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 صـلخم
ّ

علىّأتعابّالتدقيق،ّورأيّّثرالعامة،ّوتحليلّذلكّاألعملياتّاالندماجّواالستحواذّفيّالشركاتّاألردنيةّالمساهمةّّأثربيانّّإلىهدفتّهذهّالدراسةّ
عتّالمدققّللشركةّقبلّوبعدّاالندماج.ّتألفّمجتمعّوعينةّالدراسةّمنّجميعّالشركاتّالمساهمةّالعامةّالمدرجةّفيّسوقّعمانّالمالي،ّالتيّخض

ّ.2016ولغايةّعام2009ّّلعمليةّاالندماجّخاللّالفترةّمنذّعامّ
استخدامّاالختباراتّّإلىضافةّإرتباطّوتحليلّاالنحدارّالمتعددّقامّالباحثانّبإجراءّاختبارّاإلحصاءّالوصفيّوتحليلّاالإلنجازّأهدافّالدراسةّ

ّ(parametric tests)ّالختبارّالفرضيةّالمتعلقةّبرأيّالمدقق،ّفيّحينّتمّاستخدامّاالختباراتّالمعلميةّ(non-parametric tests)الالمعلميةّ
ّالمتعلقةّبأتعابّالمدققّواختبارّماكنمارّومصفوفةّارتباطّبيرسونّ.الختبارّالفرضيةّ

ّ ّأثر ّوجود ّالدراسة ّنتائج ّّإيجابيأظهرت ّأثر ّووجود ّالتدقيق، ّأتعاب ّعلى ّواالستحواذ ّاالندماج ّّإيجابيلعملية ّالمدينة ّالذمم جماليّإّإلىلنسبة
صول،ّووجودّخسارة،ّونسبةّالرفعّوجودّأثرّلكلّمنّالعائدّعلىّاألصولّولحجمّالشركةّولحجمّمكتبّالتدقيقّعلىّأتعابّالتدقيق،ّوعدمّاأل

مكاتبّالمالي،ّومعدلّدورانّالمدقق،ّوعددّالشركاتّالتابعةّعلىّأتعابّالتدقيق.ّوبناءّعلىّنتائجّالدراسةّتمّاقتراحّعدةّتوصياتّأهمهاّتشجيعّ
ختيارّاوضرورةّّ،كّخبرةّفيّمجاالتّعملياتّاالندماجّواالستحواذبمكاتبّتدقيقّعالميةّومتخصصة،ّوتمتلّرتباطفيّاألردنّعلىّاالّالتدقيق

ّّّ.المدققّبعناية

ّأتعابّالتدقيق،ّرأيّالمدقق،ّاالندماجّواالستحواذ،ّالشركاتّالمساهمةّالعامةّاألردنية.ّّ:الكلمات الدالة
ّ

 مقدمـةال
ّ

ّفي ّالمؤثرة ّوالعوامل ّالتدقيق ّأتعاب ّموضوع هتمامّاّّهنال
ّالباحثي ّمن ّدراسةالعديد ّوتعد ّالعالم. ّدول ّمختلف ّمن  ن

(Simunic, 1980)ّّالت ّالميدانية ّالدراسات ّأهم تناولتّّيمن
أتعابّالتدقيق.ّوتعتبرّعمليةّتحديدّأتعابّّمحدداتموضوعّ

ّالتدقيقّ ّمكاتب ّتواجهها ّالتي ّالعمليات ّأعقد ّمن التدقيق
ّ،والشركاتّالخاضعةّلعمليةّالتدقيقّالرتباطهاّبعواملّمتداخلة

ماّيتعلقّبالشركةّالخاضعةّللتدقيقّوالمدقق،ّحيثّيهتمّمنهاّ
األتعابّوتناسبهاّمعّالجهدّالمبذول،ّفيّّةالمدققّبمدىّعدال

ماليّتتوقعّّءنّأتعابّالتدقيقّعبأحينّتنظرّالشركاتّعلىّ

ّمقابلأ ّتحصل ّالتكلفةّّهن ّلمبدأ ّوفقا ّتحمله ّتبرر ّمنفعة على
ّ)حلس، ّالت2003ّوالعائد ّأتعاب ّتحديد ّويتم ّباالستنادّ(. دقيق

إلىّعقدّبينّالمدققّوالشركةّالخاضعةّلعمليةّالتدقيق،ّوذلكّ
الشركةّّأعمالّبناًءّعلىّالوقتّالذىّيمضيهّالمدققّفيّتدقيق

ضافةّإلىّعددّفريقّخرىّمنّقبلّالمدقق،ّباإلأيّخدماتّأّو
ّا ّالتدقيق.لالتدقيق ّعملية ّإلتمام  ;El-Gammal, 2012)الزم

Krishnan & Zhang 2014)ّدّأتعابّالتدقيقّبمدىّتعقّ ّأثروتت
ّونشاطها،ّ ّللتدقيق، ّالخاضعة ّالشركة ّعمل ّوطبيعة األعمال
ّالمدققّ ّمن ّيتطلب ّذلك ّعلى ّوبناء ّعملياتها، ّتعقد ودرجة

ّتواجيتوس ّالتي ّالصعوبات ّنتيجة ّالتدقيق ّعملية ّنطاق ّهع
ّ ّالتدقيقأالمدقق ّبمهام ّالقيام -Nelson & Mohamed)ثناء

Rusdi 2015)ّ.ّ
ّعمليةّّتعتبر ّالشركات ّبين ّواالستحواذ ّاالندماج عمليات

ّالحسابات،ةمهم ّلمدققي ّبالنسبة ّودينامكية ّبعدّ ، ّعام وبشكل
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ّأ ّتتم ّإن ّواالستحواذ ّاالندماج ّعملية ّجراءات علىّوتشرف
نّأ،ّوبعدّةنتهاءّبينّالشركةّالدامجة،ّوبينّالشركةّالمدموجاال

قينّاالثنينّمنّالمدقّاًّنّواحدإ،ّفةواحدّةتصبحّالشركتانّشرك
نّحساباتّتلكّالشركتينّسوفّيخسرّعمليةّاذينّكاناّيدققلال

ّ ّوفي ّبها، ّيقوم ّكان ّالتي ّمدققّّأالتدقيق ّيكون ّاألحيان غلب
 ,.Anderson et al)ّالشركةّالتىّاندمجتّهوّالذيّخسرّعمله

ّلهذ.(1993 ّونتيجة ّمدققّّا، ّعالقة ّتكون ّسوف التغيير،
يرّمستقرة،ّوفيّهذهّندمجتّغاالحساباتّمعّالشركاتّالتيّ

لدىّالشركةّفيّتغييرّالمدققّبشكلّّةوّتزيدّالرغبأتقلّّالحالة
ّ ّتكون ّوبالتالي ّطوعي، ّّالفرصةغير ّأما رضاءّإالمتاحة،

ّ ّالمنافسةّأالشركة، ّظل ّوفي ّجديد، ّمدقق ّمع ّالتنافس و
ّ ّلها ّمنافسة ّتدقيق ّمكاتب ّتظهر ّمعّّاالسعرية ّالتعاقد هتمام

قدمّهذهّالمكاتبّأتعابّتدقيقّندمجت،ّحيثّتاالشركاتّالتيّ
ّاالندماجّ ّعمليات ّعلى ّأشرفت ّالتي ّالمكاتب ّتلك ّمن أقل

تاليّسيقومّالمدققّالذيّأشرفّعلىّعملياتّبالواالستحواذ،ّّو
ّ ّواالستحواذ ّرأيأالتباالندماج ّعلى ّنظيف،ّإّوّهثير ّرأي صدار
ّ ّالفترة ّشهدت ّتمّّ)2008(حيث ّالتى ّالشركات ّمن المزيد

حدقتّأزماتّوالفضائحّالماليةّالتيّاألّاندماجهاّوماّحدثّفي
 Becker)ّ،،ّومصداقيةّمعديهاةبموثوقيةّالقوائمّالماليةّالمنشوّر

et al., 2008ّدراسةّكلّمنّ(.ّوقدّاشارت(Krishnan, 1994 & 

Chan et al., 2006ّإال ،)ّّ ّتغيير ّلهّالأن ّيكون ّقد مدقق
ّالتدقيق،ّا ّسوق ّفي ّالمنافسة ّمستوى ّعلى ّمهمة نعكاسات

ّسوقّوينب ّفي ّمهم ّتغيير ّبمثابة ّالدمج ّعملية ّاعتبار غي
ّبينّمخاوفهّبش ّالتدقيقّوعالقةّالشركةّأالتدقيق،ّكما نّجودة

(ّ ّدراسة ّوبينت ّالمستقرة. ّغير ّالمدقق (Simunic,1980ّمع
ّ ّعالقة ّالشركاتّإيجابيوجود ّوعدد ّالتدقيق ّأتعاب ّبين ة

ّ ّفالتابعة، ّّازدادكلما ّمعها ّازدادت ّالتدقيق ّعملية تعابّأتعقد
ّالتدقيقّ.

ّعلمّأ ّحدود ّوفي ّاألردن، ّفي ّالمحلي ّالمستوى ّعلى ما
ّينالباحث ّتناولت ّدراسة ّيوجد ّفال ّواالستحواذّّأثر، االندماج

علىّأتعابّالتدقيقّورأيّالمدقق،ّلكنّهنالكّدراساتّركزتّ
ّ ّفقد ّالتدقيق. ّألتعاب ّالمحددة ّالعوامل ّدراسةّأعلى شارت

لشركةّيزيدّمنّأتعابّ(ّإلىّأنّزيادةّحجمّا1993ّ)الدوري،
رتباطّا(ّوجود1999ّّالتدقيق،ّفيّحينّبينتّدراسةّ)جهماني،

ّإلّإيجابي ّالمدينين ّنسبة ّمن ّاأللكل ّوصافيّجمالي صول،

ّ ّأتعابّأالربح ّأن ّوبينت ّالتدقيق. ّأتعاب ّعلى ّالخسارة و
ظهرتّدراسةّأبمخاطرّالتدقيقّوتعقدّعملياته.ّّوّأثرالتدقيقّتت

ّنصار،أ) ّأتعاب1999بو ّأن ّتعتبرّّ( ّاألردن ّفي التدقيق
ّالشركات ّتعتبر ّحين ّفي ّالعامةّمتدنية، األردنيةّّالمساهمة

ّاأل ّفي ّالحادة ّالمنافسة ّظل ّفي ّمناسبة ّالتدقيق سواقّأتعاب
ّّو ّاألأاألردنية، ّهذه ّرفع ّالصعب ّمن ّوعليهنه تهدفّّ؛تعاب،

عملياتّاالندماجّواالستحواذّالتيّّأثرإلىّتحليلّّالدراسةّهذه
ّالش ّعلى ّحدثت ّعلى ّاألردنية ّالعامة ّالمساهمة تعابّأركات

ّ التدقيقّورأيّالمدقق.
 ّ

 :مشكلة الدراسة

تحاولّهذهّالدراسةّبحثّوتحليلّعالقةّعملياتّاالندماجّ
المساهمةّالعامةّاألردنيةّواالستحواذّالتيّحدثتّبينّالشركاتّ

ّعلىّ ّتوثر ّسوف ّوالتي ّالمدقق، ّورأي ّالتدقيق ّأتعاب على
ّ ّالعالقة ّوعمالئهم،ديناميكية ّالمدققين ّالمشكلةّّبين ّفإن علية

ّتحدث ّسوف ّّالتي ّاالندماجّاالبعد ّعملية ّمن نتهاء
مدققّّعنّتستغنيوفّهيّأنّإحدىّالشركتينّسواالستحواذ،ّ

ّعمال ّأحد ّالمدقق ّيفقد ّوبالتالي ّيجبّّه،ئالحسابات، لهذا
عمليةّاالندماجّواالستحواذّالتيّحدثتّبينّأثرّالتعرفّعلىّ

ّالمسا ّالعامةالشركات ّّهمة ّاألردنية ّفي ّالمدرجة ّعمانسوق
ّسوفّالمالي ّواالستحواذ ّاالندماج ّعمليات ّأن ّكيف ّوبيان ،

صدارّرأيّتؤثرّعلىّأتعابّالتدقيق،ّوعلىّسلوكّالمدققّإل
نظيف،ّبسببّالمنافسةّالسعريةّوكيفّسيكونّموقفّمكاتبّ

ّاأل ّاالندماج،ّالتدقيق ّعملية ّفي ّتشارك ّلم ّالتي خرى
ّ ّفي ّواالستحواذ ّأتعاب ّأسعار ّعروض ّعمليةّأتقديم ّبعد قل

نّتتمّعمليةّاالندماجّأوبعدّّاالندماجّواالستحواذّالتيّحدثت.
ّالتدقيقّ ّمكاتب ّمن ّالعرض ّسيكون ّالعمالء، ّبين واالستحواذ

ّّا؛مختلف ّعملياتّأالن ّفي ّشاركت ّالتى ّالتدقيق ّمكاتب حد
ّتدقيقّ ّعلى ّالمنافسة ّمن ّيخرج ّسوف ّواالستحواذ االندماج

نّالمدققّالذيّخرجّمنّعملياتّإ،ّوفيّالفترةّالقادمةّفالشركة
ّالتدقيقّ ّأتعاب ّرسوم ّبتخفيض ّيقوم ّسوف ّالسابقة التدقيق

ّ ّكما ّالسابقة، ّالخسارة ّلتعويض ّجدد ّعمالء ّعلى نّأللتنافس
ّاستبعاد ّتم ّالذي ّفترةّّهالمدقق ّبعد ّالتدقيق ّعمليات من

بر،ّوخبرةّكأكبر،ّوفترةّأاالندماجّواالستحواذّسيكونّلديةّقدرةّ
التنافسّّفيّمجالّعملياتّاالندماجّواالستحواذّمماّيؤديّإلى
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ّ ّعلى ّوينعكس ّالمهني، ّالتدقيقّغير ّأتعاب ّرسوم تخفيض
 (.Gaver et al.,1995(ّ)Copley et al., 1995بشكلّعامّ)

ّسئلةّالتالية:يمكنّصياغةّمشكلةّالدراسةّفيّاألعليه،ّّو
1-ّّ ّواالستحواذ ّاالندماج ّعمليات ّتوثر ّمدققيّهل على

ّنظيفّفيّالشركاتّالمساهمةّالعامةّصدارّرأيالحساباتّإل
ّّاألردنية ّفي ّالمدرجة ّعمليةّّالماليّعمانسوق ّوبعد قبل

ّ؟ّاالندماج
ّتّ-2 ّمدى ّاالندماجّأما ّعمليات ّبين ّالعالقة ثير

تعابّالتدقيقّفيّالشركاتّالمساهمةّالعامةّأواالستحواذّعلىّ
ّّاألردنية ّفي ّالمدرجة ّعمليةّّاليالمّعمانسوق ّوبعد قبل

ّ؟ّاالندماج
ّ

  :أهداف الدراسة

ّ ّبيان ّإلى ّالدراسة ّهذه ّاالندماجّّأثرتهدف عمليات
ّالعامة ّالمساهمة ّاألردنية ّالشركات ّفي ّ،األردنيةّواالستحواذ

وتحليلّذلكّاألثرّعلىّأتعابّالتدقيق،ّورأيّالمدققّللشركةّ
ّقبلّوبعدّاالندماج.

