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أثر االندماج واالستحواذ على أتعاب التدقيق ورأي مدقق الحسابات الخارجي
دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة األردنية
بسام خليل بقيله ،عبدالناصر إبراهيم نور*

ملخـص

ّ
هدفتّهذهّالدراسةّإلىّبيانّأثرّعملياتّاالندماجّواالستحواذّفيّالشركاتّاألردنيةّالمساهمةّالعامةّ،وتحليلّذلكّاألثرّعلىّأتعابّالتدقيقّ،ورأيّ
المدققّللشركةّقبلّوبعدّاالندماجّ.تألفّمجتمعّوعينةّالدراسةّمنّجميعّالشركاتّالمساهمةّالعامةّالمدرجةّفيّسوقّعمانّالماليّ،التيّخضعتّ
لعمليةّاالندماجّخاللّالفترةّمنذّعامّّ2009ولغايةّعامّّ .2016
إلنجازّأهدافّالدراسةّقامّالباحثانّبإجراءّاختبارّاإلحصاءّالوصفيّوتحليلّاالرتباطّوتحليلّاالنحدارّالمتعددّإضافةّإلى ّاستخدامّاالختباراتّ
الالمعلميةّ)ّ (non-parametric testsالختبارّالفرضيةّالمتعلقةّبرأيّالمدققّ،فيّحينّتمّاستخدامّاالختباراتّالمعلمية ّ)ّ(parametric tests
الختبارّالفرضيةّالمتعلقةّبأتعابّالمدققّواختبارّماكنمارّومصفوفةّارتباطّبيرسونّّ .
أظهرت ّنتائج ّالدراسة ّوجود ّأثر ّإيجابي ّلعملية ّاالندماج ّواالستحواذ ّعلى ّأتعاب ّالتدقيقّ ،ووجود ّأثر ّإيجابي ّلنسبة ّالذمم ّالمدينة ّإلى ّإجماليّ
األصولّولحجمّالشركةّولحجمّمكتبّالتدقيقّعلىّأتعابّالتدقيقّ،وعدمّوجودّأثرّلكلّمنّالعائدّعلىّاألصولّ،ووجودّخسارةّ،ونسبةّالرفعّ
الماليّ،ومعدلّدورانّالمدققّ،وعددّالشركاتّالتابعةّعلىّأتعابّالتدقيقّ.وبناءّعلىّنتائجّالدراسةّتمّاقتراحّعدةّتوصياتّأهمهاّتشجيعّمكاتبّ
التدقيق ّفيّاألردنّعلىّاالرتباط ّبمكاتبّتدقيقّعالميةّومتخصصةّ،وتمتلكّخبرةّفيّمجاالتّعملياتّاالندماجّواالستحواذّ ،وضرورةّاختيارّ
المدققّبعنايةّ ّّ.
ّ

الكلمات الدالةّ:أتعابّالتدقيقّ،رأيّالمدققّ،االندماجّواالستحواذّ،الشركاتّالمساهمةّالعامةّاألردنيةّ ّ.

المقدمـة

ّ
نال ّموضوع ّأتعاب ّالتدقيق ّوالعوامل ّالمؤثرة ّفيه ّّاهتمامّ
العديد ّمن ّالباحثين ّمن ّمختلف ّدول ّالعالمّ .وتعد ّدراسة
)ّ (Simunic, 1980من ّأهم ّالدراسات ّالميدانية ّالتي ّتناولتّ
موضوعّمحددات ّأتعابّالتدقيقّ.وتعتبرّعمليةّتحديدّأتعابّ
التدقيق ّمن ّأعقد ّالعمليات ّالتي ّتواجهها ّمكاتب ّالتدقيقّ
والشركاتّالخاضعةّلعمليةّالتدقيقّالرتباطهاّبعواملّمتداخلةّ،
منهاّماّيتعلقّبالشركةّالخاضعةّللتدقيقّوالمدققّ،حيثّيهتمّ
المدققّبمدىّعدالة ّاألتعابّوتناسبهاّمعّالجهدّالمبذولّ،فيّ
حينّتنظرّالشركاتّعلىّأنّأتعابّالتدقيقّعبءّماليّتتوقعّ
ّ1مديرّماليةّ،مكتبّالسيدّعبدّالهاديّالمجاليّ bassambouqaleh@yahoo.comّ.
ّ 2قسم ّالمحاسبةّ ،كلية ّاالقتصاد ّوالعلوم ّاالجتماعيةّ ،جامعة ّالنجاح ّالوطنيةّ،
فلسطينّ naser1966@yahoo.comّ.
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أن ّتحصل ّمقابله ّعلى ّمنفعة ّتبرر ّتحمله ّوفقا ّلمبدأ ّالتكلفةّ
والعائد ّ(حلسّ .)2003ّ ،ويتم ّتحديد ّأتعاب ّالتدقيق ّباالستنادّ
إلىّعقدّبينّالمدققّوالشركةّالخاضعةّلعمليةّالتدقيقّ،وذلكّ
بناءّعلىّالوقتّالذىّيمضيهّالمدققّفيّتدقيقّأعمالّالشركةّ
ً
ّوأيّخدماتّأخرىّمنّقبلّالمدققّ،باإلضافةّإلىّعددّفريقّ
التدقيق ّالالزم ّإلتمام ّعملية ّالتدقيق(El-Gammal, 2012; .
)ّ Krishnan & Zhang 2014وتتأثر ّأتعابّالتدقيقّبمدىّتعقّدّ
األعمال ّوطبيعة ّعمل ّالشركة ّالخاضعة ّللتدقيقّ ،ونشاطهاّ،
ودرجة ّتعقد ّعملياتهاّ ،وبناء ّعلى ّذلك ّيتطلب ّمن ّالمدققّ
توسيع ّنطاق ّعملية ّالتدقيق ّنتيجة ّالصعوبات ّالتي ّتواجهّ
المدقق ّأثناء ّالقيام ّبمهام ّالتدقيق(Nelson & Mohamed-
)ّ .ّRusdi 2015
تعتبر ّعمليات ّاالندماج ّواالستحواذ ّبين ّالشركات ّعمليةّ
مهمةّ ،ودينامكية ّبالنسبة ّلمدققي ّالحسابات ،وبشكل ّعام ّبعدّ
©  2019عمادة البحث العلمي /اجلامعة األردنية .مجيع احلقوق حمفوظة.

أثرّاالندماجّواالستحواذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ...بسامّخليلّبقيلهّ،عبدالناصرّإبراهيمّنور ّ

أن ّتتم ّإجراءات ّعملية ّاالندماج ّواالستحواذ ّوتشرف ّعلىّ
االنتهاءّبينّالشركةّالدامجةّ،وبينّالشركةّالمدموجةّ،وبعدّأنّ
تصبحّالشركتانّشركة ّواحدةّ،فإنّواحدّاً ّمنّالمدققينّاالثنينّ
اللذينّكاناّيدققانّحساباتّتلكّالشركتينّسوفّيخسرّعمليةّ
التدقيق ّالتي ّكان ّيقوم ّبهاّ ،وفي ّّأغلب ّاألحيان ّيكون ّمدققّ
الشركةّالتىّاندمجتّهوّالذيّخسرّعملهّ (Anderson et al.,
ّ ،1993).ونتيجة ّلهذا ّالتغييرّ ،سوف ّتكون ّعالقة ّمدققّ
الحساباتّمعّالشركاتّالتيّاندمجتّغيرّمستقرةّ،وفيّهذهّ
الحالةّتقلّأوّتزيدّالرغبةّلدىّالشركةّفيّتغييرّالمدققّبشكلّ
غير ّطوعيّ ،وبالتالي ّتكون ّالفرصة ّالمتاحةّ ،أما ّإرضاءّ
الشركةّ ،أو ّالتنافس ّمع ّمدقق ّجديدّ ،وفي ّظل ّالمنافسةّ
السعرية ّتظهر ّمكاتب ّتدقيق ّمنافسة ّلها ّّاهتمام ّالتعاقد ّمعّ
الشركاتّالتيّاندمجتّ،حيثّتقدمّهذهّالمكاتبّأتعابّتدقيقّ
أقل ّمن ّتلك ّالمكاتب ّالتي ّأشرفت ّعلى ّعمليات ّاالندماجّ
واالستحواذّ ّ،وبالتاليّسيقومّالمدققّالذيّأشرفّعلىّعملياتّ
االندماج ّواالستحواذ ّبالتأثير ّعلى ّرأيه ّّوإصدار ّرأي ّنظيفّ،
حيث ّشهدت ّالفترة ّ)ّ (2008المزيد ّمن ّالشركات ّالتى ّتمّ
اندماجهاّوماّحدثّفيّاألزماتّوالفضائحّالماليةّالتيّأحدقتّ
ائمّالماليةّالمنشورةّ،ومصداقيةّمعديها(Becker ّ،
ّ
بموثوقيةّالقو
ّ.)et al., 2008وقدّاشارتّدراسةّكلّمنّ & (Krishnan, 1994
ّ ،)Chan et al., 2006إال ّأن ّتغيير ّالمدقق ّقد ّيكون ّلهّ
انعكاسات ّمهمة ّعلى ّمستوى ّالمنافسة ّفي ّسوق ّالتدقيقّ،
وينبغي ّاعتبار ّعملية ّالدمج ّبمثابة ّتغيير ّمهم ّفي ّسوقّ
التدقيقّ،كماّبينّمخاوفهّبشأنّجودةّالتدقيقّوعالقةّالشركةّ
مع ّالمدقق ّغير ّالمستقرةّ .وبينت ّدراسة ّ(ّ)Simunic,1980
وجود ّعالقة ّإيجابية ّبين ّأتعاب ّالتدقيق ّوعدد ّالشركاتّ
التابعةّ ،فكلما ّازداد ّتعقد ّعملية ّالتدقيق ّازدادت ّمعها ّأتعابّ
التدقيقّّ .
أما ّعلى ّالمستوى ّالمحلي ّفي ّاألردنّ ،وفي ّحدود ّعلمّ
الباحثينّ ،فال ّيوجد ّدراسة ّتناولت ّأثر ّاالندماج ّواالستحواذّ
علىّأتعابّالتدقيقّورأيّالمدققّ،لكنّهنالكّدراساتّركزتّ
على ّالعوامل ّالمحددة ّألتعاب ّالتدقيقّ .فقد ّأشارت ّدراسةّ
(الدوريّ)1993ّ ،إلىّأنّزيادةّحجمّالشركةّيزيدّمنّأتعابّ
التدقيقّ،فيّحينّبينتّدراسةّ(جهمانيّ)1999ّ،وجودّارتباطّ
إيجابي ّلكل ّمن ّنسبة ّالمدينين ّإلجمالي ّاألصولّ ،وصافيّ
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الربح ّأو ّالخسارة ّعلى ّأتعاب ّالتدقيقّ .وبينت ّأن ّأتعابّ
بمخاطرّالتدقيقّوتعقدّعملياتهّ.وأظهرتّدراسةّ
ّ
التدقيقّتتأثر ّ
(أبو ّنصارّ )1999،أن ّأتعاب ّالتدقيق ّفي ّاألردن ّتعتبرّ
متدنيةّ ،في ّحين ّتعتبر ّالشركات ّالمساهمة ّالعامة ّاألردنيةّ
أتعاب ّالتدقيق ّمناسبة ّفي ّظل ّالمنافسة ّالحادة ّفي ّاألسواقّ
ّوأنه ّمن ّالصعب ّرفع ّهذه ّاألتعابّ ،وعليه؛ ّتهدفّ
األردنيةّ ،
هذه ّالدراسة ّإلىّتحليلّأثر ّعملياتّاالندماجّواالستحواذّالتيّ
حدثت ّعلى ّالشركات ّالمساهمة ّالعامة ّاألردنية ّعلى ّأتعابّ
ّ
التدقيقّورأيّالمدقق.
ّ
مشكلة الدراسة:
تحاولّهذهّالدراسةّبحثّوتحليلّعالقةّعملياتّاالندماجّ
واالستحواذّالتيّحدثتّبينّالشركاتّالمساهمةّالعامةّاألردنيةّ
على ّأتعاب ّالتدقيق ّورأي ّالمدققّ ،والتي ّسوف ّتوثر ّعلىّ
ديناميكية ّالعالقة ّبين ّالمدققين ّوعمالئهمّ ،علية ّفإن ّالمشكلةّ
التي ّسوف ّتحدث ّبعد ّاالنتهاء ّمن ّعملية ّاالندماجّ
واالستحواذّ،هيّأنّإحدىّالشركتينّسوفّتستغني ّعن ّمدققّ
الحساباتّ ،وبالتالي ّيفقد ّالمدقق ّأحد ّعمالئهّ ،لهذا ّيجبّ
التعرفّعلىّأثرّعمليةّاالندماجّواالستحواذّالتيّحدثتّبينّ
الشركات ّالمساهمة ّالعامة ّاألردنية ّالمدرجة ّفي ّسوق ّعمانّ
الماليّ ،وبيان ّكيف ّأن ّعمليات ّاالندماج ّواالستحواذ ّسوفّ
تؤثر ّعلى ّأتعاب ّالتدقيقّ،وعلى ّسلوك ّالمدقق ّإلصدار ّرأيّ
نظيفّ،بسببّالمنافسةّالسعريةّوكيفّسيكون ّموقفّمكاتبّ
التدقيق ّاألخرى ّالتي ّلم ّتشارك ّفي ّعملية ّاالندماجّ،
واالستحواذ ّفي ّتقديم ّعروض ّأسعار ّأتعاب ّأقل ّبعد ّعمليةّ
االندماجّواالستحواذّالتيّحدثتّ .وبعدّأنّتتمّعمليةّاالندماجّ
واالستحواذ ّبين ّالعمالءّ ،سيكون ّالعرض ّمن ّمكاتب ّالتدقيقّ
مختلفا؛ ّالن ّأحد ّمكاتب ّالتدقيق ّالتى ّشاركت ّفي ّعملياتّ
االندماج ّواالستحواذ ّسوف ّيخرج ّمن ّالمنافسة ّعلى ّتدقيقّ
الشركةّ،وفيّالفترةّالقادمةّفإنّالمدققّالذيّخرجّمنّعملياتّ
التدقيق ّالسابقة ّسوف ّيقوم ّبتخفيض ّرسوم ّأتعاب ّالتدقيقّ
للتنافس ّعلى ّعمالء ّجدد ّلتعويض ّالخسارة ّالسابقةّ ،كما ّأنّ
المدقق ّالذي ّتم ّاستبعاده ّمن ّعمليات ّالتدقيق ّبعد ّفترةّ
االندماجّواالستحواذّسيكونّلديةّقدرةّأكبرّ،وفترةّأكبرّ،وخبرةّ
فيّمجالّعملياتّاالندماجّواالستحواذّمماّيؤديّإلىّالتنافسّ

