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العوامل المحددة لتركز سوق مهنة التدقيق الخارجي في األردن وأثرها على جودة التقارير 
 المالية 

 إعــداد
 ربا سليمان سالم العطاونه

 إشـــــراف
 محمد مطر الدكتوراألستاذ  

 الملخص 

 
 

المحـددة لتركـز سـوق مهنـة التـدقيق الخـارجي فـي األردن بيـان العوامـل الدراسة إلـى  هذه هدفت 

جميـع الشـركات المسـاهمة العامـة  مـن، حيـ  تكـون مجتمـع الدراسـة وأثرها على جودة التقارير الماليـة

 207و البـــالد عـــددها  2104المتـــوفرة بياناتهـــا لعـــام ، و المدرجـــة فـــي بورصـــة عمـــان لـــ وراق الماليـــة

مكتب تـدقيق، أمـا عينـة  26البالد عددها  و لذات الفترةحساباتها لمكاتب التدقيق ، إضافة الى شركة

شـركة مـن مجتمـع الدراسـة والتـي تـم إختيارهـا ب سـتخدام العينـة الطبقيـة  65الدراسة فقد اشـتملت علـى 

العشـــوائية ولتحقيـــق أهـــداف الدراســـة اســـتخدمت الباحثـــة فـــي منهجيتهـــا كـــل مـــن االســـلوب الوصـــفي 

واالســــتداللي حيــــ  اخضــــعت هــــذه البيانــــات للعديــــد مــــن األســــاليب اري و األســــلوب اإلختبــــالتحليلــــي 

ومعــامالت االرتبــاط بــين ليــل الخطــي البســيط والمتعــدد تحالاإلحصــائية الوصــفية واالســتداللية، مثــل 

 ( الختبار الفرضيات.و كندال)بيرسون،  بموجب إختباري المتغيرات

وجـود أثـر ايجـابي ذو داللـة احصـائية وخلصت الدراسة الى العديد من النتائج كـان مـن أهمهـا  

 ة فـي كـل مـن حجـمللعوامـل المحـددة لظـاهرة التركـز ذات الصـلة بمواصـفات مكتـب التـدقيق والمتمثلـ

كمـا وأظهـرت  ، الدراسـة محـلعلى جودة التقارير الماليـة فـي الشـركات  و خبرة مكتب التدقيق وسمعة
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م الشـركة المـدقق عليهـا علـى جـودة التقـارير ذو داللـة احصـائية لحجـ إيجـابي أيضًا وجود أثـرالدراسة 

ت النتـــائج حوكمــة فـــي الشــركات الخاضـــعة للتــدقيق فقـــد أظهــر الالماليــة أمـــا فيمــا يتعلـــق بوجــود نظـــام 

 .على جودة التقارير المالية وجود أثر إيجابيأيضا ً 

وفــي ضــوء النتــائج خرجــت الدراســة فــي العديــد مــن التوصــيات كــان مــن أهمهــا ضــرورة ارتقــاء  

اتب التدقيق الخارجي الصغيرة في أعمالها للمشاركة في حصة سوقية أكبر، ودعوة  هذه المكاتـب مك

اضــافة الــى ضــرورة زيــادة  فيمــا بينهــا لتبــادل الخبــرات و زيــادة إمكانياتهــا المهنيــةو اإلنــدماج للتوســع 

باإلضـافة إلـى التوصـية بـ جراء مزيـد مـن  يل العلمي والمهنـي للعـاملين فيهـااهتمامها في كل من التأه

متغيرات لم يـتم جوانب أخرى لتركز سوق مهنة التدقيق في األردن  و تأخذ بعين اإلعتبار لالدراسات 

 تغطيها في هذه الدراسة .

ـــة    ، مواصـــفات مكاتـــب التـــدقيق، الحصـــة الســـوقية ، ســـوق مهنـــة التـــدقيق  تركـــزالكلمـــات المفتاحي

 جودة التقارير المالية.، عة للتدقيقالشركات الخاضمواصفات 
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Abstrakt 

The objective of this study is to empirically investigate the impact of audit market 

concentration on financial reports quality. Data were collected from financial statements 

of the companies listed on Amman Stock Exchange for the year 2014, out of a total of 

217 companies listed on AES; data of 65 companies were obtainedby using stratified 

random sample. To achieve the objective of this study the researcher used the 

methodology of both descriptive and analytical approaches such as means, standard 

deviations, and using simple and multiple regression analysis to test the hypotheses of 

the study in addition to Pearson and Kendall tests. The results showed that there was 

significant relationship between factors affecting audit market concentration related to 

audit firms specifications that were determine as audit firm size, reputation and 

experience and financial reports quality. Further, results showed a significant 

relationship between the efficiency of the client corporate governance structure and 

financial reports quality. Moreover, results revealed that client’s firm size had less 

impact on financial reports quality comparing with efficiency of the client corporate 

governance structure. On the light of the above outcomes the study set out several 

recommendations such as a recomindationfor the small audit firm to professionally 

upgrade its business to have a bigger market share and to invite these offices to merger  
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and integrate with each other to expand and exchange experiences to increase its 

professional capacities, further to pay more attention to scientific & professional levels 

of its employees. And a recommendation for future research that may cover other aspects 

of the topic and/or incorporate new variables not covered by the current study. 

Keywords: Audit Market Concentration, Market Share, Audit firm specifications, Client 

specifications, Financial Reports Quality. 
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 الفصل األول 

 خلفية الدراسة وأهميتها 

 المقدمة   (1-1) 

من التحديات في ظل إن مهنة تدقيق الحسابات و كغيرها من المهن األخرى تواجه الكثير      

سياسية أو تطوارات تكنولوجية كالتي إقتصادية أو يئة األعمال سواء كانت تغيرات التغيرات في ب

يشهدها العالم مؤخرا بشكل مستمر ، مما يضع على كاهل المحاسبين القانونيين مسؤوليات كبيرة 

واكبة هذه التغيرات و النهوض بمستوى المهنة ، و يشكل أثر هذه التغيرات و التطورات عامال لم

مهما في تشكيل مستقبل المهنة فنرى تحديثا مستمرا للتشريعات و القوانين المنظمة للمهنة ، و نرى 

أي المحايد زيادة في توقعات المجتمع من المحاسبين القانونيين ب عتبارهم الجهة المستقلة ذات الر 

التي يجب أن تتمتع بمهنية عالية ، كما يظهر أثرها على إجراءات إختيار المدقق و عزله و تقدير 

 أتعابه مما يؤثرا بالمحصلة على تشكيل سوق المهنة و مستقبل شركات التدقيق في االسواق.

مدققة ال يمكن لا هي أن التقارير المالية غيرإن الفرضية التي تقوم عليها عملية التدقيق      

، كونها تفتقر للموثوقية الكاملة  التقاريراإلعتماد عليها بشكل كامل من قبل مستخدمي هذه 

هو إبداء رأي فني جعل الهدف من عملية التدقيق الخارجي  ، ذلك ما( 3، ص2102)الذنيبات، 

و يعتبر مستخدمو ،  (SAS,NO1) من قبل طرف خارجي و مستقل التقارير و محايد في عدالة

المالية هذا الرأي على أنه مؤشر على مدى إمكانية اإلعتماد على القوائم المالية في إتخاذ  التقارير

 (.35، ص 2112قراراتهم )الديسطي و حجاج، 
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هتمام اإلالمالية تزايد  التقاريرو نظرا لدور المدقق الخارجي األساسي في خلق الثقة في       

 عامالً  ت " الجودة "حتى أصبحو انعكاسها على جودة التقارير المالية ق بمفهوم جودة التدقي

و بالتدريج هيمنت شركات التدقيق الكبرى على سوق  ًا إلختيار مكتب التدقيقو ترجيحي اً أساسي

 ICAEWمهنة التدقيق في العالم و حسب ما نشره معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا و ويلز 

الكبار سيطرت على ثلثي الحصة السوقية العالمية.  ةق العالمية األربعف ن مكاتب التدقي

(ICAEW, 2015) 

بان األزمة العالمية و فضائح الفساد المالي المتكرر أبدت العديد من الجهات اإلقتصادية و       وا 

 الحكومية األخرى المسؤولة عن تنظيم المهنة في العالم قلقها بشأن زيادة حصة شركات التدقيق

الكبرى و تحول سوق التدقيق العالمي لسوق " إحتكار القلة " و تساءلت عن مستقبل هيكل السوق 

بعد إنهيار  2112في حال خروج إحدى الشركات األربع الكبرى من السوق كما حد  في عام 

من مجموعة الخمسة  Arthur Andersonو خروج شركة  WorldComو  Arnonشركتي 

الكبار في حينه ،  كما ازدادت التساؤالت حول جودة التقارير المالية المدققة من قبل أحد الشركات 

الفضيحة المالية لشركة أولمبوس  الكبار في ظل الفضائح المالية المتكررة و على سبيل المثال

عاما و  03ر دوالر لمدة مليا 0.7و التي أخفت خسائر بمقدار  2100كورب اليابانية في عام 

المكتب الياباني التابع لشركة كل من  2112منذ عام  التي كان مسؤوال عن تدقيق حساباتها

KPMG   و شركةErnst & Young .The Guardian, 2015)).  