 ّ-حيثّتهدفّهذهّالدراسةّلماّيلي:ّ

ّالمدققّ-1 ّرأي ّعلى ّواالستحواذ ّاالندماج ّأثر ّتحديد .
ّالعامة ّالمساهمة ّعملياتّّاألردنيةّللشركات ّوبعد قبل

ّ.االندماج
ّالتدقيقّّ-2 ّأتعاب ّعلى ّواالستحواذ ّاالندماج ّأثر تحديد

ّالمساه ّالعامةمللشركات ّعملياتّّاألردنيةّة ّوبعد قبل
ّّ.االندماج

ّ
 :أهمية الدراسة

عمليةّاالندماجّّالتعرفّعلىّأثرلىّتنبعّأهميةّالدراسةّإ
ّاألردنيةّواالستحواذّالتيّحدثتّبينّالشركاتّالمساهمةّالعامة

ّ ّفي ّالمدرجة ّعملياتّالماليّعمانسوق ّأن ّكيف ّوبيان ،
ّوعلىّ ّالتدقيق، ّأتعاب ّعلى ّتؤثر ّسوف ّواالستحواذ االندماج

ّإل ّالمدقق ّالسعريةّسلوك ّالمنافسة ّبسبب ّنظيف، ّرأي صدار
ّمّو ّسيكون ّاألوكيف ّالتدقيق ّمكاتب ّتشاركّقف ّلم ّالتي خرى

ّأسعارّ ّعروض ّتقديم ّفي ّواالستحواذ ّاالندماج، ّعملية في
ّ ّألأأتعاب ّالتيّحدثت. ّاالندماجّواالستحواذ ّعملية ّبعد نّقل

ّاالندماجّأ ّعمليات ّفي ّشاركت ّالتى ّالتدقيق ّمكاتب حد

واالستحواذّسوفّيخرجّمنّالمنافسةّعلىّتدقيقّالشركة،ّوفيّ
ّالقا ّفالفترة ّالتدقيقّإدمة ّعمليات ّمن ّخرج ّالذي ّالمدقق ن

السابقةّسوفّيقومّبتخفيضّرسومّأتعابّالتدقيقّللتنافسّعلىّ
نّالمدققّالذيّتمّأّعمالءّجددّلتعويضّالخسارةّالسابقة،ّكما

ّواالستحواذّّهاستبعاد ّاالندماج ّفترة ّبعد ّالتدقيق ّعمليات من
عملياتّّكبر،ّوخبرةّفيّمجالأكبر،ّوفترةّأسيكونّلديةّقدرةّ

ّأتعابّ ّمن ّكل ّعلى ّستنعكس ّوبالتالي ّواالستحواذ، االندماج
ّالمستثمرينّ ّثقة ّدرجة ّعلى ّيؤثر ّمما ّالمدقق، ّورأي التدقيق

كيدّمناسبّأبالقوائمّالماليةّباعتبارهمّمعنيونّبالحصولّعلىّت
ّ ّمن ّالقوائم ّهذه ّخلو ّأحول ّزيف، ّوتحريفاتّأي ّتالعبات و

ّاالستثماّر ّعلىّقراراتهم ّاألتؤثرّسلبا مرّالذيّيعززّثقتهمّية،
 دارةّالشركاتّوتحسينّكفاءةّالسوقّالمالي.ّإداءّأب

ّ
 :فرضيات الدراسة

ّّولى:الفرضية األ  ّيوجد ّال ّأثر ّداللة لعمليةّّإحصائيةذو
ّّ.االندماجّعلىّرأيّالمدقق

 

ّّالفرضية الثانية: ّداللة ّذو ّأثر ّيوجد لعمليةّّإحصائيةال
 ّ.تعابّالتدقيقأاالندماجّعلىّ

ّ
ّلعمليةّّرضية الثالثة:الف ّإحصائية ّداللة ّذو ّأثر ّيوجد ال

ّاالندماجّفيّظلّوجودّالمتغيراتّالضابطة.
 

 محددات الدراسة:

يمكن تلخيص محددات الدراسة التي واجهت الباحثين بما 
 يلي :
1- ّ ّالعينة ّحجم ّحيثّأيعتبر ّالدراسة ّمحددات برز

(ّ ّفي ّمتمثلة ّشركات ّثالث ّعلى ّالدراسة ّعينة (24ّاقتصرت
ّاألمشا ّقابلةّهدة، ّغير ّالدراسة ّنتائج ّمن ّيجعل ّالذي مر

ّإالّعلىّطبيعةّالشركاتّالمشابهة.ّللتعميم
ّالتدقيقّ -2 ّأتعاب ّعملية ّعن ّاإلفصاح ّعملية إن

ّفيّ ّإلزامية ّأصبحت ّالتدقيق ّمعايير ّوحسب ّالمالية بالتقارير
ّانعكسّعلىّحصرّعينةّالدراسةّبعدّهذا2005ّعامّ .ّوهذا

 دراسةّبشكلّدقيق.العامّلدراسةّمتغيراتّال

عدمّتوفرّالتقاريرّالماليةّالفعليةّللكثيرّمنّالشركاتّ -3



ّبسامّخليلّبقيله،ّعبدالناصرّإبراهيمّنورّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ...أثرّاالندماجّواالستحواذ
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ّانعكسّ المساهمةّالعامةّاألردنيةّالمدموجةّقبلّاالندماجّمما
 ّعلىّصغرّحجمّالعينة.

 :طار النظري اإل
 تعاب التدقيقأ -عمليات االندماج واالستحواذ-ن والمدقق

 ما إما وهيّ:ةالتالي الطرّق بإحدى الشركات بين االندماج يتم

ّتندمج القانوني، باالندماج يعرف الشركةّ مع) أ) الشركة كأن
 األولى، المندمجة للشركة المعنوية الشخصية هنا وتنتهي )ب(

 جميع استبدال مقابل وذلك الثانية، المندمجة للشركة بينماّتستمر

 الشركة الشركةّالدامجة،ّوتصبح بأسهم المندمجة الشركة أسهم

 يعرف ما أو الدامجة، الشركة ضمن اقسم أو وحدة المندمجة

ّالقانوني ّويتم بإعادة أحياناًّ يسمى الذي بالتوحيد  فيه التنظيم،

ّأو شركة ونشوء معاًّ شركتين اندماج ّعنهما،  يكوّن قد جديدة

 نسبة أو كاملة المندمجة الشركة أسهم شراء طريق عن االندماج

 الشركةّوّالقابضة بالشركة يسمى ما وتكوين % ٥٠من أكثر

ّتحكمها السيطرة، بعملية يسمى ما وهذا ،ةالتابع  دوافع وهذه

 المواد بعض تدفق استمرار ضمان أو التوسع، منها مختلفة

 القابضة. الشركة على الشركةّالتابعة من األولية

نشطةّأنّالبحوثّالمتعلقةّفيّدراسةّالعالقةّبينّالمدققّّوإ
ما،ّومنّالممكنّإلىّحدّّةعملياتّاالندماجّواالستحواذّمحدود

ّأ قلّأنّيكونّدورّالمدققينّفيّعملياتّاالندماجّواالستحواذ
 Dhaliwal etنشطةّالبنوكّاالستثماريةّ)أهميةّبالمقارنةّمعّّأ

al.,2013ّف ّذلك ّومع ّالسابقإ(، ّالبحوث ّكيفيةّّةن ّعلى تركز
 Niemi)قيامّالمدققينّفيّالقيامّبعملياتّاالندماجّواالستحواذّ

et al.,2013)ّ(Dhaliwal et al.,2013) (Louis et al.,2005ّ،)
ّنّبعضّهذهّالبحوثّتكونّمقارنةّنتائجّالدمجإوبشكلّعامّف

ّالتدقيقّ ّمكاتب ّالمثال، ّسبيل ّعلى ّالمدققين، ّبين مختلفة
ّوغيّراأل ّالكبار ّالتدقيقربعة ّمكاتب ّمن  Niemi et)ّها

al.,2013)(ّ ّدراسة ّبينت ّوقد ،Louis et.,2005ّ ّعلى نّأ(
معّالمستثمرينّّإيجابيسوقّالماليّتتأثرّبشكلّسهمّفيّالاأل

انّمكاتبّاالّّوبينّالمدققينّصغيريّالحجم،ّوربماّيعودّذلك
ّالمزيدّمنّالمشاركةّ ّيمكنّانّتقدم وّتقديمّأالتدقيقّالصغيرة

ّ ّاالخرى. ّالخدمات ّان ّأتعابّلهذا ّرسوم ّعلى ّيؤثر االندماج
ّأتعابّالتدقيقّ تختلفّالتدقيق،ّوقدّاظهرتّاالدابّانّرسوم

ّبهاّ ّتعمل ّالتي ّالصناعة ّونوع ّالشركات، ّأحتياجات حسب
وانّالشركةّعلىّاستعدادّانّتدفعّرسومّاخرىّللمدققّّالشركة،

 Hayعنّعملياتّالتدقيق،ّوهيّالتيّيقومّبهاّمدققينّاخرينّ)

et al., 2006ّ )2005)ّFrancis e al.,(ّ )Simunic., 1980،)ّ
 إعتبار دراستهمّفي (Abu Bakar, el at., 2005) من كل ويؤي د

ّالتدقيق أتعاب  على سلباًّ تؤثر التي التهديدات من عملية

 أتعاب أشكال تعدد ظل في الخارجي المهنيّللمدقق اإلستقالل

ّ عملية ّعرفّّالمهنة. سوّق في المنافسة شدةّوالتدقيق وقد
(2015ّAronmwan and Okafor) ّأتعابّالتدقيقّبالمبالغّالتي

القيامّبمهامّالتدقيق،ّحيثّتشملّعلىّيتقاضاهاّالمدققّنظيرّ
المبالغّالتيّيتقاضاهاّالمدققّعنّايّنشاطّقامّبةّفيّسبيلّ

ّّرّإ ّللشركةّّهيأعطاء ّالمالية ّالبيانات ّوعدالة ّحقيقة عن
ّالتدقيق. ّلعملية ّفإنهّالخاضعة ّأتعابّّعليه ّتحديد يمكن

التدقيقّباالستنادّإلىّعقدّبينّالمدققّوالشركةّمحلّالتدقيق،ّ
ناءّعلىّالوقتّالذيّيمضيهّالمدققّفيّعمليةّالتدقيقّوذلكّب

ّباإل ّالمدقق، ّقبل ّمن ّالتدقيقّالمطلوبة ّفريق ّعدد ّإلى ضافة
ّ ّالعملية ّالتمام ّيلزم  & EI-Gammal, 2012 Krishnanالذي

Zhang, 2014).) 

 

 . Sarbanes Oxley قانون  ظل في اإللزامي التغيير
لّالمتعلقةّبتغييرّتناولتّدراسةّالمسائّةوهناكّدراساتّمختلف

ّوكيفّيتفاعلّسوقّاأل ّتغييرّالمدقق،ّوكيفّالمدقق، سهمّعند
ّ ّالمدققين ّبعض ّردود ّتكون ّظل ّالبدفي ّسبيلّائلهذه ّفعلى ،

المثال،ّتكونّالشركاتّاكثرّميولّإلىّتغيرّالمدققّعندّحصولهاّ
 علىّرأيّمتحفظّمنّالمدقق،ّوفيّعدمّقدراتهاّعلىّاالستمرار

(Krishnan., 1994.)ّقانوّن إصدار تم لقد (Sarbanes Oxley) 

ّوأشملّّالمستثمرين لحماية ّأهم ّمن ّبأنه ّالمحللون ّيصفه الذي
 إلى التيّتهدف المتطلبات من العديد به وجاء التشريعاتّاألمريكية،

من ستقاللاال مستوّى تعزيز  تحفيزه خالل المهنيّللمدققّالخارجيّ،

ّأدل للبحث ّالشركةإدا تفضلها التي النتائج تدعم ةعن  محل رة

ّالنتائج بما المعلومات معالجة أو التدقيق،  المطلوبة يحقق

.(Hatfield, el at., 2007; Barbadillo, et at., 2009 )ّفي جاء كما 

ّال المدققّ تغيير بضرورة Sarbanes Oxley لقانوّن 203 قمبند
 التدقيق، محل الشركات إلحدى التدقيق بعملية يقوم الذي الخارجي

 لنفس 207 رقمبندّال فيّجاء خمسّسنوات،ّكما مرور بعد وذلك

 بعد الخارجي التدقيق لمكتب الشركة تغيير ضرورة على القانوّن

 لنفس الخارجي التدقيق خدمة تقديم بداية تاريخ من سنوات سبع مرور



1ّ،2019ّ،ّالعدد15ّاألردنيةّفيّإدارةّاألعمال،ّالمجل دّّالمجلة
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ّالذينّّالتدقيق، محل الشركة ّالمديرين ّتغيير ّضرورة ّتضمن كما
ّ ّالتدقيق ّعملية ّفي ّهاما ّدورا ّومنعّيلعبون ّسنوات، ّخمسة كل

ّبمهنةّ ّتتعلق ّال ّاستشارية ّخدمات ّتقديم ّمن ّالتدقيق مكاتب
ّ(.(Nashwa, 2004التدقيق