المجلةّاألردنيةّفيّإدارةّاألعمالّ،المجلدّّ،15العددّّ 2019ّ،1
غير ّالمهنيّ ،وينعكس ّعلى ّتخفيض ّرسوم ّأتعاب ّالتدقيقّ
بشكلّعامّ(.)Copley et al., 1995(ّ)Gaver et al.,1995
ّوعليهّ،يمكنّصياغةّمشكلةّالدراسةّفيّاألسئلةّالتاليةّ :
ّ -1هل ّتوثر ّعمليات ّاالندماج ّواالستحواذ ّعلى ّمدققيّ
الحساباتّإلصدارّرأي ّنظيفّفيّالشركاتّالمساهمةّالعامةّ
األردنية ّالمدرجة ّفي ّسوق ّعمان ّالمالي ّقبل ّوبعد ّعمليةّ
االندماجّ؟ ّ
ّ -2ما ّمدى ّتأثير ّالعالقة ّبين ّعمليات ّاالندماجّ
واالستحواذّعلىّأتعابّالتدقيقّفيّالشركاتّالمساهمةّالعامةّ
األردنية ّالمدرجة ّفي ّسوق ّعمان ّالمالي ّقبل ّوبعد ّعمليةّ
االندماجّ؟ ّ
ّ
أهداف الدراسة:
تهدف ّهذه ّالدراسة ّإلى ّبيان ّأثر ّعمليات ّاالندماجّ
واالستحواذ ّفي ّالشركات ّاألردنية ّالمساهمة ّالعامة ّاألردنيةّ،
وتحليل ّذلك ّاألثر ّعلىّأتعاب ّالتدقيقّ،ورأي ّالمدقق ّللشركةّ
قبلّوبعدّاالندماجّ .
ّحيثّتهدفّهذهّالدراسةّلماّيليّ-:
ّ .-1تحديد ّأثر ّاالندماج ّواالستحواذ ّعلى ّرأي ّالمدققّ
للشركات ّالمساهمة ّالعامة ّاألردنية ّقبل ّوبعد ّعملياتّ
االندماجّ .
ّ -2تحديد ّأثر ّاالندماج ّواالستحواذ ّعلى ّأتعاب ّالتدقيقّ
للشركات ّالمساهمة ّالعامة ّاألردنية ّقبل ّوبعد ّعملياتّ
االندماجّ ّ.
ّ
أهمية الدراسة:
تنبعّأهميةّالدراسةّإلىّالتعرفّعلىّأثر ّعمليةّاالندماجّ
واالستحواذّالتيّحدثتّبينّالشركاتّالمساهمةّالعامةّاألردنيةّ
المدرجة ّفي ّسوق ّعمان ّالماليّ ،وبيان ّكيف ّأن ّعملياتّ
االندماج ّواالستحواذ ّسوف ّتؤثر ّعلى ّأتعاب ّالتدقيقّ ،وعلىّ
سلوك ّالمدقق ّإلصدار ّرأي ّنظيفّ ،بسبب ّالمنافسة ّالسعريةّ
وكيف ّسيكون ّم ّوقف ّمكاتب ّالتدقيق ّاألخرى ّالتي ّلم ّتشاركّ
في ّعملية ّاالندماجّ ،واالستحواذ ّفي ّتقديم ّعروض ّأسعارّ
أتعاب ّأقل ّبعد ّعملية ّاالندماج ّواالستحواذ ّالتي ّحدثتّ .ألنّ
أحد ّمكاتب ّالتدقيق ّالتى ّشاركت ّفي ّعمليات ّاالندماجّ
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واالستحواذّسوفّيخرجّمنّالمنافسةّعلىّتدقيقّالشركةّ،وفيّ
الفترة ّالقادمة ّفإن ّالمدقق ّالذي ّخرج ّمن ّعمليات ّالتدقيقّ
السابقةّسوفّيقومّبتخفيضّرسومّأتعابّالتدقيقّللتنافسّعلىّ
عمالءّجددّلتعويضّالخسارةّالسابقةّ،كماّأنّالمدققّالذيّتمّ
استبعاده ّمن ّعمليات ّالتدقيق ّبعد ّفترة ّاالندماج ّواالستحواذّ
سيكون ّلديةّقدرةّأكبرّ،وفترةّأكبرّ،وخبرةّفيّمجال ّعملياتّ
االندماج ّواالستحواذّ ،وبالتالي ّستنعكس ّعلى ّكل ّمن ّأتعابّ
التدقيق ّورأي ّالمدققّ ،مما ّيؤثر ّعلى ّدرجة ّثقة ّالمستثمرينّ
بالقوائمّالماليةّباعتبارهمّمعنيون ّبالحصولّعلىّتأكيدّمناسبّ
حول ّخلو ّهذه ّالقوائم ّمن ّأي ّزيفّ ،أو ّتالعبات ّوتحريفاتّ
ّاالستثماريةّ ،األمر ّالذي ّيعزز ّثقتهمّ
ّ
تؤثرّسلبا ّعلى ّق ارراتهم
بأداءّإدارةّالشركاتّوتحسينّكفاءةّالسوقّالماليّ.
ّ
فرضيات الدراسة:
الفرضية األولىّ :ال ّيوجد ّأثر ّذو ّداللة ّإحصائية ّلعمليةّ
االندماجّعلىّرأيّالمدققّ ّ.
الفرضية الثانيةّ :ال ّيوجد ّأثر ّذو ّداللة ّإحصائية ّلعمليةّ
االندماجّعلىّأتعابّالتدقيقّ.
ّ
الفرضية الثالثةّ :ال ّيوجد ّأثر ّذو ّداللة ّإحصائية ّلعمليةّ
االندماجّفيّظلّوجودّالمتغيراتّالضابطةّ .
محددات الدراسة:
يمكن تلخيص محددات الدراسة التي واجهت الباحثين بما
يلي :
 -1يعتبر ّحجم ّالعينة ّأبرز ّمحددات ّالدراسة ّحيثّ
اقتصرت ّعينة ّالدراسة ّعلى ّثالث ّشركات ّمتمثلة ّفي ّ(ّ)24
مشاهدةّ ،األمر ّالذي ّيجعل ّمن ّنتائج ّالدراسة ّغير ّقابلةّ
للتعميمّإالّعلىّطبيعةّالشركاتّالمشابهةّ .
 -2إن ّعملية ّاإلفصاح ّعن ّعملية ّأتعاب ّالتدقيقّ
بالتقارير ّالمالية ّوحسب ّمعايير ّالتدقيق ّأصبحت ّإلزامية ّفيّ
عامّّ.2005وهذاّانعكسّعلىّحصرّعينةّالدراسةّبعدّهذاّ
العامّلدراسةّمتغيراتّالدراسةّبشكلّدقيق.
 -3عدمّتوفرّالتقاريرّالماليةّالفعليةّللكثيرّمنّالشركاتّ

أثرّاالندماجّواالستحواذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ...بسامّخليلّبقيلهّ،عبدالناصرّإبراهيمّنور ّ

المساهمةّالعامةّاألردنيةّالمدموجةّقبلّاالندماجّمماّانعكسّ
علىّصغرّحجمّالعينةّ.
اإلطار النظري:
المدققون-عمليات االندماج واالستحواذ -أتعاب التدقيق
يتم االندماج بين الشركات بإحدى الطرقّ التاليةّ:وهي إما ما
يعرف باالندماج القانوني ،كأن ّتندمج الشركة (أ( مع الشركةّ
(ب) وتنتهي هنا الشخصية المعنوية للشركة المندمجة األولى،
بينماّتستمر للشركة المندمجة الثانية ،وذلك مقابل استبدال جميع
أسهم الشركة المندمجة بأسهم الشركةّالدامجةّ،وتصبح الشركة
المندمجة وحدة أو قسما ضمن الشركة الدامجة ،أو ما يعرف
بالتوحيد ّالقانوني الذي يسمى أحيانّاً بإعادة التنظيمّ ،ويتم فيه
اندماج شركتين معّاً ونشوء شركة جديدة ّعنهماّ ،أو قد يكونّ
االندماج عن طريق شراء أسهم الشركة المندمجة كاملة أو نسبة
أكثر من % ٥٠وتكوين ما يسمى بالشركة القابضة ّّوالشركة
التابعة ،وهذا ما يسمى بعملية السيطرة ،وهذه ّتحكمها دوافع
مختلفة منها التوسع ،أو ضمان استمرار تدفق بعض المواد
األولية من الشركةّالتابعة على الشركة القابضة.
اسةّالعالقةّبينّالمدققّوأنشطةّ
ّ
إنّالبحوثّالمتعلقةّفيّدر
عملياتّاالندماجّواالستحواذّمحدودةّإلىّحدّماّ،ومنّالممكنّ
أن ّيكون ّدور ّالمدققين ّفي ّعمليات ّاالندماج ّواالستحواذ ّأقلّ
ّأهميةّبالمقارنةّمعّأنشطةّالبنوكّاالستثماريةّ( Dhaliwal et
ّ ،)al.,2013ومع ّذلك ّفإن ّالبحوث ّالسابقة ّتركز ّعلى ّكيفيةّ
قيامّالمدققينّفيّالقيامّبعملياتّاالندماجّواالستحواذّ (Niemi
)ّ،)Louis et al.,2005( )Dhaliwal et al.,2013(ّ et al.,2013
وبشكلّعامّفإنّبعضّهذهّالبحوثّتكون ّمقارنةّنتائجّالدمجّ
مختلفة ّبين ّالمدققينّ ،على ّسبيل ّالمثالّ ،مكاتب ّالتدقيقّ
ّوغيرها ّمن ّمكاتب ّالتدقيق ّ (Niemi et
ّ
األربعة ّالكبار
)ّ ،al.,2013وقد ّبينت ّدراسة ّ(ّ )Louis et.,2005على ّأنّ
األسهمّفيّالسوق ّالماليّتتأثرّبشكلّإيجابي ّمعّالمستثمرينّ
وبينّالمدققينّصغيريّالحجمّ،وربماّيعودّذلك ّاالّانّمكاتبّ
التدقيق ّالصغيرةّيمكنّانّتقدمّالمزيدّمنّالمشاركةّأوّتقديمّ
الخدمات ّاالخرىّ .لهذا ّان ّاالندماج ّيؤثر ّعلى ّرسوم ّأتعابّ
التدقيقّ،وقدّاظهرتّاالدابّانّرسومّأتعابّالتدقيقّتختلفّ
حسب ّأحتياجات ّالشركاتّ ،ونوع ّالصناعة ّالتي ّتعمل ّبهاّ
الشركةّ،وانّالشركةّعلىّاستعدادّانّتدفعّرسومّاخرىّللمدققّ
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عنّعملياتّالتدقيقّ،وهيّالتيّيقومّبهاّمدققينّاخرينّ( Hay

ّ،)Simunic., 1980(ّ )Francis e al.,ّ 2005)ّ )et al., 2006
ويؤيد كل من ) (Abu Bakar, el at., 2005في ّدراستهم إعتبار
أتعاب عملية ّالتدقيق من التهديدات التي تؤثر سلبّاً على
اإلستقالل المهنيّللمدقق الخارجي في ظل تعدد أشكال أتعاب
عملية التدقيق ّ ّوشدة المنافسة في سوقّ المهنةّ .وقد ّعرفّ
( )Aronmwan and Okaforّ2015أتعابّالتدقيقّبالمبالغّالتيّ
يتقاضاهاّالمدققّنظيرّالقيامّبمهامّالتدقيقّ،حيثّتشملّعلىّ
المبالغّالتيّيتقاضاهاّالمدققّعنّايّنشاطّقامّبةّفيّسبيلّ
ّريه ّعن ّحقيقة ّوعدالة ّالبيانات ّالمالية ّللشركةّ
ّإعطاء ّأ
الخاضعة ّلعملية ّالتدقيقّ .عليه ّفإنه ّيمكن ّتحديد ّأتعابّ
التدقيقّباالستنادّإلىّعقدّبينّالمدققّوالشركةّمحلّالتدقيقّ،
وذلكّبناءّعلىّالوقتّالذيّيمضيهّالمدققّفيّعمليةّالتدقيقّ
المطلوبة ّمن ّقبل ّالمدققّ ،باإلضافة ّإلى ّعدد ّفريق ّالتدقيقّ
الذي ّيلزم ّالتمام ّالعملية ّ & EI-Gammal, 2012 Krishnan
).)Zhang, 2014
التغيير اإللزامي في ظل قانونSarbanes Oxley .