ومع دخول األردن في منظمة التجارة العالمية و إبرامه إتفاقيات التجارة الحرة و في ظل     

يتضح حوالت اإلقتصادية المحلية أصبح األردن جزءًا من هذا السوق العالمي ، و التغيرات و الت

سوق مهنة التدقيق الخارجي في األردن على تسيطر أيضا  شركات التدقيق الكبار أن للمراقب
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من سوق مهنة  %71حي  أشارت إحدى الدراسات أن خمسة مكاتب كبار تستحوذ على ما نسبته 

( إال أنه و حسب علم الباحثة ال يوجد دراسات حديثة  بحثت في 2100م،التدقيق في األردن )عال

درجة هذا التركز و أسبابه في األردن و اآلثار التي قد تنعكس عن هذا التركز ذات الصلة 

ب حتكار سوق المهنة و أثره على مصالح العديد من المكاتب صغيرة الحجم بسبب إستحواذ 

في هذا السوق أو البح  في آثاره اإليجابيه كما يرى المكاتب الكبيرة على نصيب األسد 

(Wilson,2015 التي تنعكس على رفع جودة التقارير المالية المدققة و ذلك على أساس أن )

المكاتب الكبيره و بسبب ما لديها من إمكانيات مادية و بشرية و إرتباط معظمها مع شركات تدقيق 

للتدقيق في تطبيقها فحص حسابات العمالء مما  عالمية تكون عادة محكومة بمعايير رصينة

ينعكس إيجابيا على التقارير المالية و من جهة أخرى قد يكون هذا التركز عامال تحفيزيا للمكاتب 

الصغيرة و المتوسطة الحجم لرفع مستوى خدماتها حتى تكون قادرة على منافسة المكاتب الكبيره 

 (.Wang,et al,2014المهنة بشكل عام ) مما ينعكس بالتالي على تحسين خدمات سوق

نطالقا من أهمية هيكل سوق مهنة التدقيق الخارجي و كون أن هذا التركز ليس حدثا       وا 

عشوائيًا، جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء حول هذه الظاهرة و لتقف على أهم العوامل المحددة 

لتركز السوق و آثارها على جودة التقارير المالية و وبذلك تخدم هذه الدراسة العديد من األطراف 

العمالء و المستثمرين و المدققين و جهات أخرى  ك ها الرسمية القائمة على تنظيم المهنة ومن

تساعد في اإلجابة عن السؤال المطروح إذا كان التركز في سوق المهنة ذا أثر سلبي أم أن له 

 أيضا جوانب إيجابية قد تفوق آثاره السلبية ؟

 

 



- 5  -  

 الدراسة  مشكلة (2-1)

يشهد سوق مهنة التدقيق عالميا تركزًا للمهنة بين شركات محدودة و إزدادات حدة هذا التركز       

في العقد االخير حتى أصبح هذا التركز يشكل ظاهرة إستدعت الحكومات و المنظمات المهنية  

للبح  في مسبباتها و آثارها ، وكون سوق مهنة التدقيق في األردن جزءًأ من هذا السوق يتأثر 

للبح  في هذه هذه الدراسة  جاءتالتطورات و التداعيات الحاصلة على المستوى العالمي ب

درجة تركز سوق مهنة التدقيق في األردن و من ثم تحليل أثر العوامل  المشكلة من خالل قياس

المحددة لتركز السوق  ذات العالقة بمواصفات مكتب التدقيق من حي  الحجم و السمعة و الخبرة 

ة التقارير المالية و تحليل أثر العوامل المحددة لتركز السوق ذات العالقة بمواصفات على جود

 .العميل من حي  الحجم و تفعيل نظام الحوكمة على جودة التقارير المالية

 أهداف الدراسة  (3-1)

 تسعى هذه الدراسة التى تحقيق األهداف التالية :

 .األردنقياس درجة تركز سوق مهنة التدقيق الخارجي في  -0

بيان أثر العوامل المحددة لتركز سوق مهنة التدقيق في األردن ذات العالقة بمواصفات  -2

 مكتب التدقيق على جودة التقارير المالية للشركات المدرجة في بورصة عمان 

ن ذات العالقة بمواصفات بيان أثر العوامل المحددة لتركز سوق مهنة التدقيق في األرد -3

 العميل على جودة التقارير المالية للشركات المدرجة في بورصة عمان.
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  الدراسة أهمية (4-1)

أهمية المشكلة التي تطرحها و تساعد في تسـليط الضـوء علـى  فيأهمية هذه الدراسة  تكمن

مـــن أهميـــة دور و مســـبباته و آثـــاره  ، و تنبثـــق أهميتهـــا  التركـــز فـــي ســـوق مهنـــة التـــدقيق الخـــارجي

المدققة و  المالية التقاريرتعزيز ثقة مستخدمي بالتالي  تحسين جودة التدقيق و المدقق الخارجي في

هــذه الدراســة عــدة التــي ستكشــف عنهــا نتــائج الو تخــدم المعروضــة فــي التقــارير الماليــة المنشــورة ، 

جمعية مثل: مجلس المهنة و  تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة القانونية منها تلك المسؤولة عن  جهات

و غيرهــــا مــــن الجهــــات التــــي تهــــدف إلــــى الرقابــــة علــــى المهنــــة و  األردنيــــين المحاســــبين القــــانونيين

األعضاء و الحفاظ على سلوكيات المهنة و شـرفها و الجهـات األخـرى المسـتخدمة للبيانـات الماليـة 

ـــرهم مـــن األطـــراف ذات المدققـــة كالمســـتثمرين و  ـــيلن المـــاليين و العمـــالء و غي المقرضـــين و المحلل

الصــلة التــي تتقــاطع مصــالحهم جميعــا فــي نقطــة واحــده أال وهــي الحصــول علــى تقــارير ماليــة ذات 

 جودة عالية يمكن اإلعتماد عليها.

 أسئلة الدراسة وفرضياتها  (5-1)

 اسئلة الدراسة    -

سـوق مهنـة التـدقيق الخـارجي  فـي تركـزال حـول دراسـة ظـاهرةتمحور من واقع مشكلة الدراسة والتي ت

  : ةستحاول الدراسة األجابة عن األسئلة التالي في األردن
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 سؤال الرئيس األول ال

 ؟تركز في سوق مهنة التدقيق الخارجي في األردنما مدى ال

 

  الثاني السؤال الرئيس

الصلة بمواصفات مكتب التدقيق على جودة  هل يوجد أثر للعوامل المحددة لظاهرة التركز ذات

  التقارير المالية التي تصدرها الشركات الخاضعة للتدقيق؟

 الفرعية: ينبثق عن هذا السؤال الرئيس الثاني األسئلةو 

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لحجم مكتب التدقيق على جودة التقارير المالية ؟هل  2.0

 التدقيق على جودة التقارير المالية ؟مكتب  إحصائية لسمعةيوجد أثر ذو داللة هل  2.2

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لخبرة  مكتب التدقيق على جودة التقارير المالية ؟هل  2.3

  الثالث السؤال الرئيس

هل يوجد أثر للعوامل المحددة لظاهرة التركز ذات الصلة بمواصفات العميل على جودة التقارير 

  تصدرها الشركات الخاضعة للتدقيق؟ المالية التي

 ؟على جودة التقارير المالية  يوجد أثر ذو داللة إحصائية لحجم شركة العميلهل  3.0

فعال لدى شركة العميل على جودة نظام حوكمة يوجد أثر ذو داللة إحصائية لوجود هل  3.2

 ؟التقارير المالية 

- 
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 فرضيات الدراسة  

    الرئيسية اتالفرضي

 الفرضية الرئيسة األولى 

H01   لعوامل المحددة لظاهرة التركز ذات الصلة بمواصفات لداللة إحصائية  ذو يوجد أثرال

 جودة التقارير المالية التي تصدرها الشركات الخاضعة للتدقيق. علىمكتب التدقيق 

 التالية :الفرعية و يتفرع عنها الفرضيات 

H01-1     على جودة التقارير المالية.مكتب التدقيق  حجملداللة إحصائية  يوجد أثر ذوال 

 H01-2   لسمعة مكتب التدقيق على جودة التقارير المالية.داللة إحصائية  يوجد أثر ذوال 

H01-3   على جودة  العميلنشاط لخبرة مكتب التدقيق في مجال داللة إحصائية  يوجد أثر ذوال

 التقارير المالية.

