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ملخص
هدفت الدراسة اىل التعرف علىدور جلان املراجعة يف احلد من ممارسة الشركات املسامهة إلدارة األرابح واشتملت عينة الدراسة على
) شركة موزعة على القطاعات املختلفة ومت توزيع استبانة على احملاسبني واملراجعني الداخليني واخلارجيني يف الشركات عينة82( عدد
 توصلت الدراسة اىل عدد من. مت حت لي يياتات الدراسة ابستخدا عدد من األسالي احاصاايية يرر اختبار الفرييات،الدراسة
النتائج منها أن جلان املراجعة يف الشركات املسامهة املدرجة يف سوق اخلرطو لألوراق املالية تساهم يف احلد من ممارستها إلدارة األرابح من
وخرجت الدراسة مبجموعة من التوصيات. واملراجعة اخلارجية واإلشراف والرقاية على التقارير املالية،خالل تفعي آلية املراجعة الداخلية
 واليت متارس إدارة األرابح من قب اجلهات،أمههافر إجراءات رقايية على الشركات املسامهة املدرجة يف سوق اخلرطو لألوراق املالية
.الرقايية ذات الالة

. الشركات المساهمة، إدارة األرباح، الحوكمة،لجنة المراجعة:الكلمات المفتاحية
Abstract
The study aimed at identifying the role of Auditing committees in Reducing practice of Shareholding
companies the profitsmanage. The sample of the study included(26) companies distributed According to the
different sectors. A questionnaire was distributed to the internal Accountants and external Auditors in the
sample of companies. The study data were analyzed using a number of methods To test hypotheses. The
study reached a number of results that the audits committees in the Shareholding companies Listed on the
Khartoum Stock Exchange contributing to reducing their practice of profit management by activating the
internal audit mechanism, the external auditing, supervision and control of financial reports.
The study came out with a set of recommendations, the most important of which is the imposition of
regulatory procedures on the Shareholders companies listed on the Khartoum Stock Exchange, which
practice profit management by the relevant regulatory authorities.
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مق ّدمة
شهد العامل مؤخراً تطورات ملحوظة وترريات يف كثري من اجملاحات والعلو ومنها علم احملاسبة واملراجعة واليت فريت حتدايت كبرية على
إدارات منظمات األعمال إلجياد أنظمة رقايية ويوايط حماسبية وإدارية قوية نتيجة أزمة الثقة اليت عافت مبهنة احملاسبة واملراجعة يف
السنوات األخرية من العقد املايي مث أزمة شركة ( )WorldComو عمالقة الطاقة شركة ( )Enronوشركة ( )ArthurAnderson

للمحاسبة واملراجعة ،وتعود أسباب هذه األزمة اىل جمموعة من العوام لع أمهها جلوء اإلدارة اىل يعض اإلجراءات والسياسات احملاسبية
سعياً منهاإىل إصداث حتسني صوري ( غري صقيقي) يف رحبيتها  ،وذلك من خالل احاستفادة من البداي املتاصة يف السياسات احملاسبية

املستخدمة عند إعداد التقاريراملالية مبا خيد أهداف اإلدارة فيما اصطلح عليه حماسبياً إبدارة األرابح،واسهم ذلك يف ظهور يعض
املاطلحات واملفاهيم املرتبطة يضبط األداء ،واملمارسات احملاسبية (،الرصيلي،)8772،ونتيجة لذلك فقد مت تشكي جلنة ()Treadway
يف الوحاايت املتحدة احامريكية واليت أصدرت تقريرها يف العا  7820خباوص التقارير املالية احاصتيالية
(  ،) FraudulentFinancialReportingوالذي ميكن اعتباره يداية الترري يف البيئة النظامية اليت تعم فيها املنشآت والدراسات اليت
أثرت فيها ،صيث ويع هذا التقرير العديد من التوصيات للحد من الرش يف التقارير املالية وحتسني الرقاية يف املنشآت (،كانه.)8772،
ومن املفاهيم اليت ظهرت مؤخراً مفهو جلنة املراجعة ،والذي صظي ابهتما العديد من املنظمات املهنية واهليئات التشريعية ،واهليئات
املنظمة لسوق املال يف العديد من الدول ،كما شارك العديد من الباصثني يف الفكر احملاسيب يتطوير هذا املفهو ملا له من دور مهم يف زايدة
ماداقية القوايم املالية ،ومساندة اإلدارة العليا للقيا مبهامها يكفاءة وفعالية ،ويعترب مفهو جلنة املراجعة أصد اآلليات احاساسية لتنفيذ
صوكمة الشركات وتعزيزها .وهتدف هذه الدراسة الىالتعرف على دور جلان املراجعة ابعتبارها آلية من آليات تطبيق احلوكمة يف احلد من
ممارسة الشركات املسامهة ألسالي إدارة األرابح وذلك ابلتطبيق على عينةمن الشركات املسامهة املدرجة يف سوق اخلرطو لألوراق املالية.

مشكلة الدراسة

تتطلع األطراف ذات الالة يف الشركات اىل يرورة توافر آليات رقايية ماليمة هبدف احملافظة على صقوقهم ،ويمان خلو التقارير املالية
من التحريفات اجلوهرية ،وتعزيز الثقة يف األداء ،صيث تقو يعض الشركات مبمارسة إدارة األرابح مسترلة تعدد األسالي للممارسات
احملاسبية واليت تنتج عن تعدد السياسات احملاسبية األمر الذي يفر على جلان املراجعة أن تلع دوراً رييساً يف تلبية متطلبات أصحاب
املالحة ،وابلتايل فإن مشكلة الدراسة ميكن صياغتها يف التساؤل الرييسي التايل " :ما هو دور جلان املراجعة كآلية للحوكمة يف احلد من
ممارسة الشركات املسامهة إلدارة األرابح؟ ".ويتفرع من التساؤل الرييسي التساؤحات التالية:
 -7ما هي املها واملسؤوليات اليت متارسها جلان املراجعة لتفعي آلية املراجعة الداخلية يف الشركة للحد من ممارستها إلدارة األرابح؟.
 -8ما هي املها وا ملسؤوليات اليت متارسها جلان املراجعة لتفعي آلية املراجعة اخلارجية يف الشركة للحد من ممارستها إلدارة األرابح؟.
 -3ما هي املها واملسؤوليات اليت متارسها جلان املراجعة لتفعي الرقاية على التقارير املالية والرقاية الداخليةيف الشركةللحد من ممارستها
إلدارة األرابح؟.

أمهية الدراسة:

تعترب هذه الدراسة امتداداً للدراسات السايقة يف احاهتما يتفعي جلان املراجعة كأصد آليات احلوكمة يف ييئة األعمال .وتنبع أمهية الدراسة
العلمية من خالل مواكبة التطورات يف الفكر احملاسيب لتطبيق آليات صوكمة الشركات ملا هلا من أثر يف إرساء مبدأ الشفافية واملساءلة
واحملافظة على صقوق املسامهني وأصحاب املالحة ،ويمان جودة التقارير املالية ،كما تكتس الدراسة أمهيتها العملية من خالل
احاهتما املتزايد قب اجلهات الرمسية وغري الرمسية ابحلد من ممارسة الشركات إلدارة األرابح ،والوقوف ميدانياً على فعالية جلان املراجعة يف
الشركات املسامهة السودانية اليت تتداول أسهمها يف سوق اخلرطو لألوراق املالية يف احلد من ممارسة الشركات إلدارة األرابح.
أهداف الدراسة
هتدف الدراسة اىل حتقيق اآليت:
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 -7التعرف على العالقة يني ممارسة جلان املراجعةملهامها اخلاصةيتفعي آليةاملراجعة الداخلية ويني احلد من ممارسة الشركات إلدارة األرابح.
 -8دراسة العالقة يني ممارسة جلان املراجعة ملهامها اخلاصةيتفعي آليةاملراجعة اخلارجية ويني احلد من ممارسة الشركات إلدارة األرابح.
 -3التعرف على العالقة يني ممارسة جلان املراجعة ألنشطتها اخلاصةابإلشراف والرقاية على التقارير املالية ،ويني احلد من ممارسة الشركات
إلدارة األرابح.

فرضيات الدراسة:
يناءً على مشكلة الدراسة وأهدافها فإن الفريية الرييسية للدراسة ميكن صياغتها على النحو التايل:
توجد عالقة ذات دحالة اصاايية يني ممارسة جلان املراجعة ألنشطتها اخلاصة ابملراجعة الداخلية واخلارجية والرقاية على التقارير املالية ،ويني
احلد من ممارسة الشركات إلدارة األرابح .ويتفرع منها الفرييات التالية:
 -7توجد عالقة ذات دحالة اصاايية يني ممارسة جلان املراجعة ألنشطتهايف جماحاملراجعة الداخلية ،ويني احلد من ممارسة الشركات إلدارة
األرابح.
 -8توجد عالقة ذات دحالة اصاايية يني ممارسة جلان املراجعةألنشطتهااخلاصةابحارتقاء جبودةاملراجعة اخلارجية ،وتفعي املساءلة املهنية
للمراجع ويني احلد من ممارسة الشركات إلدارة األرابح.
 -3توجد عالقة ذات دحالة اصاايية يني ممارسة جلان املراجعة ألنشطتها يف جمال اإلشراف والرقاية على التقارير املالية  ،ويني احلد من
ممارسة الشركات إلدارة األرابح.

