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 الملخص 

تتكون منها المساءلة. يدافع األكاديميون  المساءلة هي جوهر أي نقاش حول حوكمة الشركات على الرغم من عدم وجود عقيدة موحدة  
والسياسيون ورجال األعمال عن فئات مختلفة كأساس لهذه العقيدة. إلى حد ما يمكن تفسير هذا التنوع من خالل الصراع األبدي بين 

التقارير المالية ،  نظريات الوكالة وأصحاب المصلحة في قانون الشركات. يدرس هذا المقال جوانب مساءلة الشركات مثل الحسابات و 
واالمتثال لبعض مؤشرات الكفاءة ومصالح أصحاب المصلحة بما في ذلك القيم األخالقية ، وأدوارهم لمجموعات مختلفة من أصحاب 

   المصلحة.
 المقدمة 

الما قانون األوراق  المحلية والدولية ، مثل  القوانين والقوانين  الشركات األردني على عدد من  قانون حوكمة  لية األردني وقانون يعتمد 
ومبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لحوكمة الشركات، أسس وزراء منظمة التعاون االقتصادي والتنمية   1997الشركات لعام  

، وأصبح قانون منظمة التعاون 2004، ثم ُنقحت واستبدلت في عام    1999مبادئ في الميدان االقتصادي لحوكمة الشركات في عام  
دي ة في الميدان االقتصادي "معياًرا دولًيا" للبلدان النامية في جميع أنحاء العالم، عّرفت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاوالتنمي

حوكمة الشركات على أنها: "اإلجراءات والعمليات التي بموجبها يتم توجيه المنظمة والتحكم فيها. ويحدد هيكل حوكمة الشركات توزيع 
  - مثل مجلس اإلدارة والمديرين والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصلحة  -والمسؤوليات بين مختلف المشاركين في المنظمة الحقوق 

 ويضع قواعد وإجراءات اتخاذ القرار.

اق تمت الموافقة على قانون حوكمة الشركات األردنية للشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان من قبل مجلس مفوضي هيئة األور 
، ويخضع قانون حوكمة الشركات األردني هذا )المشار 2009ودخل حيز التنفيذ في بداية عام    2008يوليو    29المالية األردنية في  
 (. JCGCإليه فيما يلي باسم 

مثل إحدى لجان التدقيق هي حجر الزاوية في حوكمة الشركات ألنها تلعب دوًرا مهًما في تحسين جودة وموثوقية التقارير السنوية. تت
الطرق التي يحققون بها ذلك في حماية المراجعين الخارجيين والداخليين ، بدًءا من تعيينهم واستمراًرا بعد ذلك. تتحمل لجان التدقيق 
التدقيق  وفعالية  الخارجي  المدقق  استقاللية  التدقيق  لجنة  أن تضمن  المدققين واإلدارة. يجب  بين  أي تضارب  مناقشة وحل  مسؤولية 

اتصاالت مسائل التدقيق مع المكلفين بالحوكمة[ ، يتحمل المدققون   260رقم    ISAي. ذكر أيًضا أنه "وفًقا للمعايير الدولية للتدقيق ]الداخل 
الخارجيون مسؤولية إبالغ بعض األمور ، التي تم اكتشافها أثناء تدقيق البيانات المالية ، مع األشخاص المكلفين مع الحوكمة. وبالمثل 

رشادات التطبيقية الرسمية، الصادرة عن معهد المدققين الداخليين، تتطلب من المدققين الداخليين مشاركة المالحظات والتوصيات ، فإن اإل
 مع أولئك المكلفين بمسؤوليات الرقابة "، وعادة ما تكون هيئة حوكمة.
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 المشاكل قبل وضع قانون حوكمة الشركات األردني 

هناك انتقادات لمستوى اإلفصاح الصادر عن الشركات المدرجة في األردن ، واستخدام المدققين الداخليين غير على مر السنين ، كانت  
المؤهلين إلى جانب ضعف إجراءات الرقابة الداخلية ، وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة المهملين وغير األكفاء في بعض الحاالت ، كانت 

 اء مجلس اإلدارة والمدققون. هناك ادعاءات بممارسات سيئة قام بها أعض

في حين شهد العالم انهيارات مؤسسية تصدرت عناوين الصحف ، شهد األردن أيًضا نصيبه من فضائح الشركات ، مما خلق الحاجة  
، وهي واحدة من أكثر الفضائح شهرة في تاريخ األردن ، واجه    1989إلى تعزيز حوكمة الشركات. بعد إفالس بنك البتراء في عام  

دوالر أمريكي   3.35ردن أزمة مالية حادة ، مما أدى إلى مزيد من االنهيارات للشركات وانخفاض في سعر صرف الدينار األردني من  األ
، Magnesiaدوالر أمريكي. ومن األمثلة األخرى على الفضائح في الشركات الكبرى ، قضية شركة الفوسفات وقضية شركة    1.41إلى  

مليون دينار والتي تنطوي على إجراءات قانونية، وإعادة جدولة، وخطة تعويض لحماية موظفي   130بعد خسارة    المحالة إلى النائب العام
الشركة. كما ارتبطت ممارسات حوكمة الشركات السيئة بفضيحة أخرى، تورطت فيها أربعة بنوك أردنية ، تم فيها تقديم تسهيالت بماليين 

ل على الموافقات الالزمة في فضيحة شركة أخرى ، ضلت قروض بمليار دوالر أمريكي ُقدمت الدينارات األردنية لألفراد دون الحصو 
 لشركة تكنولوجيا معلومات. 