 الرئيسة الثانية الفرضية 

H02   لعوامل المحددة لظاهرة التركز ذات الصلة بمواصفات لداللة إحصائية  يوجد أثر ذوال

 جودة التقارير المالية التي تصدرها الشركات الخاضعة للتدقيق. العميل على

 التالية :الفرعية و يتفرع عنها الفرضيات 

H02-1   العميل على جودة التقارير المالية.لحجم داللة إحصائية  يوجد أثر ذوال 

H02-2:  على جودة  فعال لدى شركة العميلنظام حوكمة لوجود داللة إحصائية  يوجد أثر ذوال

 التقارير المالية.
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 حدود الدراسة (6-1) 

 . 2104إعتمادا على التقارير و المعلومات الخاصة بعام هذه الدراسة  أجريتالحدود الزمانية :  -

 الشركات المدرجة ببورصة عمان. هذه الدراسة على  أجريتالمكانية : الحدود  -

  محددات الدراسة (7-1) 

لم تستطع الباحثة الحصول على التقارير المالية للشركات ذات المسؤولية المحدودة و الشركات 

المساهمة الخاصة لتكوين صورة أشمل عن تركز سوق مهنة التدقيق و اقتصرت الدراسة على 

تقاريرها المالية الخاصة بعام  توفرتل وراق المالية و التي الشركات المدرجة في بورصة عمان 

 .شركة 207بلد عددها و   2106على موقع هيئة األوراق المالية اإللكتروني بشهر آذار  2104

 مصطلحات الدراسة  (8-1)

المكتب الذي يزاول مدقق الحسابات المهنة من خالله و المسجل لدى دائرة مراقب   التدقيقمكتب 

 المعدلة( 8مادة  الشركات في وزارة الصناعة و التجارة. )قانون األوراق المالية ،

و يقصد بها "خلو تلك التقارير من التحريفات الجوهرية  و جودة التقارير المالية المدققة   

إعطائها صورة حقيقة و عادلة عن المركز المالي للشركة و بالتالي إرتفاع قدرتها التنبؤية على 

 ( 2100تقييم الوضع الحالي و المستقبلي للشركة". )عالم،

شركات التدقيق األكبر في العالم و التي تستحوذ على   Big Fourربع الكبار الشركات األ 

 Ernst & Young   ،Deloitteالحصة السوقية األعلى عالميا في سوق مهنة التدقيق و هي : 

& Touch  ،KPMG  ،Price Waterhouse-Coopers. 

إستحواذ عدد قليل من الشركات أو المؤسسات على الحصة تركز سوق مهنة التدقيق الخارجي   

األكبر و األهم من إجمالي سوق المهنة و التي يمكن قياسها وفق عدة مؤشرات أهمها نسبة التركز 
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(Concentration Rate  و الحصة السوقية أو باستخدام )(Number of  Assignments )  

تدقيقها منسوبة الى العدد اإلجمالي للشركات أي عن طريق عدد الشركات التي يتولى المكتب 

 (.2105المحلية الخاضعة للتدقيق )القرني، 
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

 (  المقدمة2-1)

 أهمية و أهداف التدقيق  (2-2)  

 (  نشأة و تطور مهنة التدقيق في األردن2-3)

 العوامل المحددة لهذا التركز(  تركز سوق مهنة التدقيق و 2-4)

 (  مفهوم تركز السوق 2-4-1)     

 (  تركز سوق مهنة التدقيق في العالم2-4-2)    

 (  العوامل المحددة لتركز سوق مهنة التدقيق2-4-3)    

 (  جودة التقارير المالية2-5)

 (  أهمية التقارير المالية  2-5-1)     

 (  مفهوم جودة التقارير المالية2-5-2)     

  انواع تقرير المدقق حسب الرأي(  2-5-3)    

 (  اإلفصاح المحاسبي2-5-4)    

 (  جودة األرباح 2-5-5)    

 الدراسات السابقة  (2-6)

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  (7-2)
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة 

 ( المقدمة2-1) 

تزايد دور مهنة تدقيق الحسابات في العالم ككل وذلك من خالل ما تقوم به مكاتب وشركات      

التدقيق من أعمال مختلفة سعيًا في إبداء الرأي حول أعمال الشركات المختلفة من خالل النظر 

في قوائمها المالية، حي  يساهم علم تدقيق الحسابات في ترشيد قرارات هذه المنشآت نحو األفضل 

 يوجهها نحو تحقيق أهدافها المنشودة.  ما ينعكس على أدائها المستقبلي وم

وفي ذات السياق ف ن سوق التدقيق في األردن شهد تطورًا ملحوظًا في اآلونة األخيرة مما دفع     

المكاتب العاملة فيه الى االرتباط في مكاتب أخرى كبيرة عالمية ولها سيطرة في دولها األصلية، 

على عاتق هذه المكاتب السعي قدمًا نحو تحسين خدماتها أماًل في الوصول الى حصة مما ألقى 

سوقية كبيرة مما قد يشكل بالتبعية تركزًا في سوق تدقيق الحسابات األردني كما هو الحال في 

 أغلب الدول حول العالم.

العديــد مــن  مــن هنــا فقــد دأبــت الباحثــة فــي هــذه الدراســة وفــي اإلطــار النظــري الــى اســتعراض   

المواضيع المهمة في كل مـن التـدقيق  و تركـزه اضـافة الـى أثـره علـى جـودة التقـارير الماليـة، وعليـه 

فقد تناولت في هذا اإلطار كل من أهمية وأهداف التدقيق ، كمـا وتناولـت الباحثـة نشـأة التـدقيق فـي 

السـياق فقـد تطرقـت الباحثـة  األردن والمكاتب العاملة فيه والتي تمثل عينـة هـذه الدراسـة ، وفـي ذات

لمفهوم التركز وماهيته وارتباطاته في مهنة التدقيق، في حين أنها حددت العوامل المحددة في تركز 

السوق من خالل تحديدها لمواصفات مكاتب التدقيق من سـمعة وخبـرة اضـافة للحجـم، والمواصـفات 
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ام فعـال للحوكمـة فيهـا، مـن هنـا الخاصة بالشركات غرض التـدقيق والمتمثلـة فـي حجمهـا وتـوافر نظـ

انتقلت الباحثة فـي هـذه الدراسـة الـى عـرض للتقـارير الماليـة وأنواعهـا وأهميتهـا وجودتهـا وصـواًل الـى 

أنــواع تقــارير المــدقق مــن حيــ  إبــداء الــرأي الفنــي وذلــك للتوصــل الــى هــدف الدراســة والمتمثــل فــي 

وأثرهـا علـى   التـدقيق الخـارجي فـي األردن العوامل المحـددة لتركـز سـوق مهنـةتحقيق أهدافها وبيان 

جــودة التقــارير الماليــة، وقــد تناولــت الباحثــة العديــد مــن الدراســات العربيــة واألجنبيــة ذات الصــلة فــي 

 موضوع دراستها.