منهجية الدراسة

اتساقاً مع أهداف الدراسة وفريياهتا قا الباصث ابتباع املنهج الوصفي التحليلي()Analytical Descriptive Approachالقايم
على املسح امليد اين ابحاعتماد على الكت والدورايت والتقارير واملقاحات واستخدا الشبكة الدولية للمعلومات ( االنرتنت) والدراسات
السابقة يف اجلانب النظري ،كما قام الباحث إبعداد استبانة للتعرف على دور جلان املراجعة كآلية للحوكمة يف احلد من ممارسة الشركات
إلدارة األرابح  ،واستخد الباصث يرتامج احلز احاصاايية يف العلو احاجتماعية والذى يعرف اختااراً يربتامج  SPSSيف حتلي يياتات
الدراسة امليدانية.

حدود الدراسة:

 -7احلدود املكانية :الشركات املدرجة يسوق اخلرطو لألوراق املالية.
 -8احلدود الزمانية  :مت إجراء الدراسة يف الفرتة من يناير  8772صتىمايو . 8772
 -3احلدود البشرية :عينة من احملاسبني واملراجعني الداخليني واملدراء املاليينفي الشركااتملدرجة يف سوق اخلرطو لألوراق املالية.

متغريات الدراسة:

 -1املتغريات املستقلة:
أ -تفعي آلية املراجعة الداخلية.
ب -تفعي آلية املراجعة اخلارجية.
ج -تفعي آلية الرقاية واإلشراف على التقارير املالية.
 -2املتغري التابع :احلد من ممارسة الشركات املسامهة إلدارة األرابح.
اثنياً  :اإلطار النظري للدراسة

 -1مفهوم جلان املراجعة وأمهيتها وأهدافها:
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أ -مفهوم جلان املراجعة:
يعترب مفهو جلان املراجعة من املفاهيم احلديثة اليت حتظى ابهتما العديد من الدول ،كما توصي العديد من املنظمات املهنية يتكوينها نظراً
للدور الذي تقو يه يف مراقبة عملية إعداد التقارير املالية واإلفااح حلملة األسهم والتأكد من ماداقيتها ،وكذلك دعم استقاللية عملية
املراجعة ،األمر الذي صدا ابلعديد من الدول اىل إصدار تشريعات ملزمة لتكوين جلان املراجعة.مت تعريف جلنة املراجعة أبهنا" جلنة منبثقة
من جملس إدارة الشركة وعضويتها قاصرة فقط على األعضاء غري التنفيذيني الذين لديهم خربة يف جمال احملاسبة واملراجعة ،وتكون مسؤولة
عن اإلشراف على عملية إعداد القوايم امل الية ،ومراجعة املباد والسياسات احملاسبية ،ومراجعة وظيفيت املراجعة الداخلية واخلارجية ،ومدى
احالتزا يقواعد صوكمة الشركات (.سليمان .) 8772 ،كما مت تعريفها أبهنا "عدد من األشخاص املختارين من يني أعضاء جملس إدارة
الشركة تكون مسؤولة عن احلفاظ على استقاللية امل راجع اخلارجي عن اإلدارة ،وتتكون من سمسة اىل سبعة أعضاء من أعضاء جملس
اإلدارة من غري التنفيذيني" ( .) Arens,et.al,2010مما سبق خيلص الباصث اىل أن مجيع تعريفات جلنة املراجعة تشرتك يف العناصر
التالية:
 منح الثقة ملستخدمي البياتات املالية ،وخلق انطباع لديهم أبن مراقبة أنشطة الشركة تتم على مستوى جملس اإلدارة من خالل جلنةاملراجعة.
 يمان نزاهة البياتات املالية املنشورة ،وشفافية اإلفااح عن املعلومات اليت هتم األطراف املختلفة ذات العالقة. التأكد من أن العمليات املالية وتارفات األشخاص تتوافق مع األنظمة والقوانني املطبقة. التكام يني أنشطة املراجعة والتأكيدات الداخلية واخلارجية ونظم الرقاية املتبعة.ب -أمهية جلان املراجعة:
إن أمهية جلان املراجعة تتجلى من خالل املنافع املتوقعة منها ابلنسبة لألطراف ذات العالقة مث جملس اإلدارة واملراجع الداخلي واخلارجي
وأيضاً األطراف اخلارجية على النحو التايل ( :سليمان)8772،

 -ابلنسبة جمللس اإلدارة :جلنة املراجعة تساعد أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني يف تنفيذ مهامهم ومسؤولياهتم خاصة فيما يتعلق ابحملاسبة

واملراجعة.
 ابلنسبة للمراجع اخلارجي :تلع جلنة املراجعة دوراً كبرياً يف تدعي م استقاللية املراجع اخلارجي ،من صيث تعيينه وحتديد أتعايه ،وصاملشاك اليت تنشأ يينه ويني إدارة الشركة.
 ابلنسبة للمراجعة الداخلية :تقو جلنة املراجعة ابختيار رييس أو مدير قسم املراجعة الداخلية ،وتوفري املوارد الالزمة للقسم ،وصاملشكالت اليت تنشأ يني املراجعة الداخلية وإدارة الشركة.
 ابلنسبة لألطراف اخلارجية :يؤدي إنشاء جلنة للمراجعة اىل زايدة الشفافية واحاعتمادية يف املعلومات والتقارير احملاسبية اليت تادرهاالشركة.

ج  -أهداف جلان املراجعة:

تتمث أهداف جلان املراجعة فيما يلي (:أمحد)8777،
 دعم ماداقية القوايم املالية السنوية اليت يتم مراجعتها لضمان اإلفااح والشمولية هلذه القوايم. توفري قناة اتاال فعالة يني اإلدارة واملراجع اخلارجي ،ويني اإلدارة واألعضاء اخلارجيني( غري التنفيذيني) يف جملس اإلدارة ،وتدعيماستقالل املراجعني الداخليني ،وزايدة فعالية املراجعة اخلارجية.
 زايدة احاعتماد والشفافية يف املعامالت والتقارير احملاسبية اليت تادرها الشركات لألطراف اخلارجية. العم على توفري التناسق يف املعلومات املتوفرة ألعضاء جملس اإلدارة. التأكد من التزا الشركة ابملمارسات القانونية السليمة لألعمال ومسايرة مجيع مع امالهتا ألخالقيات مزاولة األعمال.جملة دراسات متقدمة يف املالية واحملاسبةISSN 2018/2602-7151اجمللد )04( :العدد)2021(/)01( :
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ويرى الباصث أن أهداف جلنة املراجعة تضمن صد أدىن لرقاية األداء املايل واإلداري يف الشركات ،مما يعزز من ثقة أصحاب املالحة يف
األداء املايل من صيث الشفافية يف التقارير املالية اليت تعدها هذه الشركات.

 -3إدارة األرابح:

أ -مفهوم إدارة األرابح:
إن تعدد الطرق والسياسات احملاسبية املتعارف عليها ااتح ملعدي القوايم املالية صرية احاختيار يني هذه السياسات يف املعاجلات احملاسبية،
ومبا يتناس مع رغبات اإلدارة يف إظهار رقم الريح الذي حيقق مااحلها .ومت تعريف إدارة األرابح أبهنا " العملية اليت أتخذ يداي مقاودة
داخ نطاق املباد املقبولة قبوحاً عاماً للوصول اىل املستوى املرغوب من األرابح اليت حيا التقرير عنها ،وذلك يرر احلاول على
يعض املكاس اخلاصة ابإلدارة .)pan,k,2006 ( ".كما عرفها (  )Belkaoui,2004أبهنا " اختيار مدروس ألسالي حماسبية
مع ينة هبدف يمان حتقيق مستوى األرابح املطلوب وحتقيق يعض املكاس اخلاصة" مما سبق خيلص الباصث اىل إن إدارة األرابح تعين
إصداث حتريفات متعمدة يف قيم األرابح هبدف إظهار صقيقة مرايرة للواقع ،أو لتريري مدلوحات الكشوفات املالية ،أو لتوجيه متخذ القرار
حاختاذ قرارات حمسوية يشك مسبق.
ب -أنواع إدارة األرابح :
تانف إدارة األرابح اىل عدة أنواع تبعاً لشرعيتها واجتاهها ومن صيث مدى أتثريها على التدفقات النقدية ونية اإلدارة من وراء ممارستها،

فمن صيث شرعيتها تنقسم اىل إدارة األرابح الشرعية وهي اليت تكون وفق ما تسمح يه املباد احملاسبية من صيث احاختيار يني البداي
والتقديرات احملاسبية وتكون أيضاً موافقة لألنظمة والقوانني.والنوع الثاين إدارة األرابح الرري شرعية وهي اليت ختالف وتنتهك املبادي

احملاسبية أو القوانني للوصول اىل أهداف اإلدارة ،ويانف هذا النوع من إدارة األرابح غشاً .أما من صيث اجتاهها فتانف إدارة األرابح
اىل إدارة أرابح منخفضة وهتدف ياورة أساسية اىل ختفيض الدخ  ،وإدارة أرابح مرتفعة وهتدف اىل زايدة الدخ  (.رمية:)8772،