وهناكّدراساتّمختلفة ّتناولتّدراسةّالمسائلّالمتعلقةّبتغييرّ
المدققّ ،وكيف ّيتفاعل ّسوق ّاألسهم ّعند ّتغيير ّالمدققّ ،وكيفّ
تكون ّردود ّبعض ّالمدققين ّفي ّظل ّهذه ّالبدائلّ ،فعلى ّسبيلّ
المثالّ،تكونّالشركاتّاكثرّميولّإلىّتغيرّالمدققّعندّحصولهاّ
علىّرأيّمتحفظّمنّالمدققّ،وفيّعدمّقدراتهاّعلىّاالستمرار
(ّ .)Krishnan., 1994لقد تم إصدار قانونّ )(Sarbanes Oxley
لحماية المستثمرين ّالذي ّيصفه ّالمحللون ّبأنه ّمن ّأهم ّوأشملّ
التشريعاتّاألمريكية ،وجاء به العديد من المتطلبات التيّتهدف إلى
تعزيز مستوىّ االستقالل المهنيّللمدققّالخارجيّ،من خالل تحفيزه
للبحث عن ّأدلة تدعم النتائج التي تفضلها إدارة ّالشركة محل
التدقيق ،أو معالجة المعلومات بما يحقق ّالنتائج المطلوبة
) ّ.(Hatfield, el at., 2007; Barbadillo, et at., 2009كما جاء في
البند ّقم  203لقانونّ  Sarbanes Oxleyبضرورة تغيير المدققّ
الخارجي الذي يقوم بعملية التدقيق إلحدى الشركات محل التدقيق،
وذلك بعد مرور خمسّسنواتّ،كما جاء ّفي البندّرقم  207لنفس
القانونّ على ضرورة تغيير الشركة لمكتب التدقيق الخارجي بعد
مرور سبع سنوات من تاريخ بداية تقديم خدمة التدقيق الخارجي لنفس

المجلةّاألردنيةّفيّإدارةّاألعمالّ،المجلدّّ،15العددّّ 2019ّ،1
الشركة محل التدقيقّ ،كما ّتضمن ّضرورة ّتغيير ّالمديرين ّالذينّ
يلعبون ّدو ار ّهاما ّفي ّعملية ّالتدقيق ّكل ّخمسة ّسنواتّ ،ومنعّ
مكاتب ّالتدقيق ّمن ّتقديم ّخدمات ّاستشارية ّال ّتتعلق ّبمهنةّ
التدقيق)ّ .)Nashwa, 2004
وهناكّإجماعّبأنّقيامّادارةّالشركةّبدورّأساسيّوهامّفيّ
عملية ّاختيار ّوتغيير ّالمدقق ّالخارجي ّيشكل ّخطورة ّعلىّ
استقالليتةّ،رغمّمنّانّقرارّالتغييرّيتمّمنّقبلّالهيئةّالعامةّ
للمساهمينّ(باسودانّوأخرونّ.)2004ّ،منّهناّيمكنّتعريفّ
تغيير ّالمدققّ ،بأنه ّالحاله ّالتي ّيتم ّاستبدال ّمدقق ّالحساباتّ
الحالي ّبمدقق ّاخرّ ،ويكون ّهذا ّالتغيير ّمن ّخالل ّالهيئةّ
العامة ّللمساهمين ّلقرار ّعزل ّالمدقق ّاو ّتعيين ّمدقق ّاخرّ،
وذلك ّبسبب ّالخالف ّبين ّالشركة ّوالمدققّ ،أو ّبسبب ّوجودّ
نصوصّوتشريعاتّتلزمّعمليةّالتغييرّكلّفترةّزمنيةّ،اوّيقومّ
المدققّنفسهّبتقديمّاستقالتهّ،أوّبسببّحاالتّالوفاهّوالعجزّ
القانونيّ)ّ ّ., (George2004
أنواع التقارير التى تصدر من قبل المدقق:
نالّموصوعّتقريرّالمدققّاهتمامّالعديدّمنّاألطرافّالتيّ
تسعىّإلىّتأكيدّمصداقيةّ،وعدالةّالتقاريرّالماليةّالتىّيعتمدّ
عليها ّعند ّأتخاذ ّق ارراتهم ّاالقتصاديةّ ّ ،ويمثل ّتقرير ّالمدققّ
الذروه ّفي ّعملية ّالتدقيقّ ،وال ّتتم ّعملية ّتجميع ّأدله ّاالثباتّ
اال ّبغرض ّالتعبير ّعن ّرأي ّالمدققّ ،وهذا ّالرأي ّهو ّهدفّ
التدقيق ّالمهيمن ّاو ّالحاسمّ ،وال ّيمكن ّالتعبير ّعن ّالرأي ّاالّ
بعد ّان ّيكون ّالمدقق ّقد ّقدر ّمخاطر ّعملية ّالتدقيقّ ،وأكملّ
جميعّاختباراتّالتدقيقّ(حمادّ،2004ّ،صّ ّ.)96-95ّ:
وقد ّبين ّ(ّ (Arens, et at., 2006و(مشتهى ّّ ،)2008أنّ
اصدارّالمدققّلتقريرّنظيفّقياسيّمرتبطّفيّالشروطّالتاليةّ:
تضمينّكاملّالقوائمّالماليةّبعمليةّالتدقيقّ،أنّيتمّالوفاءّبمعاييرّ
التدقيق ّوالتاهيل ّالعلمي ّوالعملي ّواالستقالليةّ ،وبذل ّالعنايةّ
المهنيةّلجميعّمراحلّعمليةّالتدقيقّ،جمعّاألدلةّالكافيةّوالوفاءّ
بمعاييرّالعملّالميدانيّالثالثةّوااللتزامّبهاّ،عرضّالقوائمّالماليةّ
بماّيتوافقّمع ّتطبيقّالمعاييرّالمحاسبيةّ،وانّيكون ّهنالكّقدرّ
من ّاالفصاح ّفي ّالمالحظات ّالمرفقةّ ،وباقي ّجوانب ّالقوائمّ
الماليةّ،عدمّوجودّأيةّظروفّتستدعيّاضافةّفقرةّتفسيريةّاوّ
تعديلّبلغةّالتقريرّ .
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عندماّتتوافقّهذهّالشروطّيتمّاصدارّالتقريرّالمعياريّمنّ
قبلّالمدققّ،وفيّحالّوجودّايّشرطّمنّالشروطّالثالثةّالتىّ
تتطلب ّالخروج ّعن ّالرأي ّالنظيفّ ،يجب ّاصدار ّتقارير ّاخرىّ
وهناكّثالثةّانواعّمنّالتقاريرّيمكنّأنّتصدرّعنّرأيّالمدققّ ّ.
ّ
الرأي المتحفظ ّ:أن ّيتم ّابداء ّالراي ّالمتحفظ ّعند ّعدمّ
تمكن ّالمدقق ّمن ّابداء ّرأي ّنظيفّ ،وال ّيوجد ّأي ّتأثير ّاوّ
اختالف ّمع ّاالدارةّ ،او ّتقييد ّنطاق ّعمله ّشامال ّوجوهرياّ،
يتطلب ّابداء ّرأي ّسلبي ّاو ّعدم ّابداء ّرأيّ ،ويجب ّأن ّيتمّ
الرأيّالمتحفظّعلىّشكلّاستثناءّألمرّماّ،ويتمّاصدارّمثلّ
هذهّالنوعّعندماّالّيستطيعّالمدققّمنّجمعّكافةّاالدلةّبماّ
يتفقّمعّالمبادىءّالمحاسبيةّالمتعارفّعليهاّ .
ّ
الرأي السلبيّ :يستخدم ّعندما ّيعتقد ّالمدقق ّأن ّالقوائمّ
الماليةّتتسمّبالتحريفّاوّالتضليلّوانهاّالّتعبرّبعدالةّالقوائمّ
الماليةّ ،ويكون ّأثر ّالخالف ّجوهريا ّوشامالّ ،وناد ار ّما ّيتمّ
اصدارّمثلّهذهّالتقريرّ .
ّ
االمتناع عن ابداء الرأيّ:يتمّاصدارّهذهّالنوعّفيّحالّ
عدمّمقدرةّالمدققّعلىّاالقتناعّبصدقّالقوائمّالماليةّ،ويك ّونّ
نطاقّالتدقيقّجوهرياّوشامالّ،ويتميزّهذهّالتقريرّعنّالتقريرّ
السلبىّفيّأنّتقريرّاالمتناعّعنّالرأيّيتمّاستخدامةّعندماّ
الّتتوافرّللمدققّالمعرفةّالكافيةّ،ويتمّاستخدامّالرأيّالسلبيّ
عندما ّال ّتتوافر ّللمدقق ّمعرفة ّبعدم ّعدالة ّالقوائم ّالماليةّ،
ويقومّالمدققّباستخدامّمثلّهذينّالتقريرينّفيّالحاالتّالتىّ
تتسمّبالهميةّالنسبيةّالشديدةّ .
ّ
الدراسات السابقة :
اطلع ّالباحثان ّعلى ّمجموعة ّمن ّالدراسات ّذات ّالعالقةّ
بالموضوعّ،منهاّدراساتّعالميهّواخرىّمحليةّ،علىّالمستوىّ
المحليّفيّاألردنّوفيّحدودّعلمّالباحثينّ ،فالّيوجدّدراسةّ
تناولتّالعالقة ّبينّاالندماجّواالستحواذ ّواتعاب ّالدقيقّ ،لكنّ
هناك ّدراسات ّركزت ّعلى ّالعوامل ّالمحددة ّالتعاب ّالتدقيقّ
بشكلّعامّ،ومنّاهمّهذهّالدراساتّ ّ:
قام ّ(ّ ،(Simunic,1980بدراسات ّمحددات ّأتعاب ّالتدقيقّ

أثرّاالندماجّواالستحواذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ...بسامّخليلّبقيلهّ،عبدالناصرّإبراهيمّنور ّ

على ّعينة ّمكونة ّمن ّّ 373شركة ّفي ّالواليات ّالمتحدةّ
االمريكية ّلعام ّ(ّ ،)1977وقد ّبينت ّنتائج ّالدراسة ّإلى ّوجودّ
عالقةّإيجابيةّبينّأتعابّالتدقيقّوحجمّالشركةّ،كماّاظهرتّ
أن ّأتعاب ّالتدقيق ّتتأثر ّبعالقة ّإيجابية ّمع ّمدى ّتعقد ّعمليةّ
التدقيقّ،وانّأتعابّالتدقيقّتتأثرّبعالقةّإيجابيةّمعّمخاطرّ
عمليةّالتدقيقّ،وعدمّوج ّودّأثرّبينّأتعابّالتدقيقّمعّاألتعابّ
التىّتتقاضاهاّمكاتبّالدقيقّاالخرىّ .
وبينتّدراسةّ( ّ،)Chan et al.,1993إلىّتقديمّأدلةّتتعلقّ
بمحددات ّأتعاب ّالتدقيقّ ،على ّعينة ّمن ّكبرى ّالشركاتّ
المدرجةّفيّبريطانياّلعامّ(ّ،)1986وقدّاظهرتّنتائجّالدراسةّ
وجود ّأثر ّإيجابي ّلحجم ّاصول ّالشركة ّوعدد ّفروعها ّفيّ
أتعابّالتدقيقّ .
اما ّدراسة ّ(الدوريّّ ،)1993ّ ،فقد ّبينت ّالعوامل ّالمؤثرةّ
على ّأتعاب ّالتدقيق ّعلى ّعينة ّمكونة ّمن ّ(ّ )21شركةّ
صناعيةّعنّالفترة) ّّ.( 1990 -1986وقدّدلتّنتائجّالدراسةّ
على ّوجود ّعالقة ّإيجابية ّبين ّحجم ّالشركة ّوأتعاب ّالتدقيقّ،
كما ّاظهرت ّعلى ّوجود ّأثر ّعكسي ّبين ّأجمالي ّالمدينينّ،
ونسبةّالمخزونّوالمدينينّألجماليّاالصولّ،وصافيّالربحّاوّ
الخسارةّ ،والتغير ّفي ّأرباح ّالشركةّ ،والمخاطر ّاالستثماريةّ
علىّأتعابّالتدقيقّ .
كماّقامّ(جهمانيّ ،)1999ّ،بدراسةّبينتّالعواملّالمؤثرةّ
في ّتحديد ّأتعاب ّالتدقيق ّلشركات ّالمساهمة ّالعامة ّاألردنيةّ
المدرجةّفيّسوق ّعمانّالمالي ّلعامّ(ّ ،)1995وتكونتّعينةّ
الدراسة ّمن ّ(ّ )31شركة ّلديها ّأتعاب ّالتدقيق ّفي ّتقاريرهاّ
المالية ّالمنشورةّ ،وقد ّبينت ّالدراسة ّوجود ّارتباط ّإيجابي ّهامّ
لكلّمنّنسبةّالمدينينّالجماليّاالصولّ،وعددّفروعّالشركةّ،
وصافي ّالربح ّأو ّالخسارة ّعلى ّأتعاب ّالتدقيقّ ،كما ّبينتّ
اسةّعدمّوجودّأثرّهامّلكلّمنّاجماليّاالصولّ،واجماليّ
ّ
الدر
المدينينّعلىّأتعابّالتدقيقّ .
كما ّقامت ّدراسة ّ(ابو ّنصارّ ،)1999ّ ،بدراسة ّالعواملّ
المؤثرة ّفي ّتحديد ّأتعاب ّالتدقيق ّمن ّوجهة ّنظر ّكل ّمنّ
المدققين ّوالشركاتّ ،ومدى ّاالختالف ّفيما ّبينهم ّللعواملّ
المؤثرةّفيّتحديدّأتعابّالتدقيقّعلىّعينةّمكونهّ(ّ)62مدققاّ
خارجياّو(ّ)95شركةّمساهمةّعامهّاردنيةّ،وقدّاظهرتّنتائجّ
الدراسةّأنّأتعابّالتدقيقّتتأثرّبالوقتّالمقدرّالنجازّعمليةّ
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التدقيقّ ،وحجم ّمكتب ّالتدقيق ّوشهرته ّوعالقته ّمع ّشركاتّ
تدقيق ّعالميهّ ،كما ّاظهرت ّوجود ّاختالف ّجوهري ّبين ّآراءّ
المدققينّوالشركاتّ،فيّتحديدّأهميةّالعواملّالمؤثرةّالتيّتؤثرّ
علىّأتعابّالتدقيقّ .
كما ّسعت ّدراسة ّ(ّ ،)Joshi & AI-Bastaki 2000إلىّ
الوقوف ّعلى ّمحددات ّأتعاب ّالتدقيقّ ،على ّعينة ّمكونة ّمنّ
(ّ )38شركة ّمدرجة ّفي ّسوق ّالبحرين ّلالوراق ّالماليةّ ،وقدّ
بينتّنتائجّالدراسةّإلىّوجودّتأثيرّإيجابي ّقويّلحجمّالشركةّ
ممثل ّبحجم ّاألصول ّعلى ّأتعاب ّالتدقيقّ ،كما ّاظهرت ّأنّ
أتعابّالتدقيقّتتأثرّإيجابياّبدرجةّتعقدّالعملياتّفيّالشركةّ،
وبينت ّوجود ّأثر ّإيجابي ّلكل ّمن ّربحية ّالشركةّ ،ومستوىّ
المخاطر ّعلى ّأتعاب ّالتدقيقّ ،كماّاظهرت ّأن ّتوقيت ّعمليةّ
التدقيقّالّتوثرّعلىّأتعابّالتدقيقّ .
كما ّقام ّكل ّمن ّ(ّ،)Geiger & Raghunandan 2002
بدراسةّالعالقةّبينّنوعّرأيّالمدققّالذيّيصدرّقبلّاالفالسّ
مباشرةّ ،وطول ّفترة ّالتدقيقّ ،وقد ّقام ّالباحث ّبأستخدام ّعينةّ
من ّالشركات ّاألمريكية ّالتي ّدخلت ّاالفالس ّعن ّالفترة ّمنّ
(ّ ،)1998-1996وقد ّتوصلت ّالدراسة ّإلى ّوجود ّعالقةّ
عكسيةّبينّطولّفترةّالتدقيقّوفشلّتقاريرّالمدققّ .
وفي ّدراسة ّقام ّبها ّ(المخادمةّ ،)2006ّ ،هدفت ّإلى ّمعرفةّ
المشكالت ّالتي ّتواجه ّالمدقق ّفي ّاألردنّ ،والمتعلقة ّباستجاباتّ
المدققّلرغباتّالعمالءّوبخاصةّتقديمّالخدماتّالمحاسبيةّ،وبينّ
وجود ّأثر ّلكل ّمن ّالمنافسة ّواخالقيات ّالمهنة ّعلى ّانصياعّ
المدقق ّلرغبات ّالعمالءّ ،وقد ّأظهرت ّالدراسة ّإلى ّوجود ّأثرّ
واضحّللمنافسةّفيّانسياقّالمدققّوراءّرغباتّالعمالءّ ّ.
وبينت ّدراسة ّ(سويدانّ ،)2008ّ ،التعرف ّعلى ّالعواملّ
المحددهّألتعابّالتدقيقّ،ومعرفةّأثرّالعديدّمنّالعواملّ(حجمّ
الشركةّ ،درجة ّتعقيد ّعملياتهاّ ،مخاطر ّعملية ّالتدقيقّ ،نوعّ
القطاع ّالمنتمي ّللشركة ّوحجم ّمكتب ّالتدقيق) ّعلى ّأتعابّ
التدقيقّ،وتكونتّعينةّالدراسةّمنّ(ّ)107شركةّمنّالشركاتّ
األردنية ّالمدرجة ّفي ّبورصة ّعمان ّعلى ّالمستوى ّالقطاعيّ
(البنوك ّوتامين ّوخدمات ّوالصناعة) ّعن ّالفترة ّ(ّ،)2003
وكانّمنّأهمّنتائجّالدراسةّ،انّحجمّالشركةّيعتبرّمنّأهمّ
العوامل ّالمحددة ّألتعاب ّالتدقيقّ ،بغض ّالنظر ّعن ّالقطاعّ
المنتمي ّللصناعةّ ،كما ّأظهرت ّالدراسه ّان ّتقاضي ّمكاتبّ