 ( أهمية و أهداف التدقيق2-2)

تعود أهمية مهنة التدقيق الى كونها وسيلة ال غاية، وتهدف هذه الوسـيلة الـى خدمـة العديـد مـن     

الطوائــف التــي تســتخدم القــوائم الماليــة المدققــة وتعتمــدها كمرجــع فــي إتخــاذ قرارتهــا ورســم سياســاتها، 

وضـــع خططهـــا كمـــا نجـــد بـــأن إدارات المنشـــآت تعتمـــد إعتمـــادًا كبيـــرًا علـــى التقـــارير المحاســـبية فـــي 

(  وتتجلــى أهميـة التــدقيق بأنهـا تمثــل أحـد الوســائل التــي 05، ص2102المختلفـة. )نظمــي والعـزب،

تقوم بخدمة الكثير من الجهات ذات المصلحة والعالقة مـع المنشـأة، سـواء كانـت هـذه الجهـة طـرف 

هم المختلفــة داخلــي أو خــارجي، اذ تســاعد التقــارير الصــادرة عــن المــدققين المنشــآت فــي اتخــاذ قــرارات

التطــور أدى هــذا  والتــي يعتمــد عليهــا فــي رســم الخطــط المســتقبلية بنــاءًا علــى التقــارير المحاســبية و

مساهمتها في تقديم خدمات إدارية إلـى جانـب الخـدمات الماليـة، مهنة التدقيق الى رفع الذي شهدته 

بيل خدمــة المنظمــة واتســاع نطاقهــا ليشــمل مراجعــة وفحــص وتقيــيم كافــة األنشــطة والعمليــات فــي ســ

 (.491، ص8002لمساعدتها في تحقيق أهدافها)الخطيب، والرفاعي، 

وتأتي أهمية مهنة التدقيق كونها جزءًا رئيسيًا من عملية اإلتصال بين معدي التقـارير المحاسـبية    

وصــناع القــرار، حيــ  تســاعد فــي كــل مــن ضــبط الجــودة فــي المنشــأة  وتــوفير المصــداقية للتقــارير 
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ــ ة وموثوقيتهــا ال ســيما بــأن عمليــة التــدقيق تــم إعــدادها مــن قبــل شــخص مســتقل محايــد ســعيًا المالي

(، حيــ  أظهــرت العديــد مــن األبحــا  أن Christensen, 2010لتطــوير األداء بشــكل أفضــل )

نتــائج التــدقيق يعتمــد عليهــا بشــكل كبيــر فــي المنشــآت وخاصــة عنــد النظــر الــى العديــد مــن الجوانــب 

ن القـــروض أو جـــذب المســـتثمرين الجـــدد لشـــراء أســـهمها، حيـــ  أن هـــذه النتـــائج كتمويـــل المنشـــأة مـــ

 .(Kim, et,al, 2011تساعد في تقليل بعض المشاكل التي تواجه عملية التمويل )

تخـاذ القـرارات      من هنا تلعب مهنة التدقيق دورًا مهمًا في توجيه المنشآت في استغالل مواردهـا وا 

دة،  ووضــحت المعــايير إطــار إلعــداد التقــارير الماليــة وعرضــها لخدمــة االقتصــادية الحكيمــة والرشــي

عدد من الفئات المسـتخدمة لهـذه القـوائم الماليـة و مـن خـالل مـا حـدده هـذا اإلطـار فـي بيـان طبيعـة 

المعلومـــــــات التـــــــي تحتاجهـــــــا كـــــــل فئـــــــة مـــــــن هـــــــذه الفئـــــــات علـــــــى النحـــــــو التـــــــالي )أبـــــــو نصـــــــار و 

 (:2104حميدات،

تياجات الموظف لنتائج عملية التدقيق في المعلومات التي تتعلق بمدى الموظفون: تتمثل اح  -0

األمان الوظيفي له، ومدى تحسـنه الـوظيفي مسـتقباًل، باالضـافة الـى العديـد مـن المعلومـات األخـرى 

 التي تساعد في تحقيق مطالبه حيال تطوير أوضاعه الوظيفية.

وتتمثـــل احتياجـــات هـــذه الفئـــة فـــي كـــل مـــا يتعلـــق فـــي  المســـتثمرون الحـــاليون والمحتملـــون :  -2

مســتويات أربــاح المنشــأة المســتثمر بهــا إضــافة الــى ســعر أســهمها وتغيــره ومقارنتهــا بأســهم الشــركات 

األخرى، وحجـم توزيعـات األربـاح الحاليـة والمسـتقبلية. وأيـة معلومـات أخـرى تسـاعد المسـتثمرين فـي 

 . تقييم كفاءة المنشأة وأداءها وسيولتها

العمالء : وتتمثل احتياجاتهم مـن المعلومـات التـي تتنبـأ بأوضـاع الشـركة المسـتقبلية وقـدرتها   -3

 على االستمرار في عملياتها وأنشطتها سواء بما تقدمه من خدمات أو ما تنتجه من سلع.
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ــدائنون : وتحتــاج هــذه الفئــة لمعلومــات تســاعدها فــي عمليــة تقــدير مــا اذ كانــت  -4 المــوردون وال

ســتكون قــادرة علــى ســداد ديونهــا والوفــاء ب لتزاماتهــا بشــكل جيــد ممــا يشــكل لــديهم اطمئنــان  المنشــأة

 كافي لتزويدها بكل ما هو مطلوب بشكل مستمر.

المقرضــون : ويتمثــل احتياجــات هــذه الفئــة لمعلومــات ماليــة تســاعدها فــي تقيــيم وتقــدير قــدرة  -5

لســداد أصــول ديونهــا وقروضــها إضــافة  الشــركة المقرضــة محــل التــدقيق علــى تــوفير النقديــة الالزمــة

 الى الفوائد المترتبة عليها بالوقت المتفق عليه.

الجمهــور : وتكمــن احتيــاج هــذه الفئــة فــي المعلومــات التــي تخــص األطــراف جميعهــا، اضــافة  -6

لمعلومــات خاصــة أخــرى اضــافية يكــون مــن الصــعب توافرهــا فــي القــوائم الماليــة ذات الغــرض العــام 

 ايضاحاتها.والمفصح عنها في 

الحكومة والجهات التي تنظم عمل المنشأة : وتتمثـل احتياجـات هـذه الفئـة فـي مـا تتطلبـه مـن  -7

االجتماعيـة  كالمســاهمة  ابيانـات دقيقـة ودوريــة لمتابعـة نشــاط المنظمـات ومــدى التزامهـا بمســؤولياته

اضـافة الـى ، (491، ص8002في خطط التنمية واستيعاب قدر مـن العمالـة )الخطيـب، والرفـاعي، 

بيـــان التـــزام هـــذه المنشـــأة  بـــالقوانين ذات العالقـــة فـــي عملهـــا كقـــانون الشـــركات والضـــرائب ومـــدى 

 مساهمتها في دعم اإلقتصاد الوطني .

و تبلــورت أهــداف مهنــة التــدقيق فــي الفتــرة التــي اعقبــت الثــورة الصــناعية والتكنولوجيــة التــي       

تغييـر أنشـطتها البسـيطة التقليديـة الـى أنشـطة متنوعـة حركت مجتمعات األعمال الشركات ودفعتها ل

جديدة، وتغير أشـكال ملكيتهـا وانفصـالها عـن إداراتهـا. كمـا أصـبح هـدف التـدقيق هـو مـا يظهـر مـن 

نتائجـــه حيـــال المنشـــأة المـــدقق عليهـــا ولـــيس اكتشـــاف الغـــط واالحتيـــال بشـــكل خـــاص )الخطيـــب، 

 (.92، ص 4992والرفاعي،
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مهنة التدقيق أهميتها من خالل النظر الى التطور الكبير الحاصل فـي بيئـة و يالحظ المتتبع ل     

األعمــال واإلنفتــاح االقتصــادي علــى المســتوى الــدولي، ودخــول العولمــة كمفهــوم عــالمي والــذي أثــر 

علــى مهنــة التــدقيق ممــا أصــبح يتطلــب مــن المــدقق تقــديم خــدمات وأهــداف عصــرية تــتالئم مــع بيئــة 

فة الــى الهــدف التقليــدي والمتمثــل فــي اكتشــاف األخطــاء والغــط وغيرهــا مــن األعمــال المتغــايرة اضــا

، 2117( و )نــور، 02،ص 2116األهـداف التقليديـة ومــن جملـة هــذه األهـداف مـا يلــي )المطارنـة،

 (:20-21، ص2112( و)الرماحي،234ص

والتأكـد عملية التحقق مـن عدالـة البيانـات المحاسـبية المثبتـة فـي الـدفاتر ودقتهـا ومصـداقيتها،  -0

 من درجة اعتمادية المنشأة عليها.

ـــل فـــرص  -2 ـــدفاتر والســـجالت المحاســـبية، وتقلي ـــة اكتشـــاف األخطـــاء والغـــط مـــن واقـــع ال محاول

 ارتكابها من خالل وضع اجراءات وضوابط خاصة للحيال دون ذلك.

السعي في التأكـد مـن صـحة وسـالمة سـير األمـور الماليـة فـي المنشـأة واختبـار دقـة العمليـات  -3

بيانــات الماليــة الــواردة فــي الســجالت مــع إبــداء الــرأي المحايــد حــول مطابقتهــا للقواعــد واالجــراءات وال

 واألنظمة والتعليمات المعمول بها في المنشأة.