ج  -أهداف إدارة األرابح:

هتدف الشركات من خالل إدارة أرابصها كإجراء متعمد اىل حتقيق العديد من األهداف ،وهذا اإلجراء املتعمد هو ما تسمح يه املعايري
واملباد احملاسبية ،ومبا يتوافق مع الظروف احمليطة ابلشركة وتتمث إدارة األرابح يف اآليت ( مجعة وآخرون:)8773،
 ختفيض التكاليف السياسية. تلبية متطلبات احلكومة املتمثلة يف الضروطات على الشركات. تكاليف احلاول على األ موال ،وتتمث يف تلبية متطلبات وشرو اتفاقيات الديون ،والقيود على سداد األرابح. تعظيم إمجايل احاجور واحلوافز واملكافآت يف األج القاري. زايدة األمان الوظيفي لإلدارة.د -أساليب إدارة األرابح
تنتهج اإلدارة أسالي عدة إلدارة األرابح يناءً على النماذج الشايعة حاستخدا إدارة األرابح وهي:)Thomas,2004 (:
 -تنظيف القوايم املالية :ويتم اتباع هذا احاسلوب يسب احاعتقاد أبن املستثمرين سوف يتساحمون مع الشركة إذا اعلنت أرابصاً سيئة يف

سنة (  )BigBathيف صال إذا ما تبعها حتسن فعلي يف السنوات الالصقة.

 إعادة شراء األسهم  :ابلرغم من أن عملية شراء أسهم اخلزينة حا تؤثر على األرابح لكنها تؤثر على صاة السهم من الريح. التالع ابلدفاتر :تستخد الشركات يشك عا عدداً من األسالي للتالع أبرقا صساابهتا ،وذلك لتحقيق موازنة مستهدفة ،أويمان معدل معني من املكافآت ومن هذه األسالي تعجي اإليرادات عن طريق صجز مبلغ معني يوصفه مبيعات عندما يكون تقدمي
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اخلدمات ميتد ألكثر من سنة ،أو استخدا طريقة (  ،)ChannelSettingصيث ترس املاانع شحنات كبرية اىل املوزعني يف هناية الريع
األخ ري من السنة ويتم تقييدها يف خانة املبيعات مع أهنا ليست مبيعات فعلية .وكذلك أتجي املاروفات ووجود إيرادات أو ماروفات
ومهية ،والارف خارج املوازنة السنوية.
 الرهان الكبري على املستقب  :ومن الوساي املستخدمة يف هذه التقنية شطأرابح الشركة اململوكة يف األرابح املوصدة للشركة.

تكاليف البحث والتطوير اجلارية للشركة اململوكة ،ودمج

 جتن مشاك الشركات التايعة :صيث تستخد وساي عدة للتخلص من الشركات التايعة مث ييع الشركة التايعة ويتم تسجي ريح أوخسارة البيع يف قايمة الدخ للفرتة احلالية ،وأيضاً حتوي الشركة التايع ة اىل شركة مستقلة ،حبيث يتم توزيع صاص الشركة التايعة على
املسامهني احلاليني ،أو أن يتم تبادهلا معهم.
 التريري يف السياسات احملاسبية :مث تطبيق معيار حماسيب جديد ،أو تريري قواعد احاعرتاف ابإليرادات واملاروفات املستلمة أو املدفوعةمقدماً.
 -3عالقة جلان املراجعة ابحلد من ممارسات إدارة األرابح:

تقو جلنان املراجعة ابلعديد من األنشطة اليت تسهم يف احلد من ممارسة الشركات إلدارة األرابح واليت تتعلق ابملها اخلاصة يتفعي أليات
املراجعة الداخلية واخلارجية والرقاية على التقارير املالية ،وميكن إيرادها كما يلي (:رمية:)8772،
أ -مها جلنة املراجعة يف تفعي املراجعة الداخلية :تلع جلنة املراجعة دوراً مهماً يف زايدة فاعلية املراجعة الداخلية ،صيث تعم على
حتسينها وتطويرها ،كما أن وظيفة املراجعة الداخلية تعترب من أهم أجزاء نظا الرقاية الداخلية املطبق يف الشركة .وتشري يعض الدراسات اىل
أن تعيني املراجعني الداخليني وعزهلم وحتديد مكافآهتم يقع يمن سلطة جلنة املراجعة ،كما أن تقاريرهم توجه اليها ،ويذلك فإن جلنة
املراجعة تقو ابلعديد من املها فيما يتعلق يوظيفة املراجعة الداخلية ومن أمهها ما يلي( :دصدوح.)8772،
 فحص وتقييم فاعلية املراجعة الداخلية كجزء من نظا الرقاية الداخلية. متايعة اللوايح والنظم املتعلقة مبها املراجعة الداخلية. فحص اسرتاتيجية أداء املراجعة الداخلية وخطتها السنوية واملوافقة عليها. دعم استقاللية املراجعني الداخليني من خالل تعيينهم وعزهلم ،والتأكد من أن إدارة املراجعة الداخلية هلا املوارد البشرية الكافية ملباشرةعملها.
 فحص املستوى املهين للمراجعني الداخليني ومدى كفاءهتم يف تنفيذ مهامهم.ب -مها جلنة املراجعة يف تفعي املراجعة اخلارجية :يعترب املراجع اخلارجي وكيالً عن املسامهني يف مراجعة القوايم املالية اليت أعدهتا اإلدارة،
واملطلوب منه إيداء رأيه الفين فيها ،ويتطل منه ذلك احالتزا يقواعد السلوك املهين والتخطيط ألعمال املراجعة للحاول على أتكيد
معقول أبن البياتات املالية خالية من األخطاء اجلوهرية ،ومن مها جلنة املراجعة دعم وتعزيز فاعلية واستقاللية املراجع اخلارجي .مما يكون

له األثر اإلجيايب يف زايدة ثقة املسامهني واألطراف ذات العالقة ابلقوايم املالية ( ،املومين .) 8778,وتقو جلنة املراجعة صيال ذلك ابملها
التالية ( :علي  ،شحاته.)8770،
 ترشيح وتعيني املراجع اخلارجي وحتديد أتعايه ،وإعداد خطاب التكليف الاادر له. مساعدة املراجع اخلارجي يف أداء مهامه واحملافظة على استقالليته. العم على ص املشكالت والنزاعات اليت تنشأ يني املراجع اخلارجي واإلدارة مما يؤدي اىل حتسني جودة وفاعلية عملية املراجعة. التنسيق يني املراجع الداخلي واخلارجي. -متايعة نتايج الفحص الذي يقو يه املراجع اخلارجي ،ودراسة وتقييم مالصظاته ،واستال تقرير املراجعة ودراسة التوصيات الواردة يه.
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مسؤولية جملس اإلدارة جتاه التقارير املالية أن يتوفر لديه

قدرة من املعرفة واخلربة اب ألمور احملاسبية واملالية ،لذلك تزايد احاعتماد على جلنة املراجعة يف إيفاء الثقة على القوايم املالية من خالل توفر
اخلربة لدى جلنة املراجعة خباوص طبيعة نشا الشركة والاناعة اليت تنتمي اليها ،وكذلك اخلربة القانونية من خالل اإلملا واإلصاطة
ابلقوانني املرتبطة ينشا الشركة ،وأخرياً اخلربة املالية واحملاسبية للجنة املراجعة (.علي ،شحاته )8770،مما سبق خيلص الباصث إحا أن جلنة
املراجعة تساهم يف يبط جودة التقارير من خالل:
 وجود عدد كاف من أعضاء جلنة املراجعة ابلشركة. توفري موارد كافية للجنة املراجعة ،ومبا يتناس مع صجم الشركة. توافر احاستقالل واخلربة لدى أعضاء جلنة املراجعة. -أن يكون عدد أعضاء جلنة املراجعة فردي حلسم مسألة التاويت داخلها.