المجلةّاألردنيةّفيّإدارةّاألعمالّ،المجلدّّ،15العددّّ 2019ّ،1
التدقيق ّالكبيرة ّأتعاب ّأعلى ّمن ّتلك ّالتي ّتتقاضاها ّمكاتبّ
التدقيقّالصغيرةّ،كماّاظهرتّتأثرّأتعابّالتدقيقّإيجابياّبعددّ
ّ
فروعّالشركةّالداخليةّوالخارجيةّ .
كما ّهدفت ّدراسة ّ(ّ ،)Elgammal, 2012إلى ّمعرفة ّرأيّ
المدققين ّالخارجيين ّممثل ّفي ّكل ّمن ّالمحاسبينّّ ،والمحللينّ
الماليينّّ ،والمدققين ّالداخليين ّبالعوامل ّالتي ّتحدد ّأتعابّ
التدقيقّ ،وقد ّقام ّالباحث ّبتوزع ّّ 80استبانه ّتتضمن ّجميعّ
العواملّوالمتغيراتّمثلّ(حجمّالشركةّودرجة ّتعقيدهاّ،ودرجةّ
الخطورةّفيهاّوسمعتهاّوأرباحها)ّ،وقدّأظهرتّالدراسةّانّأهمّ
عامل ّيؤثر ّعلى ّقيمة ّأتعاب ّالتدقيقّ ،هو ّشركات ّالتدقيقّ
االربعةّالكبارّ،وأقلّعاملّهوّحجمّشركةّالتدقيقّمنّخاللّ
عددّموظفيهاّ .
وبينت ّدراسة ّ)ّ ،(Naser & Hassan, 2013العوامل ّالتىّ
توثرةّعلىّأتعابّالتدقيقّللشركاتّالغيرّالماليةّالمدرجةّفيّ
سوق ّابوّظبيّلالوراقّالماليةّعنّالفترةّ(ّ)2011وقدّبينتّ
نتائج ّالدراسة ّوجود ّعالقة ّبين ّحجم ّالشركةّ ّ ،ودرجة ّتعقيدّ
عمليات ّالشركةّ ،وتقرير ّالمدققّ ،على ّأتعاب ّالتدقيق،كماّ
بينتّوجودّعالقةّعكسيةّبينّنوعّالصناعةّ،ولجنةّالتدقيقّ،
واالستقالليةّ ،على ّأتعاب ّالتدقيقّ ،وعدم ّوجود ّتاثير ّبينّ
ربحيةّالشركةّ،والمخاطرّعلىّأتعابّالتدقيقّّ .
كما ّبينت ّدراسة ّ(ّ ،)Carcello & Li, 2013كيف ّتتغيرّ
تصرفات ّالمدققين ّمن ّخالل ّأصدار ّرأي ّنظيف ّبعد ّعمليةّ
االندماجّواالستحواذّ،وكيفّأنّهناكّميال ّفيّتغييرّالمدققّ
رأيهّإلىّاصدارّرأيّنظيفّوالتغيرّفيّسلوكّالمدققينّ .
وقامت ّدراسة ّ(ّ ،)Bortolon et al., 2013بدراسة ّالعالقةّ
بينّالحاكميةّالمؤسسيةّ،وتكاليفّالخدماتّالتدقيقيةّمنّجهةّ،
وبينّالحاكميةّالمؤسسيةّ،وتكاليفّالخدماتّغيرّالتدقيقيةّمنّ
جهة ّاخرىّ ،وتكونت ّعينة ّالدراسة ّمن ّ(ّ )131شركة ّمدرجةّ
السوقّالماليّفيّالب ارزيلّللعامّ(ّ.)2009وقدّاظهرتّالدراسةّ
وجود ّعالقة ّعكسية ّبين ّالحاكمية ّالمؤسسيةّ ،وتكاليفّ
الخدمات ّالتدقيقةّ .كما ّاظهرت ّوجود ّعالقة ّعكسية ّبينّ
الحاكميةّالمؤسسيةّوتكاليفّالخدماتّغيرّالتدقيقيةّ .
وفي ّدراسة ّقام ّبها ّ(ّ ،)Golubov et al., 2013بينت ّفيهاّ
ان ّالشركات ّالتي ّتقوم ّباالندماج ّستدفع ّرسوم ّأتعاب ّاكثرّ
بسببّالمهامّالمعقدةّوالجهدّالمبذولّ.كماّبينتّدراسةّ (Chen
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)ّ et al, 2010 and Firth et al, 2012كيفّانّالمدققينّالذينّ
شاركو ّفي ّعملية ّاالندماجّ ،والمدققين ّالذين ّلم ّيشاركوّ
سيقومون ّبتخفيض ّرسوم ّأتعاب ّالتدقيقّ ،حيث ّيظهر ّهذاّ
األثر ّفي ّالشركات ّكبيرة ّالحجمّ ،وبينت ّالدراسة ّكيف ّانّ
المدققّاكثرّعرضهّالصدارّرأيّنظيفّبعدّانّتكتملّعمليةّ
االندماجّ ّ.
كما ّقام ّ)ّ ،)Guo, 2014بدراسة ّأثر ّعمليات ّاالندماجّ
واالستحواذ ّعلى ّتسعير ّأتعاب ّالتدقيق ّورأي ّالمدققّ ،وكانتّ
فترة ّالدراسة ّعلى ّعينة ّمكونه ّمن ّالشركات ّالتي ّقامتّ
باالندماجّفيّبورصةّلندنّللعامّ(ّ.)2008وقدّاظهرتّنتائجّ
الدراسةّ،أنّّ 48شركةّقامتّباالندماجّ،منهمّّ 9شركاتّفقطّ
منّقامتّبتغيرّالمدققّالذيّقامّبعمليةّاالندماجّواالستحواذّ،
)ّ (120شركة ّمستحوذ ّعليها ّمن ّاصل ّ)ّ (140شركة ّقامتّ
بدفعّرسومّأتعابّتدقيقّاقلّفيّالعامّالمقبلّ،مماّيعنيّعندماّ
يكون ّهناك ّالمزيد ّمن ّاالنشطة ّواالستحواذ ّبين ّالشركاتّ،
ستقومّهذهّالشركاتّبدفعّرسومّاتعابّاقلّفيّالعامّالمقبلّ،
وهذهّالنتيجةّسيكون ّلهاّتاثيرّسلبيّعلىّسوق ّالتدقيقّ،كماّ
بينت ّالدراسة ّأن ّالمدقق ّاكثر ّعرضة ّالصدار ّرأي ّنظيفّ
للشركات ّاالكثر ّنشاط ّفي ّعمليات ّاالندماج ّواالستحواذّ،
واظهرت ّأن ّالشركات ّكبيرة ّالحجمّ ،والتي ّيكون ّلديها ّارتفاعّ
في ّالربح ّوارتفاع ّفي ّالسيولةّ ،تكون ّاقل ّاحتمال ّللحصولّ
علىّرأيّنظيفّمنّالشركاتّاالخرىّ،كماّبينتّالدراسةّعدمّ
وجودّتاثيرّلتغييرّالمدققّعلىّرأيهّ .
ّوفي ّدراسة ّقام ّبها ّ(ّ ،)Netti, 2014هدفت ّإلى ّمعرفةّ
العواملّالمؤثرةّفيّتغييرّالمدققّللشركاتّالمدرجةّفيّسوقّ
اندونيسياّ ،واشتملت ّالعينة ّعلى ّ(ّ )80شركةّ ،قسمت ّإلىّ
(ّ)40شركةّأجرتّعمليةّتغييرّالمدققّ)40(ّ،لمّتقومّبتغييرّ
المدققّ،وتوصلتّالدراسةّإلىّوجودّعالقةّعكسيةّبينّتغييرّ
المدققّوبينّحجمّمكتبّالتدقيقّ،وحجمّالشركةّمحلّالتدقيقّ،
كماّأظهرتّإلىّوجودّعالقةّطرديةّبينّتغييرّالمدققّوبينّ
االدارةّ،والّيوجدّعالقةّبينّتغييرّالمدققّوبينّابداءّالمدققّ
لرأيّمتحفظّونموّالشركةّوتعرضّالشركةّللتعثرّالمالي.
وقامتّدراسةّ(ّ،)Stanisic et al., 2014بدراسةّالعالقةّبينّ
تغييرّالمدققّوأصدارّالمدققّلرأيّمتحفظّ،واشتملتّالدراسةّ
على ّعينة ّعشوائية ّمكونه ّمن ّ(ّ )800شركة ّصناعية ّفيّ

أثرّاالندماجّواالستحواذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ...بسامّخليلّبقيلهّ،عبدالناصرّإبراهيمّنور ّ