تاحة إتخاذ القرارات الرشيدة والمناسبة حيال إستثماراتهم. -4  طمأنة مستخدمي القوائم المالية وا 

 (Arens, et al. 2012) :و من الممكن تلخيص األهداف العامة للتدقيق في نقطتين أساسيتين 

الحصول على تأكيد معقول أن التقارير المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية سواء كانت  -0

ناشئة عن إحتيال أو خطأ ما ُيمكن المدقق من إبداء الرأي إن كانت التقارير المالية ُمعدة من 

 يع النواحي الجوهرية وفقا إلطار اإلعداد المطبق.جم
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أن يقــدم المــدقق تقريــرا مكتوبــا وفقــا لمــا تــنص عليــه معــايير التــدقيق يتضــمن رأيــه الفنــي حــول  -2

 عدالة البيانات المالية ككل.

و ُتصــــنف أهــــداف التــــدقيق أيضــــا حســــب مســــتويات كــــل مــــن العمليــــات و األرصــــدة و العــــرض و 

 (Arens, et al. 2012) :اإلفصاح كما يلي

و :    Transaction Related Audit Objectives أهـداف تتعلـق بمسـتوى العمليـات -0

هــــي التحقــــق أن العمليــــات الماليــــة حــــدثت فعــــاًل و تخــــص المنشــــأة و تــــم توثيقهــــا كاملــــة و 

تسجيلها بالقيم الصحيحة بدقة و تم ترحيلها و تصنيفها بالشكل السليم و بالتوقيت الصحيح 

 عمليات المنشأة خالل فترة زمنية معينة. و تعكس نتائج

 : Balance Related Audit Objectives أهداف تتعلق بمستوى األرصدة -2

التحقــق مــن الوجــود أي أن األرصــدة الماليــة هــي لعناصــر ذات وجــود  مــن هــذه األهــدافو 

التحقق  فعلي سواء كان لهذه األرصدة طبيعة ملموسة أو غير ملموسة و تخص المنشأة  و

اإلكتمال أي أن جميع األرصدة تم تضمينها بالقوائم المالية بالكامل و بقيمها الصحيحه  من

والتحقـــق مـــن الدقـــة و التصـــنيف و االرتبـــاط بـــين التفصـــيالت و التحقـــق أيضـــا أنهـــا تعكـــس 

 رصيد الحسابات في تاريخ معين أي التحقق من وجود الفاصل الزمني.

 Presentation & Disclosure Relatedأهداف تتعلق بمسـتوى العـرو و اإلفصـاح -3

Audit Objectives  : 

بأن عرض القوائم المالية هو عرضا عادال صادقا ألثار المعـامالت و األحـدا  و هي التحقق  

الماليــة مملوكــة للمنشــأه و أن جميــع  بــالقوائمو أن جميــع األصــول الظــاهرة و الظــروف األخــرى 
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اإللتزامــات هــي حقــوق أو ديــون علــى المنشــأة و أن جميــع عناصــر القــوائم الماليــة تــم قياســها و 

وفقا لمتطلبات العرض و المقارنة عرضها و تصنيفها كاملة بدقة و بشكل صحيح و قابل للفهم 

 و اإلفصاح.

  تطور مهنة التدقيق في األردن( نشأة و 2-3)

م وذلــك عنــد تأســيس جــورج خضــر 0244األردن عــام  كــان أول ظهــور لمكاتــب التــدقيق فــي      

لمكتبه والذي قد اشتملت أعماله على الخدمات المحاسبية والتدقيق علـى الشـركات فـي ذلـك الوقـت، 

وقد تطور هذا المكتب تـدريجيًا ليصـبح فيمـا بعـد شـركة تـدقيق تحـت مسـمى خضـر ورمضـان، ومـن 

خالل افتتاح مكاتب اخرى ساهمت في تحسـين هنا تطورت المهنة فيما بعد في السوق األردنية من 

م 0248عمل التدقيق في األردن كشركة سابا وشركاه، والتي قد انتقلت مـن القـدس الـى عمـان عـام 

 (.2117وذلك بعد األحدا  السياسية التي المت في الضفة الغربية )ابوعياط، 

اتـب الفرعيـة لشـركات اجنبيــة وبعـد ذلـك الوقـت تـم افتتـاح بعـض مكاتـب التـدقيق المحليـة والمك      

( فـي بدايـة Whimney, Murrey &  Co( وشـركة )Russel & Coمثـل شـركة رسـل وشـركاه )

ــا كانــت نشــأة ســوق مهنــة التــدقيق فــي األردن 2113خمســينيات القــرن المنصــرم )أحمــد،  (. مــن هن

 الراهن. والتي بدأت بحجم صغير من المكاتب العاملة حتى وصلت الى صورتها الحالية في وقتنا

و عنــد النظــر الــى واقــع مهنــة التــدقيق المحاســبي فــي األردن فــال  بــد مــن الرجــوع الــى جمعيــة       

المحاســبيين القــانونيين األردنيــين وذلــك للتوصــل الــى بعــض المعلومــات الخاصــة فــي هــذه المهنــة، 

( مكتـب، اضـافة الـى  282وعليه فقد بينت األرقـام الـورادة فـي سـجالت الجمعيـة عمـل مـا يقـارب ) 

( 383عـدد المــدققين المرخصــين والعــاملين حاليـًا والــذين يمتلكــون عضــوية فـي الجمعيــة مــا يقــارب )
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عضــو، حيــ  أن هــؤالء المــدققين يحملــون شــهادات علميــة ُعليــا )بكــالوريوس، ماجســتير، دكتــوراة(، 

( ودورات تدريبيـــة مختلفــة )موقـــع جمعيـــة CPA( ،)JCPAاضــافة الـــى حملهــم للشـــهادات المهنيــة )

 (.http://jacpa.org.jo،2106سبين القانونيين األردنيين على شبكة اإلنترنت : )المحا

وكــان للتطــور المشــهود فــي المجــاالت كافــة داعمــًا أساســيًا فــي تطــور مهنــة التــدقيق فــي العــالم      

التـدقيق مـن القطاعـات التـي رافقـت بشكل عام في الدول وفي األردن بشكل خاص، حي  تعد مهنة 

جميع األعمال والشركات، وعند النظر لتطور هذه المهنة ف نها قد مرت تشريعيًا بمراحل عديـدة منـذ 

م، ولكنهـا لـم تكـن مبلـورة بشـكل واضـح الـى عنـد صـدور قـانون 0220قيام إمارة شـرقي األردن عـام 

م، حيـ  حــدد هـذا القــانون المرجعيــة 0260( لســنة 01مزاولـة مهنــة تـدقيق الحســابات األردنـي رقــم )

القانونيـــة لمهنـــة التـــدقيق. كمـــا وقـــد حـــددت بنـــوده فـــي كـــل مـــن واجبـــات المـــدققين ومهـــامهم ونطـــاق 

عملهم، وعليه فقد تناول المشرع األردني مهنة تدقيق الحسابات في العديـد مـن القـوانين ذات الصـلة 

عديالتــه والــذي بــين وحــدد العالقــة بــين م وت0264( والصــادر ســنة 02ومنهــا قــانون الشــركات رقــم )

مــــدقق الحســــابات واالطــــراف ذات العالقــــة المعنيــــة، اضــــافة الــــى تشــــريع عمليــــة التــــدقيق والزاميتهــــا 

 (.http://jacpa.org.jo،2106للشركات المساهمة في األردن )

هاراهــا ال ســـيما فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي، وضـــرورة ونظــرًا لتطــور الحيــاة االقتصــادية وازد    

م، 0285( لســنة 32وجــود قــانون خــاص لمهنــة التــدقيق صــدر قــانون مهنــة تــدقيق الحســابات رقــم )

والذي أوجد من خالله انشاء جمعية خاصة تحت مسمى جمعية المحاسبيين القـانونيين فـي األردن، 

(. وفـي السـياق ذاتـه 2117من جديد )أبو عيـاط،  حي  سعى هذا القانون الى تنظيم مهنة التدقيق

فــال بــد لنــا مــن اســتعراض القــوانين والتشــريعات التــي تــنظم عمــل مهنــة التــدقيق والمكاتــب والشــركات 

 الخاصة في هذا المجال في األردن كالتالي :

http://jacpa.org.jo،2016/
http://jacpa.org.jo،2016/
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 م.0227( لسنة 22قانون الشركات األردني رقم ) -0

 م.2112( لسنة 76ية رقم )قانون األوراق المالية وبورصة األوراق المال -2

 م.2113( لسنة 73قانون تنظيم مهنة المحاسبين القانونيين األردنيين رقم ) -3

 م.2116( لسنة 7نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية األردني رقم ) -4

مـــن هنـــا وعنـــد النظـــر لواقـــع مهنـــة التـــدقيق فـــي األردن فقـــد كانـــت هنالـــك العديـــد مـــن العوامـــل التـــي 

 ( وهي :023، ص 2111ور والنمو لهذه المهنة )عبداهلل، ساعدت على التط

 توسع المشروعات االقتصادية األردنية وزيادة حجمها. -0

 ظهور شركات األموال )المساهمة( والتي أدت بدورها بضرورة فصل الملكية عن اإلدارة. -2

صــدار بعــض القــوانين الخاصــة كقــانون الشــركات وتعديالتــه وقــوانين  -3 ســن بعــض التشــريعات وا 

 الضريبة.