اثلثاً :الدراسات السابقة

 -1الدراسات العربية:

أ -دراسة ( يافر ،)8770 ،يعنوان" دور جلان املراجعة يف تفعيل اإلجراءات احلاكمة يف الشركات املسامهة ابململكة العربية
السعودية -دراسة ميدانية"  .هدفت الدراسة اىل التعرف على الدور الذي تقو يه جلان املراجعة لتفعي اإلجراءات احلاكمة يف الشركات
املسامهة السعودية من خالل القوايم املالية ونظم الرقاية الداخلية ،واملراجع اخلارجي والداخلي وإدارة املخاطر ،ولتحقيق ذلك مت استقااء
مجيع األطراف ذوي العالقة يف الشركات املسامهة وهم أعضاء جملس اإلدارة ،جلنة املراجعة ،املدراء التنفيذين ،املدراء املاليني واملراجعني
اخلارجيني والداخليني .وخلات الدراسة اىل وجود دور للجان املراجعة يف تفعي اإلجراءات احلاكمة يف الشركات املسامهة السعودية من
خالل اإلشراف والرقاية على نظا الرقاية الداخلية مما يساعد يف محاية أصول الشركة وصقوق املسامهني واملستثمرين ،كما أنه حا يوجد دور
للجان املراجعة يف تفعي اإلجراءات احلاكمة من خالل اإلشراف والرقاية على القوايم املالية واملراجع اخلارجي والداخلي .وأوصت الدراسة
يتفعي اإلجراءات احلاكمة يف الشركات املسامهة السعودية من خالل احاهتما يدور جلان املراجعة اإلشرايف والرقايب ،والعم على الريط يني
اهليئات واملنظمات ذات العالقة لضمان عد تعار املااحل يينهم.
ب -دراسة ( الاوص ،)8778،يعنوان" مدى فاعلية دور جلان املراجعة يف دعم آليات التدقيق الداخلي واخلارجي -دراسة تطبيقية
على البنوك العاملة يف فلسطني " .هدفت هذه الدراسة اىل التعرف على مدى فاعلية جلان املراجعة يف دعم آليات التدقيق الداخلي
واخلارجي يف البنوك العاملة يف فلسطني من وجهة نظر املدققني الداخليني ،ومدققي احلساابت اخلارجيني ،ومفتشي سلطة النقد على تلك
البنوك .ومن أهم النتايج اليت توصلت اليها الدراسة أنه يتوفر يشك عا يف أعضاء جلان املراجعة اخلاايص الالزمة ملمارسة دورها يفاعلية
يف دعم التدقيق الداخلي واخلارجي مع وجود التزا اىل صد ما يتطبيق املها واملسؤوليات احملددة صس اللوايح والتعليمات ،ابإليافة اىل
وجود آليات عم معينة تقو هبا جلان املراجعة يف البنوك أثناء تنفيذ مهامها .وأوصت الدراسة يضرورة حتديد مفاهيم احاستقاللية ،وعلى
سلط النقد الفلسطينية أن تضع شروطاً وايحة وحمددة لالستقاللية وما ينطوي عليها من متطلبات ،وأيضاَ أن يتضمن ميثاق جلنة املراجعة
املها والاالصيات حبيث يكون مادر قوة وسلطة ألعضاء اللجنة ملمارسة دورها يفعالية.
ج -دراسة ( السرطاوي وآخرون ،)8773،يعنوان " أثر جلان التدقيق يف الشركات املساهم العامة األردنية على احلد من إدارة
األرابح  -دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية ما قبل األزمة املالية العاملية" .هدفت الدراسة اىل حتديد مدى تطبيق الشركات
املسامهة العامة األردنية لتعليمات احلاكمية املؤسسية اخلاصة يلجان التدقيق والواردة يناوص القوانني والتشريعات األردنية ،وحتديد مدى
قدرة جلان التدقي ق يف احلد من قيا الشركات املسامهة العامة األردنية يف إدارة أرابصها ،ولتحقيق هذه األهداف قا الباصثون يدراسة وحتلي
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القوانني والتشريعات األردنية ذات العالقة لتحديد أهم خاايص جلان التدقيق الواردة فيها ودراسة أثرها على إدارة األرابح يف ( )07شركة
صناعية مسامه ة عامة مدرجة يبورصة عمان خالل الستة سنوات السايقة لألزمة املالية العاملية ( .)8772 -8777ولتحقيق ذلك
استخد الباصثون مجلة من األسالي احاصاايية املاليمة .وتوصلت الدراسةاىل أن الشركات املسامهة العامة الاناعية تلتز يتطبيق
تعليمات احلاكمية املؤسسية اخلاصة خبا ايص جلان التدقيق كما وردت ابلتشريعات األردنية ،كما أن صجم عينة التدقيق واخلربة املالية
ألعضايها وعدد مرات اجتماعاهتم حا تؤثر يف احلد من إدارة األرابح ،وأن استقاللية أعضاء جلنة التدقيق تؤثر يف احلد من إدارة األرابح.
وأوصى الباصثون يضرورة إعادة النظر يف التشريعات والقوانني األردنية اخلاصة خباايص جلان التدقيق وذلك يتضمينها شروطاً إيافية لزايدة

فعاليتها يف احلد من إدارة األرابح.

د -دراسة (كانة ،)8772،يعنوان" دور جلان املراجعة يف احلد من ممارسة إدارة األرابح يف ضوء حوكمة الشركات – دراسة تطبيقية
على الشركات املسامهة املسجلة يف السوق املالية السعودية" .هدفت هذه الدراسة اىل قياس دور جلان املراجعة يف احلد من ممارسات
إدارة األرابح ابلتطبيق على الشركات املسامهة السعودية ،صيث قامت الدراسة ابختبار يعض العوام املؤثرة يف تقييد تلك الشركات عن
ممارسة إدارة األرابح  ،وخلات ا لدراسة اىل أن الشركات املسامهة السعودية متارس إدارة األرابح من خالل ممارسة احاستحقاق احاختياري
يشك موج  ،كما أن هناك أثر اجيايب حلجم واستقاللية وعدد مرات اجتماع جملس اإلدارة على احلد من ممارسات إدارة األرابح ،كما حا
يوجد أي أتثري لعدد مرات اجتماع جلنة امل راجعة وصجمها واستقاللية أعضايها يف احلد من ممارسات إدارة األرابح ،وخرجت الدراسة
يعدد من التوصيات أيرزها يرورة فر عقوابت على إدارات الشركات اليت يثبت ممارستها إلدارة األرابح لتضلي مستخدمي التقارير
املالية على أن تكون هذه العقوابت متناسبة مع صجم األيرار اليت خلفتها.

ه -دراسة ( الشرع ،)8772 ،يعنوان" دور جلان التدقيق يف احلد من ممارسات إدارة األرابح وأثره على جودة التقارير املالية املنشورة
للشركات املسامهة العامة العراقية -دراسة تطبيقية على عينة من شركات التأمني املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية" .هدفت
ا لدراسة اىل التعرف على دور جلان التدقيق يف احلد من ممارسات إدارة األرابح وأثره على جودة التقارير املالية ،ولتحقيق أهداف الدراسة مت
تاميم استبانة ووزعت على املدققني الداخليني واحملاسبني العاملني يف شركات التأمني العراقية العامة ،وتوصلت الدراسة اىل جمموعة من
النتايج منها أن إعداد تقارير من قب جلان التدقيق ويافة دورية ميث دعماً للجان املراجعة يرر احارتقاء مبستوى جودة التقارير املالية،
وزايدة ثقة املستخدمني يف هذه التقارير ،وأن وجود جلان التدقيق يشركات التأمني العراقية يزيد من ثقة وماداقية وشفافية معلومات التقارير
املالية ،وابلتايل زايدة مستوى جودهتا ،وتوصلت الدراسة اىل جمموعة من التوصيات أمهها يرورة اتباع جلان التدقيق إجراءات ماليمة لتقييم
أنظمة الرقاية الداخلية يف الشركات عينة الدراسة ،وتريري جلان التدقيق دورايً من فرتة ألخرة لضمان صيادهم واستقالليتهم ،وأن يتضمن
التقرير السنوي للشركات يياتاً عن مسؤوليات جلان التدقيق وعدد مرات اجتماعاهتا فضالً عن تقومي اجنازاهتا.
 -2الدراسات األجنبية:
أ -دراسة (  ،)Thomas,et,2004يعنوان"  "Audit Committee in the Banking Industryهدفت هذه الدراسة اىل
حتلي أمهية جلان املراجعة يف البنوك التجارية ،صيث قا الباصث يدراسة يعض اجلوان املتعلقة ينظا الرقاية الداخلية يرر التعرف على
فايدة جلان املراجعة ابلبنوك .وتوصلت الدراسة اىل عدد من النتايج أمهها أن البنوك اليت تقو يتشكي جلان مراجعة متتاز ينظا رقاية
داخلية أقوى من تلك البنوك اليت مل تقم يتشكي جلان مراجعة ،وأن البنوك اليت لديها أعضاء جلان مراجعة لديهم خربة ينكية أو مالية
تتمتع يرقاية داخلية أكثر فعالية من البنوك اليت ليس لديها أعضاء جلان مراجعة لديهم اخلربة املالية والبنكية .وأوصت الدراسة يضرورة توافر
أعضاء جلان املراجعة الذين يتم تعون ابخلربة يف طبيعة الاناعة املارفية صىت تضيف تلك اللجان القيمة للبنوك التجارية وتكون أكثر فاعلية
يف حتقيق الرقاية.
ب -دراسة(  ،)AL-Mudhaki, and joshi,2004يعنوان" The Role and function of TheAuditCommittees in
“  .India Corporate Governanceهدفت هذه الدراسة اىل التعرف على كيفية تشكي جلان املراجعة يف الشركات املسامهة العامة
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اهلندية واملنافع املتوقع حتقيقها من هذه اللجان .قا الباصث يتوزيع استبانة على عينة من جمتمع الدراسة والذي متث يف الشركات اهلندية
املدرجة يف يورصة يومباي .وتوصلت الدراسة اىل عدد من الن تايج أيرزها أن مفهو جلان املراجعة ليس جديدا يف اهلند لكنه يسري يبطء
شديد ،كما أن  %02.8فقط قامت يتشكي جلان مراجعة على الرغم من أن األمر يعترب الزامياً مبوج قانون الشركات اهلندي املعدل

لعا  ، 8777وأن الشركات اهلندية حا تقو يتحديد وظايف جلان املراجعة فيها يويوح ، ،وترتكز وظايفها يف اجملاحات التقليدية يف
احملاسبة وحا يتم تطويرها ابلسرعة املطلوية.
التعليق على الدراسات السابقة:

تعترب دراسة الباصث امتداداً للدراسات السايقة اليت تناولت مويوع جلان املراجعة ،صيث جند أن الدراسات السايقة اليت مت استعرايها

تناولت مويوع جلان املراجعة من نواصي خمتلفة ،و تشاهبت يعضها مع دراسة الباصث كوهنا تناولت جلان املراجعة من صيث عالقتها
إبدارة األرابح ،ولكن يكمن احاختالف األساسي يف البيئة اليت مت التطبيق العملي فيها ،صيث طبق الباصث الدراسة امليدانية على عينة من
الشركات املدرجة يف سوق اخلرطو لألوراق املالية.