صربياّ ،وقد ّتم ّالحصول ّعلى ّالبيانات ّالمالية ّمن ّالتقاريرّ
المالية ّالمدققه ّللفترة ّمن ّ(ّ ،)2010-ّ 2006وقد ّتوصلتّ
الدراسةّإلىّأنّالشركاتّالتيّتحصلّعلىّرأيّغيرّمتحفظّ
في ّسنة ّمعينةّ ،وبعد ّذلك ّتقوم ّبتغيير ّالمدققّ ،تكون ّأقلّ
عرضهّللحصولّعلىّرأيّغيرّمتحفظّفيّالفترةّالتيّتليهاّ،
مقارنةّمعّالشركاتّالتيّالّتقومّبتغييرّالمدقق.
وفيّدراسةّحديثهّقامّبهاّ)ّ،(Gerakos & Syverson 2015
ّالميزة ّالتنافسية ّفي ّسوق ّالتدقيقّ،
ّ
هدفت ّإلى ّبيان ّأهمية
ودورها ّفي ّشفافية ّسوق ّراس ّالمالّ ،تكونت ّالدراسة ّمنّ
مكاتبّالتدقيقّاالربعةّالكبارّالتيّتقدمّتدقيقّعالي ّالجودةّ،
وقد ّتم ّأخذ ّعاملين ّهماّ :أتعاب ّالتدقيقّ ،وفترة ّاألحتفاظّ
بالعميلّكمؤثرينّعلىّالطلبّعلىّخدماتّالتدقيقّ،وقدّبينتّ
الدراسة ّأن ّأتعاب ّالتدقيق ّتزداد ّبين -% 0.75 1.8%بليونّ
سنويا ّلفترة ّارتباط ّالزاميةّ ،وتتراوح ّبين ّّ 0.4--0.58%-بليونّ
سنويا ّعند ّخروج ّمكاتب ّالتدقيق ّاالربعة ّالكبار ّمن ّسوقّ
التدقيقّ ،كما ّاظهرت ّوجود ّخسائر ّفي ّالطلب ّعلى ّخدماتّ
التدقيقّتقدرّبّ 2.7بليون ّدوالرّ،اذاّكانتّفترةّاالرتباطّاكثرّ
منّعشرّسنواتّ5ّ-4.7،بليونّدوالرّ،اذاّكانتّفترةّاالرتباطّ
أقلّمنّخمسةّسنواتّ ّ.
كماّبيتّدراسةّ( ،)Haislip et al.,2015بعنوانّهلّينبغيّ
ان ّيشعر ّالمدققون ّبالقلق ّازاء ّارضاء ّالعميلّ ،وتعبرهذهّ
الدراسةّعنّمخاوفهمّللحوافزّالمتضاربةّالتيّيواجههاّالمدققّ،
وما ّاذا ّكانت ّهذه ّالحوافز ّتتعارض ّمع ّاستقاللية ّالمدققّ
والشكّالمهنيّ،وقدّأظهرتّالدراسةّإلىّانّالمدققونّيواجهونّ
احتمال ّاكبر ّلخسارة ّالشركة ّعندما ّتسوء ّالعالقة ّبينهمّ ،كماّ
تشيرّإلىّتحيزّالمدققّسواءّكانّطوعيّاوّغيرّطوعيّإلىّ
ارضاء ّالشركةّ ،وهو ّمصدر ّقلق ّحقيقي ّمن ّحيث ّاستقالليةّ
المدققّ،ومعّذلكّ،وجدتّالدراسةّانّبعضّالمدققينّيختارونّ
التصرفّبشكلّمستقلّفيّمواجهةّالضغوطّالمحتملةّ،وبينتّ
الدراسهّعندماّيقومّالمدققّبتصرفّمخيبّلالمالّأوّبطريقهّ
استيائية ّللشركةّ ،من ّالمتوقع ّان ّيخسر ّالمدقق ّعملهّ ،وهذاّ
التاثير ّال ّيقتصر ّعلى ّالشركات ّالمتعثرة ّماليا ّاو ّالشركاتّ
التيّلديهاّمشاكلّفيّاالفصاحّ ّ.
وبينتّدراسةّ)ّ،(Kikhia, 2015العواملّالمؤثرةّعلىّأتعابّ
التدقيقّعلىّالشركاتّالغيرّالماليةّالمدرجةّفيّبورصةّعمانّ
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لالوراقّالماليةّ.تكونتّعينةّالدراسةّمنّ(ّ)117شركةّلتغطيّ
الفترة ّمن ّعام ّّ .2012-2010واظهرت ّالنتائج ّعلى ّوجودّ
عالقةّإيجابيةّبينّحجمّالشركةّوربحيةّالشركة ّواالرتباطّمعّ
مكاتب ّعالمية ّعلى ّأتعاب ّالتدقيقّ ،كما ّبينت ّوجود ّعالقةّ
سلبيةّبينّالمخاطرّالماليةّوأتعابّالتدقيقّ،وعدمّوجودّعالقةّ
بينّطولّفترةّاالرتباطّمعّالمدققّعلىّأتعابّالتدقيقّ .
وهدفت ّدراسة ّ)ّ ،(Castro et al., 2015إلىّدراسةّمحدداتّ
ّالبرزيل ّللعام ّّ ،2012وقد ّكانت ّنتائجّ
أتعاب ّالتدقيق ّفي ّا
الدراسةّ،وجودّعالقةّإيجابيةّبينّدرجةّتعقيدّعملياتّالشركةّ،
واالرتباطّمعّمكاتبّالتدقيقّالعالميةّ،علىّأتعابّالتدقيقّ .
وبينت ّدراسة ّ)ّ ،(UlHaq, 2015العالقة ّبين ّمحدداتّ
أتعابّالتدقيقّعلىّأتعابّالتدقيقّ،وتكونتّعينةّالدراسةّمنّ
شركة ّفي ّالباكستان ّعن ّالفترة ّ(ّ.)2011-2007
(ّ ّ )150
وكان ّحجم ّالشركة ّمن ّأهم ّالمتغيرات ّفي ّتحديد ّأتعابّ
التدقيقّ،اظهرتّنتائجّالدراسةّعلىّوجودّعالقةّإيجابيةّكبيرةّ
بين ّدرجة ّتعقيد ّعمليات ّالشركة ّعلى ّأتعاب ّالتدقيقّ ،وهذهّ
يدل ّعلى ّتجاهل ّالمدققين ّلمخاطر ّأعمال ّالشركة ّأثناءّ
التفاوض ّعلى ّأتعاب ّالتدقيقّ ،كما ّبينت ّعلى ّوجود ّعالقةّ
إيجابية ّبين ّاالرتباط ّمع ّمكاتب ّتدقيق ّعالمية ّعلى ّأتعابّ
التدقيقّ .
كماّهدفتّدراسة)ّ ،(Kimeli, 2016بدراسةّمحدداتّأتعابّ
التدقيق ّفي ّكينياّ ،حيث ّتكونت ّعينة ّالدراسة ّمن ّّ 41شركةّ
لتغطيّالفترةّمنّّ ،2014-2008توصلتّالدراسةّإلىّوجودّ
عالقةّبين ّكلّمن ّخبرةّالمدققّ ّ،وسمعةّالمدققّّ،وارتباطّمعّ
مكاتبّتدقيقّعالميةّّ،وحجمّالشركةّ ّ،ودرجةّتعقيدّعملياتهاّ،
وطول ّفترة ّاالرتباط ّمع ّالمدققّ ،على ّأتعاب ّالتدقيقّ ،كماّ
بينتّالنتائجّإلىّوجودّعالقةّسلبيةّبينّحجمّمكتبّالتدقيقّ
علىّأتعابّالتدقيقّ،ولمّيتمّالعثورّعلىّعالقةّبينّالربحيةّ،
ومخاطرّاعمالّالشركةّعلىّأتعابّالتدقيقّ .
كما ّهدفت ّدراسة ّ(بقيلهّ ،)2017ّ ،إلى ّاختبار ّأثر ّجودةّ
التدقيق ّ(أتعاب ّالتدقيقّ ،فترة ّاالحتفاظ ّبالعميلّ ،االرتباط ّمعّ
مكاتبّتدقيقّعالميةّ،التخصصّفيّالصناعةّ،تقديمّخدماتّ
اخرى ّورأي ّالمدقق) ّعلى ّتكلفة ّحقوق ّالملكية ّللشركاتّ
المساهمة ّالعامة ّاألردنية ّالخدمية ّوالصناعية ّالمدرجة ّفيّ
بورصةّعمانّ،للفترةّمنّ(ّ،(2015-2010وتوصلتّالدراسةّ

المجلةّاألردنيةّفيّإدارةّاألعمالّ،المجلدّّ،15العددّّ 2019ّ،1
إلىّوجودّأثرّإيجابيّلجودةّالتدقيقّعلىّتكلفةّحقوقّالملكية
للقطاعينّالخدميّوالصناعيّمعاًّ،كماّتوصلتّإلىّوجودّأثر
إيجابيّلجودةّالتدقيقّباختالف كل ّمنّحجمّالشركةّ،وربحيةّ
الشركة،في ّتخفيض ّتكلفة ّحقوق ّالملكية ّللقطاعين ّالخدميّ
والصناعيّمعاًّ،كماّاشارتّالنتائجّإلىّانّجودة ّالتدقيقّقدّ
ساهمت ّفي ّتخفيض ّتكلفة ّحقوق ّالملكيةّ ،باختالف كل ّمنّ
حجمّالشركةّوربحيةّالشركةّللقطاعينّالخدميّوالصناعيّكالًّ
علىّحدى.
ّ
ما يميز هذه الدراسة:
يتضح ّمن ّالدراسات ّالسابقة ّعدم ّوجود ّاي ّدراسةّ ،علىّ
المستوىّالمحليّفيّاألردنّ،وعلىّمستوىّالدولّالناشئةّعلىّ
حد ّعلم ّالباحثينّ ،تناولت ّأثر ّعمليات ّاالندماج ّواالستحواذّ
ّوري ّالمدققّ ،حيث ّكانت ّتقتصرّ
على ّأتعاب ّالتدقيق ّأ
الدراساتّالسابقةّفيّاألردنّ ،علىّالعواملّالمؤثرةّفيّأتعابّ
التدقيقّدون ّأخذّأثرّعملياتّاالندماجّواالستحواذّفيّأتعابّ
التدقيق ّوراي ّالمدققّ ،وبالتالي ّستسهم ّهذه ّالدراسة ّفي ّملءّ
الفجوةّفيّهذاّالمجالّ،وتضيفّنتيجةّبحثيةّجديدةّفيّبيئةّ
االعمالّاألردنيةّ.كماّستساعدّهذهّالدراسةّصناعّالقرارّمنّ
سنّانظمةّوقوانينّخاصةّبأتعابّالتدقيقّتتناسبّمعّالوقتّ
والجهدّالمبذولّمنّقبلّالمدققّ،وتتناسبّمعّدرجةّالمخاطرّ
التىّيقدمهاّالمدققّاثناءّعمليةّالتدقيقّ،والذيّبدورةّسيساعدّ
على ّت ّوفير ّمعلومات ّذات ّمصداقية ّعند ّاتخاذ ّالمستثمرينّ
لق ارراتهم.
منهجية الدراسة :

أسلوب الدراسة:
اتبع الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك
من خالل دراسة أثر اندماجّالشركات المساهمة العامة ّاألردنية
على أتعابّالتدقيقّورأيّالمدقق.
ّ
بّ-مصادر البيانات
تم االعتماد على عدد من المصادر في إعداد هذه الدراسة
تتمثل فيّ :
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مصادر أولية
تتمثل ّبالتقارير ّالسنوية ّللشركات ّالمساهمة ّالعامةّ
األردنيةّ ،والمنشورة على ّالموقع ّااللكتروني ّلكل ّمن ّهيئة
األوراق المالية ّوسوقّ ّعمان ّالمالي ،حيث تم ّاستخدام ّهذه
المصادر في الجانبّالعملي لهذه الدراسةّ .
مصادر ثانوية
تتمثل ّفي الكتب ّوالمراجع ،التي تناولت موضوع االندماج
وأنواعه ،باإلضافة إلى تلك التيّتناولت موضوع التحليل الماليّ
ّوالمحاسبي وأساليبه الحديثة ،والدراسات السابقة التي بحثت فيّ
االندماج ،حيث تم استخدام هذه المصادر في الجانب النظريّ
للدراسة.
مجتمع وعينة الدراسة:

يتألف ّمجتمع ّوعينة ّالدراسة ّمن ّجميع ّالشركات ّالمساهمةّ
العامة ّاألردنية ّالمدرجةّفيّسوق ّعمانّالماليّ ،والتيّخضعتّ
لعمليةّاالندماجّخاللّالفترةّمنذّعامّّ2009ولغايةّعامّّ،2016
ويعودّالسببّفيّاختيارّفترةّالدراسةّ(ّ،)2016-2009إلىّتوفرّ
التقاريرّالسنويةّللشركاتّالمساهمةّالعامة ّاألردنية ّعلىّالموقعّ
االلكتروني ّلكل ّمن ّهيئة ّاالوراق ّالماليةّّ ،وسوقّ ّعمان ّالماليّ
خالل ّهذه ّالفترةّ ،وبلغ ّعدد ّالشركات ّالتي ّخضعت ّلعمليةّ
االندماجّخاللّفترةّالدراسةّ(ّ)3شركاتّ،تتمثلّبكلّمنّ(شركةّ
االولى ّللتأمينّ ،وشركة ّالصناعية ّالتجارية ّالزراعية ّ(االنتاج)ّ،
وشركةّ(مصانعّاالتحادّالنتاجّالتبغّوالسجائر).
ّ
قياس المتغيرات
تمّقياسّالمتغيراتّالتابعةّوالمستقلةّوالضابطةّعلىّالنحوّ
التاليّ:وفقاّلدراسةّ((Guo, 2014
ّّ
المتغيرات التابعة
 رأيّالمدقق ّ
تم ّقياس ّرأي ّالمدقق ّباستخدام ّمتغير ّاسمي ّحيث ّتعطىّ
الشركةّرقمّ(ّ)1اذاّاصدرّالمدققّرأياً ّنظيفاً ّورقمّ(ّ)0فيّحالّ
اصدارّالمدققّرأياًّغيرّذلكّ .
 أتعابّالتدقيق

أثرّاالندماجّواالستحواذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ...بسامّخليلّبقيلهّ،عبدالناصرّإبراهيمّنور ّ

تمّقياسّاتعابّالتدقيقّمنّخاللّاللوغاريتمّالطبيعيّألتعابّ
التدقيقّ .
المتغير المستقل
 االندماج ّ
تمّقياسّاالندماجّباستخدامّمتغيرّاسميّحيثّتعطىّالشركةّ
رقمّ(ّ)0خاللّالفترةّقبلّعمليةّاالندماجّورقمّ(ّ)1خاللّالفترةّ
بعدّعمليةّاالندماجّ .
المتغيرات الضابطة
 حجمّالشركة.
ّتمّقياسّحجمّالشركةّمنّخاللّاللوغاريتمّالطبيعيّإلجماليّ
الموجوداتّ .
 درجةّتعقيدّعمليةّالتدقيق.
تقسمّدرجةّالتعقيدّإلىّنوعينّ،درجةّتعقيدّالعملياتّ،ودرجةّ
التعقيد ّفي ّبنود ّالقوائم ّالماليةّ ،حيث ّتم ّقياس ّدرجة ّتعقيدّ
العملياتّمنّخاللّعددّالشركاتّالتابعةّ،وتمّقياسّدرجةّالتعقيدّ
فيّبنودّالقوائمّالماليةّمنّخاللّنسبةّالذممّالمدينةّإلىّاجماليّ
الموجوداتّ .
 خصائصّالمدققّالخارجي
تمّقياسّخصائصّالمدققّالخارجيّمنّخاللّمعدلّدورانّ
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المدققّ ،حيث ّتم ّقياسه ّمن ّخالل ّمتغير ّاسميّ ،بحيث ّتعطىّ
الشركاتّرقمّ(ّ)1فيّحالّعدمّتغييرّمدققّالحساباتّعنّالسنةّ
السابقةّّ،ورقمّ(ّ)0فيّحالّتمّتغييرّمدققّحساباتّالشركةّعنّ
السنةّالسابقةّ،باالضافةّإلىّحجمّمكتبّالتدقيقّ،حيثّتمّقياسّ
حجمّمكتبّالتدقيقّمنّخاللّمتغيرّاسميّ،حيثّتعطىّالشركةّ
رقمّ(ّ)1فيّحالّانّالمدققّالخارجيّللشركةّهوّأحدّشركاتّ
التدقيقّاالربعّالكبرىّ،والمتمثلهّبكلّمنّ( EY, Deloitte, KPMG
ّ،)and PWCوتعطىّالشركةّ(ّ)0فيّحالّأنّالمدققّالخارجيّ
هيّشركاتّتدقيقّاخرىّغيرّشركاتّالتدقيقّاالربعّالكبرىّ .
ّ مستوىّمخاطرّعمليةّالتدقيق
تم ّقياس ّمستوى ّمخاطر ّعملية ّالتدقيق ّباستخدام ّ(ّ)4
مؤشراتّ ،تتمثل ّبنسبة ّالعائد ّعلى ّاالصول ّوالذي ّيعد ّمؤش اًرّ
على ّالربحيةّ ،وتم ّقياسه ّمن ّخالل ّنسبة ّصافي ّالربح ّإلىّ
اجمالي ّاالصولّ ،ومتغير ّالخسارةّ ،والذي ّتم ّقياسه ّمن ّخاللّ
متغيرّاسميّ،حيثّتعطىّالشركةّرقمّ(ّ)1فيّحالّوجودّخسارهّ
خالل ّالسنةّ ،وتعطى ّ(ّ )0في ّحال ّعدم ّوجود ّخسارة ّخاللّ
السنةّ،ونسبةّالقيمةّالسوقيةّإلىّالقيمةّالدفتريهّ،والتيّتمّقياسهاّ
من ّخالل ّنسبة ّسعر ّالسهم ّإلى ّالقيمة ّالدفتريه ّللسهم ّالواحدّ،
باالضافةّإلىّنسبةّالرفعّالماليّوالتيّتمّقياسهاّمنّخاللّنسبةّ
اجماليّااللتزاماتّإلىّاجماليّالموجوداتّ .