م والـذي تـرجم الـى 0221الدعوة الى تبني معـايير المحاسـبة والتـدقيق الدوليـة اعتبـارًا مـن عـام  -4

عضــوية جمعيـــة المحاســبيين القـــانونيين األردنيـــين حيــ  تـــم اعتمــاد هـــذه المعـــايير فــي الجلســـة رقـــم 

 م.02/3/0282( في تاريخ 54)

يـ  تضـمنت هـذه العضـوية االتفاقيـة دخول األردن كعضو في منظمة التجارة العالمية الحـرة ح -5

 ( والتي حفزت التنافسية في قطاع الخدمات المحاسبي.GATTSالعامة لتجارة الخدمات )
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 سوق مهنة التدقيق و العوامل المحددة لهذا التركزتركز ( 2-4)

 (  مفهوم تركز السوق2-4-1)

عـــدد محـــدود مـــن الشـــركات العاملـــة ضـــمن ســـوق معـــين علـــى  ةيقصـــد بتركـــز الســـوق ســـيطر        

 ( http://www.investopedia.com) جمالي إنتاج أو مبيعات هذا السوقالحصة األكبر من إ

تم فــي معظــم تــ التــيعمليــة التكتــل فــي القــوى االقتصــادية " ويمكــن تعريــف مفهــوم التركــز علــى أنــه 

 2112Moeller and) " القطاعـات االقتصـادية وخاصـة فـي القطـاع الصـناعي والسـباب متنوعـة

Hoellbacher ,)  ،علــى انــه ذلــك العامــل المهــم فــي توســيع الحصــة الســوقية فــي أيضــًا  و ُعــرف

القطاعـــات التـــي تعتمـــد علـــى اإلنتاجيـــة ســـواء مـــن خـــالل تقـــديم الســـلع أو الخـــدمات و يعكـــس هـــذا 

التقنيات الحديثة و المتقدمة لزيادة الكفـاءة و إضـافة ميـزة تنافسـية مـن  المؤسسات المفهوم استخدام 

، و يشير هـذا المفهـوم أيضـا ( Ginevicius and Cirba, 2009) شأنها زيادة حصتها السوقية .

 Ginevicius)في نطاقه الضيق الى زيادة حصة بعض الشركات من السوق دون شركات أخرى 

and Cirba, 2009.) 

 من في العديد من القطاعات االقتصادية  موضوع التركز من جوانب مختلفة  تم تناول وقد  

ان تركز  (Porter,2008) بين وقد ، النتائج التي تترتب على ذلك التركز و محددات دراسة خالل

  السوق يمكن ان يفسر كمنفعة تنافسية استراتيجية للمنشات.

ويعــد ســوق مهنــة تــدقيق الحســابات مــن األســواق العاملــة فــي البيئــة االقتصــادية والتــي ينظــر اليــه    

كقطــاع متكامــل يمكــن احتســاب نســب التركــز الخاصــة بــه، حيــ  اشــار بعــض البــاحثين الــى مفهــوم 

التركــز فــي مكاتــب التــدقيق علــى أنــه اســتحواذ المكاتــب االكبــرى علــى الســوق واحتكــار العمــل فيــه، 

http://www.investopedia.com/
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تمتلك هذه المكاتـب المعرفـة والخبـرة فـي القطاعـات المـدقق عليهـا وعليـه ف نهـا ستحصـل علـى حي  

 .(Lenz, et al. 2006) ,  (Stefani, 2006)حصة سوقية أكبر من غيرها 

ق تركـز السـو  مقبولـة عالميـا لقيـاس درجـة معينـة ال يوجـد طريقـةوإلحتساب درجـة التركـز ف نـه       

النمـاذج المسـتخدمة لقيـاس  هنـاك العديـد مـن إال أن (Francis et al, 2012) فـي قطـاع التـدقيق

-    HHIمؤشــر و التــي تعتمــد علــى الحصــة الســوقية للشــركات المســيطرة مثــلدرجــة تركــز الســوق 

 Herfindahl–Hirschman indices الحصـــة الســـوقية ، MS و نســـبة التركـــز ،  four-firm 

concentration ratio   .(http://www.investopedia.com) . 

إال  قطـاع الخـدمات ان مهنة التدقيق تصـنف مـن النشـاطات الخدميـة اي ضـمن و بالرغم من      

و أن الشـــركات  القطاعـــات االخـــرى بقيـــة االنشـــطة فـــي ال يختلـــف عـــن التـــدقيق نشـــاط نجـــد ان اننـــا

ر على سوق المهنة عالميا من خـالل حصـولها ألكبـر نسـبة إيـرادات فـي السـوق األربع الكبار تسيط

و من خالل المسـتوى العـالي و المميـز لكفـاءة العـاملين فيهـا ممـا يجعـل مـن الصـعب علـى شـركات 

Porter  (2115 ) ممـا يأكـد رأي، (Francis et al, 2012)  التـدقيق األخـرى منافسـتها بسـهولة

 التدقيق األخرى العمل على رفع كفاءة عملها للقدرة على المنافسة.أعاله أن على مكاتب 

 تركز سوق مهنة التدقيق في العالم (  2-4-2)

ســنة األخيــرة نحــو التركــز ، و زاد أثــره جــراء  25يتجــه ســوق مهنــة التــدقيق فــي العــالم خــالل الـــ    

حتـى أصـبح هنـاك أربـع  Arthur Andersonاندماج بعض الشركات و خروج شركات أخرى مثل 

شركات تدقيق كبرى تسيطر على الحصة األكبر من شركات المساهمة العامة فـي العـالم و يوضـح 

( التحوالت التي حـدثت بـين شـركات التـدقيق الكبـرى لتـنخفض مـن الثمانيـة الكبـار 0-2الشكل رقم )

 .(Velte, 2012) ،(Wikipedia, audit firms, 2016) إلى األربع الكبار.

http://www.investopedia.com/
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 (-21شكل رقم )ال

 يوضح إندماجات شركات التدقيق الكبرى            

 
وأولت الكثير من الحكومات في العالم إهتمامها بهذه الظاهرة و أبدت قلقها حول توجه سوق     

مهنة التدقيق بالعالم و خصوصا بعد األزمة المالية إلى ظاهرة التركز ، فأصدرت لجنة الشؤون 

عدة ، تناول  2101اإلقتصادية التابعة لمجلس اللوردات البريطاني تقريرا بهذا الخصوص في عام 

محاور منها أثر هذا التركز على المنافسة و مدى مالءمة التشريعات و المعايير التقليدية 

لمستجدات السوق ، كما تناولت دور الشركات األربع الكبار على عملية التدقيق على البنوك قبل 

لمنافسة و خالل فترة األزمة المالية ، و جاءت توصيات هذا التقرير لمكتب شؤون التجارة و هيئة ا

البريطانية بضرورة البح  حول هذه الظاهرة و من ثم تحليل أثارها السلبية و اإليجابية على 

المهنة، و حثت ب تخاذ التدابير الالزمة و مراجعة التشريعات الخاصة لتأكيد تطبيق مبدأ التحفظ 

دعما لإلستقرار  كأساس لعملية التدقيق من أجل تعزيز المحتوى اإلعالمي للتقارير المالية للبنوك

 .(House of Lords, 2011)المالي و اإلستمرارية.