ت تؤدي المساءلة غير الكافية إلى إعاقة التزام الكيانات بالقوانين واللوائح ، مما يؤدي بالتالي إلى عدم كفاية اإلفصاح ونقص المعلوما
لكيانات األردنية ألفضل ممارسات حوكمة الشركات. إن امتثال الكيانات األردنية ألفضل ممارسات حوكمة الشفافة ، ويضعف امتثال ا

، قام محافظ البنك المركزي األردني بحل مجلس إدارة بنك رأس المال األردني. اكتشف   2009الشركات أمر مشكوك فيه. في يوليو  
 خالفات اإلدارية التي تتعارض مع أفضل ممارسات حوكمة الشركات.ضباط البنك المركزي األردني بعض سوء اإلدارة والم

يعتبر المدقق الطرف األكثر قدرة على تقييم ما إذا كانت الشركة تدار وفًقا لممارسات حوكمة الشركات الجيدة. أشارت ورقة عمل قدمها  
( ، حول دور المدققين في ضوء بيئة JACPAيين )( إلى المؤتمر العلمي الخامس لجمعية المحاسبين القانونيين األردن2003البشير )

حوكمة الشركات في األردن ، إلى أن التدقيق تلعب اللجان دوًرا حيوًيا في الحفاظ على سالمة نظام التقارير المالية حيث أن وظائفها  
اق عمليات التدقيق. يجب أن تضمن األساسية هي فحص تقارير المدققين ومدى توافقها مع معايير التدقيق الدولية ، ومراجعة شمولية نط

لجان التدقيق أيًضا استجابة اإلدارة العليا لمالحظات المدققين الخارجيين والداخليين ، وتسهيل عمل المدققين وإزالة أي عقبات تواجه  
 المدققين. 

سي في الحفاظ على سالمة نظام يتم تشكيل لجان التدقيق في األردن في الغالب لتلبية متطلبات وشروط القوانين وليس لدورها األسا
تأثير التقارير المالية. أظهرت األدبيات أن لجان المراجعة لم يكن لديها المتطلبات األساسية للقيام بمسؤولياتها بشكل فعال ، ولم يكن لها  

لمراجعين الخارجيين. المدققين.  كاٍف لتعزيز استقاللية المراجعين الخارجيين ، ولم تلعب دورها بشكل فعال في تعيين وعزل وتحديد أتعاب ا
( عدم  1هذه النتائج مدعومة بنتائج تقييم البنك الدولي لبيئة حوكمة الشركات في األردن، وعزت األدبيات هذه المشكالت أيًضا إلى )

التشريعات ، ) التدقيق ، و )2كفاية  الحد  3( عدم وجود متطلبات استقاللية أعضاء لجنة  التي تحدد  المتطلبات  األدنى من ( نقص 
 المؤهالت والخبرات المالية / المحاسبية التي يجب على عضو لجنة التدقيق. معلق.
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( إلى أن مزيًدا من اإلنصاف والتوازن في تحديد أتعاب التدقيق ، مع األخذ في االعتبار المسؤوليات الثقيلة التي 2003وأشار البشير )
التدقيق بسبب المراجعين المتحمسين ، ويضمن امتثال الشركة لقانون حوكمة يتطلبها المساهمون والمشرعون ، سيسهل زيادة فعالي ة 

 الشركات. ودعم المراجعين الخارجيين في التعبير عن آرائهم المستقلة حول جدوى الكيان على المدى الطويل. 

( ISA( المعايير الدولية للتدقيق )JACPA)  يلعب التدقيق دوًرا رئيسًيا في حوكمة الشركات. اعتمدت نقابة المحاسبين القانونيين األردنيين
، يكون المدقق الخارجي مسؤواًل عن تقييم ما إذا كانت الشركة مستمرة أم    570. بموجب المعيار الدولي للمراجعة رقم  1990في عام  

هذا اإلنذار المبكر مسألة    ال وإعطاء إنذار مبكر للجمهور. ومستخدمي تقرير التدقيق ، ألي انهيار وشيك للشركة. أثار عدم إعطاء مثل
فجوة توقعات التدقيق في األردن ، حيث يوجد تناقض بين ما ُينظر إلى المدققين على أنه فعله وما تعتقد مجموعة من مستخدمي البيانات 

 المالية أنه كان ينبغي عليهم القيام به. 

رجيين األردنيين ، وكشف أن األردن قد عانى أيًضا من مشكلة  قام باحثون بالتحقيق في تقييم افتراض االستمرارية من قبل المدققين الخا
 آراء المراجعة غير المؤهلة في التقارير السنوية للمدقق تليها إخفاقات وانهيارات مؤسسية غير متوقعة. توصلت الدراسة إلى هذه النتائج

لة. ومن األمثلة على الشركات المدرجة في األردن  جهة مساهمة فاش  32تقرير تدقيق تتعلق بـ    160من خالل إجراء دراسة تجريبية على  
؛ شركة  2001التي كانت لديها تقارير تدقيق نظيفة في األشهر الستة السابقة للتصفية، مصانع الحلوى والشوكوالتة األردنية ، في عام  

م. شركة   2003ستثمار المعدني  م. شركة اال  2003م. الشركة الصناعية لألدوية المتطورة عام    2003صناعة األلبسة األردنية عام  
 . 2001م. شركة الكوثر لالستثمار عام  2001عالء الدين الصناعية عام 

المقدم  في األردن ، يقوم المستثمرون بتحليل محتويات تقرير التدقيق أثناء تقييمهم لخيارات االستثمار البديلة بناًء ، جزئًيا ، على التأكيد
الخارجيين. تتأثر أسعار حصص السوق في األردن أيًضا بالبيانات المالية المدققة الصادرة. تعني أهمية رأي المدقق في  من المدققين  

( يجب أن  JACPAاألردن أن القوانين األردنية والهيئات التنظيمية لسوق رأس المال األردني والجمعية األردنية للمحاسبين القانونيين )
لخارجي. يجب أن تكون هذه االستقاللية في الواقع والمظهر ، من أجل ضمان أن المدققين يمكنهم التعبير تعزز استقاللية المدقق ا

 بوضوح ودون لبس عن آرائهم المستقلة.