المجلةّاألردنيةّفيّإدارةّاألعمالّ،المجلدّّ،15العددّّ 2019ّ،1
نموذج الدراسة:

نتائج الدراسة:
اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة
يعرضّالجدولّرقمّ(ّ)1اإلحصاءّالوصفيّلمتغيراتّالدراسةّ
المتعلقة ّبالشركات ّالمساهمة ّالعامة ّاألردنية ّالتي ّخضعتّ
لالندماجّ،والمدرجةّفيّسوق ّعمانّالماليّللفترهّ(ّ،)2016-2009
والمتمثلةّبكلّمنّ(شركةّاالولىّللتأمينّ،وشركةّالصناعيةّالتجاريةّ
الزراعية (ّاالنتاج)ّ،وشركةّمصانعّاالتحادّالنتاجّالتبغّوالسجائر)ّ،
حيثّيتبينّمنّالجدولّرقمّ(ّ)1أنّقيمةّاالتعابّالتيّيتقاضاهاّ
المدققّمقابلّتدقيقهّلحساباتّالشركةّترواحتّمنّ(ّ)5000إلىّ
(ّ )30000بمتوسطّ(ّ،)14175وتراوحّاللوغاريتمّالطبيعيّألتعابّ
التدقيق ّمن ّ(ّ )8.52إلى ّ(ّ )10.31بمتوسط ّ(ّ ،)9.4624كماّ
تراوحتّنسبةّالذممّالمدينةّإلىّاجماليّاالصولّ،والتيّتعدّمؤش اًرّ
علىّدرجةّالتعقيدّفيّبنودّالقوائمّالماليةّلدىّالشركةّ،منّ(ّ)0.00
إلىّ(ّ)0.56602بمتوسطّ(ّ،)0.0981485هذاّوقدّتراوحتّنسبةّ
الرافعة ّالماليةّ ،والتي ّتعد ّمؤش ًار ّعلى ّمدى ّاعتماد ّالشركة ّعلىّ
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تمويل ّاصولها ّعن ّطريق ّااللتزاماتّ ،من ّ(ّ )%11.12إلىّ
( )%61.11بمتوسطّ(ّ.)%38.2300
كما ّتراوحت ّقيم ّمتغير ّحجم ّالشركة ّمن ّ(ّ )16.26إلىّ
(ّ )18.40بمتوسط ّ(ّ ،)17.4743هذا ّوقد ّتراوح ّمؤشر ّالربحيةّ
مقاساًّبنسبةّالعائدّعلىّاالصولّمنّ(ّ)-.33إلىّ( )6.99بمتوسطّ
(ّ.)2.9837بينماّتراوحتّنسبةّالقيمةّالسوقيةّإلىّالقيمةّالدفتريةّ،
والتيّتمثلّالفرق ّبينّقيمةّالشركةّالمحاسبيةّالناتجةّعنّأصولهاّ
الفعليةّ،وبينّالقيمةّالسوقيةّللشركةّالتيّيمثلهاّسعرّالسهمّ،منّ
(ّ )0.00إلى ّ(ّ )2.64بمتوسط ّ(ّ ،)1.3125في ّحين ّتراوح ّعددّ
الشركاتّالتابعةّمنّ(ّ)0إلىّ(ّ)3بمتوسطّ(ّ .)1.8333
التوزيعات التكرارية للمتغيرات االسمية
يعرضّالجدولّرقمّ( )2التوزيعات التك اررية للمتغيراتّاالسميةّ
ّوالمتمثلة في ّ(دوران ّالمدققّ ،رأي ّالمدققّ ،حجم ّشركة ّالتدقيقّ،
االندماجّ،الخسارة)ّ .

أثرّاالندماجّواالستحواذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ...بسامّخليلّبقيلهّ،عبدالناصرّإبراهيمّنور ّ

المتغير
)(Variable

الجدول رقم ( :)1اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة ّ
اعلى قيمة
المتوسط
عدد المشاهدات ادنى قيمة

أتعاب التدقيق
اللوغاريتم الطبيعي ألتعاب التدقيق
نسبة الرافعة المالية
نسبة الذمم المدينة إلى اجمالي االصول
نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية
العائد على االصول
حجم الشركة
عدد الشركات التابعة

المتغير
دوران المدقق
رأي المدقق
حجم شركة التدقيق
االندماج
الخسارة

االنحراف المعياري

)(N

)(Minimum

)(Mean

)(Maximum

)(Std. Deviation

24

5000.00

14175.0000

30000.00

6443.41592

24

8.52

9.4624

10.31

.45564

24

11.12

38.2300

61.11

13.67249

24

.00000

.0981485

.56602

.16508653

24

.00

1.3125

2.64

.71220

24

-.33

2.9837

6.99

2.10577

24

16.26

17.4743

18.40

.57745

24

0

1.8333

3

1.20386

الجدول رقم ( )2التوزيعات التكرارية للمتغيرات األسمية
التك اررات
الفئة
1
تمّتغييرّالمدقق
23
لمّيتمّتغييرّالمدقق
24
المجموع
6
تقريرّغيرّنظيف
18
تقريرّنظيف
24
المجموع
8
شركاتّالتدقيقّاالربعّالكبرىّ
16
شركاتّآخرىّ
24
المجموع
13
الفترةّقبلّاالندماج
11
الفترةّبعدّاالندماج
24
المجموع
3
وجودّخسارة
21
عدمّوجودّخسارة
24
المجموع

يتبين ّمن ّالجدول ّرقم ّ(ّ )2أن ّمشاهدة ّواحدة ّفقط ّمنّ
مجموع ّّ 24مشاهدةّ ،أي ّما ّنسبته ّ(ّ ،)%4.2تم ّفيها ّتغييرّ
المدققّعنّالسنةّالسابقةّفيّحينّأنّّ23مشاهدةّمنّمجموعّ
ّ 24مشاهدةّ،أيّماّنسبتهّ(ّ)%95.8لمّيتمّفيهاّتغييرّمدققّ
حسابات ّالشركةّ ،ماّيدل ّعلى ّانخفاض ّمعدل ّدوران ّالمدققّ
واحتفاظ ّالشركات ّالدامجة ّبمدقق ّالحسابات ّبعد ّعمليةّ
االندماجّ،كماّيتبينّمنّالجدولّأنّالمشاهداتّقبلّاالندماجّ
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النسبة المئوية
4.2%
95.8%
ّ100.0%
25.0%
75.0%
100.0%
%33.3
%66.7
%100.0
%54.2
%45.8
%100.0
%12.5
%87.5
%100.0

تمثلت ّفي ّّ 13مشاهدة ّمن ّمجموع ّّ 24مشاهدة ّبنسبةّ
(ّ )%54.2بينما ّالمشاهدات ّبعد ّعملية ّاالندماج ّتمثلت ّفيّ
ّ11مشاهدةّمنّمجموعّّ24مشاهدةّبنسبةّ(ّ ّ.)%45.8
كماّيوضحّالجدولّرقمّ(ّ)2أنّ ّ 18مشاهدةّمنّمجموعّ
 ّ 24مشاهدة ّأي ّما ّنسبته ّ(ّ ) %75اصدر ّفيها ّمدققّ
الحسابات ّتقري ارً ّنظيفاًّ ،في ّحين ّأن ّ ّ 6مشاهدات ّمنّ
مجموع ّ ّ 24مشاهدة ّأي ّما ّنسبته ّ(ّ )%25اصدر ّفيهاّ

المجلةّاألردنيةّفيّإدارةّاألعمالّ،المجلدّّ،15العددّّ 2019ّ،1
اختبار التوزيع الطبيعي Normality Test

المدققّتقري ارً ّغ يرّنظيفّ،ويالحظّمنّالجدولّرقمّ(ّ)2انّ
قبل ّاختبار ّفرضيات ّالدراسةّ ،تم ّاختبار ّما ّإذا ّكانتّ
شركاتّالتدقيقّاالربعّالكبرىّتمثلتّمنّخاللّّ8مشاهداتّ
بيانات ّالدراسة ّتتبع ّالتوزيع ّالطبيعي ّمن ّعدمهّ ،وقدم ّتمّ
ّمجموع ّ ّ 24مشاهدة ّأي ّما ّنسبته ّ(ّ .)%33.3بينماّ
ّ
من
استخدامّاختبار)ّ،)Kolmogorov-Smirnovووفقاًّلهذاّاالختبارّ
شركات ّالتدقيق ّاالخرى ّتمثلت ّمن ّخالل ّّ 16مشاهدة ّمنّ
فإن ّالبيانات ّتتبع ّالتوزيع ّالطبيعي ّإذا كان ّمستوى ّالداللةّ
مجموع ّ ّ 24مشاهدة ّاي ّما ّنسبته ّ(ّ ،)%66.7ويشيرّ
(ّ،)0.05<αفيّحينّأنهّإذا ّكانّمستوىّالداللةّ(ّ)0.05ّ ≤α
الجدول ّرقم ّ(ّ ) 2أنه ّيوجد ّلدى ّالشركة ّخسارة ّفي ّّ3
فإن ّالبيانات ّال ّتتبع ّالتوزيع ّالطبيعيّ ،ويبين ّالجدول ّرقم ّ(ّ)3
مشاهدات ّبنسبة ّ(ّ ،) %12.5بينما ّال ّيوجد ّلدى ّالشركةّ
نتائجّاختبارّ)ّ(K-Sللتوزيعّالطبيعيّ .
خسارةّفيّ ّ21مشاهدةّبنسبةّ(ّ .)%ّ87.5
ّ
ّ
الجدول رقم ( )3قيم اختبار(ّ )Kolmogorov-Smirnov Test
)Sig. (2-tailed
Kolmogorov-Smirnov
المتغير
ّ 0.000
464.
رأي المدقق
ّ 0.236
165.
اللوغاريتم الطبيعي ألتعاب التدقيق
ّ
اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج
يتبين ّمن ّالجدول ّ(ّ )3أن ّمستوى ّالداللة ّلبيانات ّرأيّ
الفرضية األولى :
المدققّهيّ(ّ،)0.000بمعنىّأنّ(ّ)0.05ّ ≤αوهذا ّيدل ّعلىّ
اختبار ماكنمار ()McNemar Test
أن ّبيانات ّرأي ّالمدقق ّال ّتتبع ّالتوزيع ّالطبيعيّ ،بينما ّمستوىّّ
يظهرّالجدولّرقمّ(ّ)4نتائجّاختبارّالفرضيةّاالولىّوالتيّ
الداللة ّلبيانات ّأتعاب ّالمدقق ّهي ّ(ّ )0.236بمعنى ّأنّ
تنصّعلىّانهّ"ّالّيوجدّفروقاتّذاتّداللةّإحصائيةّفيّرأيّ
(ّ)0.05<αماّيدلّعلىّأنّبياناتّاتعابّالمدققّتتبعّالتوزيعّ
المدققّتعزىّإلىّعمليةّاالندماج"ّ،حيثّأنّاختبارّماكنمارّ
الطبيعيّ،وبناء ّعليهّتمّاستخدامّاالختباراتّالالمعلميةّ(non-
ً
هو ّاحد ّاالختبارات ّالالمعلمية ّالتي ّتستخدم ّلتحليل ّالبياناتّ
الختبارّالفرضيةّالمتعلقةّبرأيّالمدققّ،فيّ
ّ
)ّparametric tests
االسميةّالمرتبطةّ(.)paired nominal data
حين ّتم ّاستخدام ّاالختبارات ّالمعلمية ّ)ّ(parametric tests
الختبارّالفرضيةّالمتعلقةّبأتعابّالمدققّ .
الجدول رقم ( )4نتائج اختبار ماكنمار (ّ )McNemar Test
مستوى الداللة )Exact Sig. (2-tailed
المتغير
0.687
رأيّالمدققّقبلّاالندماجّ-رأيّالمدققّبعدّاالندماج

ّ
يتضحّمنّالجدولّرقمّ(ّ)4أنهّالّيوجدّفروقاتّذاتّداللةّ
إحصائيةّبينّرأيّالمدققّقبلّوبعدّعمليةّاالندماجّعندّمستوىّ
معنوية ّّ ،%5ما ّيدل ّعلى ّان ّعملية ّاالندماج ّلم ّتؤثر ّعلىّ
سلوكّالمدققّفيّاصدارّرأيهّحولّعدالةّعرضّالقوائمّالماليةّ،
وعليهّتمّقبولّالفرضيةّالعدميةّاألولىّوالتيّتنصّعلىّ"الّيوجدّ
فروقات ّذات ّداللة ّإحصائية ّفي ّرأي ّالمدقق ّتعزى ّإلى ّعمليةّ
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االندماج"ّ،تتفقّهذهّالنتيجةّمعّنتائجّدراسةّ (Dhaliwal, et.al

)ّ2013وتختلفّمعّنتائجّدراسةّ)ّ .(Guo, 2014

الفرضية الثانية :
اختبار ت للعينات المرتبطة ((Paired sample t – test
يظهر ّالجدول ّرقم ّ(ّ )5نتائج ّاختبار ّالفرضية ّالثانية ّوالتيّ

أثرّاالندماجّواالستحواذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ...بسامّخليلّبقيلهّ،عبدالناصرّإبراهيمّنور ّ

تنصّ"الّيوجدّفروقاتّذاتّداللةّإحصائيةّبينّاتعابّالتدقيقّ
تعزىّإلىّعمليةّاالندماج"ّ،حيثّأنّاختبارّتّللعيناتّالمرتبطةّ
هوّأحدّاالختباراتّالعلميةّالتيّتستخدمّلتحليلّالبياناتّالمستمرةّ
المرتبطةّ(ّ .)paired continuous data
الجدول رقم ( )5نتائج اختبار ت للعينات المرتبطة ( (Paired

ّ=ّالحدّالثابتّ
ّ= ,معامالتّاالنحدارّ(ميلّاالنحدار)ّ ّ
(ّX1المتغيرّالمستقل)ّ=ّاالندماجّ .
(ّ Controlالمتغيرات ّالضابطة) ّ= ّحجم ّالشركةّ ،درجةّ
تعقيد ّعملية ّالتدقيقّ ،خصائص ّالمدقق ّالخارجيّ ،مستوىّ
مخاطرّعمليةّالتدقيقّ .
ّ=ّخطأّالتقديرّالعشوائيّ .