وهناكّإجماعّبأنّقيامّادارةّالشركةّبدورّأساسيّوهامّفيّ
ّعلىّ ّخطورة ّيشكل ّالخارجي ّالمدقق ّوتغيير ّاختيار عملية

مةّاستقالليتة،ّرغمّمنّانّقرارّالتغييرّيتمّمنّقبلّالهيئةّالعا
(.ّمنّهناّيمكنّتعريف2004ّللمساهمينّ)باسودانّوأخرون،ّ

ّالحساباتّ ّمدقق ّاستبدال ّيتم ّالتي ّالحاله ّبأنه ّالمدقق، تغيير
ّهذ ّويكون ّاخر، ّبمدقق ّالهيئةّّاالحالي ّخالل ّمن التغيير

ّاخر،ّ ّمدقق ّتعيين ّاو ّالمدقق ّعزل ّلقرار ّللمساهمين العامة
ّ ّأو ّوالمدقق، ّالشركة ّبين ّالخالف ّبسبب ّوجودّوذلك بسبب

نصوصّوتشريعاتّتلزمّعمليةّالتغييرّكلّفترةّزمنية،ّاوّيقومّ
ّوالعجزّ ّأوّبسببّحاالتّالوفاه ّاستقالته، المدققّنفسهّبتقديم

ّ.Georgeّ) ,2004(القانونيّ
 

 من قبل المدقق: أنواع التقارير التى تصدر
نالّموصوعّتقريرّالمدققّاهتمامّالعديدّمنّاألطرافّالتيّ

دّمصداقية،ّوعدالةّالتقاريرّالماليةّالتىّيعتمدّتسعىّإلىّتأكي
ّّو ّاالقتصادية، ّقراراتهم ّأتخاذ ّعند ّالمدققّعليها ّتقرير يمثل

ّاالثباتّ ّأدله ّتجميع ّعملية ّتتم ّوال ّالتدقيق، ّعملية ّفي الذروه
ّهدفّ ّهو ّالرأي ّوهذا ّالمدقق، ّرأي ّعن ّالتعبير ّبغرض اال

ّعن ّالتعبير ّيمكن ّوال ّالحاسم، ّاو ّالمهيمن ّاالّّالتدقيق الرأي
ّوأكملّ ّالتدقيق، ّعملية ّمخاطر ّقدر ّقد ّالمدقق ّيكون ّان بعد

ّّ(.96-95ّ:،ّص2004جميعّاختباراتّالتدقيقّ)حماد،ّ
(ّ ّبين ّو)Arens, et at., 2006ّ)وقد أنّّ(،2008مشتهى

اصدارّالمدققّلتقريرّنظيفّقياسيّمرتبطّفيّالشروطّالتالية:ّ
،ّأنّيتمّالوفاءّبمعاييرّتضمينّكاملّالقوائمّالماليةّبعمليةّالتدقيق

ّالعنايةّ ّوبذل ّواالستقاللية، ّوالعملي ّالعلمي ّوالتاهيل التدقيق
المهنيةّلجميعّمراحلّعمليةّالتدقيق،ّجمعّاألدلةّالكافيةّوالوفاءّ
بمعاييرّالعملّالميدانيّالثالثةّوااللتزامّبها،ّعرضّالقوائمّالماليةّ

كونّهنالكّقدرّتطبيقّالمعاييرّالمحاسبية،ّوانّيّبماّيتوافقّمع
ّالقوائمّ ّجوانب ّوباقي ّالمرفقة، ّالمالحظات ّفي ّاالفصاح من
المالية،ّعدمّوجودّأيةّظروفّتستدعيّاضافةّفقرةّتفسيريةّاوّ

ّتعديلّبلغةّالتقرير.

ّالشروطّيتمّاصدارّالتقريرّالمعياريّمنّ ّتتوافقّهذه عندما
قبلّالمدقق،ّوفيّحالّوجودّايّشرطّمنّالشروطّالثالثةّالتىّ

ّاخرىّتتطل ّتقارير ّاصدار ّيجب ّالنظيف، ّالرأي ّعن ّالخروج ب
ّوهناكّثالثةّانواعّمنّالتقاريرّيمكنّأنّتصدرّعنّرأيّالمدقق.ّ

ّ
ّعدمّّالرأي المتحفظ ّعند ّالمتحفظ ّالراي ّابداء ّيتم :أن

ّاوّ ّتأثير ّأي ّيوجد ّوال ّنظيف، ّرأي ّابداء ّمن ّالمدقق تمكن
ّوج ّشامال ّعمله ّنطاق ّتقييد ّاو ّاالدارة، ّمع ّ،وهريااختالف

ّيتمّ ّأن ّويجب ّرأي، ّابداء ّعدم ّاو ّسلبي ّرأي ّابداء يتطلب
الرأيّالمتحفظّعلىّشكلّاستثناءّألمرّما،ّويتمّاصدارّمثلّ
هذهّالنوعّعندماّالّيستطيعّالمدققّمنّجمعّكافةّاالدلةّبماّ

ّيتفقّمعّالمبادىءّالمحاسبيةّالمتعارفّعليها.
ّ

ّاالرأي السلبي ّأن ّالمدقق ّيعتقد ّعندما ّيستخدم لقوائمّ:
الماليةّتتسمّبالتحريفّاوّالتضليلّوانهاّالّتعبرّبعدالةّالقوائمّ
ّيتمّ ّما ّونادرا ّوشامال، ّجوهريا ّالخالف ّأثر ّويكون المالية،

ّاصدارّمثلّهذهّالتقرير.
ّ

:ّيتمّاصدارّهذهّالنوعّفيّحالّاالمتناع عن ابداء الرأي
نّعدمّمقدرةّالمدققّعلىّاالقتناعّبصدقّالقوائمّالمالية،ّويكّو

نطاقّالتدقيقّجوهرياّوشامال،ّويتميزّهذهّالتقريرّعنّالتقريرّ
السلبىّفيّأنّتقريرّاالمتناعّعنّالرأيّيتمّاستخدامةّعندماّ
ّالرأيّالسلبيّ الّتتوافرّللمدققّالمعرفةّالكافية،ّويتمّاستخدام
ّالمالية،ّ ّالقوائم ّعدالة ّبعدم ّمعرفة ّللمدقق ّتتوافر ّال عندما

ثلّهذينّالتقريرينّفيّالحاالتّالتىّويقومّالمدققّباستخدامّم
ّتتسمّبالهميةّالنسبيةّالشديدة.

ّ
  :الدراسات السابقة 

ّالباحث ّالعالقةّّاناطلع ّذات ّالدراسات ّمن ّمجموعة على
بالموضوع،ّمنهاّدراساتّعالميهّواخرىّمحلية،ّعلىّالمستوىّ

فالّيوجدّدراسةّّ،ينالمحليّفيّاألردنّوفيّحدودّعلمّالباحث
ّواتعابّالدقيقتناولتّالعالق ّبينّاالندماجّواالستحواذ لكنّّ،ة

ّالتدقيقّ ّالتعاب ّالمحددة ّالعوامل ّعلى ّركزت ّدراسات هناك
ّومنّاهمّهذهّالدراسات:ّّبشكلّعام،

(ّ Simunic,1980ّ)قام ّالتدقيقّ، ّأتعاب ّمحددات بدراسات
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ّ ّمن ّمكونة ّعينة ّالمتحدة373ّّعلى ّالواليات ّفي شركة
ّ ّلعام ّبين(1977)االمريكية ّوقد ّوجودّ، ّإلى ّالدراسة ّنتائج ت

عالقةّإيجابيةّبينّأتعابّالتدقيقّوحجمّالشركة،ّكماّاظهرتّ
ّ ّبعالقة ّتتأثر ّالتدقيق ّأتعاب ّعمليةّإيجابيأن ّتعقد ّمدى ّمع ة

ةّمعّمخاطرّإيجابيالتدقيق،ّوانّأتعابّالتدقيقّتتأثرّبعالقةّ
تعابّاألأثرّبينّأتعابّالتدقيقّمعّّدعمليةّالتدقيق،ّوعدمّوجّو

ّتتقاضاهاّمكاتبّالدقيقّاالخرى.التىّ
إلىّتقديمّأدلةّتتعلقّ(،ّ Chan et al.,1993وبينتّدراسةّ)

ّالشركاتّ ّكبرى ّمن ّعينة ّعلى ّالتدقيق، ّأتعاب بمحددات
(،ّوقدّاظهرتّنتائجّالدراسة1986ّالمدرجةّفيّبريطانياّلعامّ)

ّفيّ ّفروعها ّوعدد ّالشركة ّاصول ّلحجم ّإيجابي ّأثر وجود
ّ.أتعابّالتدقيق

ّ ّ)الدورّياما ّبينت(1993ّ،دراسة ّفقد ّالمؤثرةّّ، العوامل
ّ ّمن ّمكونة ّعينة ّعلى ّالتدقيق ّأتعاب شركةّّ(21)على

نتائجّالدراسةّدلتّ.ّوقدّ 1990 )-1986ّ(صناعيةّعنّالفترة
ّالتدقيق،ّ ّوأتعاب ّالشركة ّحجم ّبين ّإيجابية ّعالقة ّوجود على
ّالمدينين،ّ ّأجمالي ّبين ّعكسي ّأثر ّوجود ّعلى ّاظهرت كما

المخزونّوالمدينينّألجماليّاالصول،ّوصافيّالربحّاوّونسبةّ
ّاال ّوالمخاطر ّالشركة، ّأرباح ّفي ّوالتغير ستثماريةّالخسارة،

ّعلىّأتعابّالتدقيق.
ّقامّ)جهماني،ّ بدراسةّبينتّالعواملّالمؤثرةّّ،(1999كما

ّالعامة ّالمساهمة ّلشركات ّالتدقيق ّأتعاب ّتحديد ّاألردنيةّفي
وتكونتّعينةّّ(،1995لعامّ)ّالمدرجةّفيّسوقّعمانّالمالي

(ّ ّمن ّتقاريرها31ّالدراسة ّفي ّالتدقيق ّأتعاب ّلديها ّشركة )
ّ ّارتباط ّوجود ّالدراسة ّبينت ّوقد ّالمنشورة، هامّّإيجابيالمالية

لكلّمنّنسبةّالمدينينّالجماليّاالصول،ّوعددّفروعّالشركة،ّ
ّبينتّ ّكما ّالتدقيق، ّأتعاب ّعلى ّالخسارة ّأو ّالربح وصافي

جودّأثرّهامّلكلّمنّاجماليّاالصول،ّواجماليّالدراسةّعدمّّو
ّالمدينينّعلىّأتعابّالتدقيق.

ّنصار ّ)ابو ّدراسة ّقامت ّالعواملّّ،(1999ّ،كما بدراسة
ّمنّ ّكل ّنظر ّوجهة ّمن ّالتدقيق ّأتعاب ّتحديد ّفي المؤثرة

ّل ّبينهم ّفيما ّاالختالف ّومدى ّوالشركات، عواملّلالمدققين
(ّمدققا62ّنةّمكونهّ)المؤثرةّفيّتحديدّأتعابّالتدقيقّعلىّعي

(ّشركةّمساهمةّعامهّاردنية،ّوقدّاظهرتّنتائج95ّخارجياّو)
الدراسةّأنّأتعابّالتدقيقّتتأثرّبالوقتّالمقدرّالنجازّعمليةّ

ّشركاتّ ّمع ّوعالقته ّوشهرته ّالتدقيق ّمكتب ّوحجم التدقيق،
ّ ّبين ّجوهري ّاختالف ّوجود ّاظهرت ّكما ّعالميه، راءّآتدقيق

تحديدّأهميةّالعواملّالمؤثرةّالتيّتؤثرّالمدققينّوالشركات،ّفيّ
ّعلىّأتعابّالتدقيق.

ّ ّكما ّ)سعت إلىّّ،(Joshi & AI-Bastaki 2000دراسة
ّمنّ ّمكونة ّعينة ّعلى ّالتدقيق، ّأتعاب ّمحددات ّعلى الوقوف

ّوقد38ّ) ّالمالية، ّلالوراق ّالبحرين ّسوق ّفي ّمدرجة ّشركة )
لشركةّقويّلحجمّاّإيجابيثيرّأبينتّنتائجّالدراسةّإلىّوجودّت

ّأنّ ّاظهرت ّكما ّالتدقيق، ّأتعاب ّعلى ّاألصول ّبحجم ممثل
أتعابّالتدقيقّتتأثرّإيجابياّبدرجةّتعقدّالعملياتّفيّالشركة،ّ

ّ ّأثر ّوجود ّومستوىّّإيجابيوبينت ّالشركة، ّربحية ّمن لكل
ّاظهرتّأنّتوقيتّعمليةّ ّكما المخاطرّعلىّأتعابّالتدقيق،

ّ.التدقيقّالّتوثرّعلىّأتعابّالتدقيق
ّق ّ)كما ّمن ّكل ّ،(Geiger & Raghunandan 2002ام

دراسةّالعالقةّبينّنوعّرأيّالمدققّالذيّيصدرّقبلّاالفالسّب
ّعينةّ ّبأستخدام ّالباحث ّقام ّوقد ّالتدقيق، ّفترة ّوطول مباشرة،
ّمنّ ّالفترة ّعن ّاالفالس ّدخلت ّالتي ّاألمريكية ّالشركات من

ّعالقة1996-1998ّ) ّوجود ّإلى ّالدراسة ّتوصلت ّوقد ،)
ّنّطولّفترةّالتدقيقّوفشلّتقاريرّالمدقق.عكسيةّبي

ّبها ّقام ّدراسة ّّوفي ّمعرفةّّ،(2006)المخادمة، ّإلى هدفت
ّتواج ّالتي ّباستجاباتّّهالمشكالت ّوالمتعلقة ّاألردن، ّفي المدقق

المدققّلرغباتّالعمالءّوبخاصةّتقديمّالخدماتّالمحاسبية،ّوبينّ
ّانص ّعلى ّالمهنة ّواخالقيات ّالمنافسة ّمن ّلكل ّأثر ياعّوجود

ّأثرّ ّوجود ّإلى ّالدراسة ّأظهرت ّوقد ّالعمالء، ّلرغبات المدقق
ّواضحّللمنافسةّفيّانسياقّالمدققّوراءّرغباتّالعمالء.ّ