ُتعزى اإلخفاقات في تقديم تحذير مناسب ، من خالل األدبيات األردنية ، إلى عدم استقاللية المدقق الخارجي، والذي تعرض للخطر 
( فترة عمل غير محدودة لشريك المراجعة ،  3( تقديم خدمات كبيرة غير متعلقة بالتدقيق ، ) 2عدم كفاية رسوم التدقيق ، )  (1بسبب )

( العالقة االجتماعية  6( عدم كفاية القوانين واللوائح ، )5( عدم وجود دعم من لجان التدقيق لكل من المدققين الخارجيين والداخليين ، ) 4)
 ( ضغط اإلدارة على المراجعين وضعف مساءلة الشركات. 7دققين ومجلس اإلدارة واإلدارة ، ) والشخصية بين الم

كما يجب على لجنة التدقيق التأكد من سالمة إجراءات الرقابة الداخلية في اكتشاف ومنع األخطاء واالحتيال والممارسات السيئة. لجان  
ليتهم. يمكن تحقيق دعم لجنة التدقيق للتدقيق الداخلي من خالل ترشيح المدققين  التدقيق مسؤولة عن دعم المدققين الداخليين وتعزيز فعا

مع   الداخليين ، وتقييم متطلبات وميزانية إدارة التدقيق الداخلي، والتأكد من أن المدققين الداخليين لديهم عالقة إبالغ مباشرة والتواصل
إدارة الشركة( ، عقد اجتماعات مع المدققين الداخليين دون حضور إدارة الشركة    لجنة التدقيق كهيئة مستقلة )باإلضافة إلى أي تقارير إلى

 ومن خالل مراجعة تقييم المدقق الخارجي لوظيفة التدقيق الداخلي. 
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( عن دور المدققين الخارجيين في األردن في تقييم وظيفة التدقيق الداخلي وفق المعيار الدولي للتدقيق 2010وشناق )تحرى ذنيبات  
(ISA رقم )وكشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المدققين الداخليين والمدققين الداخليين. تصورات المدققين 610 .

. وأوضحت الدراسة ذلك ، مشيرة إلى أن المدققين الداخليين في األردن ال يزالون  610الخارجيين فيما يتعلق بتطبيق المعيار الدولي رقم  
بعمل الداخليين يقومون  المدققين  استقاللية  أن  الدراسة  الحسابات. كما كشفت  أساسي على دقة  التركيز بشكل  تقليدية، مع  هم بطريقة 

ومناصبهم التنظيمية كانت من العوامل الحاسمة التي أثرت على اعتماد المدقق الخارجي على وظيفة التدقيق الداخلي في األردن وتقييمه 
 أن يقدم المدققون الداخليون تقاريرهم إلى لجنة المراجعة للحفاظ على استقالليتهم وفعاليتهم.لها. أوصت الدراسة بضرورة 

 الدراسات األردنية التجريبية ذات الصلة

يعرض هذا القسم األدبيات األردنية ذات الصلة حول حوكمة الشركات األردنية ووجود وتأثير فجوة توقع التدقيق على مهنة التدقيق في  
ما تركز على دور لجان التدقيق فيما يتعلق بالمراجعين الخارجيين والداخليين. يهدف هذا القسم إلى استكشاف العمل التجريبي األردن. ك

السابق فيما يتعلق ببيئة حوكمة الشركات في األردن. سيتم استخدام نتائج هذا االستكشاف ، في القسم التالي ، إلظهار كيف تساهم 
 فة حوكمة الشركات األردنية.الدراسة الحالية في معر 

دراسة تهدف إلى تطوير نظام لحوكمة الشركات في الشركات األردنية المساهمة وتعزيز استقاللية    (2008الحنيني ودهمش )أجرى  
الت مدققًا خارجيًا وإجراء عدد غير محدد من المقاب  120المدقق الخارجي، وقام كل من الحنيني ودهمش بتصميم استبيان وتوزيعه على  

وأشارت الدراسة إلى أن المدققين يعتقدون أن كاًل من أنظمة حوكمة الشركات الفعالة واللجان الفرعية )مثل لجنة التدقيق( المستمدة من 
مجلس اإلدارة تعزز بشكل إيجابي استقاللية المدقق الخارجي، وأوصت الدراسة بضرورة إبداء المدققين رأيهم في حوكمة الشركات من  

 ير المراجعة الخاصة بهم.خالل تقار 

أنه وفًقا للوائح والقوانين األردنية السارية، يتعين على جميع الشركات المساهمة العامة تشكيل لجان تدقيق.   (2006الصويطي )جادل  
لى سبيل ومع ذلك ، يجادل السويتي بأن مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق المنصوص عليها في تلك اللوائح والقوانين لم تكن كافية. ع 

المثال ، لم يطلبوا أي مؤهالت ألعضاء لجنة التدقيق ، مثل امتالك خبرة في اإلدارة المالية أو حاصل على شهادة في المحاسبة أو أي 
 مجاالت ذات صلة. 

استبياًنا استقصائًيا تم تقديمه للمديرين الماليين والمديرين   الصويتينموذًجا لدور لجان التدقيق في األردن صمم    (2006الصويتي )اقترح  
العامين وشركات التدقيق الخارجي ومديري التدقيق الداخلي ، ثم أجرى مقابالت شخصية مع بعض أولئك الذين شاركوا في دراسته. 

داء أدوارها بفعالية ، ولم يكن لها تأثير جوهري  وخلصت الدراسة إلى أن لجان التدقيق في ذلك الوقت لم يكن لديها المتطلبات األساسية أل
على استقاللية المدقق الخارجي. أوصت الدراسة بأن يكون جميع أعضاء لجنة التدقيق مستقلين واقترحت أن يكون بين أعضائها خبير 

 في الصناعة وخبير قانوني. 