اتعاب التدقيق قبل االندماج-
اتعاب التدقيق بعد االندماج
*ذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّمعنويةّّ %5
ّ
يتبين ّمن ّالجدول ّرقم ّ(ّ )5أن ّهناك ّفروقات ّذات ّداللةّ
إحصائية ّبين ّاتعاب ّالتدقيق ّقبل ّوبعد ّعملية ّاالندماج ّعندّ
مستوىّمعنويةّّ،%5ماّيدلّعلىّأنّعمليةّاالندماجّقدّأثرتّ
علىّالمبالغّالتيّيتقاضاهاّالمدققّنظيرّالقيامّبمهامّالتدقيقّ،
وبالنظرّإلىّقيمةّتّفإنّالفروقاتّلصالحّاتعابّالتدقيقّبعدّ
االندماجّماّيدلّعلىّأنّأتعابّالتدقيقّقدّارتفعتّبعدّعمليةّ
االندماجّ،وعليهّيمكنّالقولّبأنّالمدققّفرضّاتعاباً ّاضافيةّ
نتيجةّلعمليةّاالندماجّ،وبناءّعليهّتمّرفضّالفرضيةّالعدميةّ
وقبولّالفرضية ّالبديلةّوالتيّتنصّ"يوجدّفروقاتّذاتّداللةّ
إحصائيةّبينّاتعابّالتدقيقّتعزىّإلىّعمليةّاالندماج"ّ .
ّ
الفرضية الثالثة :
قد ّيزعم ّالبعض ّبأن ّاالختالف ّفي ّاتعاب ّالتدقيق ّيعودّ
لعوامل ّأخرى ّمن ّمحددات ّاتعاب ّالمدقق ّغير ّتلك ّالمتعلقةّ
بعمليةّاالندماجّ،والختبارّذلكّوللتأكدّمنّأنّاتعابّالتدقيقّ
تتأثر ّبشكل ّإيجابي ّبعملية ّاالندماج ّفي ّظل ّوجود ّمحدداتّ
اتعابّالمدققّكمتغيراتّضابطةّ،تمّاستخدامّنموذجّاالنحدارّ
بطريقة ّالمربعات ّالصغرى ّ(ّ )OLS regressionالختبارّ
الفرضية ّالثالثة ّوالتي ّتنص ّعلى ّ"ال ّيوجد ّأثر ّذو ّداللةّ
إحصائيةّلعمليةّاالندماجّفيّظلّوجودّالمتغيراتّالضابطة"ّ
وفقّنموذجّاالنحدارّالتالي:

اختبارات التداخل الخطي ()Multicollinearity tests
قبلّالبدءّبتحليلّالبياناتّوتفسيرّالنتائجّ،تمّاختبارّصحةّ
البيانات ّومالئمتها ّللتحليل ّاالحصائي ّمن ّخالل ّاختباراتّ
التداخل ّالخطي ّللتأكد ّمن ّعدم ّوجود ّمشكلة ّتداخل ّخطي ّفيّ
بيانات ّالدراسة ّ(ّ ،)Multicollinearity Problemحيث ّتعتمد ّقوةّ
النموذجّالخطيّالعامّاساساّعلىّفرضيةّاستقاللّكلّمتغيرّمنّ
المتغيراتّالمستقلةّوفيّحالّعدمّتحققّهذاّالشرطّ،فإنّالنموذجّ
الخطي ّعندئذ ّال ّيصلح ّللتطبيق ّوال ّيمكن ّاعتباره ّجيدا ّلعمليةّ
تقدير ّالمعلمات ّ(السيفو ّومشعلّ .(2003ّ ،وللتحقق ّمن ّعدمّ
وجود ّمشكلة ّتداخل ّخطي ّفي ّبيانات ّالدراسة ّتم ّاستخدامّ
مصفوفةّاالرتباطّ(ّ)Correlation Matrixواختبارّ( Collinearity
ّ)diagnosticللمتغيراتّالمستقلةّكماّيليّ :
مصفوفة االرتباط بين المتغيرات المستقلة ( Correlation
)Matrix
يبينّالجدولّرقمّ(ّ)6مصفوفةّارتباطّبيرسون ّ(Pearson-
ّ )Correlationبين ّالمتغيرات ّالمستقلةّ ،حيث ّبين ّ( Filed,
ّ )2005انّوجودّارتباطّعاليّبينّالمتغيراتّالمستقلةّ(معاملّ
ارتباط ّبيرسون ّّ 0.8ّ =ّ Rاو ّّ 0.9فأكثر) ّيدل ّعلى ّوجودّ
مشكلة ّتداخل ّخطي ّفي ّالبيانات ّ( Multicollinearity
ّ،)problemفيّحينّأشارّ)ّ )Lehmann et al. 1988أنّوجودّ
ارتباط ّعالي ّبين ّمتغيرين ّمستقلين ّأو ّاكثر ّ(معامل ّارتباطّ
بيرسونّ ّ) R=0.7يدلّعلىّوجودّمشكلةّتداخلّخطيّفيّهذهّ
المتغيراتّ.ويظهرّمنّالجدولّرقمّ(ّ)6أنّهناكّارتباطّبقيمةّ
(ّ (0.789بينّمتغيرّنسبةّالقيمةّالسوقيةّإلىّالقيمةّالدفتريةّ
ومتغير ّعدد ّالشركات ّالتابعةّ ،كما ّأن ّهناك ّارتباط ّبقيمةّ
(ّ (0.718بينّمتغيرّنسبةّالقيمةّالسوقيةّإلىّالقيمةّالدفتريةّ
ومتغير ّحجم ّمكتب ّالتدقيقّ ،واقترح ّ)ّ (Gujarati, 2009فيّ

المتغير

sample t – test

متوسط قيمة
الفروقات ت

-.51273

∑Control +

X1 +

+

2.883

Sig

*.016

=Y

(ّYالمتغيرّالتابع)=ّاللوغاريتمّالطبيعيّألتعابّالتدقيق ّ
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المجلةّاألردنيةّفيّإدارةّاألعمالّ،المجلدّّ،15العددّّ 2019ّ،1
بينّالمتغيراتّالمستقلةّحيثّبلغتّاعلىّقيمةّلمعاملّارتباطّ
بيرسونّ(ّ،(0.6فيّحينّاشارّ)ّ(Myers, 1990إلىّانّمشكلةّ
التداخلّالخطيّقدّتكونّموجودةّبالرغمّمنّعدمّوجودّارتباطّ
عاليّبينّالمتغيراتّالمستقلةّوأنّاالختبارّالحاسمّفيّالتحققّ
من ّعدم ّوجود ّمشكلة ّالتداخل ّالخطي ّهو ّاختبار
).(Collinearity Diagnostic

حالةّتواجدّاالرتباطّالعاليّبينّالمتغيراتّالمستقلهّأوّفيّحالّ
تواجد ّالتداخل ّالخطي ّالمتعدد ّبينهما ّحيث ّعلى ّالباحثانّ
اتّ،وبناء ّعليهّتمّحذفّمتغيرّ
القيام ّبحذفّأحدّهذهّالمتغير
ً
نسبةّالقيمةّالسوقيةّإلىّالقيمةّالدفتريةّمنّنموذجّالدراسةّ.
وبعد ّاستبعاد ّمتغير ّنسبة ّالقيمة ّالسوقية ّإلى ّالقيمةّ
الدفتريةّ ،يظهر ّمن ّالجدول ّرقم ّ(ّ )6عدم ّوجود ّارتباط ّعالّّ
ّ
الجدول رقم ( )6مصفوفة االرتباط بين المتغيرات المستقلة ّ
حجم
العائد
نسبة
االندماج نسبة نسبة
عدد
حجم
دوران
المتغير
الشركة
القيمة على
الرافعة الذمم
المدقق مكتب الشركات
المالية المدينة السوقية االصول
التدقيق التابعة
إلى
إلى
االصول القيمة
الدفترية
1
دوران المدقق
1
.147
حجم مكتب التدقيق
*
1 -.500
-.206
عدد الشركات التابعة
1
**.556
-.296
.192
االندماج
1
نسبة الرافعة المالية
**.527
**.483* -.564
.120

نسبة الذمم المدينة إلى
االصول
*
**
**
.432
.789
-.718
نسبة القيمة السوقية إلى -.127
القيمة الدفترية
-.024
.126
-.069
.290
العائد على االصول
*
.326
-.159
-.039
.448
حجم الشركة
**
.095
-.053
.267
.552
الخسارة
ّ
اختبار )(Collinearity Diagnostic
وكاختبار ّاخر ّللتأكدّمنّعدمّوجودّمشكلة ّالتداخلّالخطيّ
تمّاستخدامّاختبار)ّ(Collinearity Diagnosticمنّخاللّاحتسابّ
قيمة ّالتباين ّالمسموح ّبه ) (Toleranceومعامل ّتضخمّ
التباين)ّ ،(VIFاشار)ّ (Gujarati, 2009ان ّالحصول ّعلى ّقيمةّ
معاملّتضخمّالتباين ) (VIFاكبرمنّّ 10وقيمةّالتباينّالمسموحّ
ّ
.127

.017

.165

*.487
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*.418

1

*.511

.120

1

.090

-.220

.317

1

**.600

.400

.008

.057

1

-.179

-.022

.004

*.444

.043

الخسارة

1

اقل ّمن ّ(ّ )0.05يشير ّإلى ّوجود ّمشكلة ّتداخل ّخطي ّفيّ
البيانات ّ)(Multicollinearity Problemويتضح ّمن ّالجدول ّرقمّ
(ّ)7انّمعاملّتضخمّالتباين ) (VIFاقلّمنّّ 10وقيمةّالتباينّ
المسموحّبه ) (Toleranceاكبرمنّ(ّ،)0.05وهذا ّيعنيّعدمّوجودّ
مشكلةّتداخلّخطيّفيّالبياناتّ .

أثرّاالندماجّواالستحواذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ...بسامّخليلّبقيلهّ،عبدالناصرّإبراهيمّنور ّ

المتغير

الجدول رقم ( :)7اختبار (ّ )Collinearity Diagnostic
معامل تضخم التباين
التباين المسموح به

نسبةّالذممّالمدينةّإلىّاجماليّاالصول ّ
العائدّعلىّاالصول
حجمّالشركة
االندماج
حجمّمكتبّالتدقيق
عددّالشركاتّالتابعة
نسبةّالرافعةّالمالية
دورانّالمدقق
الخسارة