ّ)سويدان، ّدراسة ّالعواملّّ،(2008ّوبينت ّعلى التعرف
المحددهّألتعابّالتدقيق،ّومعرفةّأثرّالعديدّمنّالعواملّ)حجمّ

ّ ّعملية ّمخاطر ّعملياتها، ّتعقيد ّدرجة ّنوعّالشركة، التدقيق،
ّأتعابّ ّعلى ّالتدقيق( ّمكتب ّوحجم ّللشركة ّالمنتمي القطاع

(ّشركةّمنّالشركات107ّالتدقيق،ّوتكونتّعينةّالدراسةّمنّ)
ّالقطاعيّ ّالمستوى ّعلى ّعمان ّبورصة ّفي ّالمدرجة األردنية

(ّ ّالفترة ّعن ّوالصناعة( ّوخدمات ّوتامين (،2003ّ)البنوك
ّ ّنتائجّالدراسة، ّالشانّوكانّمنّأهم ركةّيعتبرّمنّأهمّحجم

ّالقطاعّ ّعن ّالنظر ّبغض ّالتدقيق، ّألتعاب ّالمحددة العوامل
ّمكاتبّ ّتقاضي ّان ّالدراسه ّأظهرت ّكما ّللصناعة، المنتمي
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ّمكاتبّ ّتتقاضاها ّالتي ّتلك ّمن ّأعلى ّأتعاب ّالكبيرة التدقيق
،ّكماّاظهرتّتأثرّأتعابّالتدقيقّإيجابياّبعددّةالتدقيقّالصغيّر

ّ.خارجيةفروعّالشركةّالداخليةّوال
(ّ ّدراسة ّهدفت ّّ،(Elgammal, 2012كما ّرأيّإلى معرفة

ّ ّممثل ّالخارجيين ّالمدققين ّمن ّكل ّفي المحللينّّوالمحاسبين،
ّ ّأتعابّّوالماليين، ّتحدد ّالتي ّبالعوامل ّالداخليين المدققين

ّ ّبتوزع ّالباحث ّقام ّوقد ّجميع80ّّالتدقيق، ّتتضمن استبانه
تعقيدها،ّودرجةّّالعواملّوالمتغيراتّمثلّ)حجمّالشركةّودرجة

الخطورةّفيهاّوسمعتهاّوأرباحها(،ّوقدّأظهرتّالدراسةّانّأهمّ
ّالتدقيقّ ّشركات ّهو ّالتدقيق، ّأتعاب ّقيمة ّعلى ّيؤثر عامل
االربعةّالكبار،ّوأقلّعاملّهوّحجمّشركةّالتدقيقّمنّخاللّ

ّ.عددّموظفيها
ّ ّدراسة ّالتىّ(Naser & Hassan, 2013)وبينت ّالعوامل ،
التدقيقّللشركاتّالغيرّالماليةّالمدرجةّفيّتوثرةّعلىّأتعابّ

ّ وقدّبينتّ(2011ّ)سوقّابوّظبيّلالوراقّالماليةّعنّالفترة
ّ ّالشركة، ّحجم ّبين ّعالقة ّوجود ّالدراسة ّتعقيدّّونتائج درجة

ّالشركة ّالتدقيق،كماّّ،عمليات ّأتعاب ّعلى ّالمدقق، وتقرير
بينتّوجودّعالقةّعكسيةّبينّنوعّالصناعة،ّولجنةّالتدقيق،ّ

ّبينّوا ّتاثير ّوجود ّوعدم ّالتدقيق، ّأتعاب ّعلى الستقاللية،
ّ.ربحيةّالشركة،ّوالمخاطرّعلىّأتعابّالتدقيقّ

ّبين ّدراسةكما ّتتغيرّّ،(Carcello & Li, 2013)ّت كيف
ّعمليةّ ّبعد ّنظيف ّرأي ّأصدار ّخالل ّمن ّالمدققين تصرفات

فيّتغييرّالمدققّّاالندماجّواالستحواذ،ّوكيفّأنّهناكّميال
ّصدارّرأيّنظيفّوالتغيرّفيّسلوكّالمدققين.إلىّاّهرأي

(ّ ّدراسة ّ(Bortolon et al., 2013وقامت ّالعالقةّ، بدراسة
بينّالحاكميةّالمؤسسية،ّوتكاليفّالخدماتّالتدقيقيةّمنّجهة،ّ
وبينّالحاكميةّالمؤسسية،ّوتكاليفّالخدماتّغيرّالتدقيقيةّمنّ

ّالدراسةّمنّ) ّوتكونتّعينة ّ(ّشركةّمدرجة131جهةّاخرى،
وقدّاظهرتّالدراسةّّ(.2009فيّالبرازيلّللعامّ)السوقّالماليّ

ّوتكاليفّ ّالمؤسسية، ّالحاكمية ّبين ّعكسية ّعالقة وجود
ّبينّ ّعكسية ّعالقة ّوجود ّاظهرت ّكما ّالتدقيقة. الخدمات

ّالحاكميةّالمؤسسيةّوتكاليفّالخدماتّغيرّالتدقيقية.
(ّ ّبها ّقام ّدراسة فيهاّّتبينّ،(Golubov et al., 2013وفي

ّاكثرّا ّأتعاب ّرسوم ّستدفع ّباالندماج ّتقوم ّالتي ّالشركات ن
 Chen)ّبسببّالمهامّالمعقدةّوالجهدّالمبذول.ّكماّبينتّدراسة

et al, 2010 and Firth et al, 2012)ّّكيفّانّالمدققينّالذين
ّيشاركوّ ّلم ّالذين ّوالمدققين ّاالندماج، ّعملية ّفي شاركو

ّ ّحيث ّالتدقيق، ّأتعاب ّرسوم ّبتخفيض ّهذسيقومون ّايظهر
ّ ّاألثر ّالحجم،في ّكبيرة ّانّّالشركات ّكيف ّالدراسة وبينت

المدققّاكثرّعرضهّالصدارّرأيّنظيفّبعدّانّتكتملّعمليةّ
ّاالندماج.ّ
ّ ّكما ّأثرّ،((Guo, 2014قام ّاالندماجّّبدراسة عمليات

ّوكانتّ ّالمدقق، ّورأي ّالتدقيق ّأتعاب ّتسعير ّعلى واالستحواذ
ّ ّمن ّمكونه ّعينة ّعلى ّالدراسة ّقامتّفترة ّالتي الشركات

(.ّوقدّاظهرتّنتائج2008ّباالندماجّفيّبورصةّلندنّللعامّ)
شركاتّفقط9ّّشركةّقامتّباالندماج،ّمنهم48ّّالدراسة،ّأنّ

منّقامتّبتغيرّالمدققّالذيّقامّبعمليةّاالندماجّواالستحواذ،ّ
)120(ّّ ّاصل ّمن ّعليها ّمستحوذ ّقامتّّ)140(شركة شركة

فيّالعامّالمقبل،ّمماّيعنيّعندماّبدفعّرسومّأتعابّتدقيقّاقلّ
ّالشركات،ّ ّبين ّواالستحواذ ّاالنشطة ّمن ّالمزيد ّهناك يكون
ّالشركاتّبدفعّرسومّاتعابّاقلّفيّالعامّالمقبل،ّ ستقومّهذه
وهذهّالنتيجةّسيكونّلهاّتاثيرّسلبيّعلىّسوقّالتدقيق،ّكماّ
ّنظيفّ ّرأي ّالصدار ّعرضة ّاكثر ّالمدقق ّأن ّالدراسة بينت

ّاالكث ّواالستحواذللشركات ّاالندماج ّعمليات ّفي ّنشاط ّ،ر
ّارتفاعّ ّلديها ّيكون ّوالتي ّالحجم، ّكبيرة ّالشركات ّأن واظهرت
ّللحصولّ ّاحتمال ّاقل ّتكون ّالسيولة، ّفي ّوارتفاع ّالربح في
علىّرأيّنظيفّمنّالشركاتّاالخرى،ّكماّبينتّالدراسةّعدمّ

ّوجودّتاثيرّلتغييرّالمدققّعلىّرأيه.
ّ)ّو ّبها ّقام ّدراسة ّمعرفةّّ،(Netti, 2014في ّإلى هدفت

العواملّالمؤثرةّفيّتغييرّالمدققّللشركاتّالمدرجةّفيّسوقّ
(ّ ّعلى ّالعينة ّواشتملت ّإلى80ّاندونيسيا، ّقسمت ّشركة، )

(ّلمّتقومّبتغيير40ّ(ّشركةّأجرتّعمليةّتغييرّالمدقق،ّ)40)
المدقق،ّوتوصلتّالدراسةّإلىّوجودّعالقةّعكسيةّبينّتغييرّ

كتبّالتدقيق،ّوحجمّالشركةّمحلّالتدقيق،ّالمدققّوبينّحجمّم
كماّأظهرتّإلىّوجودّعالقةّطرديةّبينّتغييرّالمدققّوبينّ
االدارة،ّوالّيوجدّعالقةّبينّتغييرّالمدققّوبينّابداءّالمدققّ

 لرأيّمتحفظّونموّالشركةّوتعرضّالشركةّللتعثرّالمالي.

ّبدراسةّالعالقةّبينّ،(Stanisic et al., 2014)ّوقامتّدراسة
تغييرّالمدققّوأصدارّالمدققّلرأيّمتحفظ،ّواشتملتّالدراسةّ

(ّ ّمن ّمكونه ّعشوائية ّعينة ّفي800ّعلى ّصناعية ّشركة )
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ّالتقاريرّ ّمن ّالمالية ّالبيانات ّعلى ّالحصول ّتم ّوقد صربيا،
(ّ ّمن ّللفترة ّالمدققه ّتوصلت2010ّ-2006ّالمالية ّوقد ،)

ظّالدراسةّإلىّأنّالشركاتّالتيّتحصلّعلىّرأيّغيرّمتحف
ّأقلّ ّتكون ّالمدقق، ّبتغيير ّتقوم ّذلك ّوبعد ّمعينة، ّسنة في
عرضهّللحصولّعلىّرأيّغيرّمتحفظّفيّالفترةّالتيّتليها،ّ

  مقارنةّمعّالشركاتّالتيّالّتقومّبتغييرّالمدقق.

ّ،(Gerakos & Syverson 2015)وفيّدراسةّحديثهّقامّبهاّ
ّالميّز ّأهمية ّبيان ّإلى ّالتدقيق،ّةهدفت ّسوق ّفي ّالتنافسية

ّمنّ ّالدراسة ّتكونت ّالمال، ّراس ّسوق ّشفافية ّفي ودورها
الجودة،ّّيلامكاتبّالتدقيقّاالربعةّالكبارّالتيّتقدمّتدقيقّع

ّاألحتفاظّ ّوفترة ّالتدقيق، ّأتعاب ّهما: ّعاملين ّأخذ ّتم وقد
بالعميلّكمؤثرينّعلىّالطلبّعلىّخدماتّالتدقيق،ّوقدّبينتّ

ّبين ّتزداد ّالتدقيق ّأتعاب ّأن بليونّ -%1.8 0.75 %الدراسة
ّ ّبين ّوتتراوح ّالزامية، ّارتباط ّلفترة بليون0.4ّّ-%0.58--سنويا

ّسوقّ ّمن ّالكبار ّاالربعة ّالتدقيق ّمكاتب ّخروج ّعند سنويا
ّخدماتّ ّعلى ّالطلب ّفي ّخسائر ّوجود ّاظهرت ّكما التدقيق،

بليونّدوالر،ّاذاّكانتّفترةّاالرتباطّاكثر2.7ّّالتدقيقّتقدرّب
والر،ّاذاّكانتّفترةّاالرتباطّبليونّد5ّّ-4.7منّعشرّسنوات،

ّأقلّمنّخمسةّسنوات.ّ
بعنوانّهلّينبغيّ (،Haislip et al.,2015كماّبيتّدراسةّ)

ّوتعبرهذهّ ّالعميل، ّارضاء ّازاء ّبالقلق ّالمدققون ّيشعر ان
الدراسةّعنّمخاوفهمّللحوافزّالمتضاربةّالتيّيواجههاّالمدقق،ّ

ّاستقاللية ّمع ّتتعارض ّالحوافز ّهذه ّكانت ّاذا المدققّّوما
والشكّالمهني،ّوقدّأظهرتّالدراسةّإلىّانّالمدققونّيواجهونّ

ّبينهم، ّالعالقة ّتسوء ّعندما ّالشركة ّلخسارة ّاكبر كماّّاحتمال
تشيرّإلىّتحيزّالمدققّسواءّكانّطوعيّاوّغيرّطوعيّإلىّ
ّاستقالليةّ ّحيث ّمن ّحقيقي ّقلق ّمصدر ّوهو ّالشركة، ارضاء

ضّالمدققينّيختارونّالمدقق،ّومعّذلك،ّوجدتّالدراسةّانّبع
التصرفّبشكلّمستقلّفيّمواجهةّالضغوطّالمحتملة،ّوبينتّ

وّبطريقهّأالدراسهّعندماّيقومّالمدققّبتصرفّمخيبّلالمالّ
ّوهذاّ ّعمله، ّالمدقق ّيخسر ّان ّالمتوقع ّمن ّللشركة، استيائية
ّالشركاتّ ّاو ّماليا ّالمتعثرة ّالشركات ّعلى ّيقتصر ّال التاثير

ّفصاح.ّالتيّلديهاّمشاكلّفيّاال
،ّالعواملّالمؤثرةّعلىّأتعابّ(Kikhia, 2015)ّدراسةوبينتّ

الماليةّالمدرجةّفيّبورصةّعمانّّالتدقيقّعلىّالشركاتّالغير

شركةّلتغطيّّ(117)لالوراقّالمالية.ّتكونتّعينةّالدراسةّمنّ
ّ ّعام ّمن ّوجود2012ّ-2010الفترة ّعلى ّالنتائج ّواظهرت .