و في العام نفسه أصدر اإلتحاد األوروبي تقريره ) دروس من األزمة اإلقتصادية ( و الذي       

أشار فيه أيضا لظاهرة التركز و دعا الحكومات األوروبية لتقديم إقتراحات لتنمية الشركات المحلية 

 (.Green Paper, 2010دقيق و مراجعة القوانين ذات العالقة.)في سوق مهنة الت
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على سوق مهنة التدقيق في  Big4هيمنة الشركات األربع الكبار  (Oxera, 2007)و أثبت تقرير 

إلى إرتباط هذه الهيمنة بالمزايا التي توفرها  ة و الواليات المتحدة ، و مع أنه أشارالدول األوروبي

لجودة لعملية التدقيق و من ثم الحرص المتوقع منها على تحقيق متطلبات اهذه الشركات من زاوية 

المدرجة في أسواق المال إال  ثار اإليجابية التي ستنعكس على األسعار السوقية ألسهم الشركاتاآل

الضوء على خطورة مستقبل هيكلة السوق في حال خروج أحد هذه الشركات الكبار  أنه أيضا  سلط

أيضا أن من أسباب هذا التركز إرتفاع  التقرير و أشار إلى ثالثه أو أقل ،و انخفاض عددها 

محددات دخول السوق لشركات التدقيق المتوسطة الحجم بسبب إرتفاع كلف رأس المال و عدم 

أن هذا التركز قد أدى الى تضييق نطاق إختيار  التقرير قدرتها على التوسع عالميا ، كما أشار

لجان التدقيق لقلة البدائل، كما أدى هذا التركز الرتفاع كلفة و أتعاب المدقق الخارجي أمام 

 التدقيق.

و تركز األسواق ظاهرة مبنية على اسباب و عوامل و ليست حدثا عشوائيا و قد يكون لها      

درجة نمو السوق و إستجابة جميع األطراف ذات  آثار سلبية و إيجيابية تبعا لنوعية السوق ،

 العالقة في السوق.

و بناءا على ما تقدم ترى الباحثة أن من أهم عوامل زيادة التركز في سوق مهنة التدقيق هو       

سلوك العميل و تفضيله للتعامل مع مكتب تدقيق بعينه بسبب مواصفات قد تكون ذات عالقة 

 التدقيق.بالعميل نفسه و / أو مكتب 
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 العوامل المؤثرة في تركز سوق مهنة التدقيق   ( 2-4-3)

 مواصفات مكتب التدقيق أوال   العوامل المتعلقة ب

 ، هنالــك العديــد مــن المواصــفات الخاصــة فــي مكاتــب التــدقيق ســواء الدوليــة منهــا أو المحليــة     

واالجــراءات الخاصــة بهــا . حيــ  أنــه كلمــا امتــاز  عمليــة التــدقيقوالتــي تــؤثر بشــكل ملحــوظ علــى 

عــزز مــن قدرتــه التنافســية فــي بيئــة  و أدائــه مواصــفات جيــدة انعكــس ذلــك علــى  مكتــب التــدقيق فــي

ـــــــــــي ت ـــــــــــي التنافســـــــــــية الشـــــــــــديدة تاألعمـــــــــــال والت ـــــــــــدقيق خاصـــــــــــة  صـــــــــــف ف ـــــــــــي مجـــــــــــال الت  .و ف

أثرهـا علـى وخبرتـه وسـمعته و وعليه فأننا في هذا الجانب سنتناول كل من حجـم مكتـب التـدقيق      

 .مما يساهم في سيطرة المكاتب على سوق التدقيق وتركز هذه المهنة  جودة التقارير المالية

   حجم مكتب التدقيق -0

يعد حجم مكتب التدقيق من األمور المهمة في سوق مهنة التدقيق حي  يلعب حجم       

جغرفيا دورا مهم في قدرته على المنافسة بشكل أفضل في سوق  وانتشاره أفراده المكتب وعدد 

على  احجم مكتب التدقيق يجعل منه قادر  كما وان ق الجودة المطلوبة . يمهنة التدقيق وتحق

سيما المكاتب الدولية منها  مواجهة الضغوطات الناشئة من الطلب على خدماته , ال

ه يتتب التدقيق اكبر كلما قلت انتهاز المكمن هنا فانه كلما كان حجم  (, 2104وري,كب)ال

اشارت بعض الدراسات الى ان حجم و  ( 2118جودة التدقيق فيه )عيسى ,وارتفعت مستوى 

مكتب التدقيق يعد مؤشرا يمكن استخدامه في قياس جودة التدقيق والتقارير الصادرة من خالله 

 (.2104)المطارنة,

امال من عوامل التركز الخاصة عأن يكون حي  أن حجم مكتب التدقيق يمكن له و       

التدقيق حي  أن مكاتب التدقيق الكبرى تتمتع في صفات تميزها عن باقي  بسوق مهنة
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و القدرة  على تلبية إحتياجات   من حي  التخصص في عملية التدقيق المكاتب االخرى

كاتب ر مهما في عملية الماذ يعد التخصص امالعميل معما كانت معقدة أو متخصصة 

 .(Beasley and petroni,2001)هذا المجال  في العاملة

كما أن  حجم مكتب التدقيق في العادة يساهم في توفير تنوع في الخدمات المقدمة      

أن المكاتب الكبرى تقدم خدمات  في حين ،( 2102وطه , ابو زرللعمالء بشكل أفضل )

( مما 2118 فعامي،التويجري والناتها المقدمة )وتعمل بايجاب على خدما ،تدقيق أكبر 

سيؤثر حتما في القرارات المتخذة من قبل ادارات الشركات المدقق عليها في عملية تعيين 

كتب وهذه من الم مكتب التدقيق الذي سيقوم بالتدقيق عليها ومدة العقد الذي سيحرره كل

 ( .2100( و )سرطاوي ,2113)صيام , الشركة 

( تقدم خدمات Big 4افترضت العديد من الدراسات أن مكاتب التدقيق األربعة الكبرى ) و قد     

تدقيق ذات مستوى أعلى من الجودة مقارنة مع المكاتب األخرى العاملة في سوق التدقيق، حي  

أن المكاتب األربعة الكبرى تسعى دائمًا للحفاظ على سمعتها في السوق وحمايتها، من هنا فقد 

ودعمت نتائج هذه الدراسات أن هذه المكاتب تكون لها قدرة أكبر على اكتشاف ممارسات أيدت 

ادارة األرباح وتمهيد الدخل غير المسموح به والطرق غير المشروعة من أي مكاتب أخرى عاملة 

 ,.Bockwoldt, 2010: Krishnan and Zhang, 2013 : Kraub et alفي هذا القطاع )

2015).  

بت العديد من الدراسات األخرى في إفتراضها الى أن الشركات الخاضعة لعمليات في حين ذه   

( Big 4التدقيق والتي تحظى بسمعة وشهرة جيدة في قطاعاتها يفضلون مكاتب التدقيق الكبرى )

 .تسيطر على سوق التدقيقذات الحجم و االنتشار العالمي والتي 
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 سمعة مكتب التدقيق . -2

اتب التدقيق من العوامل الفاعلة لتركز مهنة التدقيق في شركات ومكاتب تعتبر سمعة مك     

معينة دون أخرى، وصفة هامة ال بد من النظر اليها بشكل جدي من قبل الشركات المختلفة عند 

اختيارها لمكتب التدقيق الذي سيقوم بالتدقيق عليها، حي  تناولت العديد من الدراسات في اآلونة 

 بشكل خاص رة وسمعة مكاتب التدقيق وأثرها في جودة مهنة التدقيق العالمية األخيرة موضوع شه

. حي  اثبتت بعض من هذه الدراسات الى وجود أثر ايجابي  و بالتالي جودة تقاريرها المالية

لسمعة مكتب التدقيق وتوجه نظر الشركات المدقق عليها إلختيار المكاتب التي تتحلى بسمعة 

 (Francis and Ke, 2006؛ )(Krishnan et al., 2005مهنية سوقية جيدة دون أخرى )

الجيدة والمشهورة عالميًا على أنها الخيار  في حين ينظر الى مكاتب التدقيق ذات السمعة     

األمثل للشركات التي تبح  عن تدقيق أفضل لنتائج أعمالها ولما تقوم به من خدمات، وذلك 

 Choiللنظر الى نتائج أعمالها و إبداء الرأي الفني الصحيح بناءًا على تقاريرها المالية السنوية )

et al., 2010)دقيق ونتائجها في عمليات اتخاذ القرارات في الشركات ـ حي  يستفاد من تقارير الت

 مما سينعكس باإليجاب على أعمالها المستقبلية.