Tolerance

VIF

.577

1.732

.644

1.552

.267

3.744

.408

2.448

.478

2.092

.291

3.434

.193

5.182

.482

2.073

.482

2.073

ّ
تشيرّقيمةّّFالمحسوبةّالبالغةّ(ّ)18.052عندّمستوىّداللةّ
اختبار االنحدار بطريقة المربعات الصغرى ()OLS
(ّ)0.000إلىّمعنويةّالنموذجّوصالحيتهّللتطبيقّويمكنّاعتبارهّ
يظهر ّالجدول ّرقم ّ(ّ )8نتائج ّاختبار ّنموذج ّاالنحدارّ
جيدا ّلعملية ّتقدير ّالمعلماتّ ،كما ّتشير ّقيمة ّمعامل ّالتحديدّ
بطريقة ّالمربعات ّالصغرى ّالذي ّيهدف ّإلى ّقياس ّأثر ّعمليةّ
المعدل ّ(ّ )Adj-R2ان ّالمتغيرات ّالمستقله ّفي ّهذا ّالنموذجّ
االندماج ّعلى ّاتعاب ّالتدقيق ّفي ّظل ّوجود ّمحددات ّاتعابّ
تفسر(ّ)%87منّالمتغيرّالتابعّالمتمثلّبأتعابّالتدقيقّ ّ.
المدققّكمتغيراتّضابطةّ ّ.
ّ
الجدول رقم ( :)8نتائج اختبار نموذج االنحدار بطريقة المربعات الصغرى ()OLS Regression
مستوى الداللة ()Sig.
قيمة ((t
معامل االنحدار )(Beta
المتغير
*.04
2.264
.224
نسبةّالذممّالمدينةّإلىّاجماليّاالصول ّ
.370
-.926
-.087
العائدّعلىّاالصول
**.007
3.180
.463
حجمّالشركة
**.002
3.789
.446
االندماج
**.001
4.367
.476
حجمّمكتبّالتدقيق
.695
.401
.056
عددّالشركاتّالتابعة
.650
-.464
-.079
نسبةّالرافعةّالمالية
.207
1.324
.144
دورانّالمدقق
.444
-.788
-.085
الخسارة ّ
.183
1.401
الثابتّ(ّ )Constant
قيمةّّ 18.052ّ=ّF
معاملّالتحديدّ=ّّ .921
2
مستوىّالداللةّ(ّ 0.000ّ=ّ)Sig.
معاملّالتحديدّالمعدلّ( ّ .870ّ=ّ)Adj-R
**ّذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّمعنويةّ%1
*ذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّمعنويةّّ %5
ّ
تتأثر ّإيجابياً ّبمتغير ّاالندماج ّعند ّمستوى ّمعنوية ّّ ،%1ماّ
يتضحّمنّالجدولّرقمّ(ّ)8انهّمعّاالخذّبعينّاالعتبارّ
يدل ّعلى ّأن ّاألتعاب ّالتي ّيتقاضاها ّالمدقق ّبعد ّعمليةّ
محدداتّاتعابّالمدققّكمتغيراتّضابطةّ،فإنّأتعاب ّالتدقيقّ
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المجلةّاألردنيةّفيّإدارةّاألعمالّ،المجلدّّ،15العددّّ 2019ّ،1
االندماج ّتعتبر ّمرتفعة ّبالمقارنة ّمع ّاالتعاب ّالتي ّيتقاضاهاّ
المدققّقبلّعمليةّاالندماجّ،وقدّيعزىّالسببّإلىّأنّعمليةّ
االندماج ّتتطلب ّاجراءات ّمحاسبية ّمحددة ّوفق ّمعاييرّ
المحاسبة ّالدوليةّ ،وقد ّيترتب ّعلى اندماج الشﺮﮐات ّمشاﮐلّ
محاسبيةّعديدةّ،منّاهمهاّالعملياتّالمتبادلةّبينّالشركةّاألمّ
وشركاتهاّالتابعةّومشاكلّالقياسّوالمخاطرّالمحاسبية ،االمرّ
الذي ّيتطلب ّمن ّالمدقق ّأن ّيبذل ّجهوداً ّاضافية ّبعد ّعمليةّ
االندماج ّلدى ّالشركةّ ،كما ّأن ّعملية ّاالندماج ّتحتاج ّمنّ
المدقق ّتوسيع ّنطاق ّاعمال ّالتدقيق ّنتيجة ّللصعوبات ّالتىّ
تواجة ّاثناء ّالقيام ّبمهام ّالتدقيقّ ،وعليه ّيمكن ّالقول ّأنه ّومعّ
االخذّبعينّاالعتبارّالمتغيراتّالضابطةّ ،فإنّاتعابّالتدقيقّ
وبناء ّعلىّماّتقدمّ،تمّ
تتأثرّبشكلّإيجابيّبعمليةّاالندماجً ّ.
رفض ّالفرضية ّالعدمية ّالثالثة ّوقبول ّالفرضية ّالبديلة ّوالتيّ
تنصّعلىّانهّ"يوجدّأثرّذوّداللةّإحصائيةّلعمليةّاالندماجّ
فيّظلّوجودّالمتغيراتّالضابطة"ّحيثّتتفقّهذهّالنتيجة معّ
نتائج ّدراسة ّكل ّمن ّ)Golubov et al., (ّ (Simunic,1980
ّ )2013وتختلف ّمع ّنتائج ّدراسة ّ( (Guo g, 2014 Gaver et
ّ ّ.(Chen et al, 2010 and Firth et al, 2012)ّal.,1995
يشير ّالجدول ّرقم ّ(ّ )8إلى ّأن ّاتعاب ّالتدقيق ّتتأثر ّإيجابياًّ
بنسبةّالذممّالمدينةّإلىّاجماليّاالصولّ،والتيّتعدّمؤش اًرّعلىّ
درجةّالتعقيدّلدىّالشركةّوذلكّعندّمستوىّمعنويةّّ،%5حيثّ
يتعلقّتعقدّاالعمال ّبطبيعةّعمل ّالشركةّمحلّالتدقيقّونشاطهاّ
ودرجةّتعقدّعملياتهاّ،مماّيتطلبّتوسعّالنطاقّنتيجةّالصعوباتّ
التىّيواجهاّالمدققّاثناءّالقيامّبمهامّالتدقيقّ.مماّيدلّعلىّأنّ
المدققّيأخذّبعينّاالعتبارّدرجةّالتعقيدّفيّبنودّالقوائمّالماليةّ
لدى ّالشركة ّعند ّتحديد ّاالتعاب ّالتي ّيتقاضاهاّ ،وعليه ّيمكنّ
القول ّبأن ّالمدقق ّيتقاضى ّاتعاباً ّاضافية ّعلى ّالشركات ّالتيّ
لديها ّدرجة ّالتعقيد ّمرتفعةّ ،بالمقارنة ّمع ّالشركات ّالتي ّلديهاّ
درجة ّالتعقيد ّمنخفضةّ .تتفق ّهذه ّالنتيجة ّمع ّنتائج ّدراسةّ
(جهمانيّ (Simunic,1980)ّ (1999ّ ،وتختلف ّمع ّنتائج ّدراسةّ
(الدوريّّ .(Guo, 2014)ّ)1993
كما ّيبين ّالجدول ّرقم ّ(ّ )8أن ّأتعاب ّالتدقيق ّتتأثر ّإيجابياًّ
بحجمّالشركةّعندّمستوىّمعنويةّّ،%1مماّيدلّعلىّانّالمدققّ
يتقاضى ّاتعاباً ّمرتفعة ّللشركات ّالكبيرة ّالحجم ّبالمقارنة ّمعّ
الشركات ّصغيرة ّالحجمّ ،وقد ّيعزى ّالسبب ّإلى ّطبيعة ّحجمّ
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العملياتّ ،وزيادةّتضاربّالمصالح ،وارتفاعّتكاليفّالوكالةّ ،مماّ
يودي ّإلى ّالحاجة ّإلى ّالمزيد ّمن ّالرقابة ّعلى ّالشركات ّكبيرةّ
الحجمّ ،كما ّأن ّمخاطر ّالتدقيق ّلهذة ّالشركات ّاكبر ّبالمقارنةّ
بالشركات ّصغيرة ّالحجمّ ،حيث ّكلما ّزاد ّحجم ّالشركة ّزادتّ
احتمالية ّتالعب ّوتحريف ّفي ّالقوائم ّالماليةّ ،مما ّيتطلب ّبذلّ
عنايةّمهنيةّاكبرّمنّالمدققّ،مقارنةّبالشركاتّالصغيرةّوهذاّماّ
يتبين ّمن ّظهور ّالعديد ّمن ّالمشاكل ّالمالية ّوما ّصاحبها ّمنّ
انهيارّلكبرىّالشركاتّ،وماّرافقّذلكّمنّرفعّالعديدّمنّالقضاياّ
ضدّمكاتبّالتدقيقّ ،مماّيتطلبّمنّالمدققّأنّيزيدّمنّالوقتّ
المقدرّالتمامّمهمةّالتدقيقّويزيدّمنّجهودّالمدققّفيّالشركاتّ
ّ
كبيرة ّالحجمّ ،االمر ّالذي ّينعكس ّبشكل ّإيجابي ّعلى ّاالتعابّ
التي ّيتقاضاهاّ .تتفق ّهذه ّالنتيجة ّمع ّنتائج ّدراسة ّكل ّمنّ
(سويدانّ Joshi & AI-Bastaki 2000) (Simunic,1980)2008 ،
وتختلفّمعّنتائجّدراسةّ)ّ .ّ(Guo, 2014
يشير ّالجدول ّرقم ّ(ّ )8إلى ّان ّاتعاب ّالتدقيق ّتتأثر ّإيجابياًّ
بحجمّمكتبّالتدقيقّعندّمستوىّمعنويةّّ،%1مماّيدلّعلىّانّ
شركاتّالتدقيقّاألربعّالكبرىّتتقاضىّاتعاباً ّمرتفعةّ ،نسبةّإلىّ
شركاتّالتدقيقّاالخرىّ،وقدّيعزىّالسببّإلىّأنّجودةّالتدقيقّ
فيّشركاتّالتدقيقّاألربعّالكبرىّّ،التيّتعتبرّمرتفعةّمقارنةّفيّ
شركات ّالتدقيق ّاالخرىّ ،حيث ّتتوافر ّلدية ّالكفاءات ّالبشريةّ
المتميزةّ ،واالمكانياتّالماديةّالفنيةّالتىّتساعدّفيّانجازّمهامةّ
بكفاءة ّعاليةّ ،مما ّتزيد ّالقدرة ّعلى ّأكتشاف ّالممارسات ّغيرّ
المشروعة ّفي ّالشركةّ ،كما ّأن ّسمعة ّوشهرة ّمكاتب ّالتدقيقّ
االربعّالكبرىّتتطلبّمنّهذهّالمكاتبّانّتقدمّتدقيقّذو ّجودةّ
مرتفعةّ ،االمر ّالذي ّسينعكس ّعلى ّالجهد ّوالوقت ّاالضافيّ
المبذولّمنّقبلّالمدققّفيّعمليةّالتدقيقّ،وبالتاليّعلىّاألتعابّ
التيّيتقاضاهاّالمدققّ.تتفقّهذهّالنتيجةّمع ّدراسة ّ(سويدانّ2،
ّ)008وتختلفّمعّدراسةّكلّ)ّ(Guo, 2014وّ)ّ .( Kimeli, 2016
تظهر ّالنتائجّكماّفيّالجدولّرقمّ(ّ)8أنهّالّيوجدّتأثيرّذوّ
دالله ّإحصائية ّلكل ّمن ّالعائد ّعلى ّاالصولّ ،ووجود ّالخسارةّ،
ونسبةّالرفعّالماليّ،ومؤشرّمعدلّدورانّالمدققّ،وعددّالشركاتّ
التابعةّ ،على ّاتعاب ّالتدقيقّ ،ما ّيدل ّعلى ّأن ّالمدقق ّال ّيأخذّ
بعين ّاالعتبار ّالعوامل ّالسابقة ّعند ّتحديد ّاالتعاب ّالتيّ
يتقاضاهاّ ،تتفق ّهذه ّالنتيجة ّمع ّنتائج ّدراسة ّ(سويدانّ2008ّ ،
وتختلف ّمع ّنتائج ّدراسة ّكل ّمن ّ (Simunic,1980) ( Kimeli,

أثرّاالندماجّواالستحواذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ...بسامّخليلّبقيلهّ،عبدالناصرّإبراهيمّنور ّ

& 2016) (Kikhia, 2015) (Naser & Hassan, 2013) Carcello

)(ّ)Li, 2013جهماني(ّ(1999ّ،الدوريّّ .)1993ّ،
االستنتاجات والتوصيات
استنادا ّإلى ّنتائج ّالدراسة ّالتي ّتم ّالتوصل ّاليهاّ ،يمكنّ
استنتاجّماّيليّ :
 -1وجود ّأثر ّإيجابي ّلعملية ّاالندماج ّواالستحواذ ّعلىّ
أتعابّالتدقيقّ،وهذهّيدلّعلىّأنّاتعابّالتدقيقّ،سيؤديّإلىّ
ارتفاعها ّبعد ّعملية ّاالندماج ّبالمقارنة ّمع ّاألتعاب ّالتيّ
تقاضاهاّالمدققّقبلّعمليةّاالندماج.
 -2وج ّود ّأثر ّإيجابي ّلنسبة ّالذمم ّالمدينة ّإلى ّإجماليّ
االصولّعلىّأتعابّالتدقيقّ،وهذهّيعنيّأنّالمدققينّياخذونّ
بعينّاالعتبارّدرجةّالتعقيدّفيّبنودّالقوائمّالماليةّعندّتحديدّ
أتعابّالتدقيق.
 -3وجودّأثرّإيجابيّلحجمّالشركةّعلىّأتعابّالتدقيقّ،
وهذه ّيدل ّأن ّالشركات ّكبيرة ّالحجم ّتدفع ّأتعاب ّتدقيق ّاكبرّ
من ّالشركات ّصغيرة ّالحجمّ ،بسبب ّالجهد ّوالوقت ّاألضافيّ
المبذولّفيّعمليةّالتدقيق.
 -4وجود ّأثر ّإيجابي ّلحجم ّمكتب ّالتدقيق ّعلى ّأتعابّ
التدقيقّ ،وهذه ّيدل ّعلى ّأن ّمكاتب ّالتدقيق ّاالربعة ّالكبارّ
تتقاضيّأتعابّتدقيقّأعلىّبالمقارنةّمعّالمكاتبّاالخرى.
 -5عدمّوجودّأثرّلكلّمنّالعائدّعلىّاالصولّ،ووجودّ
خسارةّ ،ونسبة ّالرفع ّالماليّ ،ومعدل ّدوران ّالمدققّ ،وعددّ
الشركاتّالتابعةّعلىّأتعابّالتدقيقّ .
التوصيات
 -1ضرورة ّاختيار ّالمدقق ّبعنايةّ ،وذلك ّبسبب ّأهتمامّ
أصحابّالمصالحّبخصائصّالمدققّوالتيّمنّضمنهاّحجمّ
المرجـع
ا
المراجع العربية
أبو نصار ،محمد حسينّ،(1999)،العوامل المحددة ألتعاب التدقيق
في األردن من وجهة نظر ّالمدققين ّّوالشركات المساهمة
العامة ،مجلةّدراساتّالعلومّاالدارية ،مجلد) ، (26عدد)، (2
ص. 411-397
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وسمعةّمكتبّالتدقيق ّوالكوادرّالمدربةّبهذاّالخصوصّ ،التىّ
ستؤثرّعلىّجودةّاالداءّالمهنيّوآراءّالمساهمين.
ّ
 -2تبني ّمكاتب ّالتدقيق ّلمبدأ ّالتخصص ّفي ّالصناعةّ
لما ّله ّمن ّفوائد ّعديدة ّتعم ّجميع ّاالطراف ّذات ّالعالقةّ
المستفيدة ّمن ّعملية ّالتدقيقّ ،حيث ّاختيار ّاستراتيجةّ
التخصص ّللمدقق ّتوثر ّعلى ّجودة ّالتدقيق ّبشكل ّإيجابيّ،
فالمدقق ّالمختص ّمهنيا ّيمكنه ّالتحكم ّفي ّمخاطر ّاعمالّ
الشركة ّاكثر ّمن ّغيره ّعن ّطريق ّدراسة ّوتحليل ّالجوانبّ
المحاسبية ّاالداريةّ،ونزاهةّاالدارةّ،وقدرتهمّعلىّالتعرفّعلىّ
مشاكل ّالصناعةّ ،مما ّيعزيز ّمن ّثقة ّالمستثمرين ّفي ّالقوائمّ
الماليةّالمدققة.
ّ -3تشجيع ّمكاتب ّالتدقيق ّالمحلية ّفي ّاألردن ّعلىّ
االرتباط ّبمكاتبّتدقيقّعالميةّومتخصصةّ ،بحكمّانهاّتمتلكّ
خبرة ّفي ّمجاالت ّعمليات ّاالندماج ّواالستحواذ،اذ ّيتم ّمنّ
خاللها ّاكتساب ّالمدققين ّلمهارات ّوخبرات ّدوليةّ ،قد ّتساهمّ
بشكلّواضحّفيّتحقيقّالغرضّاألساسيّمنّعمليةّالتدقيقّ
ودورهاّفيّتعزيزّجودةّالبياناتّالماليةّ.
 -4الحاجة ّإلى ّالمزيد ّمن ّالرقابة ّعلى ّالشركات ّكبيرةّ
الحجمّ ،ألن ّمخاطر ّالتدقيق ّلهذة ّالشركات ّاكبر ّبالمقارنةّ
بالشركات ّصغيرة ّالحجمّ ،حيث ّكلما ّزاد ّحجم ّالشركة ّزادتّ
احتماليةّتالعبّوتحريفّفيّالقوائمّالماليةّ،مماّيتطلبّبذلّ
عنايةّمهنيةّاكبرّمنّالمدققّ،مقارنةّبالشركاتّالصغيرة.
ّ -5توصيّالدراسةّالحاليةّباستم ارريةّاجراءّالمزيدّمنّ
البحوث ّوالدراسات ّفي ّاألردنّ ،والتي ّتأخذ ّباالعتبار ّالعديدّ
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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.
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