جاالت التدقيق والمحاسبة والتمويل ، ليس فقط ألن اسم قد يجادل الباحث بأن جميع خبرات ومؤهالت لجنة التدقيق يجب أن تكون في م
قيق اللجنة هو `` لجنة التدقيق '' ووظيفتها الرئيسية هي ضمان نزاهة ودقة البيانات المالية. تقديم التقارير ، وذلك أيًضا ألن لجنة التد

ء أدوارهم بشكل صحيح. نصت منظمة التعاون لديها سلطة استشارة مستشارين قانونيين خارجيين أو خبراء في أي مسألة تتعلق بأدا
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جميع التسهيالت التي تحتاجها ألداء واجباتها ، بما   التدقيقاالقتصادي والتنمية على أن كل شركة "يجب أن تضع تحت تصرف لجنة 
 في ذلك سلطة طلب مساعدة الخبراء عند الحاجة". 

ردن والعوامل التي تؤثر على فاعلية لجان التدقيق. في دراسته ، تم باستكشاف فعالية لجان التدقيق في األ  (2006عبد اللطيف )قام  
توزيع استبيان على المراجعين الخارجيين. وخلصت الدراسة إلى أن لجان المراجعة في األردن كانت فعالة إلى حد ما ، وأنها قامت بشكل 

وكشفت الدراسة أن هذه اللوائح غير كافية وأوصت بتعزيز هامشي بوظائفها على النحو المنصوص عليه في اللوائح األردنية ذات الصلة.  
  استقاللية لجنة التدقيق عن إدارة الشركة من أجل تعزيز دورها في اإلشراف على عمليات إعداد التقارير المالية ودورها في ترشيح وإقالة 

 وتحديد أتعاب المدقق الخارجي. 

تثمرين والمراجعين ، موضًحا أن المستثمرين األفراد في األردن غير مهتمين االختالف في األولويات بين المس  (2007عبيدات )أوضح  
باالستثمار طويل األجل ، بل يهتمون أكثر بجني األرباح في أسرع وقت ممكن من خالل المضاربة في البورصة. ركز المدققون على  

خدمين المهتمين على آخر ، وهذا هو أساس استقاللية  الحيادية ، وهو ما يعني تقديم معلومات لم يتم إعدادها لتفضيل طرف من المست
المدقق. لضمان الحياد ، يجب على لجان التدقيق تعزيز استقاللية المدقق الخارجي ، حتى في مواجهة ضغوط اإلدارة. في األردن ،  

ستقاللية المدقق ويسلط الضوء  كان ضغط اإلدارة إلصدار آراء نظيفة يمثل مشكلة كبيرة للمراجعين الخارجيين. يضعف هذا الضغط من ا
 على ضرورة اعتماد أنظمة حوكمة فعالة للشركات. 

قامت الباحثة بتصميم (،  2001هاجر )تم التحقيق في فجوة توقعات التدقيق ومسؤوليات المدققين، من وجهة نظر المستثمرين، من قبل  
استبانة للمستثمرين من المؤسسات   28وقت جمع البيانات و  استبانة على مستثمرين أفراد كانوا متواجدين في بورصة عمان    72وتوزيع  

)شركات الوساطة(. وجدت الدراسة أن التصورات حول عدم كفاية اإلفصاح ، وعدم كفاية استقاللية المدققين، واألداء غير المالئم من  
 قبل المدققين ، ساهمت جميعها في توسيع فجوة توقعات التدقيق.

الف الوحيد في التصورات بين المستثمرين األفراد والمستثمرين المؤسسيين ، فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة في كما كشفت الدراسة أن االخت
وجود فجوة التوقعات ، يتعلق بمستوى اإلفصاح. ووجدت الدراسة أن المستثمرين األفراد اعتقدوا ، في ذلك الوقت ، أن مستويات اإلفصاح 

إلى جانب المالحظات المصاحبة في التقرير السنوي ، كانت كافية وتوفر المعلومات ذات الصلة التخاذ  في المراجعة والتقارير المالية ،  
القرار. اعتقد المستثمرون المؤسسيون أن مستوى اإلفصاح غير كاٍف. التفسير المحتمل لهذه المشكلة هو أن المستثمرين المؤسسيين 

 ريس المزيد من الوقت والمهارة لتحليل التقارير والمالحظات.يوظفون محللين ماليين مؤهلين ومتطورين يمكنهم تك

 أهداف البحث

الهدف األساسي من هذا البحث هو تحسين فهم كيفية تأثير تطبيق قانون حوكمة الشركات األردني ، من حيث عالقته بالتدقيق ، على  
توقعات التدقيق. تهدف التجربة التي أجريت خالل هذه الموثوقية المتصورة لرأي تدقيق مستقل ومدى مساهمة المدونة في تضييق فجوة  

الدراسة إلى اختبار العالقات المتداخلة بين عناصر نظام حوكمة الشركات )أي استقاللية المدقق الخارجي ، وفعالية المدقق الداخلي ،  
 المستثمرين المؤسسيين. واإلفصاح والشفافية ، والمساءلة( من حيث تأثيرها على مهنة التدقيق في األردن ، من منظور
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 اإلطار النظري 

يقدم هذا القسم تعريفات للمصطلحات األساسية المستخدمة في هذه األطروحة. التعريف التشغيلي هو "مواصفات كيفية تحديد وقياس 
ث، حيثما ينطبق ذلك المتغير في البحث". بما أن التعريفات الواردة في هذا القسم تشير إلى معنى المصطلحات المستخدمة في هذا البح

، فإن هذه الدراسة تعتمد تعريفات من قانون حوكمة الشركات األردني ، المعايير الدولية للتدقيق )وهي المعايير السارية في األردن( ،  
وحة و /  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وغيرها من الموارد التي توفر تعريفات شاملة تساعد الباحث في تحقيق أهداف هذه األطر 

 أو في بناء التعريفات الخاصة في البحث.