واالرتباطّمعّّةّالشركةعالقةّإيجابيةّبينّحجمّالشركةّوربحي
ّعالقةّ ّوجود ّبينت ّكما ّالتدقيق، ّأتعاب ّعلى ّعالمية مكاتب
سلبيةّبينّالمخاطرّالماليةّوأتعابّالتدقيق،ّوعدمّوجودّعالقةّ

ّبينّطولّفترةّاالرتباطّمعّالمدققّعلىّأتعابّالتدقيق.
إلىّدراسةّمحدداتّّ،(Castro et al., 2015)ّدراسةّوهدفت

ّالبّر ّفي ّالتدقيق ّأتعاب ّللعام ّنتائج2012ّازيل ّكانت ّوقد ،
ّ،الدراسة،ّوجودّعالقةّإيجابيةّبينّدرجةّتعقيدّعملياتّالشركة

ّالتدقيقّالعالمية،ّعلىّأتعابّالتدقيق.ّواالرتباطّمعّمكاتب
ّ ّدراسة ّ(UlHaq, 2015)وبينت ّمحدداتّ، ّبين العالقة

أتعابّالتدقيقّعلىّأتعابّالتدقيق،ّوتكونتّعينةّالدراسةّمنّ
ّالبشّرّ(150) ّفي ّاكة ّالفترة ّعن .ّ(2011-2007)كستان

ّأتعابّ ّتحديد ّفي ّالمتغيرات ّأهم ّمن ّالشركة ّحجم وكان
التدقيق،ّاظهرتّنتائجّالدراسةّعلىّوجودّعالقةّإيجابيةّكبيرةّ
ّوهذهّ ّالتدقيق، ّأتعاب ّعلى ّالشركة ّعمليات ّتعقيد ّدرجة بين
ّأثناءّ ّالشركة ّأعمال ّلمخاطر ّالمدققين ّتجاهل ّعلى يدل

ّع ّعالقةّالتفاوض ّوجود ّعلى ّبينت ّكما ّالتدقيق، ّأتعاب لى
ّأتعابّ ّعلى ّعالمية ّتدقيق ّمكاتب ّمع ّاالرتباط ّبين إيجابية

ّالتدقيق.
بدراسةّمحدداتّأتعابّّ،(Kimeli, 2016)كماّهدفتّدراسة

ّ ّمن ّالدراسة ّعينة ّتكونت ّحيث ّكينيا، ّفي شركة41ّّالتدقيق
توصلتّالدراسةّإلىّوجودّّ،2014-2008لتغطيّالفترةّمنّ

ارتباطّمعّّوسمعةّالمدقق،ّّوخبرةّالمدقق،ّّكلّمنّعالقةّبين
درجةّتعقيدّعملياتها،ّّوحجمّالشركة،ّّومكاتبّتدقيقّعالمية،ّ

ّ ّفترة ّكماّّالرتباطاوطول ّالتدقيق، ّأتعاب ّعلى ّالمدقق، مع
بينتّالنتائجّإلىّوجودّعالقةّسلبيةّبينّحجمّمكتبّالتدقيقّ

القةّبينّالربحية،ّعلىّأتعابّالتدقيق،ّولمّيتمّالعثورّعلىّع
ّومخاطرّاعمالّالشركةّعلىّأتعابّالتدقيق.

ّ)بقيل ّدراسة ّهدفت ّهكما ّأثرّجودةّّ،(2017، ّاختبار إلى
ّمعّ ّاالرتباط ّبالعميل، ّاالحتفاظ ّفترة ّالتدقيق، ّ)أتعاب التدقيق
مكاتبّتدقيقّعالمية،ّالتخصصّفيّالصناعة،ّتقديمّخدماتّ

ّالملكي ّحقوق ّتكلفة ّعلى ّالمدقق( ّورأي ّللشركاتّاخرى ة
ّ ّالعامة ّالمساهمة ّفيّاألردنية ّالمدرجة ّوالصناعية الخدمية

ّة،ّوتوصلتّالدراس)2015-2010بورصةّعمان،ّللفترةّمنّ)
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 إلىّوجودّأثرّإيجابيّلجودةّالتدقيقّعلىّتكلفةّحقوقّالملكية

 للقطاعينّالخدميّوالصناعيّمعًا،ّكماّتوصلتّإلىّوجودّأثر

ّمنّحجمّالشركة،ّوربحيةّكل إيجابيّلجودةّالتدقيقّباختالف
ّالخدميّ،الشركة ّللقطاعين ّالملكية ّحقوق ّتكلفة ّتخفيض في

ّالتدقيقّقدّ ّاشارتّالنتائجّإلىّانّجودة والصناعيّمعًا،ّكما
ّباختالف ّالملكية، ّحقوق ّتكلفة ّتخفيض ّفي ّمنّ ساهمت كل

الشركةّللقطاعينّالخدميّوالصناعيّكاًلّّحجمّالشركةّوربحية
  .علىّحدى

ّ
 :الدراسة ما يميز هذه

ّعلىّ ّدراسة، ّاي ّوجود ّعدم ّالسابقة ّالدراسات ّمن يتضح
علىّّالمستوىّالمحليّفيّاألردن،ّوعلىّمستوىّالدولّالناشئة

ّالباحثين ّعلم ّواالستحواذّحد ّاالندماج ّعمليات ّأثر ّتناولت ،
ّوّر ّالتدقيق ّأتعاب ّتقتصرّأعلى ّكانت ّحيث ّالمدقق، ي

مؤثرةّفيّأتعابّعلىّالعواملّالّ،الدراساتّالسابقةّفيّاألردن
التدقيقّدونّأخذّأثرّعملياتّاالندماجّواالستحواذّفيّأتعابّ

ّمل ّفي ّالدراسة ّهذه ّستسهم ّوبالتالي ّالمدقق، ّوراي ّءالتدقيق
ّالمجال،ّوتضيفّنتيجةّبحثيةّجديدةّفيّبيئةّ الفجوةّفيّهذا
االعمالّاألردنية.ّكماّستساعدّهذهّالدراسةّصناعّالقرارّمنّ

ةّبأتعابّالتدقيقّتتناسبّمعّالوقتّسنّانظمةّوقوانينّخاص
والجهدّالمبذولّمنّقبلّالمدقق،ّوتتناسبّمعّدرجةّالمخاطرّ
التىّيقدمهاّالمدققّاثناءّعمليةّالتدقيق،ّوالذيّبدورةّسيساعدّ

ّتّو ّالمستثمرينّفعلى ّاتخاذ ّعند ّمصداقية ّذات ّمعلومات ير
 لقراراتهم.

 
 : الدراسة منهجية

  :الدراسة أسلوب
 وذلك التحليلي الوصفي المنهج الدراسة هذه في انالباحث اتبع

 األردنيةّالعامة المساهمة اندماجّالشركات أثر دراسة خالل من

 أتعابّالتدقيقّورأيّالمدقق. على

ّ
 البيانات مصادرّ-ب

 الدراسة هذه إعداد في المصادر من عدد على االعتماد تم

ّ: في تتمثل
 

 أولية مصادر
ّللشرك ّالسنوية ّبالتقارير ّالعامةتتمثل ّالمساهمة ّات

ّهيئة والمنشورةّاألردنية، ّمن ّلكل ّااللكتروني ّالموقع  على

ّهذه حيث ،الماليّعمانّسوّقّو المالية األوراق ّاستخدام  تم

ّ.الدراسة لهذه الجانبّالعملي في المصادر
 

 ثانوية مصادر
ّفي  االندماج موضوع تناولت التي ،المراجعوّ الكتب تتمثل

ّالمالي التحليل موضوع التيّتناولت تلك إلى باإلضافة وأنواعه،
فيّ بحثت التي السابقة والدراسات الحديثة، وأساليبه المحاسبيّو

 النظرّي الجانب في المصادر هذه استخدام تم حيث االندماج،

 .للدراسة

 

 :الدراسة وعينة مجتمع
ّالمساهمةّ ّالشركات ّجميع ّمن ّالدراسة ّوعينة ّمجتمع يتألف

والتيّخضعتّّ،سوقّعمانّالماليالمدرجةّفيّّاألردنيةّالعامة
،2016ّولغايةّعام2009ّّلعمليةّاالندماجّخاللّالفترةّمنذّعامّ
(،ّإلىّتوفر2016ّ-2009ويعودّالسببّفيّاختيارّفترةّالدراسةّ)

علىّالموقعّّاألردنيةّالتقاريرّالسنويةّللشركاتّالمساهمةّالعامة
ّّو ّالمالية، ّاالوراق ّهيئة ّمن ّلكل ّماليالّعمانّسوّقااللكتروني

ّلعمليةّ ّخضعت ّالتي ّالشركات ّعدد ّوبلغ ّالفترة، ّهذه خالل
(ّشركات،ّتتمثلّبكلّمنّ)شركة3ّاالندماجّخاللّفترةّالدراسةّ)

ّ)االنتاج(،ّ ّالزراعية ّالتجارية ّالصناعية ّوشركة ّللتأمين، االولى
 وشركةّ)مصانعّاالتحادّالنتاجّالتبغّوالسجائر(.

ّ
 قياس المتغيرات

بعةّوالمستقلةّوالضابطةّعلىّالنحوّتمّقياسّالمتغيراتّالتا
 Guo, 2014))ّالتالي:ّوفقاّلدراسة

ّّ
 المتغيرات التابعة

 ّرأيّالمدقق
ّتعطىّ ّحيث ّاسمي ّمتغير ّباستخدام ّالمدقق ّرأي ّقياس تم

(ّفيّحال0ّ(ّاذاّاصدرّالمدققّرأيًاّنظيفًاّورقمّ)1الشركةّرقمّ)
ّاصدارّالمدققّرأيًاّغيرّذلك.

 تعابّالتدقيقأ 
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عابّالتدقيقّمنّخاللّاللوغاريتمّالطبيعيّألتعابّتمّقياسّات
ّالتدقيق.

 المتغير المستقل

 ّاالندماج
تمّقياسّاالندماجّباستخدامّمتغيرّاسميّحيثّتعطىّالشركةّ

(ّخاللّالفترة1ّ(ّخاللّالفترةّقبلّعمليةّاالندماجّورقمّ)0رقمّ)
ّ بعدّعمليةّاالندماج.

 
 المتغيرات الضابطة

 .حجمّالشركة 

مّالشركةّمنّخاللّاللوغاريتمّالطبيعيّإلجماليّتمّقياسّحجّ
ّالموجودات.

 .درجةّتعقيدّعمليةّالتدقيق 

تقسمّدرجةّالتعقيدّإلىّنوعين،ّدرجةّتعقيدّالعمليات،ّودرجةّ
ّتعقيدّ ّدرجة ّقياس ّتم ّحيث ّالمالية، ّالقوائم ّبنود ّفي التعقيد
العملياتّمنّخاللّعددّالشركاتّالتابعة،ّوتمّقياسّدرجةّالتعقيدّ

بنودّالقوائمّالماليةّمنّخاللّنسبةّالذممّالمدينةّإلىّاجماليّفيّ
ّالموجودات.

 خصائصّالمدققّالخارجي 

تمّقياسّخصائصّالمدققّالخارجيّمنّخاللّمعدلّدورانّ

ّتعطىّ ّبحيث ّاسمي، ّمتغير ّخالل ّمن ّقياسه ّتم ّحيث المدقق،
(ّفيّحالّعدمّتغييرّمدققّالحساباتّعنّالسنة1ّالشركاتّرقمّ)

(ّفيّحالّتمّتغييرّمدققّحساباتّالشركةّعن0ّرقمّ)السابقة،ّّو
السنةّالسابقة،ّباالضافةّإلىّحجمّمكتبّالتدقيق،ّحيثّتمّقياسّ
حجمّمكتبّالتدقيقّمنّخاللّمتغيرّاسمي،ّحيثّتعطىّالشركةّ

(ّفيّحالّانّالمدققّالخارجيّللشركةّهوّأحدّشركات1ّرقمّ)
 EY, Deloitte, KPMGالتدقيقّاالربعّالكبرى،ّوالمتمثلهّبكلّمنّ)

and PWC(ّّوتعطىّالشركة،)ّفيّحالّأنّالمدققّالخارجي0ّ)
ّهيّشركاتّتدقيقّاخرىّغيرّشركاتّالتدقيقّاالربعّالكبرى.

 ّمستوىّمخاطرّعمليةّالتدقيق 

(ّ ّباستخدام ّالتدقيق ّعملية ّمخاطر ّمستوى ّقياس (4ّتم
ّمؤشراًّ ّيعد ّوالذي ّاالصول ّعلى ّالعائد ّبنسبة ّتتمثل مؤشرات،

ّالرب ّإلىّعلى ّالربح ّصافي ّنسبة ّخالل ّمن ّقياسه ّوتم حية،
ّخاللّ ّمن ّقياسه ّتم ّوالذي ّالخسارة، ّومتغير ّاالصول، اجمالي

(ّفيّحالّوجودّخساره1ّمتغيرّاسمي،ّحيثّتعطىّالشركةّرقمّ)
(ّ ّوتعطى ّالسنة، ّخالل0ّخالل ّخسارة ّوجود ّعدم ّحال ّفي )

مّقياسهاّالسنة،ّونسبةّالقيمةّالسوقيةّإلىّالقيمةّالدفتريه،ّوالتيّت
ّالواحد،ّ ّللسهم ّالدفتريه ّالقيمة ّإلى ّالسهم ّسعر ّنسبة ّخالل من
باالضافةّإلىّنسبةّالرفعّالماليّوالتيّتمّقياسهاّمنّخاللّنسبةّ

ّ.اجماليّااللتزاماتّإلىّاجماليّالموجودات
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  نموذج الدراسة:

 
 

 نتائج الدراسة:
 اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة 

اإلحصاءّالوصفيّلمتغيراتّالدراسةّ(1ّيعرضّالجدولّرقمّ)
ّ ّالعامة ّالمساهمة ّبالشركات ّالمتعلقة ّخضعتّاألردنية التي

ّ،(2016-2009لالندماج،ّوالمدرجةّفيّسوقّعمانّالماليّللفترهّ)
والمتمثلةّبكلّمنّ)شركةّاالولىّللتأمين،ّوشركةّالصناعيةّالتجاريةّ

تبغّوالسجائر(،ّ)ّاالنتاج(،ّوشركةّمصانعّاالتحادّالنتاجّال الزراعية
(ّأنّقيمةّاالتعابّالتيّيتقاضاها1ّحيثّيتبينّمنّالجدولّرقمّ)

(ّإلى5000ّالمدققّمقابلّتدقيقهّلحساباتّالشركةّترواحتّمنّ)
(،ّوتراوحّاللوغاريتمّالطبيعيّألتعاب14175ّبمتوسطّ)ّ(30000)