رابعاً  :الدراسة امليدانية

 -1إجراءات الدراسة امليدانية:وتتمث هذه اإلجراءات يف اآليت:
أ-تصميم أداة الدراسة :من أج احلاول على املعلومات والبياتات األولية للدراسة قا الباصث يتاميم استبانة يتم من خالهلا التعرف
على دور جلان املراجعة يف احلد من ممارسة الشركات املسامهة املدرجة يف سوق اخلرطو لألوراق املالية إلدارة األرابح ،ونسبة لكرب صجم
جمتمع الدراسة والذي يتكون من ( ) 02شركة ( موقع سوق اخلرطو لألوراق املالية على الشبكة الدولية للمعلومات -اإلنرتنت)8772 ،
موزعة على قطاعات خمتلفة اختار الباصث عينة من هذه الشركات يلرت ( )82شركة أي ما نسبته  %22.23من جمتمع الدراسة .كما
يف اجلدول أدتاه:
جدول رقم ()1

توزيع عينة الدراسة على قطاعات الشركات املدرجة يف سوق اخلرطوم لألرواق املالية
رقم

القطاع

عدد الشركات يف العينة

1

البنوك وشركات احاستثمار

72

2

شركات التأمني

2

3

شركات احاتااحات

8

2

الشركات الاناعية

7

0

الشركات التجارية

2

2

شركات الوساطة املالية

7

إمجايل الشركات

22

املصدر :إعداد الباحث من واقع الدراسة امليدانية2018 ،م
وقا الباصث يتوزيع استبانة على احملاسبني واملراجعني الداخليني واخلارجيني فيهاوتتكون استمارة احاستبانة من ثالثة أقسا صيث اشتم
القسم األول على خطاب موجه ألفراد الدراسة يبني اهلدف من الدراسة وعنواهنا .أما القسم الثاين فقد اشتم البياانت اخلاصة أبفراد عينة
الدراسة وهي البياانت الشخصية املتعلقة يوصف عينة الدراسة .والقسم الثالث مت ختاياه ألسئلة احاستبانة .واعتمد الباصث يف القسم
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الثالث من أقسا احاستبانة على مقياس ليكرت اخلماسي (  )Likert Scaleويرتاوح بني ( موافق بشدة  ،وغري موافق بشدة ) وقد مت
تاميم املقياس املستخد يف الدراسة على النحو التايل:
-1الدرجة الكلية للمقياس وهي درجات املفردة على العبارات.
-2إعطاء ك درجة من درجات مقياس ليكرت اخلماسي وزن ترجيحي كاآليت :موافق بشدة ( ،)5موافق ( ،)4حمايد ( ،)3ال أوافق
( ،)2ال أوافق بشدة ( )1وقد مت صساب األوسا املرجحة هلذه الدرجات كما يف اجلدول أدتاه:
جدول رقم ()2
الوزن واملتوسط املرجح ملقياس الدراسة
املقياس

ال أوافق بشدة

ال أوافق

حمايد

أوافق

أوافق بشدة

الوزن

1

2

3

4

5

املتوسط املرجح

1.89-1

2.89- 1.90

3.89- 2.90

4.29- 3.90

5- 4.30

املصدر :إعداد الباحث من واقع الدراسة امليدانية2112،م
يويح اجلدول رقم ( ) 3الوزن واملتوسط املرجح ملقياس ليكرت اخلماسي حيث مت حتديد مدى معني لكل درجة من درجات املقياس.
ب-االسلوب االحصائي املستخدم يف الدراسة :مت ترميز أسئلة احاستبانة ومن مث تفريغ يياتات احاستبانة وذلك ابستخدا يرتامج احلز
احاصاايية للعلو احاجتماعية (  )Statistical Package for Social Sciencesوالذي يعرف اختصاراً ب ـ ـ ـ  SPSSومن مث
حتليلها من خالل جمموعة من احاسالي احاصاايية اليت تناس طبيعة ا لبياتات ،ونوع مترريات الدراسة يرر
واختبار فريياهتا وقد قا الباصث ابستخدا األدوات احاصاايية التالية:

حتقيق أهداف الدراسة

-1إجراء اختبار الثبات  : Reliability Testمت اجراء اختبار الثبات ألسئلة احاستبانة املكونة من مجيع البياتات ابستخدا
معام الفا كرونباخ (  )Alpha Cranach'sللتحقق من صدق املقياس وقد زادت قيمة معامل الثبات عن ( )%00واليت تعترب نسبة
مقبولة وتدل على مالئمة املقياس.

-2أساليب االحصاء الوصفي  :مت استخدام اساليب االحصاء الوصفي لوصف خصائص مفردات عينة الدراسة عن طريق عمل جداول
تكرارية تشمل التك رارات والنس املئوية ملترريات الدراسة للتعرف على احاجتاه العا ملفردات العينة ابلنسبة لك مترري على صدة،
واحاحنراف املعياري لتحديد مقدار التشتت يف إجاابت عينة الدراسة لك عبارة عن املتوسط احلسايب ،ومت كذلك صساب املتوسط املرجح
إلجاابت العينة ابستخدا مقياس ليكرت اخلماسي لقياس آراء عينة الدراسة.

-3أساليب اإلحصاء االستداليل :مت استخدا اسالي احاصااء احاستدحايل يرر

اختبار فرييات الدراسة ومتثلت هذه األسالي يف

اآليت:

أ-اختبار التوزيع الطبيعي (اختبار كوجملروف  -مسر نوف) Sample Kolmogorov - Smirnov
مت إجراء اختبار كوجملروف -مسر نوف ملعرفة هل البياانت تتبع التوزيع الطبيعي أم ال ،ويعترب هذا االختبار ضروري الختبار فرضيات
الدراسة الن معظم االختبارات املعملية تشرتط أن يكون توزيع البياانت طبيعياً إذا كان مستوى الداللة لكل فرضية أكرب من 0.05

( > .) 0.05Sig

ب-اختبار مربع كآي  Chi- Square Test :مت استخدا هذا احاختبار للدحالة احاصاايية لفرييات الدراسة عند مستوى

معنوية  . 5%ويعين ذلك أنه إذا كانت قيمة مربع كآي احملسوبة عند مستوى داللة  5%أكرب من قيمة مريع كأي اجلدولية يرفض فر
العد ويكون الفر البدي ( فرض الدراسة) صحيحاً .أما إذا كانت قيمة مربع كآي احملسوبة عند مستوى داللة  5%أق من قيمة مريع
كآي اجلدولية فذلك يعين قبول فر العد وابلتايل يكون الفر البدي ( فرض الدراسة) غري صحيح.
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ج  -مقاييس تقييم أدوات القياس:
مت تقييم واختبار أدوات القياس من خالل املقاييس التالية:
-1ثبات املقياس ( االستبانة):
يقاد يثبات املقياس استقراره وعد تناقضه مع نفسه ،أي أن املقياس يعطي نفس النتايج ابصتمال مساوي لقيمة املعام إذا أعيد تطبيقه
على نفس العينة  ،وقد استخد الباصث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات احاستبانة واجلدول التايل يويح ذلك:

جدول رقم ()2

معامالت ألفا كرونباخ لكل حمور من حماور االستبانة
ألفا

معامل

الفرضية

عدد الفقرات

توجد عالقة ذات دحالة اصاايية يني ممارسة جلان املراجعة ألنشطتها يف جمال املراجعة الداخلية،
ويني احلد من ممارسة الشركات إلدارة األرابح.

8

0.89

 -8توجد عالقة ذات دحالة اصاايية يني ممارسة جلان املراجعة ألنشطتها اخلاصة ابحارتقاء جبودة
املراجعة اخلارجية ،وتفعي املساءلة املهنية للمراجع ويني احلد من ممارسة الشركات إلدارة األرابح.

8

0.91

 -3توجد عالقة ذات دحالة اصاايية يني ممارسة جلان املراجعة ألنشطتها يف جمال اإلشراف
والرقاية على التقارير املالية  ،ويني احلد من ممارسة الشركات إلدارة األرابح

0

0.81

إمجايل العبارات

22

0.87

كرونباخ

املصدر :إعداد الباحث من واقع الدراسة امليدانية2018 ،م
يويح اجلدول رقم ( ) 8أن معامالت ألفا كرونباخ مجيعها فوق (  ) 0.79وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات
الداخلي لعباراهتا ،ابلتايل ميكن احاعتماد على اإلجاابت يف حتقيق أهداف الدراسة وحتلي نتايجها.