الشركات األردني ) المعتمد والصادر عن مجلس مفوضي هيئة   (:JCGCقانون حوكمة  الشركات األردني  قانون حوكمة  إلى  يشير 
التنفيذ اعتباًرا من األول للشركات المدرجة في بورصة عمان. والتي دخلت حيز    2008يوليو    29( في  JSCاألوراق المالية األردنية )

التعريفات ، ومجلس إدارة الشركة 2009من يناير   التالي:  ، تحتوي قانون حوكمة الشركات األردني على خمسة فصول على النحو 
 المساهمة ، واجتماعات الجمعية العمومية ، وحقوق المساهمين ، واإلفصاح والشفافية. 

ط والعوامل األخرى التي تؤثر على قدرة المدقق على اتخاذ قرارات تدقيق غير متحيزة أو  "التحرر من تلك الضغو   استقاللية المدققين:
 يمكن توقعها بشكل معقول لتقديمها". 

أعضاء على األقل ، يتم إنشاؤها من قبل ومن بين   3لجان المراجعة هي لجان فرعية منبثقة عن مجلس اإلدارة من    لجان المراجعة:
ثل مسؤولياتها الرئيسية في مراجعة البيانات المالية السنوية وإعداد التقارير قبل عرضها على مجلس اإلدارة. أعضاء مجلس إدارة شركة تتم

حماية وظيفة التدقيق الداخلي وترشيح ومراجعة نتائج المدققين الخارجيين ، باإلضافة إلى دورهم كجهات اتصال بين المدققين الداخليين 
 لتنفيذية ومجلس اإلدارة.والمدققين الخارجيين واإلدارة ا

تشير فعالية التدقيق الداخلي إلى مدى تحقيق أهداف ووظائف التدقيق الداخلي المحددة بشكل صحيح ، وعدم    فعالية التدقيق الداخلي:
الداخلي المعينة   التدقيق  المدقق الداخلي. ومن األمثلة على وظائف  حماية تحيزها ، وخلوها من ضغوط اإلدارة التي قد تضر بأداء 

 األصول من الخسارة والسرقة، وتقديم تأكيدات معقولة بأن المعلومات المالية والتشغيلية دقيقة وموثوقة، وضمان امتثال الكيان للقوانين
 واللوائح. 

مستخدمي يشير إلى جودة وموثوقية المعلومات، سواء كانت مالية أو غير مالية ، التي تقدمها الشركة للمساهمين و   اإلفصاح والشفافية:
(، ولغرض هذا البحث، تشير إلى بنود اإلفصاح والشفافية كما هو مذكور في الفصل  2011التقارير المالية )غرفة التجارة الدولية ،  

 الخامس من قانون حوكمة الشركات األردني.

ل اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة تشير إلى قدرة المساهمين وأصحاب المصلحة على عقد الهيئة اإلدارية للشركة ، مث  مساءلة الشركات:
 والمدققين الخارجيين ، والمساءلة والمساءلة أمام القوانين واللوائح ولوائح الشركة ، على أساس سلطتهم ومسؤولياتهم.
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مسجلة    ينص افتراض االستمرارية على أن البيانات المالية للمنشأة يجب أن تعكس أن قيمة أصولها ومطلوباتها  افتراض االستمرارية:
على أساس أن المنشأة ستكون قادرة على تحقيق أصولها وتسوية ديونها ومطلوباتها عندما تستحق في سياق التشغيل العادي في المستقبل 

 المنظور ما لم يكن هناك دليل على عكس ذلك. 

ققين وما يعتقد المستخدمون أنه يجب على  تشير فجوة توقع المراجعة إلى التصورات المختلفة بين األداء الفعلي للمد  فجوة توقع التدقيق:
 المدققين القيام به وتحقيقه كمدققين. 

المستثمر المؤسسي هو فرد يعمل في قسم االستثمار في منظمة تتداول األوراق المالية ألغراض االستثمار   المستثمرون المؤسسيون:
ك ، أو صندوق التحوط ، أو صندوق التقاعد ، أو صندوق نيابة عن أعضاء المنظمة. األمثلة الشائعة هي شركة التأمين ، أو البن

 االستثمار المشترك ، أو السمسرة ، أو أي مجموعة أخرى لديها قدر كبير من النقد أو األصول لالستثمار. 

التدقيق: الداخلية أو    موثوقية تقرير  إلى حاالت هامة من ضعف الضوابط  التدقيق بوضوح  فيه تقرير  الذي يشير  المدى  إلى  يشير 
األخطاء المحاسبية أو التحيزات أو اإلغفاالت ؛ والمخاوف المتعلقة بتطبيق افتراض االستمرارية. يمكن االعتماد على هذه التقارير من  

 اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.  قبل المستثمرين المؤسسيين ، مما يمكنهم من

: "عضو مجلس اإلدارة غير المرتبط بالشركة أو بأي من إدارتها التنفيذية العليا أو الشركات التابعة لها عضو مستقل في مجلس اإلدارة
فعة هذا العضو ، سواء أو مراجعيها الخارجيين بأي مصالح أو عالقات مالية غير مساهمتهم في الشركة التي قد ُيشتبه في أنها تجلب من

كانت مالية أو معنوية أو قد تؤثر على قراراته أو تؤدي إلى استغالل منصبه في الشركة ". وال ينبغي أن يكون العضو موظًفا حديًثا في  
 الشركة أو مورديها ألن هذه العالقات قد تسبب تضارًبا في المصالح. 