ّمن ّ)8.52)ّالتدقيق ّإلى )10.31(ّ ّبمتوسط ّكما9.4624ّ( ،)
لمدينةّإلىّاجماليّاالصول،ّوالتيّتعدّمؤشرًاّتراوحتّنسبةّالذممّا

(0.00ّعلىّدرجةّالتعقيدّفيّبنودّالقوائمّالماليةّلدىّالشركة،ّمنّ)
(،ّهذاّوقدّتراوحتّنسبة0.0981485ّ(ّبمتوسطّ)0.56602إلىّ)

ّعلىّ ّالشركة ّاعتماد ّمدى ّعلى ّمؤشرًا ّتعد ّوالتي ّالمالية، الرافعة

ّ ّمن ّااللتزامات، ّطريق ّعن ّاصولها ّإلىّ%11.12)تمويل )
 (.ّ%38.2300بمتوسطّ) (61.11%)

(ّ ّمن ّالشركة ّحجم ّمتغير ّقيم ّتراوحت ّإلى16.26ّكما )
(18.40(ّ ّبمتوسط ّالربحية17.4743ّ( ّمؤشر ّتراوح ّوقد ّهذا ،)

بمتوسطّ (6.99(ّإلىّ)33.-مقاسًاّبنسبةّالعائدّعلىّاالصولّمنّ)
بينماّتراوحتّنسبةّالقيمةّالسوقيةّإلىّالقيمةّالدفترية،ّّ(.2.9837)

والتيّتمثلّالفرقّبينّقيمةّالشركةّالمحاسبيةّالناتجةّعنّأصولهاّ
الفعلية،ّوبينّالقيمةّالسوقيةّللشركةّالتيّيمثلهاّسعرّالسهم،ّمنّ

(0.00(ّ ّإلى )2.64(ّ ّبمتوسط ّعدد1.3125ّ( ّتراوح ّحين ّفي ،)
ّ(.1.8333(ّبمتوسطّ)3)إلىّّ(0الشركاتّالتابعةّمنّ)

 
 التوزيعات التكرارية للمتغيرات االسمية 

ّللمتغيراتّاالسمية التكرارية التوزيعات (2يعرضّالجدولّرقمّ)
ّالتدقيق،ّ المتمثلةّو ّشركة ّحجم ّالمدقق، ّرأي ّالمدقق، ّ)دوران في

ّاالندماج،ّالخسارة(.
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ّ(: اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة1جدول رقم )ال
 المعياري االنحراف 

(Std. Deviation) 

 اعلى قيمة

(Maximum) 

 المتوسط

(Mean) 

 ادنى قيمة
(Minimum) 

 عدد المشاهدات

(N) 

 المتغير
(Variable) 

 أتعاب التدقيق 24 5000.00 14175.0000 30000.00 6443.41592
 ريتم الطبيعي ألتعاب التدقيقغااللو  24 8.52 9.4624 10.31 45564.

 نسبة الرافعة المالية 24 11.12 38.2300 61.11 13.67249

 نسبة الذمم المدينة إلى اجمالي االصول 24 00000. 0981485. 56602. 16508653.

 نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية 24 00. 1.3125 2.64 71220.
 العائد على االصول 24 33.- 2.9837 6.99 2.10577

 جم الشركةح 24 16.26 17.4743 18.40 57745.
 عدد الشركات التابعة 24 0 1.8333 3 1.20386

 
 ( التوزيعات التكرارية للمتغيرات األسمية2جدول رقم )ال

 النسبة المئوية التكرارات الفئة المتغير

 
 دوران المدقق

 4.2% 1 تمّتغييرّالمدقق

 95.8% 23 لمّيتمّتغييرّالمدقق

 100.0%ّ 24 المجموع

 

 رأي المدقق
 25.0% 6 غيرّنظيفتقريرّ

 75.0% 18 تقريرّنظيف

 100.0% 24 المجموع

 
 حجم شركة التدقيق

 33.3% 8 شركاتّالتدقيقّاالربعّالكبرّى

 66.7% 16 شركاتّآخرّى

 100.0% 24 المجموع

 
 االندماج

 54.2% 13 الفترةّقبلّاالندماج

 45.8% 11 الفترةّبعدّاالندماج

 100.0% 24 المجموع

 
 الخسارة

 12.5% 3 وجودّخسارة

 87.5% 21 عدمّوجودّخسارة

 100.0% 24 المجموع

 
(ّ ّرقم ّالجدول ّمن ّمن2ّيتبين ّفقط ّواحدة ّمشاهدة ّأن )

ّ ّ)24ّمجموع ّنسبته ّما ّأي ّتغييرّ%4.2مشاهدة، ّفيها ّتم ،)
مشاهدةّمنّمجموع23ّّالمدققّعنّالسنةّالسابقةّفيّحينّأنّ

مّفيهاّتغييرّمدققّ(ّلمّيت%95.8مشاهدة،ّأيّماّنسبتهّ)24ّ
ّيدلّعلىّانخفاضّمعدلّدورانّالمدققّ ّما حساباتّالشركة،
ّعمليةّ ّبعد ّالحسابات ّبمدقق ّالدامجة ّالشركات واحتفاظ
االندماج،ّكماّيتبينّمنّالجدولّأنّالمشاهداتّقبلّاالندماجّ

ّ ّفي 13ّّتمثلت ّمجموع ّمن ّبنسبة24ّّمشاهدة مشاهدة
ّاالن54.2%) ّعملية ّبعد ّالمشاهدات ّبينما ّفيّ( ّتمثلت دماج

ّ(.ّ%45.8مشاهدةّبنسبةّ)24ّمشاهدةّمنّمجموع11ّّ
مشاهدةّمنّمجموع18ّّ(ّأن2ّكماّيوضحّالجدولّرقمّ)

24ّ(ّ ّنسبته ّما ّأي ّمدققّ%75مشاهدة ّفيها ّاصدر )
ّ ّأن ّحين ّفي ّنظيفًا، ّتقريرًا ّمن6ّّالحسابات مشاهدات

ّ ّ)24ّمجموع ّنسبته ّما ّأي ّفيهاّ%25مشاهدة ّاصدر )
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(ّان2ّيرّنظيف،ّويالحظّمنّالجدولّرقمّ)المدققّتقريرًاّغ
مشاهدات8ّّشركاتّالتدقيقّاالربعّالكبرىّتمثلتّمنّخاللّ

ّمجمّو ّمن ّ)24ّع ّنسبته ّما ّأي ّبينماّ(%33.3مشاهدة .
ّ ّخالل ّمن ّتمثلت ّاالخرى ّالتدقيق ّمن16ّّشركات مشاهدة

ّ ّ)24ّمجموع ّنسبته ّما ّاي ّويشيرّ%66.7مشاهدة ،)
(ّ ّرقم ّال2الجدول ّلدى ّيوجد ّأنه )ّ ّفي ّخسارة 3ّشركة

(ّ ّبنسبة ّالشركةّ%12.5مشاهدات ّلدى ّيوجد ّال ّبينما ،)
ّ(.%87.5ّمشاهدةّبنسبةّ)21ّفيّّخسارة
ّ

 Normality Testاختبار التوزيع الطبيعي 
ّكانتّ ّإذا ّما ّاختبار ّتم ّالدراسة، ّفرضيات ّاختبار قبل
ّتمّ ّوقدم ّعدمه، ّمن ّالطبيعي ّالتوزيع ّتتبع ّالدراسة بيانات

ووفقًاّلهذاّاالختبارّّ(،(Kolmogorov-Smirnovاستخدامّاختبار
ّإذا ّالطبيعي ّالتوزيع ّتتبع ّالبيانات ّالداللةّ فإن ّمستوى كان

(<α0.05ّفيّحينّأنهّإذا،)ّ(ّكانّمستوىّالداللةα≤ّ0.05ّ)
(3ّ)ّرقمّالجدولّويبينّالطبيعي،ّالتوزيعّتتبعّالّالبياناتّفإن

ّللتوزيعّالطبيعي.ّ(K-S)ّاختبارّنتائج

ّ
ّ(Kolmogorov-Smirnov Test( قيم اختبار)3م )جدول رقال

 Kolmogorov-Smirnov   Sig. (2-tailed) المتغير 

0.000ّ 464. رأي المدقق
0.236ّ 165. ريتم الطبيعي ألتعاب التدقيقغااللو 

ّ
ّ ّالجدول ّمن ّرأيّّ(3)يتبين ّلبيانات ّالداللة ّمستوى أن

ّعلىّيدلّوهذا(α≤ّ0.05ّ(،ّبمعنىّأنّ)0.000المدققّهيّ)
ّمستوّىّبينماّالطبيعي،ّالتوزيعّتتبعّالّالمدققّرأيّبياناتّأن
ّ)الد ّهي ّالمدقق ّأتعاب ّلبيانات ّأن0.236ّاللة ّبمعنى )

(<α0.05ّّماّيدلّعلىّأنّبياناتّاتعابّالمدققّتتبعّالتوزيع)
-non)الطبيعي،ّوبناًءّعليهّتمّاستخدامّاالختباراتّالالمعلميةّ

parametric tests)ّضيةّالمتعلقةّبرأيّالمدقق،ّفيّالختبارّالفّر
ّ ّالمعلمية ّاالختبارات ّاستخدام ّتم ّ(parametric tests)حين
ّالختبارّالفرضيةّالمتعلقةّبأتعابّالمدقق.

 اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج 
 الفرضية األولى :

 (McNemar Test)اختبار ماكنمار 
ّنتائجّاختبارّالفرضيةّاالولىّوالتيّ(4يظهرّالجدولّرقمّ)

الّيوجدّفروقاتّذاتّداللةّإحصائيةّفيّرأيّّتنصّعلىّانهّ"
المدققّتعزىّإلىّعمليةّاالندماج"،ّحيثّأنّاختبارّماكنمارّ
ّالبياناتّ ّلتحليل ّتستخدم ّالتي ّالالمعلمية ّاالختبارات ّاحد هو

 .(paired nominal dataاالسميةّالمرتبطةّ)

 

ّ(McNemar Test( نتائج اختبار ماكنمار )4جدول رقم )ال
 المتغير Exact Sig. (2-tailed) مستوى الداللة

 رأيّالمدققّبعدّاالندماجّ-رأيّالمدققّقبلّاالندماج 0.687

ّ
(ّأنهّالّيوجدّفروقاتّذاتّداللة4ّيتضحّمنّالجدولّرقمّ)

إحصائيةّبينّرأيّالمدققّقبلّوبعدّعمليةّاالندماجّعندّمستوىّ
ّ ّ%5معنوية ّاالندماج ّعملية ّان ّعلى ّيدل ّما ّعلىّ، ّتؤثر لم

سلوكّالمدققّفيّاصدارّرأيهّحولّعدالةّعرضّالقوائمّالمالية،ّ
وعليهّتمّقبولّالفرضيةّالعدميةّاألولىّوالتيّتنصّعلىّ"الّيوجدّ
ّعمليةّ ّإلى ّتعزى ّالمدقق ّرأي ّفي ّإحصائية ّداللة ّذات فروقات

ّالنتيجةّمعّ  Dhaliwal, et.al)نتائجّدراسةّاالندماج"،ّتتفقّهذه

ّ.(Guo, 2014)دراسةّّنتائجّمعوتختلفّّ(2013
 

 الفرضية الثانية :
 Paired sample t – test)اختبار ت للعينات المرتبطة )

(ّ ّرقم ّالجدول ّوالتي5ّيظهر ّالثانية ّالفرضية ّاختبار ّنتائج )
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الّيوجدّفروقاتّذاتّداللةّإحصائيةّبينّاتعابّالتدقيقّتنصّ"
اتّالمرتبطةّتعزىّإلىّعمليةّاالندماج"،ّحيثّأنّاختبارّتّللعين

هوّأحدّاالختباراتّالعلميةّالتيّتستخدمّلتحليلّالبياناتّالمستمرةّ
ّ.(paired continuous dataالمرتبطةّ)

 Paired)ج اختبار ت للعينات المرتبطة )ئ( نتا5جدول رقم )ال

sample t – test 

Sig  قيمة
 ت

متوسط 
 الفروقات

 المتغير

.016* 
-

2.883 
-.51273 

 -االندماجاتعاب التدقيق قبل 
 اتعاب التدقيق بعد االندماج

ّ%5ذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّمعنويةّ*
ّ

(ّ ّرقم ّالجدول ّمن ّداللة5ّيتبين ّذات ّفروقات ّهناك ّأن )
ّعندّ ّاالندماج ّعملية ّوبعد ّقبل ّالتدقيق ّاتعاب ّبين إحصائية

،ّماّيدلّعلىّأنّعمليةّاالندماجّقدّأثرتّ%5مستوىّمعنويةّ
ضاهاّالمدققّنظيرّالقيامّبمهامّالتدقيق،ّعلىّالمبالغّالتيّيتقا

وبالنظرّإلىّقيمةّتّفإنّالفروقاتّلصالحّاتعابّالتدقيقّبعدّ
تعابّالتدقيقّقدّارتفعتّبعدّعمليةّأاالندماجّماّيدلّعلىّأنّ

االندماج،ّوعليهّيمكنّالقولّبأنّالمدققّفرضّاتعابًاّاضافيةّ
ةّالعدميةّنتيجةّلعمليةّاالندماج،ّوبناءّعليهّتمّرفضّالفرضي

ّالبديلةّوالتيّتنصّ"يوجدّفروقاتّذاتّداللةّ وقبولّالفرضية
ّإحصائيةّبينّاتعابّالتدقيقّتعزىّإلىّعمليةّاالندماج".

