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شركات في  ختياريفصاح اإلهدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور لجان الدقيق في تحسين اإل

ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم  ،عتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي أفقد  ، التأمين األردنية

والتي تمثلت بجميع شركات التأمين األردنية والبالغ  ،تطوير استبانة وزعت على عينة الدراسة 

ميع أعضاء لجان التدقيق في شركات ( استبانة على ج84حيث تم توزيع ) ،( شركة 24عددها )

المبحوثين  ( استبانتان لعدم اكتمال اجابة2( استبانة واستبعاد )77تم استرداد ) و التأمين األردنية ،

وقد  ،( %89( استبانة و بنسبة )75ستبانات الخاضعة للتحليل )فقد بلغت اإل ،عليها بشكل كامل 

 ة .لكل متغير من متغيرات الدراس ةنحرافات المعياريالمتوسطات الحسابية واإل استخدمت الباحثة

تمثلت في أن دور لجان التدقيق يؤثر بشكل واضح في  ، لى مجموعة من النتائجإتوصلت الدراسة 

ار التي تقوم بها لجان دوردنية في كافة األختياري في شركات التأمين األفصاح اإلتحسين اإل

ليات شرافي على عمالدور الرقابي واإل، مور المالية المتمثلة بالمعرفة والدراية في األالتدقيق و

 دارة المخاطرفي الشركة. إو  ، مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة ، التدقيق

قيام شركات التأمين بتأهيل أعضاء لجنة التدقيق  ،ومن أهم التوصيات التي توصي بها الدراسة 

بعقد الدورات التدريبية المتعلقة بمكونات اإلفصاح اإلختياري ، و قيام لجان التدقيق بمراجعة 

المخالفات مع اإلدارة ورئيس إدارة المخاطر ومتابعة اإلجراءات التصحيحية المقترحة لتحسين 

 اإلفصاح اإلختياري . 

شركات  ،دوار لجان التدقيق أ ،ختياري فصاح اإلاإل،: لجان التدقيق  الكلمات المفتاحية

.التأمين   
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