 لمحة عامة عن حوكمة الشركات في األردن 

الفصل تطبيق حوكمة الشركات ويقدم لمحة عامة عن مهنة التدقيق في األردن. يستكشف الفصل اإلطار النظري لحوكمة يتناول هذا  
الشركات وأهمية اعتماد قواعد حوكمة الشركات إلصالح أسواق رأس المال وتفويض الشركات المدرجة في البورصة بتزويد المساهمين 

الكاف لتعريفات حوكمة وأصحاب المصلحة اآلخرين باإلفصاح  الفصل مراجعة  إلى ذلك ، يقدم هذا  الشفافة. باإلضافة  ي والمعلومات 
الشركات ؛ كما تركز على تطوير أدوار لجان المراجعة من أجل تعزيز استقاللية وفعالية المدققين الخارجيين والداخليين. في الختام ،  

 الشركات ومهنة التدقيق في األردن. يناقش هذا الفصل نظرية الوكالة ويقدم فهًما لطبيعة حوكمة 

 حوكمة الشركات ونظرية الوكالة •

إلى نظرية  الشركات تستند  الشركات. أن معظم األبحاث حول حوكمة  الوكالة في دراسات حوكمة  نظرًيا ، تم استخدام إطار نظرية 
رة عليها. هذا الفصل يؤدي إلى مشاكل في  الوكالة. ينشأ االهتمام األساسي لحوكمة الشركات من الفصل بين ملكية الكيانات والسيط

 الوكالة. 

عندما بدأ عصر الشركات المساهمة ذات المسؤولية المحدودة ألول مرة ، فقد بشر بتوسع كبير في االستثمار والملكية في الشركات من 
كات. في ظل النظام الجديد للملكية ،  قبل عامة الناس ، ولكنه أدى أيًضا إلى تغيير جوهري في الطريقة التي يتم بها السيطرة على الشر 
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اليومية على الشركة للمديرين ، ويفصلون بشكل أساسي ملكية الشركة عن سيطرتها ويؤدي إلى   يفوض المساهمون عموًما السيطرة 
 الظاهرة الشائنة المعروفة باسم "مشكلة الوكالة". 

حاالت التي ال يكون فيها المالك مديرين. هذا ألن النظرية تفترض إن تضارب المصالح موجود حتًما بين اإلدارة وأصحاب األعمال في ال
أن نموذًجا لرجل )مدير( يخدم نفسه ، فردًيا ، وانتهازًيا بطبيعته ، يفضل تعظيم وظائف المنفعة الخاصة به على حساب المالكين. نتيجة 

أهداف اإلدارة وأهداف المساهمين. ُينظر إلى الحوكمة الفعالة  لذلك ، تم بناء النظرية على افتراض أن هناك دائًما تباين في األهداف بين  
ات للشركات على أنها أداة فعالة في الحد من مشاكل الوكالة ألنها "تعزز الحوار المفتوح والتواصل بينما تؤدي الحوكمة غير الفعالة للشرك

 إلى نشوء صراعات وانعدام الشفافية".

ركات بناًء على نظرية الوكالة على النحو التالي: ينتخب المساهمون مجلس إدارة يجتمع عدة  تم وصف العالقة بين مكونات حوكمة الش
مرات كل عام ؛ مجلس اإلدارة مسؤول عن تعيين إدارة الشركة ، بما في ذلك تعيين رئيس تنفيذي لقيادة المديرين ؛ كوكالء للمساهمين 

ي الشركة ؛ يتم تعيين مدققين خارجيين مستقلين لتزويد المساهمين بضمانات ، يتحمل مجلس اإلدارة وإدارة الشركة مسؤولية التحكم ف
ارجيين بشأن جودة البيانات المالية التي تعدها إدارة الشركة ، ولكن في الممارسة العملية ، تعتمد قيمة هذا التأكيد على إدراك المدققين الخ

من أجل حماية مصالح المالكين ، يتم تعيين لجنة تدقيق لضمان الحفاظ أن مسؤوليتهم تجاه مالكي الشركة وليس تجاه إدارة الشركة.  
قب على عالقة مناسبة بين المدققين الخارجيين وإدارة الشركة. يمكن لوظيفة التدقيق الداخلي المستقلة التي يتم تمويلها بشكل كاٍف أن ترا

اطر ، وبهذه الطريقة توفر مزيًدا من التأكيد لمجلس اإلدارة ، عبر المزيد من الضوابط الداخلية وااللتزام بالسياسات وملفات تعريف المخ
 لجنة التدقيق. 

 نظرية الوكالة ومهنة المراجعة  •

كانت الحاجة إلى مدققين مستقلين ، وفًقا لذلك ، نتيجة مباشرة للفصل بين ملكية الشركة وإدارتها الذي نشأ في أعقاب تشكيل أسواق رأس 
ورة الصناعية في القرن الثامن عشر. خلق الفصل بين الملكية واإلدارة فرًصا لإلدارة الستخدام سلطتها بطرق المال التي نمت لتغذية الث

ال تخدم مصالح المالكين الفضلى ، وبالتالي خلق حاجة لطرف مستقل لتزويد المالكين بتأكيدات فيما يتعلق بتقارير اإلدارة. في إطار 
لين عن مراقبة ومراقبة جودة التقارير المالية ، وبالتالي فهم جزء من نظام حوكمة الشركات. يلعب نظرية الوكالة ، يكون المدققون مسؤو 

المدققون دوًرا هاًما في حوكمة الشركات في مساعدة المساهمين على مراقبة إدارة الشركة والتحكم فيها. في إطار دورهم في مراقبة جودة 
دققون تأكيدات موضوعية بأن البيانات والتقارير المالية تقدم بشكل عادل جميع الحقائق الهامة ،  التقارير المالية والتحكم فيها ، يقدم الم