ّ
 الفرضية الثالثة :

ّيعودّ ّالتدقيق ّاتعاب ّفي ّاالختالف ّبأن ّالبعض ّيزعم قد
ّغير ّالمدقق ّاتعاب ّمحددات ّمن ّأخرى ّالمتعلقةّّلعوامل تلك

ختبارّذلكّوللتأكدّمنّأنّاتعابّالتدقيقّبعمليةّاالندماج،ّوال
ّمحدداتّ ّوجود ّظل ّفي ّاالندماج ّبعملية ّإيجابي ّبشكل تتأثر
اتعابّالمدققّكمتغيراتّضابطة،ّتمّاستخدامّنموذجّاالنحدارّ

(ّ ّالصغرى ّالمربعات الختبارّّ(OLS regressionبطريقة
ّداللةّ ّذو ّأثر ّيوجد ّ"ال ّعلى ّتنص ّوالتي ّالثالثة الفرضية

ّمليةّاالندماجّفيّظلّوجودّالمتغيراتّالضابطة"إحصائيةّلع
 وفقّنموذجّاالنحدارّالتالي:

 ∑Control + +  1X +  Y=  

Yّ)ّاللوغاريتمّالطبيعيّألتعابّالتدقيق=ّ)المتغيرّالتابع

 =ّالحدّالثابتّّ

ّ=ّمعامالتّاالنحدارّ)ميلّاالنحدار(ّ ,
1Xّ(ّاالندماج.المتغيرّالمستقل=ّ)ّ

Controlّ(ّالضابطة ّ=المتغيرات ّالشركةّ( ّحجم درجةّ،
ّالتدقيق ّعملية ّتعقيد ّالخارجي، ّالمدقق ّخصائص مستوىّ،
ّ.مخاطرّعمليةّالتدقيق

ّ.=ّخطأّالتقديرّالعشوائيّ
 

 (Multicollinearity testsاختبارات التداخل الخطي )
قبلّالبدءّبتحليلّالبياناتّوتفسيرّالنتائج،ّتمّاختبارّصحةّ

ّومالئ ّاختباراتّالبيانات ّخالل ّمن ّاالحصائي ّللتحليل متها
ّفيّ ّخطي ّتداخل ّمشكلة ّوجود ّعدم ّمن ّللتأكد ّالخطي التداخل

(ّ ّالدراسة ّقوةّ(Multicollinearity Problemبيانات ّتعتمد ّحيث ،
النموذجّالخطيّالعامّاساساّعلىّفرضيةّاستقاللّكلّمتغيرّمنّ

النموذجّالمتغيراتّالمستقلةّوفيّحالّعدمّتحققّهذاّالشرط،ّفإنّ
ّلعمليةّ ّجيدا ّاعتباره ّيمكن ّوال ّللتطبيق ّيصلح ّال ّعندئذ الخطي

ّ ّومشعل، ّ)السيفو ّالمعلمات ّعدمّ)2003تقدير ّمن ّوللتحقق .
ّاستخدامّ ّتم ّالدراسة ّبيانات ّفي ّخطي ّتداخل ّمشكلة وجود

 Collinearity(ّواختبارّ)Correlation Matrixمصفوفةّاالرتباطّ)

diagnosticّكماّيلي:ّ(ّللمتغيراتّالمستقلة
 Correlationمصفوفة االرتباط بين المتغيرات المستقلة )

Matrix) 
-Pearson(ّمصفوفةّارتباطّبيرسونّ)6يبينّالجدولّرقمّ)

Correlationّ )ّ ّبي ن ّحيث ّالمستقلة، ّالمتغيرات  ,Filed)بين

انّوجودّارتباطّعاليّبينّالمتغيراتّالمستقلةّ)معاملّّ(2005
ّ ّبيرسون Rّّارتباط =0.8ّّ ّوجود0.9ّّاو ّعلى ّيدل فأكثر(

(ّ ّالبيانات ّفي ّخطي ّتداخل  Multicollinearityمشكلة

problemّأشارّ(،ّفيّحينLehmann et al. 1988))ّّأنّوجود
ّارتباطّ ّ)معامل ّاكثر ّأو ّمستقلين ّمتغيرين ّبين ّعالي ارتباط

تداخلّخطيّفيّهذهّمشكلةّّيدلّعلىّوجود(ّ R=0.7 بيرسوّن
(ّأنّهناكّارتباطّبقيمة6ّمّ)المتغيرات.ّويظهرّمنّالجدولّرق

بينّمتغيرّنسبةّالقيمةّالسوقيةّإلىّالقيمةّالدفتريةّّ)0.789)
ّبقيمةّّومتغير ّارتباط ّهناك ّأن ّكما ّالتابعة، ّالشركات عدد

بينّمتغيرّنسبةّالقيمةّالسوقيةّإلىّالقيمةّالدفتريةّّ)0.718)
ّ ّواقترح ّالتدقيق، ّمكتب ّحجم فيّّ(Gujarati, 2009)ومتغير



1ّ،2019ّ،ّالعدد15ّاألردنيةّفيّإدارةّاألعمال،ّالمجل دّّالمجلة

-ّ 161 ّ-  

جدّاالرتباطّالعاليّبينّالمتغيراتّالمستقلهّأوّفيّحالّحالةّتوا
ّبينه ّالمتعدد ّالخطي ّالتداخل ّمتواجد ّا ّعلى انّالباحثحيث

بحذفّأحدّهذهّالمتغيرات،ّوبناًءّعليهّتمّحذفّمتغيرّّالقيام
 نسبةّالقيمةّالسوقيةّإلىّالقيمةّالدفتريةّمنّنموذجّالدراسة.ّ

ّالسوقي ّالقيمة ّنسبة ّمتغير ّاستبعاد ّالقيمةّوبعد ّإلى ة
(ّ ّرقم ّالجدول ّمن ّيظهر ّعالّ 6الدفترية، ّارتباط ّوجود ّعدم )ّ

بينّالمتغيراتّالمستقلةّحيثّبلغتّاعلىّقيمةّلمعاملّارتباطّ
إلىّانّمشكلةّّ(Myers, 1990)فيّحينّاشارّّ،)0.6بيرسونّ)

التداخلّالخطيّقدّتكونّموجودةّبالرغمّمنّعدمّوجودّارتباطّ
لةّوأنّاالختبارّالحاسمّفيّالتحققّعاليّبينّالمتغيراتّالمستق

ّاختبار ّهو ّالخطي ّالتداخل ّمشكلة ّوجود ّعدم  من

(Collinearity Diagnostic). 

ّ
ّ( مصفوفة االرتباط بين المتغيرات المستقلة6جدول رقم )ال

حجم  الخسارة
 الشركة

العائد 
على 

 االصول

نسبة 
القيمة 

السوقية 
إلى 

القيمة 
 الدفترية

نسبة 
الذمم 

المدينة 
ى إل

 االصول

نسبة 
الرافعة 
 المالية

عدد  االندماج
الشركات 

 التابعة

حجم 
مكتب 
 التدقيق

ان ر دو 
 المدقق

 المتغير

 ان المدققر دو  1         
 حجم مكتب التدقيق 147. 1        

 عدد الشركات التابعة 206.- -500.* 1       

 االندماج 192. 296.- 556.** 1      

 نسبة الرافعة المالية 120. -564.** 483.* 527.** 1     

نسبة الذمم المدينة إلى  127. 017. 165. 487.* 418.* 1    
 االصول

نسبة القيمة السوقية إلى  127.- -718.** 789.** 432.* 511.* 120. 1   
 القيمة الدفترية

 العائد على االصول 290. 069.- 126. 024.- 090. 220.- 317. 1  

 حجم الشركة 448.* 039.- 159.- 326. 600.** 400. 008. 057. 1 

 الخسارة 552.** 267. 053.- 095. 179.- 022.- 004. 444.* 043. 1

ّ
 (Collinearity Diagnostic) اختبار
التداخلّالخطيّّللتأكدّمنّعدمّوجودّمشكلةّاخرّختباراوك

منّخاللّاحتسابّّ(Collinearity Diagnostic)رتمّاستخدامّاختبا
ّبهقي ّالمسموح ّالتباين ّتضخمّ (Tolerance) مة ومعامل

ّاشار(VIF)التباين ،(Gujarati, 2009)ّّّقيمة ّعلى ّالحصول ان
ّالتباين وقيمةّالتباينّالمسموح10ّّاكبرمنّ (VIF) معاملّتضخم

(ّ ّمن ّيشير0.05اقل ّفيّّ( ّخطي ّتداخل ّمشكلة ّوجود إلى
ّ(Multicollinearity Problem)ّالبيانات ّالجدول ّمن رقمّويتضح

وقيمةّالتباين10ّّاقلّمنّ (VIF) (ّانّمعاملّتضخمّالتباين7)
يعنيّعدمّوجودّّ(،ّوهذا0.05اكبرمنّ) (Tolerance) المسموحّبه

ّ.مشكلةّتداخلّخطيّفيّالبيانات

ّ
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ّ(Collinearity Diagnostic(: اختبار )7جدول رقم )ال
 معامل تضخم التباين

VIF 

 به التباين المسموح
Tolerance 

 يرالمتغ

ّنسبةّالذممّالمدينةّإلىّاجماليّاالصول 577. 1.732
 العائدّعلىّاالصول 644. 1.552

 حجمّالشركة 267. 3.744

 االندماج 408. 2.448

 حجمّمكتبّالتدقيق 478. 2.092

 عددّالشركاتّالتابعة 291. 3.434

 نسبةّالرافعةّالمالية 193. 5.182

 دورانّالمدقق 482. 2.073

 الخسارة 482. 2.073

ّ
 (OLSاختبار االنحدار بطريقة المربعات الصغرى )

(ّ ّرقم ّالجدول ّاالنحدار8ّيظهر ّنموذج ّاختبار ّنتائج )
ّعمليةّ ّأثر ّقياس ّإلى ّيهدف ّالذي ّالصغرى ّالمربعات بطريقة
ّاتعابّ ّمحددات ّوجود ّظل ّفي ّالتدقيق ّاتعاب ّعلى االندماج

ّّالمدققّكمتغيراتّضابطة.

(ّعندّمستوىّداللة18.052ّالغةّ)المحسوبةّالبFّتشيرّقيمةّ
(ّإلىّمعنويةّالنموذجّوصالحيتهّللتطبيقّويمكنّاعتباره0.000ّ)

ّالمعلمات، ّتقدير ّلعملية ّالتحديدّّجيدا ّمعامل ّقيمة ّتشير كما
(ّ ّالنموذج2R-Adjّالمعدل ّهذا ّفي ّالمستقله ّالمتغيرات ّان )

ّمنّالمتغيرّالتابعّالمتمثلّبأتعابّالتدقيق.ّّ(%87تفسر)
ّ

 (OLS Regression(: نتائج اختبار نموذج االنحدار بطريقة المربعات الصغرى )8ول رقم )جدال
 المتغير  (Beta)معامل االنحدار t)قيمة ) (.Sigمستوى الداللة )

ّنسبةّالذممّالمدينةّإلىّاجماليّاالصول 224. 2.264 *04.

 العائدّعلىّاالصول 087.- 926.- 370.

 ركةحجمّالش 463. 3.180 **007.

 االندماج 446. 3.789 **002.

 حجمّمكتبّالتدقيق 476. 4.367 **001.

 عددّالشركاتّالتابعة 056. 401. 695.

 نسبةّالرافعةّالمالية 079.- 464.- 650.

 دورانّالمدقق 144. 1.324 207.

ّالخسارة 085.- 788.- 444.

ّ(Constant)ّالثابت 1.401 183.
Fّّ=18.052ّقيمةّ 921ّ.ديدّ=ّمعاملّالتح

0.000ّ(ّ=ّ.Sigمستوىّالداللةّ) 870ّ.=ّّ(2R-Adjمعاملّالتحديدّالمعدلّ)
 %1**ّذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّمعنويةّ

ّ%5ذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّمعنويةّ*
ّ

ّانهّمعّاالخذّبعينّاالعتبار8ّيتضحّمنّالجدولّرقمّ) )
التدقيقّّمحدداتّاتعابّالمدققّكمتغيراتّضابطة،ّفإنّأتعاب

ّ ّمعنوية ّمستوى ّعند ّاالندماج ّبمتغير ّإيجابيًا ّماّ%1تتأثر ،
ّعمليةّ ّبعد ّالمدقق ّيتقاضاها ّالتي ّاألتعاب ّأن ّعلى يدل
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ّيتقاضاهاّ ّالتي ّاالتعاب ّمع ّبالمقارنة ّمرتفعة ّتعتبر االندماج
المدققّقبلّعمليةّاالندماج،ّوقدّيعزىّالسببّإلىّأنّعمليةّ

ّمحاسبية ّاجراءات ّتتطلب ّمعاييرّّاالندماج ّوفق محددة
ّ ّوقد ّالدولية، ّيالمحاسبة ّمشاکلّتکارلشا اندماج ىعلترتب

منّاهمهاّالعملياتّالمتبادلةّبينّالشركةّاألمّّعديدة،ّمحاسبية
ّالتابعةّومشاكلّالقياسّوالمخاطرّالمحاسبية االمرّ ،وشركاتها

ّ ّمن ّيتطلب ّأنالذي ّعمليةّّالمدقق ّبعد ّاضافية ّجهودًا يبذل
ّالش ّلدى ّمنّاالندماج ّتحتاج ّاالندماج ّعملية ّأن ّكما ركة،

ّالتىّ ّللصعوبات ّنتيجة ّالتدقيق ّاعمال ّنطاق ّتوسيع المدقق
ّأنهّومعّ ّالقول ّيمكن ّوعليه ّالتدقيق، ّبمهام ّالقيام ّاثناء تواجة

فإنّاتعابّالتدقيقّّ،االخذّبعينّاالعتبارّالمتغيراتّالضابطة
ّتقدتتأثرّبشكلّإيجابيّبعمليةّاالندماج.ّ ّعلىّما م،ّتمّوبناًء

ّوالتيّ ّالبديلة ّالفرضية ّوقبول ّالثالثة ّالعدمية ّالفرضية رفض
"يوجدّأثرّذوّداللةّإحصائيةّلعمليةّاالندماجّتنصّعلىّانهّ

ّمع تتفقّهذهّالنتيجةحيثّّفيّظلّوجودّالمتغيراتّالضابطة"
ّ ّمن ّكل ّدراسة  ,.Golubov et al)ّ(Simunic,1980)نتائج

 Guo g, 2014 Gaver et))ّنتائجّدراسةّمعّوتختلفّ(2013

al.,1995ّ(Chen et al, 2010 and Firth et al, 2012).ّّ
(ّ ّرقم ّالجدول 8ّيشير )ّ ّإيجابياًّإلى ّتتأثر ّالتدقيق ّاتعاب أن