-2صدق املقياس ( االستبانة)Validity :

مت تطبيق احاستبانة على عينة استطالعية مكونة من ( )18حيث مت حساب صدق االتساق الداخلي ،وذلك سحساب معامل االرتباط بني
كل عبارة من عبارات االستبانة مع الدرجة الكلية للفريية اليت تنتمي اليها هذه العبارة كما تبني اجلداول التالية:
جدول رقم ()4
الصدق الداخلي لعبارات الفرضية األوىل
العبـ ـ ـ ـ ـ ــارة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

تقو جلنة املراجعة يرتشيح مدير املراجعة الداخلية.

0.76

0.000

يتم استشارة جلنة املراجعة يف تعيني موظفي املراجعة الداخلية.

0.59

0.000

تقو جلنة املراجعة يفحص كفاءة املراجعني الداخليني يف الشركة.

0.92

0.000

يقو جلنة املراجعة مبراجعة خطة املراجعة السنوية للمراجعة الداخلية.

0.76

0.000

تعم جلنة املراجعة كحلقة وص يني املراجعة الداخلية ويني جملس إدارة
الشركة.

0.76

0.000

تقو جلنة املراجعة ابلتأكد من عد وجود أية قيود على املراجعني 0.64

0.000
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الصفحة78

دور لجان املراجعةفي الحد منممارسة الشركات املسامهةإلدارة األرابح( دراسة
ميدانية على عينة من الشركاتاملدرجة في سوق الخرطوم لألوراق املالية

ص ص ()95-76

د جعفر عثمان عبد العزيز

الداخليني عند تنفيذ مهامهم.
0.87

0.000

تقو جلنة املراجعة يفحص تقارير املراجعة الداخلية.

تقو جلنة املراجعة يتقييمكفايةوماليمةنظامالرقايةالداخلية،وإدارةاملخاطر0.77 .

0.000

تقو

جلنة

املراجعة

ابحلفاظومحايةأصوحالشركةعنطريقالتعرفعلىفھمبيئةاملخاطراليت
ميكنأنتتعري ھ االشركةوحتديدالكيفيةالتييمكنأنيتمالتعامل ھامعتلكاملخاطر

0.000

0.71

املصدر :إعداد الباحث من واقع الدراسة امليدانية2012 ،م.
يبني اجلدول رقم ( ) 4معامالت االرتباط بني كل عبارة من عبارات الفرضية األوىل واملعدل الكلي لعباراهتا ،والذي يبني أن معامالت
االرتباط املبينة عند مستوى داللة  0.05تويح أن مستوى الدحالة لك عبارة أق من  ،0.05ويذلك تعترب عبارات الفريية األوىل
صادقة ملا ويعت لقياسه.
جدول رقم ()5

الصدق الداخلي لعبارات الفرضية الثانية
العبـ ـ ـ ـ ـ ــارة
تقو جلنة املراجعة ابلتنسيق مع املراجع اخلارجي للشركة من صيث تنفيذ
يرتامج املراجعة.

معامل

مستوى الداللة

االرتباط
0.67

0.000

0.58

0.000

تقو جلنة املراجعة يتعيني أو عزل املراجع اخلارجي.

0.89

0.000

تقو جلنة املراجعة يدعم استقاللية املراجع اخلارجي.

0.84

0.000

تعم جلنة املراجعة كحلقة وص يني املراجع اخلارجي وإدارة الشركة.

0.29

0.000

تشرف جلنة املراجعة على أعمال املراجع اخلارجي.

0.81

0.000

0.48

0.000

تقو جلنة املراجعة مبناقشة تقرير املراجع اخلارجي ورفع توصيات يشأنه.

0.74

0.000

تقو جلنة املراجعة مبتايعة تنفيذ توصيات ومالصظات املراجع اخلارجي.

7.20

7.777

تقو جلنة املراجعة مبراجعة صالصيات املراجع اخلارجي وتقدمي التوصيات
الالزمة فيما يتعلق ابخلدمات اليت يقدمها.

توفر جلنة املراجعة للمراجع اخلارجي كافة التسهيالت للقيا يعمله
يفعالية.

املصدر :إعداد الباحث من واقع الدراسة امليدانية2018 ،م
يبني اجلدول رقم ( ) 5معامالت االرتباط بني كل عبارة من عبارات الفرضية الثانية واملعدل الكلي لعباراهتا ،والذي يبني أن معامالت
االرتباط املبينة عند مستوى داللة  0.05تويح أن مستوى الدحالة لك عبارة أق من  ،0.05ويذلك تعترب عبارات الفريية الثانية
صادقة ملا ويعت لقياسه.
جدول رقم ()6الصدق الداخلي لعبارات الفرضية الثالثة
العـب ـ ـ ـ ـ ــارة

معامل االرتباط
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مستوى الداللة
الصفحة77

دور جلان املراجعةيف احلد من ممارسة الشركات املسامهةإلدارة األرابح
( دراسة ميدانية على عينة من الشركاتاملدرجة
في سوق الخرطوم لألوراق املالية
تقو جلنة املراجعة مبراجعة القوايم املالية للشركة قب اعتمادها ونشرها.

د جعفر عثمان عبد العزيز

ص ص ()95-.76

7.22

0.000

7.28

0.000

تقو جلنة املراجعة يفحص أنظمة الرقاية الداخلية يف الشركة يافة دورية.

7.20

0.000

تقو جلنة املراجعة ابإلشراف على عملية إعداد التقارير والقوايم املالية.

7.02

0.000

7.23

0.000

يستطيع أعضاء جلنة املراجعة فهم القوايم املالية ( الدخ  -املركز املايل-
التدفقات النقدية).

7.02

0.000

يستطيع أعضاء جلنة املراجعة التعام مع خمتلف النشاطات املالية يف الشركة.

7.27

0.000

تقو جلنة املراجعة مبراجعة السياسات احملاسبية املتبعة يف الشركة يشك
دوري.

يتوفر لدى جلنة املراجعة خربات يف جمال احملاسبة متكنها من القيا يدورها
يفعالية.

املصدر :إعداد الباحث من واقع الدراسة امليدانية2018 ،م
يبني اجلدول رقم ( ) 6معامالت االرتباط بني كل عبارة من عبارات الفرضية الثالثة واملعدل الكلي لعباراهتا ،والذي يبني أن معامالت
االرتباط املبينة عند مستوى داللة  0.05تويح أن مستوى الدحالة لك عبارة أق من  ،0.05ويذلك تعترب عبارات الفريية الثالثة
صادقة ملا ويعت لقياسه.
-3صدق االتساق البنائي لفرضيات الدراسة:
ويقاد يه اجياد معام احارتبا يني ك فريية من فرييات الدراسة مع املعدل الكلي لفرييات الدراسة واجلدول التايل يويح ذلك.

جدول رقم ()7

صدق االتساق البنائي لفرضيات الدراسة
الفرضية

معامل

مستوى

االرتباط الداللة
توج د عالقة ذات دحالة اصاايية يني ممارسة جلان املراجعة ألنشطتها يف جمال املراجعة
الداخلية ،ويني احلد من ممارسة الشركات إلدارة األرابح.

0.87

0.000

 -8توجد عالقة ذات دحالة اصاايية يني ممارسة جلان املراجعة ألنشطتها اخلاصة ابحارتقاء
جبودة املراجعة اخلارجية ،وتفعي املساءلة املهنية للمراجع ويني احلد من ممارسة الشركات إلدارة 0.93

0.000

األرابح.
 -3توجد عالقة ذات دحالة اصاايية يني ممارسة جلان املراجعة ألنشطتها يف جمال اإلشراف
والرقاية على التقارير املالية  ،ويني احلد من ممارسة الشركات إلدارة األرابح

0.78

0.000

املصدر :إعداد الباحث من واقع الدراسة امليدانية2018 ،م
يويح اجلدول رقم ( ) 7معامالت االرتباط بني كل فرضية من فرضيات الدراسة مع املعدل الكلي جلميع عبارات االستبانة  .وأن معامالت
االرتباط املبينة عند مستوى داللة  0.05تويح أن مستوى الدحالة لك فريية اق من  0.05ويذلك تعترب الفرييات صادقة ملا
ويعت لقياسه.
-4اختبار التوزيع الطبيعي – كوجملروف – مسرنوف:
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الصفحة77

دور لجان املراجعةفي الحد منممارسة الشركات املسامهةإلدارة األرابح( دراسة
ميدانية على عينة من الشركاتاملدرجة في سوق الخرطوم لألوراق املالية

د جعفر عثمان عبد العزيز

ص ص ()95-76

جدول رقم ()8اختبار التوزيع الطبيعي ( )Sample K-S
عدد
حمتوى الفرضية

قيمة
قيمة Z

العبارات
توجد عالقة ذات دحالة اصاايية يني ممارسة جلان املراجعة ألنشطتها يف

الداللة

8

1.521

 -8توجد عالقة ذات دحالة اصاايية يني ممارسة جلان املراجعة
ألنشطتها اخلاصة ابحارتقاء جبودة املراجعة اخلارجية ،وتفعي املساءلة 8
املهنية للمراجع ويني احلد من ممارسة الشركات إلدارة األرابح.

