، امنة على ) -

ليل من البنوأل التجارية األردنية، المجلة األردنية للعلوم التطبيقية "سلسلة العلوم االنسانية"، المجلد األرباو د

 العشرون، العدد األوج.

(، حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية، ورقة بحثية ضمن المؤتمر 2008الشمري، عبد بن حامد ) -

 السورية. العلمي األوج، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، 

(، دور دوران أعضاء لجان المراجعة في تحقيق فعالياة لجناة المراجعاة 2018الشواربي، محمد عبد المنعم ) -

 .7، العدد 22، المجلد 5وأثر  ل  على أتعاب المراجعة الخارجية، جامعة عين شمس، كلية التجارة، المقالة 

(، أثار خصاائص مجلاس اإلدارة علاى فتارة 2017عبد المنعم، أسامة؛ أباو الهيجااء، محماد؛ العفياه، جمااج ) -

 .3، العدد23إصدار تقرير المدقق، المنار، المجلد 

(، أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات علاى أداء شاركات الخادمات المسااهمة 2013المناصير، عمر عيسى ) -

الجامعااة العامااة األردنيااة، )رسااالة ماجسااتير رياار منشااورة، عمااادة البحااث العلمااي والدراسااات العليااا فااي 

 الهاشمية(.
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(، الخاادمات االستشااارية وتأثيرهااا علااى التاازام المراجااع اللبيااي الخااارجي 2017عبااد الواحااد، حمياادة يااونس ) -

 بقواعد السلوأل المهني، )رسالة ماجستير رير منشورة، جامعة بنغافي، كلية االقتصاد(.

أثرهااا علااى جااودة التقااارير (، لجااان المراجعااة فااي ظاال حوكمااة الشااركات و2016عبااد هللا، إنتصااار حسااين ) -

 المالية، رسالة دكتوراه منشورة، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الرباط الوطني، السودان.

عطية، فاطمة نصر فرج، ع قة لجان المراجعة بالحد من ممارسات إدارة األرباو بالمصارف التجارية  -

 جامعة بنغافي، ليبيا. الليبية، رسالة ماجستير منشورة، كلية االقتصاد،

(، مراجعااة الحسااابات وتكنولوجيااا المعلومااات، الاادار 2003علااى، عبااد الوهاااب؛ شااحاته، شااحاته الساايد ) -

 الجامعية، اإلسكندرية.

الشااركات فااي سااوق الخرطااوم لااألوراق  (، دور لجااان المراجعااة فااي حوكمااة2017علااي، عماار وموسااي ) -

دراسة ميدانية، رسالة ماجستير رير منشورة، كلية الدراسات العليا والبحاث العلماي، جامعاة شاندي،  -المالية

 السودان.

(، تفسااير الع قااة بااين هيكاال الملكيااة وخصااائص مجلااس اإلدارة ولجنااة المراجعااة 2018محماد، أحمااد سااليم ) -

 الجزء الثاني. -مجلة الفكر المحاسبي، السنة الثانية والعشرون، العدد الثالث بشفافية واستمرارية األرباو،

( أثر خصاائص مجلاس االدارة علاى االداء المااليح دراساة تطبيقياة ماان علاى البناوأل 2021محمد، عبد هللا ) -

رق التجارية االردنية المدرجة في بورصة عمان، رساالة ماجساتير ريار منشاورة، كلياة االعمااج جامعاه الشا

 األوسط، عمان.

(، أثر خصائص مجلس اإلدارة على مستو  التحفح المحاسابي 2017محمد، ياسر؛ محمد، هاني؛ حية، رفق) -

 في القطاا المصرفي المصر ، مجلة الدراسات التجارية المعاصرة، العدد الخامس.

رسالة ماجساتير ريار  (، تحليل وتقييم األداء المالي لمؤسسة البتروج الكويتية،2011المطيري، مشغل جهز ) -

 منشورة، كلية االعماج، جامعة الشرق األوسط.      

(، تقياايم مااد  التاازام الشااركات األردنيااة المساااهمة بضااوابط تشااكيل لجااان 2010المااؤمني، محمااد عبااد هللا ) -

المراجعااة وحليااات عملهااا لتعزيااز حوكمااة الشااركات دراسااة ميدانيااة، مجلااة جامعااة دمشااق للعلااوم االقتصااادية 

 ، العدد األوج.26نونية، دمشق سوريا، المجلد، والقا

(، إطار مقترو لتحسين فعالية لجان المراجعة للحد من إدارة األرباو في التقارير 2012لبيب، ايمن عبده ) -

 المالية؛ دراسة تطبيقية، رسالة دكتوراه منشورة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية.     

(، دور مجلااس اإلدارة فااي حمايااة أقليااة المساااهمين فااي شااركة 2017د عبااد العاااطي )نصاار، حمااادة محماا -

 المساهمة، المجلة القانونية )مجلة متخصصة في الدراسات القانونية(. 
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