بنسبةّالذممّالمدينةّإلىّاجماليّاالصول،ّوالتيّتعدّمؤشرًاّعلىّ
،ّحيثّ%5درجةّالتعقيدّلدىّالشركةّوذلكّعندّمستوىّمعنويةّ

الشركةّمحلّالتدقيقّونشاطهاّّلبطبيعةّعمّتعلقّتعقدّاالعمالي
صعوباتّلمماّيتطلبّتوسعّالنطاقّنتيجةّاّ،ودرجةّتعقدّعملياتها

التىّيواجهاّالمدققّاثناءّالقيامّبمهامّالتدقيق.ّمماّيدلّعلىّأنّ
المدققّيأخذّبعينّاالعتبارّدرجةّالتعقيدّفيّبنودّالقوائمّالماليةّ

ّ ّالتي ّاالتعاب ّتحديد ّعند ّالشركة ّيمكنّلدى ّوعليه يتقاضاها،
ّالتيّ ّالشركات ّعلى ّاضافية ّاتعابًا ّيتقاضى ّالمدقق ّبأن القول

ّمرتفعة ّالتعقيد ّدرجة ّلديهاّّ،لديها ّالتي ّالشركات ّمع بالمقارنة
ّمع ّالنتيجة ّهذه ّتتفق ّمنخفضة. ّالتعقيد ّدراسةّّدرجة نتائج

ّ ّمعّ(Simunic,1980)ّ)1999)جهماني، ّدراسةّوتختلف ّنتائج
ّ.(Guo, 2014)(1993ّ)الدوريّ
ّ ّ)يبيكما ّرقم ّالجدول ّإيجابيا8ًّن ّتتأثر ّالتدقيق ّأتعاب ّأن )

ماّيدلّعلىّانّالمدققّم،ّ%1بحجمّالشركةّعندّمستوىّمعنويةّ
ّمعّ ّبالمقارنة ّالحجم ّالكبيرة ّللشركات ّمرتفعة ّاتعابًا يتقاضى
ّحجمّ ّطبيعة ّإلى ّالسبب ّيعزى ّوقد ّالحجم، ّصغيرة الشركات

مماّّ،وارتفاعّتكاليفّالوكالة ،صالحوزيادةّتضاربّالمّ،العمليات
ّكبيرةّ ّالشركات ّعلى ّالرقابة ّمن ّالمزيد ّإلى ّالحاجة ّإلى يودي
ّبالمقارنةّ ّاكبر ّالشركات ّلهذة ّالتدقيق ّمخاطر ّأن ّكما الحجم،

ّالحجم ّصغيرة ّزادتّّ،بالشركات ّالشركة ّحجم ّزاد ّكلما حيث
ّبذلّ ّيتطلب ّمما ّالمالية، ّالقوائم ّفي ّوتحريف ّتالعب احتمالية

ماّّامقارنةّبالشركاتّالصغيرةّوهذّ،يةّمهنيةّاكبرّمنّالمدققعنا
ّمنّ ّصاحبها ّوما ّالمالية ّالمشاكل ّمن ّالعديد ّظهور ّمن يتبين

وماّرافقّذلكّمنّرفعّالعديدّمنّالقضاياّّ،انهيارّلكبرىّالشركات
مماّيتطلبّمنّالمدققّأنّيزيدّمنّالوقتّّ،ضدّمكاتبّالتدقيق

يدّمنّجهودّالمدققّفيّالشركاتّالمقدرّالتمامّمهمةّالتدقيقّويّز
ّالحجم ّاالتعابّّ،كبيرة ّعلى ّإيجابي ّبشكل ّينعكس ّالذي االمر

ّيتقاضاها. ّمعتّالتي ّالنتيجة ّهذه ّمنّتفق ّكل ّدراسة ّنتائج
Joshi & AI-Bastaki 2000) (Simunic,1980ّ (2008 )سويدان،

ّ.ّ(Guo, 2014)ّنتائجّدراسةّوتختلفّمع
(ّ ّرقم ّالجدول ّاتع8يشير ّان ّإلى ّإيجابياًّ( ّتتأثر ّالتدقيق اب

اّيدلّعلىّانّم،ّم%1بحجمّمكتبّالتدقيقّعندّمستوىّمعنويةّ
ّمرتفعة نسبةّإلىّّ،شركاتّالتدقيقّاألربعّالكبرىّتتقاضىّاتعابًا

شركاتّالتدقيقّاالخرى،ّوقدّيعزىّالسببّإلىّأنّجودةّالتدقيقّ
ّتعتبرّمرتفعةّمقارنةّفي،ّالتيّفيّشركاتّالتدقيقّاألربعّالكبرّى

ّالبشريةّ ّالكفاءات ّلدية ّتتوافر ّحيث ّاالخرى، ّالتدقيق شركات
واالمكانياتّالماديةّالفنيةّالتىّتساعدّفيّانجازّمهامةّّ،المتميزة

ّعالية ّغيرّّ،بكفاءة ّالممارسات ّأكتشاف ّعلى ّالقدرة ّتزيد مما
ّ ّأن ّكما ّالشركة، ّفي ّمكالمشروعة ّوشهرة التدقيقّّاتبسمعة
جودةّّوتقدمّتدقيقّذانّكاتبّاالربعّالكبرىّتتطلبّمنّهذهّالم

ّ ّاالضافيّمرتفعة، ّوالوقت ّالجهد ّعلى ّسينعكس ّالذي االمر
وبالتاليّعلىّاألتعابّّ،المبذولّمنّقبلّالمدققّفيّعمليةّالتدقيق

ّالنتيجةّمع ّالمدقق.ّتتفقّهذه 2ّ)سويدان،ّدراسةّالتيّيتقاضاها
ّ(Kimeli, 2016 ).ّوّ(Guo, 2014)دراسةّكلّّوتختلفّمعّ(008

(ّأنهّالّيوجدّتأثيرّذو8ّالنتائجّكماّفيّالجدولّرقمّ)ّتظهر
ّالخسارة،ّ ّووجود ّاالصول، ّعلى ّالعائد ّمن ّلكل ّإحصائية دالله
ونسبةّالرفعّالمالي،ّومؤشرّمعدلّدورانّالمدقق،ّوعددّالشركاتّ
ّيأخذّ ّال ّالمدقق ّأن ّعلى ّيدل ّما ّالتدقيق، ّاتعاب ّعلى التابعة،

ّ ّعند ّالسابقة ّالعوامل ّاالعتبار ّالتيّبعين ّاالتعاب تحديد
ّمع ّالنتيجة ّهذه ّتتفق ّّنتائجّيتقاضاها، ّ)سويدان، 2008ّدراسة

ّمع ّّوتختلف ّمن ّكل ّدراسة  ,Kimeli ) (Simunic,1980)نتائج
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2016) (Kikhia, 2015) (Naser & Hassan, 2013) Carcello & 

Li, 2013)ّ،(.1993ّ،)الدورّيّ)1999(ّ)جهمانيّ
 

 االستنتاجات والتوصيات

ّ ّيمكنّاستنادا ّاليها، ّالتوصل ّتم ّالتي ّالدراسة ّنتائج إلى
ّ:استنتاجّماّيلي

ّعلىّ -1 ّواالستحواذ ّاالندماج ّلعملية ّإيجابي ّأثر وجود
،ّسيؤديّإلىّأتعابّالتدقيق،ّوهذهّيدلّعلىّأنّاتعابّالتدقيق

ّ ّارتفاعها ّمع ّبالمقارنة ّاالندماج ّعملية التيّّاألتعاببعد
 تقاضاهاّالمدققّقبلّعمليةّاالندماج.

ّوجّو -2 ّإلى ّالمدينة ّالذمم ّلنسبة ّإيجابي ّأثر جماليّإد
االصولّعلىّأتعابّالتدقيق،ّوهذهّيعنيّأنّالمدققينّياخذونّ
بعينّاالعتبارّدرجةّالتعقيدّفيّبنودّالقوائمّالماليةّعندّتحديدّ

 أتعابّالتدقيق.

وجودّأثرّإيجابيّلحجمّالشركةّعلىّأتعابّالتدقيق،ّ -3
ّتد ّالحجم ّكبيرة ّالشركات ّأن ّيدل ّاكبرّوهذه ّتدقيق ّأتعاب فع

ّاألضافيّ ّوالوقت ّالجهد ّبسبب ّالحجم، ّصغيرة ّالشركات من
 المبذولّفيّعمليةّالتدقيق.

ّأتعابّ -4 ّعلى ّالتدقيق ّمكتب ّلحجم ّإيجابي ّأثر وجود
ّالكبارّّالتدقيق، ّاالربعة ّالتدقيق ّمكاتب ّأن ّعلى ّيدل وهذه

 تتقاضيّأتعابّتدقيقّأعلىّبالمقارنةّمعّالمكاتبّاالخرى.

أثرّلكلّمنّالعائدّعلىّاالصول،ّووجودّعدمّوجودّ -5
ّوعددّ ّالمدقق، ّدوران ّومعدل ّالمالي، ّالرفع ّونسبة خسارة،

ّالشركاتّالتابعةّعلىّأتعابّالتدقيق.
 

 التوصيات
1- ّ ّبعنايةاضرورة ّالمدقق ّأهتمامّّ،ختيار ّبسبب وذلك

أصحابّالمصالحّبخصائصّالمدققّوالتيّمنّضمنهاّحجمّ

التىّّدربةّبهذاّالخصوص،والكوادرّالمّوسمعةّمكتبّالتدقيق
 راءّالمساهمين.آستؤثرّعلىّجودةّاالداءّالمهنيّّو

ّلمبدّيتبن -2 ّالتدقيق ّالصناعةّّأمكاتب ّفي التخصص
ّل ّالعالقةّّهلما ّذات ّاالطراف ّجميع ّتعم ّعديدة ّفوائد من

ّال ّعملية ّمن ّاستراتيجةّتالمستفيدة ّاختيار ّحيث دقيق،
ّ ّللمدقق ّإيجتالتخصص ّبشكل ّالتدقيق ّجودة ّعلى ابي،ّوثر

ّاعمالّ ّمخاطر ّفي ّالتحكم ّيمكنه ّمهنيا ّالمختص فالمدقق
ّغيره ّمن ّاكثر ّالجوانبّالشركة ّوتحليل ّدراسة ّطريق ّعن

االدارية،ّونزاهةّاالدارة،ّوقدرتهمّعلىّالتعرفّعلىّّالمحاسبية
ّالقوائمّ ّفي ّالمستثمرين ّثقة ّمن ّيعزيز ّمما ّالصناعة، مشاكل

 .ةالماليةّالمدقق

ّالّتشجيعّ -3 ّالتدقيق ّّمحليةمكاتب ّعلىّفي األردن
بحكمّانهاّتمتلكّّ،بمكاتبّتدقيقّعالميةّومتخصصةّرتباطاال

ّ ّعمليات ّمجاالت ّفي ّمنّ،واالستحواذّاالندماجخبرة ّيتم اذ
ّتساهمّ ّقد ّدولية، ّوخبرات ّلمهارات ّالمدققين ّاكتساب خاللها
بشكلّواضحّفيّتحقيقّالغرضّاألساسيّمنّعمليةّالتدقيقّ

 ّناتّالمالية.ودورهاّفيّتعزيزّجودةّالبيا

ّكبيرةّ -4 ّالشركات ّعلى ّالرقابة ّمن ّالمزيد ّإلى الحاجة
ّ ّالحجم، ّبالمقارنةّألن ّاكبر ّالشركات ّلهذة ّالتدقيق مخاطر

ّالحجم ّصغيرة ّزادتّّ،بالشركات ّالشركة ّحجم ّزاد ّكلما حيث
احتماليةّتالعبّوتحريفّفيّالقوائمّالمالية،ّمماّيتطلبّبذلّ

 .بالشركاتّالصغيرةمقارنةّّ،عنايةّمهنيةّاكبرّمنّالمدقق

توصيّالدراسةّالحاليةّباستمراريةّاجراءّالمزيدّمنّّ -5
ّاألردن ّفي ّوالدراسات ّالبحوث ّوالتي ّالعديدّأت، ّباالعتبار خذ

ّالدراسة ّهذه ّتغطية ّتشملها ّلم ّالتى ّوالمتغيرات ّالجوانب ّ،من
ّتلق ّأن ّالممكن ّمن ّوالتى ّمحدداتّى ّعلى ّالضوء ّمن مزيد

ّالتدقيق ّحّ،أتعاب ّالمحصليتم ّوادراجهاّر ّتاثيرا ّاالكثر ددات
ّمنّضمنّالقوانين.
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The effect of Mergers and Acquisitions of Audit Fees and the opinion of the External Auditor 
Applied Study on Jordanian Public Shareholding Companies 

 

 
Bassam Khalil Bouqalieh, Abdulnaser Ibrahim Nour * 

ABSTRACT 

This study aims at showing the effect of merger and acquisition operations on Jordanian public shareholding 

companies by analyzing this effect on audit fees and on the company’s auditor's opinion before and after 

mergers. The society and sample of the study consists of all public shareholding companies listed in the 

Amman Stock Exchange, which underwent the process of integration during the period from 2009 to 2016. 

 To achieve the objectives of the study, the researchers conduct a descriptive statistics, correlation analysis, 

multiple regression analysis and non- parametric tests to test the hypothesis in relation to the auditor's 

opinion. Parametric tests are used to test the hypothesis in relation to the auditor's fee, the McNamar test, 

and the Pearson correlation matrix. The results of the study show a positive effect of the merger process and 

the acquisition of audit fees, a positive effect of the ratio of receivables to total assets, size of the company 

and size of the audit office on audit fees, absence of impact on return on assets, and the number of 

subsidiaries on audit fees. Based on the results of the study, several recommendations are proposed of which 

the most significant is the encouragement of audit offices in Jordan in connection to international and 

specialized auditing offices which have expertise in mergers and acquisitions. 

Keywords: Audit fees; audit opinion; mergers and acquisitions; public shareholding companies; Jordan.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 Financial Manager, The Office of Mr. Abdul Hadi Majali. bassambouqaleh@yahoo.com. 
2 The Faculty of Economics and Social Sciences, An-Najah National University. naser1966@yahoo.com 

Received on 8/2/2018 and Accepted for Publication on 4/7/2018. 

https://www.najah.edu/en/