همية وبالتالي إضفاء المصداقية على اإلفصاحات في التقارير المالية لإلدارة ، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين في شفافية الشركة. نظًرا أل
 ن إجراءات تعزيز استقاللية وموضوعية ومهنية المدققين في معظم قوانين وإرشادات الحوكمة.دور المدققين المستقلين ، فقد تم تضمي
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 تعريف حوكمة الشركات  •

سلطت األضواء على مناقشات قضايا حوكمة الشركات بسبب فضائح الشركات الكبرى في جميع أنحاء العالم. قضايا مثل مشاكل نظرية 
المساهمين في الكيانات ، والتواطؤ المشترك بين شركة تدقيق الشركات ، وضعف الرقابة الداخلية ، وضعف الوكالة وكيفية ضمان حقوق  

نظام المساءلة والتقييم غير الكافي للمخاطر هي أمثلة لبعض المحفزات التي ساهمت في الشركات وأثارت الدعوة إلصالح سوق رأس 
( إلى أنه ال 2005سات لحوكمة الشركات. أشار بليسيس وماكونفيل وباجاريك )المال ووضع واعتماد مبادئ توجيهية ألفضل الممار 

 يوجد إجماع على تعريف محدد لحوكمة الشركات على الرغم من أن العديد من األكاديميين والعلماء حاولوا وضع تعريف شامل.

ت لها قاسم مشترك وهو: المساءلة ، واإلفصاح ، وفًقا لباحثين، فإن مفهوم حوكمة الشركات له العديد من التعريفات. معظم التعريفا 
والشفافية ، وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة على حد سواء ، وتنظيم أدوار ومسؤوليات مجلس اإلدارة وإدارة الشركة ،  

 وتعزيز الفعالية. وأداء المدققين الخارجيين والداخليين للتأكد من سالمة ودقة نظام التقارير المالية. 

 أهمية حوكمة الشركات •

انهيار الشركات له عواقب سلبية على المجتمع ألن الشركات هي مصدر رزق العديد من المجتمعات. أثرت حوكمة الشركات على  
االقتصادات ومجموعة واسعة من جوانب البيئة االجتماعية. الشركات هي بنوك وشركات تأمين ومصانع إلى جانب العديد من األنواع 

ي تعمل في ظل نظام القطاع الخاص. تولد الشركات الوظائف والدخل وتدمج رأس المال مع العمالة والمواد الخام والخبرة  األخرى الت
اإلدارية إلنتاج السلع والخدمات. كما تزود الشركات خزانة الدولة باإليرادات والضرائب. لذلك ، يجب على الدول والدول في جميع أنحاء 

فيما يتعلق بم القطاع العالم ،  للحفاظ على سالمة  القرارات وتنفيذ اإلجراءات  اتخاذ  المتعلقة بالضمان االجتماعي ،  العامة  سؤولياتها 
الخاص. ومن ثم ، فإن الهيئات الرقابية واإلشرافية لسوق رأس المال تصدر قواعد حوكمة الشركات الخاصة بها ألفضل الممارسات ، 

 ة لها ماليًا وسياسيًا وحتى أخالقيًا.كما أنها تراقب امتثال الشركات المساهم

 مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لحوكمة الشركات •

كما ذكرنا سابًقا ، يستند قانون حوكمة الشركات األردني للشركات المدرجة إلى مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية غير الملزمة 
. وقد تم تعديل هذه القواعد واستبدالها في عام  1999عاون االقتصادي والتنمية في عام  لحوكمة الشركات التي أقرها وزراء منظمة الت

، وإن ظلت غير ملزمة ، فقد أثبتت مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية كفاءتها وفعاليتها إلى الحد الذي حتى أن البلدان    2004
 غير األعضاء قد اعتمدت هذه المبادئ ونفذتها. 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الخاصة بحوكمة الشركات إلى تزويد البلدان ، سواء في منظمة التعاون االقتصادي   تهدف مبادئ
الشركات  الجيدة لحوكمة  التوجيهية والممارسات  بالمبادئ  التعاون االقتصادي والتنمية ،  أو الدول غير األعضاء في منظمة  والتنمية 

حقيق هذه األهداف. "المبادئ هي صك حي يقدم معايير غير ملزمة وممارسات جيدة باإلضافة إلى  المقدمة من أجل المساعدة في ت
إرشادات بشأن التنفيذ ، والتي يمكن تكييفها مع الظروف المحددة لكل بلد ومناطق". تعاونت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مع 

سات حوكمة الشركات ، في الواقع ، استخدم صندوق النقد الدولي حوكمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تعزيز أفضل ممار 
 الشركات في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية كمعيار لمراقبة أعضائه. 
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 ترد أدناه مبادئ حوكمة الشركات الستة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية:

 الشركات".: "ضمان األساس إلطار فعال لحوكمة المبدأ األول .1
 : "حقوق المساهمين ووظائف الملكية الرئيسية"المبدأ الثاني .2
 : "المعاملة العادلة للمساهمين". المبدأ الثالث .3
 : "دور أصحاب المصلحة في حوكمة الشركات" المبدأ الرابع .4
 : "اإلفصاح والشفافية".المبدأ الخامس .5
 : "مسؤوليات مجلس اإلدارة"المبدأ السادس .6
 ت في األردنتقييم حوكمة الشركا •

من قبل البنك الدولي واللجنة المشتركة لصندوق النقد الدولي. يشار إلى    2004تم إجراء تقييم هام لحوكمة الشركات في األردن في عام  
قابل تلك هذه المبادرة المشتركة باسم )تقارير عن مراعاة المعايير والقواعد(، وقامت بقياس تقييم البلدان النامية لقواعد حوكمة الشركات م

ة التي طورتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يوفر البرنامج الذي تم إجراؤه أداة تشخيصية لتقييم نقاط القوة والقصور في إطار حوكم
اق المالية  الشركات األردنية. تم إصدار تقييم برنامج تقارير التقيد بالمعايير والقواعد لحوكمة الشركات األردنية للنشر من قبل هيئة األور 