1.287

جمال املراجعة الداخلية ،ويني احلد من ممارسة الشركات إلدارة األرابح.

مستوى
0.188
0.174

 -3توجد عالقة ذات دحالة اصاايية يني ممارسة جلان املراجعة
ألنشطتها يف جمال اإلشراف والرقاية على التقارير املالية  ،ويني احلد من 0
ممارسة الشركات إلدارة األرابح
25

مجيع الفرضيات

0.58

0.189

1.12

0.184

املصدر :إعداد الباحث من واقع الدراسة امليدانية2018 ،م
يويح اجلدول رقم ( )8اختبار التوزيع الطبيعي للبياانت وجند أن قيمة  Zاحملسوية أق من قيمة  Zاجلدولية (  )1.18ومستوى الداللة
أكرب من  0.05مما يدل على عد وجود فروقات ذات دحالة اصاايية يني توزيع يياتات احاستبانة والتوزيع الطبيعي.

 -2اختبار فرضيات الدراسة:

أ-اختبار الفرضية األوىل " :توجد عالقة ذات دحالة اصاايية يني ممارسة جلان املراجعة ألنشطتها يف جمال املراجعة الداخلية ،ويني احلد
من ممارسة الشركات إلدارة األرابح.”.

جدول رقم ()9اختبار الفرضية األويل
املتوس
العبارة

ط
احلسا

االحنراف الوزن
املعياري

النسيب

قيم كآي درجة

مستوى

مستوى

احلرية

الداللة

املوافقة

احملسوبة

يب
تقو جلنة املراجعة يرتشيح مدير
املراجعة الداخلية.

28.16 81.20 0.541 3.67

3

أوافق
0.000
يشدة

يتم استشارة جلنة املراجعة يف تعيني
موظفي املراجعة الداخلية.

25.06 74.18 0.581 2.98

2

أوافق
0.000
يشدة

تقو جلنة املراجعة يفحص كفاءة
املراجعني الداخليني يف الشركة.

24.09 73.67 0.210 3.58

8

أوافق
0.000
يشدة

يقو جلنة املراجعة مبراجعة خطة
املراجعة السنوية للمراجعة الداخلية.

21.97 80.01 0.813 3.98

2

أوافق
0.000
يشدة

تعم جلنة املراجعة كحلقة وص يني 30.87 88.69 0.987 3.91

3

 0.000أوافق
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الصفحة77

دور جلان املراجعةيف احلد من ممارسة الشركات املسامهةإلدارة األرابح
( دراسة ميدانية على عينة من الشركاتاملدرجة
في سوق الخرطوم لألوراق املالية

د جعفر عثمان عبد العزيز

املراجعة الداخلية ويني جملس إدارة

ص ص ()95-.76

يشدة

الشركة.
تقو جلنة املراجعة ابلتأكد من عد
وجود أية قيود على املراجعني 29.20 77.58 0.984 3.89

3

0.000

الداخليني عند تنفيذ مهامهم.
تقو جلنة املراجعة يفحص تقارير
املراجعة الداخلية.
املراجعة
جلنة
تقو
يتقييمكفايةوماليمةنظامالرقايةالداخلية
،وإدارةاملخاطر.

23.51 82.93 0.623 3.47

28.10 86.73 0.587 3.76

2

3

املراجعة
جلنة
تقو
ابحلفاظومحايةأصوحالشركةعنطريقالتعرفعل
ىفھمبيئةاملخاطراليت
ميكنأنتتعري ھاالشركةوحتديدالكيفيةالتي
ميكنأنيتمالتعامل ھامعتلكاملخاطر
تقو جلنة املراجعة يرتشيح مدير
املراجعة الداخلية.
مجيع العبارات

21.94 84.36 0.951 3.98

8

18.90 79.12 0.154 3.29

1

2...2

0

0.1

1..1

2..2

2

2

3

أوافق
يشدة

أوافق
0.000
يشدة
0.000

أوافق
يشدة

أوافق
0.000
يشدة

0.000
0.00
0

أوافق
يشدة
أوافق
يشدة

املصدر :إعداد الباحث من واقع الدراسة امليدانية2012 ،م
من اجلدول رقم ( ) 9يستنتج الباحث أن الوسط احلسايب لعبارات هذه الفرضية أظهر خيار املوافقة بشدة ابحنرافات معيارية صغرية ترتاوح
بني (  ) 0.987-0.210وهذا يدل على أن متوسط إجاابت أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على عبارات الفرضية ،كما أن قيم مربع
كآي احملسوبة أكرب مقارنة ابلقيم اجلدولية لك عبارة من عبارات الفريية عند مستوى دحالة (  )0.00وهي أصغر من مستوى الداللة
(  .)a=0.05مما سبق ميكن قبول الفريية األوىل من فرييات الدراسة واليت تنص على "” توجد عالقة ذات دحالة اصاايية يني ممارسة
جلان املراجعة ألنشطتها يف جمال املراجعة الداخلية ،ويني احلد من ممارسة الشركات إلدارة األرابح.

ب-اختبار الفرضية الثانية " :توجد عالقة ذات دحالة اصاايية يني ممارسة جلان املراجعة ألنشطتها اخلاصة ابحارتقاء جبودة املراجعة
اخلارجية ،وتفعي املساءلة املهنية للمراجع ويني احلد من ممارسة الشركات إلدارة األرابح.".
جدول رقم ()10اختبار الفرضية الثانية
العبارة

املتوسط
احلسايب

االحنراف الوزن
املعياري

النسيب

قيم كآي درجة

مستوى

مستوى

احلرية

الداللة

املوافقة

احملسوبة

جملة دراسات متقدمة يف املالية واحملاسبةISSN 2018/2602-7151اجمللد )04( :العدد)0202(/)01( :

الصفحة78

دور لجان املراجعةفي الحد منممارسة الشركات املسامهةإلدارة األرابح( دراسة
ميدانية على عينة من الشركاتاملدرجة في سوق الخرطوم لألوراق املالية

د جعفر عثمان عبد العزيز

تقو جلنة املراجعة ابلتنسيق مع
املراجع اخلارجي للشركة من صيث 3.58

23.89 81.16 0.326

2

تنفيذ يرتامج املراجعة.
تقو

جلنة

املراجعة

ص ص ()95-76

أوافق
0.000
يشدة

مبراجعة

صالصيات املراجع اخلارجي وتقدمي
التوصيات الالزمة فيما يتعلق

3.91

28.32 87.26 0.947

3

أوافق
0.000
يشدة

ابخلدمات اليت يقدمها.
تقو جلنة املراجعة يتعيني أو عزل
املراجع اخلارجي.

أوافق
0.000
يشدة

3.97

22.90 83.16 0.891

8

4.16

33.01 83.58 0.123

4

0.000

4.36

33.59 81.36 0.023

4

أوافق
0.000
يشدة

3.64

28.36 76.26 0.892

3

توفر جلنة املراجعة للمراجع
اخلارجي كافة التسهيالت للقيا 3.58
يعمله يفعالية.

31.15 79.23 0.523

تقو جلنة املراجعة مبناقشة تقرير
املراجع اخلارجي ورفع توصيات 3.98
يشأنه.

33.94 82.36 0.365

تقو جلنة املراجعة يدعم استقاللية
املراجع اخلارجي.
تعم جلنة املراجعة كحلقة وص
يني املراجع اخلارجي وإدارة الشركة.
تشرف جلنة املراجعة على أعمال
املراجع اخلارجي.

3

2

0.000

املراجع اخلارجي للشركة من صيث 3.83

29.19 81.69 0.369

مجيع العبارات

3.2.

1.0.

21.2

2

.

2..3.

أوافق
يشدة

أوافق
0.000
يشدة
0.000

تنفيذ يرتامج املراجعة.
0

يشدة

أوافق
0.000
يشدة

تقو جلنة املراجعة ابلتنسيق مع
3

أوافق

0.00
0

أوافق
يشدة
أوافق
يشدة

املصدر :إعداد الباحث من واقع الدراسة امليدانية2112،
من اجلدول رقم ( ) 77يستنتج الباحث أن الوسط احلسايب لعبارات هذه الفرضية أظهر خيار املوافقة بشدة ابحنرافات معيارية صغرية ترتاوح
بني (  ) 0.947-0.023وهذا يدل على أن متوسط إجاابت أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على عبارات الفرضية ،كما أن قيم مربع
كآي احملسوبة أكرب مقارنة ابلقيم اجلدولية لك عبارة من عبارات الفريية عند مستوى دحالة (  )0.00وهي أصغر من مستوى الداللة
(  .)a=0.05مما سبق ميكن قبول الفريية األوىل من فرييات الدراسة واليت تنص على” توجد عالقة ذات دحالة اصاايية يني ممارسة
جلان املراجعة ألنشطتها اخلاصة ابحارتقاء جبودة املراجعة اخلارجية ،وتفعي املساءلة املهنية للمراجع اخلارجي ويني احلد من ممارسة الشركات
إلدارة األرابح.".
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اختبار الفرضية الثالثة -3." :توجد عالقة ذات دحالة اصاايية يني ممارسة جلان املراجعة ألنشطتها يف جمال اإلشراف والرقاية علىالتقارير املالية  ،ويني احلد من ممارسة الشركات إلدارة األرابح
جدول رقم ()9اختبار الفرضية األويل
العبارة

املتوسط

االحنراف

الوزن

احلسايب

املعياري

النسيب

قيم كآي درجة

مستوى

احلرية

الداللة

احملسوبة

مستوى املوافقة

تقو جلنة املراجعة مبراجعة القوايم
املالية للشركة قب
ونشرها.
تقو

جلنة

املراجعة

اعتمادها 3.26

0.125

3 28.31 79.34

0.000

أوافق يشدة

مبراجعة

السياسات احملاسبية املتبعة يف 4.82
الشركة يشك دوري.
تقو جلنة املراجعة يفحص أنظمة
الرقاية الداخلية يف الشركة يافة 3.98

0.032

0.250

2 26.36 82.81

3 32.01 84.59

0.000

0.000

أوافق يشدة

أوافق يشدة

دورية.
تقو جلنة املراجعة ابإلشراف على
عملية إعداد التقارير والقوايم املالية.

3.59

0.351

3 21.50 83.08

0.000

أوافق يشدة

يتوفر لدى جلنة املراجعة خربات يف
3.96

0.201

جمال احملاسبة متكنها من القيا
يدورها يفعالية.

يستطيع أعضاء جلنة املراجعة فهم
القوايم املالية ( الدخ  -املركز 3.05

0.021

3 28.69 81.94

3 22.20 71.64

0.000

0.000

أوافق يشدة

أوافق يشدة

املايل -التدفقات النقدية).
مجيع العبارات

3.24

0.140

96.0

22.7

6

2

4

0.000

أوافق يشدة

املصدر :إعداد الباحث من واقع الدراسة امليدانية2012 ،م
من اجلدول رقم ( ) 9يستنتج الباحث أن الوسط احلسايب لعبارات هذه الفرضية أظهر خيار املوافقة بشدة ابحنرافات معيارية صغرية ترتاوح
بني (  ) 0.351-0.021وهذا يدل على أن متوسط إجاابت أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على عبارات الفرضية ،كما أن قيم مربع
كآي احملسوبة أكرب مقارنة ابلقيم اجلدولية لك عبارة من عبارات الفريية عند مستوى دحالة (  )0.00وهي أصغر من مستوى الداللة
(  .)a=0.05مما سبق ميكن قبول الفريية األوىل من فرييات الدراسة واليت تنص على " توجد عالقة ذات دحالة اصاايية يني ممارسة
جلان املراجعة ألنشطتها اخلاصة يف جمال اإلشراف والرقاية على التقارير املالية ،ويني احلد من ممارسة الشركات إلدارة األرابح.".
خامساً :نتائج وتوصيات الدراسة

 -1نتائج الدراسة:
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توصلت الدراسة اىل النتايج التالية:
أ -تساهم جلان املراجعة يدرجة كبرية يف احلد من ممارسة الشركات املسامهة إلدارة األرابح من خالل القيا ابملها واملسؤوليات الالزمة
لتفعي آليات املراجعة الداخلية.
ب-تساهم جلان املراجعة يف احلد من مم ارسة الشركات املسامهة إلدارة األرابح من خالل القيا أبنشطتها اخلاصة ابحارتقاء جبودة املراجعة
اخلارجية ،وتفعي املساءلة املهنية للمراجع اخلارجي.
ج -تساهم جلان املراجعة يف احلد من ممارسة الشركات املسامهة إلدارة األرابح من خالل ممارستها ألنشطتها اخلاصة يف جمال اإلشراف
والرقاية على التقارير املالية.

 - 2.توصيات الدراسة:

أ -يرورة التزا مجيع الشركات املسامهة املدرجة يف سوق اخلرطو لألوراق املالية يتكوين جلان املراجعة.
ب -على إدارات الشركات املسامهة مراعاة اخلاايص اليت جي

توافرها يف جلان املراجعة عند تشكيلها ،مث التأهي العلمي واخلربة

العملية.
ج -فر إجراءات رقايية على الشركات املسامهة املدرجة يف سوق اخلرطو لألوراق املالية ،واليت متارس إدارة األرابح من قب اجلهات
الرقايية ذات الالة.
د -يرورة قيا جملس تنظيم مهنة احملاسبة واملراجعة يف السودان يعقد ورش وندوات لرفع الوعي أبمهية تكوين جلان املراجعة خاوصاً يف
الشركات املدرجة يف سوق اخلرطو لألرواق املالية.

أ -الرصيلي ،عو سالمة " )8772(،جلان املراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات :حالة السعودية" ،جامعة امللك عبد العزيز ،جملة كلية
احاقتااد واإلدارة ،اجمللد( ،)88العدد األول ،ص .877-708
ب -أمحد ،الرملي ،أمحد" ،)8777(،دور جلان املراجعة يف زايدة كفاءة وفعالية املراجعة اخلارجية -دراسة ميدانية" ،جملة البحوث التجارية
املعاصرة ،كلية التجارة ،جامعة سوهاج ،اجمللد ( ،)70العدد الثاين ،ديسمرب. 8777 ،
ب -السرطاوي ،عبد املطل  ،محدان ،عال  ،مشتهى صربي ،أيو عجيلة ،عماد " ،أثر جلان التدقيق يف الشركات املساهم العامة األردنية على
احلد من إدارة األرابح -دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية ما قبل األزمة املالية العاملية" ،جملة جامعة النجاح لألحباث ( العلو اإلنسانية)،
اجمللد( ،)80العدد (. 8773 ،)2
ج -املومين ،حممد عبد هللا " ،)8778 ( ،دور جمالس اإلدارة يف الشركات األردنية يف تعزيز فعالية جلان التدقيق" جملة جامعة دمشق للعلو
احاقتاادية والقانونية  ،اجمللد ( )80العدد األول.
د -إايد  ،حممود ،سعيد ،الاوص " ،)8778( ،مدى فعالية دور جلان املراجعة يف دعم آليات التدقيق الداخلي واخلارجي – دراسة تطبيقية
على البنوك العاملة يف فلسطني ،رسالة ماجستري منشورة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني.
ه -دصدوح ،صسني أمحد " ،)8772( ،دور جلنة املراجعة يف حتسني كفاية نظم الرقابة الداخلية وفعاليتها يف الشركات" جملة جامعة دمشق
للعلو احاقتاادية والقانونية  ،اجمللد ( )82العدد األول.
ز -مجعة ،هوا  ،أمينة فدوى ،محزة أيو سنة "،)8773( ،قياس ممارسات إدارة األرابح يف الشركات املسامهة املدرجة ببورصة ابريس" ،جملة
األكادميية العريية يف الدمنارك ،العدد الرايع عشر.
ح -صالسه رمية(  " ،)8772إدارة األرابح ودورها يف تقليل جودة الكشوفات املالية -دراسة ميدانية لعينة من األفراد املتخصصني يف اجملال
احملاسيب" ،رسالة ماجستري منشورة  ،جامعة حممد خضري ،سكره ،كلية العلو احاقتاادية والتجارية وعلو التسيري ،قسم العلو التجارية.
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 كانه ،حممد ،موري " )8772( ،دور جلان املراجعة يف احلد من ممارسة إدارة األرابح يف ضوء حوكمة الشركات – دراسة تطبيقية علىالشركات املسامهة املسجلة يف السوق املالية السعودية" كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،قسم احملاسبة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة
أ القري ،اململكة العريية السعودية.
ك -سليمان ،حممد ماطفى " ،)8772 (،حوكمة الشركات ومعاجلة الفساد املايل واإلداري – دراسة مقارنة" احاسكندرية ،الدار اجلامعية.
ل -علي ،عبد الوهاب وشحاتة شحاتة " ،)8770 (،مراجعة احلساابت وحوكمة الشركات يف بيئة األعمال العربية والدولية املعاصرة)،
احاسكندرية ،الدار اجلامعية.

 عالء ،كرمي ،صسن ،الشرع ( " ،)8772دور جلان التدقيق يف احلد من ممارسات إدارة األرابح وأثره على جودة التقارير املالية املنشورةللشركات املسامهة العامة العراقية -دراسة تطبيقية على عينة من شركات التأمني املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية" ،جامعة املثىن ،كلية
اإلدارة واحاقتااد ،جملة املثىن للعلو اإلدارية واحاقتاادية ،مجهورية العراق.

ن -عفاف ،سامل ،يافر " ،)8770( ،دور جلان املراجعة يف تفعيل اإلجراءات احلاكمة يف الشركات املسامهة ابململكة العربية السعودية-
دراسة ميدانية "  ،رسالة ماجستري منشورة ،كلية احاقتااد واإلدارة ،قسم احملاسبة ،جامعة امللك عبد العزيز ،جدة ،اململكة العريية السعودية.
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