 . وكانت نتائج تقارير تقارير االلتزام بالمعايير الرئيسية: 2005األردنية في عام 

 معايير اإلفصاح )ملحوظة إلى حد كبير(. .1
 معايير المحاسبة والمراجعة )ملحوظة(. .2
 هيئة رقابة مستقلة للتدقيق )مراقب جزئًيا(.  .3
 التوزيع العادل وفي الوقت المناسب )لوحظ إلى حد كبير(. .4

 الخاتمة

جوهر حكومة الشركات هو بالتأكيد المساءلة. يواصل المحامون واالقتصاديون وعلماء السياسة هذا النقاش. ومع ذلك ، فإن نقطة انطالق 
المساءلة هي مواجهة خيالية لنظريات أصحاب المصلحة والمساهمين. يتفق معظم المنظرين على أن المساهمين يجب أن يكون لهم 

 في الحوكمة من أصحاب المصلحة اآلخرين.  دور أكثر أهمية

 

 

 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 أربعون  العدد

 م  2022 –  شباط –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

429 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 المصادر والمراجع

Abbott, L. J., Park, Y., & Parker, S. (2000). The effects of audit committee activity and independence on corporate fraud. 

Managerial Finance, 26(11), 55–68.doi:10.1108/03074350010766990 

Abdel-Al, T. (2007). Corporate governance: Public, Private and Banking sectors (2nd edition). Egypt-Cairo: Aldar 

Aljame'ya. 

Abdullatif, M. (2007). Audit Committees' Responsibilities and Their Relevance to the Corporate Governance Process: 

Perceptions from Auditors in Jordan. University of Jordan Dirasat: Administrative Sciences, 34(2). 363-384. 

Abu-Nassar, M., Al-Thnaibat, A., (2005). Importance of Disclosure Requirements Issued by Securities Exchange 

Commission, and their Adequacy for Serving Users of Financial Statements. University of Jordan. Dirasat: Administrative 

Sciences. 32(1), 115-141 

Abu-Tapanjeh, A., M. (2009). Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD 

principles. Critical Perspectives on Accounting 20(2009). 556–567. 

Al-Basheer, M. (2003). Corporate governance and the role of auditors. Working paper presented at the 5th scientific 

conference of Jordanian Association of Certified Public Accountants held in Jordan. Amman during 24 - 25 September 2003. 

Retrieved from http://aldaralarabia.net/2009-06-01-15-52-11/15-2009-07-27-07-07 50/94-2009-09-09-09-49-49.html 

Al-Hanini, A., Dahmash N. (2008). Developing a System for Corporate Governance in Jordanian Stock Corporations to 

Reinforce the Independence of the Auditor. An-Najah University Journal for Research, 22(5), 1481-1518 

Al-khabash, A. A., & Al-Thuneibat, A. A. (2009). Earnings management practices from the perspective of external and 

internal auditors: Evidence from Jordan. Managerial Auditing Journal, 24, 58–80. 

Al-Khadash, H., & Al-Sartawi, M. A. (2010). The Capability of Sarbanes-Oxley Act in Enhancing the Independence of the 

Jordanian Certified Public Accountant and its Impact on Reducing the Audit Expectation Gap - An Empirical Investigation 

from the Perspectives of Auditors and Institutional Investors. Jordan Journal of Business Administration, 6(3), 294-316 

Al-Tamimi, H. (2006). Introduction to the Auditing: (3th ed.). Dar Wael Publishing- Amman Jordan.  

ASE (2011). Amman Stock Exchange "ASE", Privatization in Jordan: Why is Privatization a need in Jordan? Retrieved at 

September 2011 from: http://www.ase.com.jo/en/privatizationjordan 

ASE: Broker Members (2012). Amman Stock Exchange (ASE). Last visit on January 2012. Broker Members webpage. 

Available at: http://www.ase.com.jo/en/contact-information 

Asfoor, M. (2003). The effects of the social and economic factors on the work of the external auditor under the domination 

of the establishments. Working paper presented at the 5th scientific conference of Jordanian Association of Certified Public 

Accountants held in Jordan. Amman during 24 - 25 September 2003.  

Dahmash, N., (1989). Auditing Profession in Jordan. The journal of Arabic certified accountants, (44), 21-25. 

Malkawi, B, (2008). Building of a Corporate Governance System in Jordan: A Critique of the Current Framework. The 

journal of business law (UK). 6, 488-507. 

Abdullatif, M. (2006). The Effectiveness of Audit Committees in Jordanian Public Shareholding Companies and Potential 

Characteristics Affecting It: Perceptions from Auditors in Jordan, Dirasat: Administrative Sciences, 33(2), 450-467. 

Hajir, I., (2001). Expectations gap and the responsibilities of auditors: Jordanian Investors' perspective, Unpublished Master 

thesis, Jordanian university, Amman-Jordan. 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 أربعون  العدد

 م  2022 –  شباط –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

430 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

Swaiti, M. (2006). A Proposed Model for the Role of Audit Committees in the Jordanian Public Shareholding Companies, 

and Their Influence on the Effectiveness and Independence of External Audit. Unpublished Ph.D. Thesis, Amman Arab 

University – Jordan 

 

Abstract : 

Accountability is at the core of any discussion of corporate governance although there is no unified doctrine that makes up 

accountability. Academics, politicians, and businessmen advocate various classes as the basis for this doctrine. To some 

extent this diversity can be explained by the eternal conflict between agency theories and stakeholders in corporate law. This 

article examines aspects of corporate accountability such as accounts and financial reporting, compliance with certain 

indicators of efficiency and stakeholder interests including ethical values, and their roles for different stakeholder groups. 
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