وبشكل عام ف نه من المهم أن تقوم الشركات بمختلف أنواعها بدراسة مكاتب التدقيق المتاحة      

ا من سوق لها في السوق والنظر الى وظائفها وسمعتها والمستوى التي تتمتع به ومدى حصته

(  لما لهذه الخطوة Chen et al,. 2012التدقيق والنظر الى الشركات األخرى المتعاملة معها )

ظر الى سمعة مكتب من أهمية بالغة عند اختيار مكتب التدقيق الذي ستقوم ب عتماده ، و الن

مكاتب  من قبل الشركات الكبرى والتي تطلب خدمة التدقيق ذات الجودة العالية تساعد التدقيق

التدقيق الى السعي وراء تحسين خدماتها والتركيز على زيادة ونمو سمعتها وشهرتها في األسواق 
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مما يؤدي الى اإلحتفاظ بالعمالء الحاليين اضافة الى جذب العمالء الجدد من الشركات ومنظمات 

إلهتمام في األعمال، وضمان ربحيتها وأتعابها نظير هذه الخدمات التي تقدمها لهم، وأن عدم ا

سمعة المكتب قد يؤدي الى فشل استحواذه على حصة سوقية و ربما قد يؤدي الى فشل التدقيق 

والقصور في الخدمات اضافة الى خسارة هؤالء العمالء في حال عدم تجديد عقد التدقيق 

(Francis et al.,2015 .) 

لموسة والتي تتأثر في عوامل وعليه ف ن خدمات التدقيق تمتاز بالعديد من الخصائص غير الم    

عديدة منها سمعة مكتب التدقيق وشهرته والتي تعتبر من أهم العوامل التي ترتبط في جودة التدقيق 

(. كما وأن السمعة الجيدة تؤثر تأثير مباشر 21، ص2661ومدى الطلب عليه )دعبول وأيوب، 

 (. 2622في الطلب على مكتب تدقيق دون آخر )القيق، 

األمر يساهم بديهيًا في تركز مهنة التدقيق لشركات معينة في السوق العاملة به، حي   وهذا     

( الى وجود ثالثة عوامل رئيسية في تفضيل الشركات 2661أشار كل من التويجري والنافعابي )

 لمكاتب التدقيق التي تم اختيارها للقيام بمهمة التدقيق عليها وهي :

 التعامل المسبق مع المكتب . -2

 لسمعة والشهرة لمكتب التدقيق.ا -2

 أتعاب التدقيق المتفق عليها. -1

وتأكيدًا على ما تقدم ف نه هنالك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع سمعة مكاتب       

التدقيق وأثرها في مهنة تدقيق الحسابات والتقارير الصادرة عنها اضافة الى جودتها حي  أشار كل 

( في دراستهم التي تناولت الموضوع ذاته بأن لسمعة 2622)  Siknner and Srinivasanمن 

مكتب التدقيق أثر كبير في عملية التدقيق على الشركات المختلفة، وأن سمعتها أيضًا تعد عاماًل 

من العوامل التي تساعد في جذب العمالء واالحتفاظ بهم ضمن هذه المهنة  وأن وجود عالقة على 
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ى البعيد من بين كل من مكتب التدقيق والشركة المدقق عليها تساهم في جودة التقارير المالية المد

( و من وجهة Francis et al., 2015وأن العالقة قصيرة األجل قد تؤثر في جودة هذه التقارير )

ة نظر اإلدارات ف ن العمل مع مكتب تدقيق ذو سمعة جيده يضفي على قوائمها المالية سمعة جيد

 . (Barton, 2005بالتبعية و تكون تقارير الشركات أكثر قبوال من قبل المستثمرين )

وعليه ف ن سمعة مكاتب التدقيق تعتمد عادة على العديد من المقومات لبناءها مثل السلوك     

األخالقي للمدقق الذي يقوم في هذه العملية، اضافة الى استجابة المكتب لرغبات العمالء من 

ت وما يقوم به تجاه تطوير خبرات كادره، ولعل هذه المقومات تلعب دورًا ايجابيًا في بناء الشركا

 (.Le Fond, et al., 2008سمعة وشهرة مكاتب التدقيق  )

ومن هذا المنطلق يوجد عدة متغيرات رئيسية تؤثر في سمعة مكاتب التدقيق والتي يمكن     

 حصرها باآلتي:

مكتب التدقيق، فكلما استخدم المكتب تكنولوجيا معلومات حديثة التقنيات المستخدمة في  -2

 (.2622وبرامج حاسوبية عالية األداء كلما تأثرت سمعته في سوق التدقيق )نجم،

(، والجزاءات التأديبية 2627الدعاوي المرفوعة والقضايا المقامة ضد مكتب التدقيق )البكوري، -2

 (.11، ص2669ية المختلفة )ابراهيم، المنفذة في حقه من الجهات الرسمية والرقاب

التخصص بالخدمة المقدمة للعمالء من الشركات، حي  تقوم مكاتب التدقيق ذات التركز  -1

العالي والمسيطرة على األسواق في تقديم خدمة التدقيق ضمن اختصاصات معينة ومحددة مما 

البنوك والقطاع الصناعي  يكسبها المعرفة وااللمام الكبيريين في القطاعات المتخصصة بها كقطاع

وغيرها من القطاعاتـ حي  تنبع هذه المعرفة عندما يقوم المكتب بانشاء قاعدة بيانات خاصة في 

تدقيق قطاع معين ويقوم بهيكلة البيانات وتنظيمها وتحليلها واسترجاعها وقت الحاجة اليها، او عند 

 (.2661استالم التدقيق على شركات مشابهة )أبو عيسى، 
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و ســمعة مكتــب التــدقيق مــا هــي اال انعكــاس لصــورة هــذا المكتــب مــن وجهــة نظــر العمــالء و         

السوق و هذه السمعة تكتسب و تتراكم خالل الزمن من التميز باالعمال بشكل حرفي و الجودة في 

أن الجـودة  Gregory and Jeanes (2013)و يأكـد  (Aronmwan,2013)الخـدمات المقدمـة 

 رئيس لسمعة مكتب التدقيق ، و قد صنفت العديد من الدراسات مكاتب التـدقيق الـىهي المقياس ال

 ن سمعة و صـنف بـاحثون أخـر المكاتـبصنفين مكاتب ذات سمعة )شهرة ( جيدة ، و مكاتب بدو 

  حسـب التصـنيفات العالميـة كـاألربع الكبـار و الثمـاني و غيرهـا مـن تصـنيفات و اكتسـبت المكاتـب

ــــــــار الحصــــــــة ــــــــع الكب ــــــــدقيق حــــــــول العــــــــالم  األرب ــــــــب الت ــــــــين مكات ــــــــ  الســــــــمعة ب ــــــــر مــــــــن حي األكب

(Aronmwan,2013)  ،  بينـــتو فـــي هـــذا الخصـــوص DeAngelo (1981)   أن المكاتـــب

الكبار تحرص جيدا على الحفاظ على جودة أعمالها للمحافظـة علـى سـمعها السـوقية ألنـه و  الثمان

من وجهة نظرها ستخسر هذه المكاتب خسارة هائلة في حين حـدو  أي خطـأ قـد يشـكك فـي سـمعة 

 .جودة أعمالها 

 خبرة مكتب التدقيق -3 

مهنة تدقيق الحسابات، حي  تعد خبرة مكتب التدقيق من المواصفات المهمة في قطاع          

تلعب الخبرة في هذه المكاتب دورًا مهمًا في جودة أعماله المتضمنة العمليات واإلجراءات المتبعة 

من خالله. كما وأن امتثال هذه المكاتب لمتطلبات معايير التدقيق الدولية تعد عاماًل اساسيًا في 

القصور في خبرة مكتب التدقيق قد يؤدي ، وعليه ف ن (US. GAO, 2004تكوين خبرة مميزة له )

الى فشل عملية التدقيق و بالتالي عزوف الشركات عن اختيار المكاتب ذات الخبرة المنخفضة 

(؛ ولهذا السبب Hamilton, 2011والتي ال تمتثل لمعايير التدقيق الدولية المقبولة قبواًل عامًا )

إختيار شركات التدقيق ذات الخبرة المتميزة  ف ن الشركات والمنظمات المتميزة تسعى دائمًا الى
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 ,Turnerللنظر الى نتائج أعمالها والمتمثلة في قوائمها المالية إلبداء الرأي المهني المالئم )

2002.) 

من هنا ف ن الشركات ومنظمات األعمال تقوم ب ختيار مكاتب التدقيق المتطورة والتي تتمتع      

وعليه ف ن  ،(Tate and Feng, 2013يام بأعمال التدقيق عليها )بالخبرة والتخصصية بالعمل للق

مكاتب التدقيق تسعى نحو تمكين خبراتها من خالل ما تقوم به من استقطاب للمدققين العاملين 

ضمن كوادرها والتي تشترط في أن تتوافر بهم خبرات وكفاءات محددة، وذلك للوصول الى غاياتها 

تسم بالجودة العالية مما يتيح لها السيطرة على حصة كبيرة من في تقديم خدمات تدقيق مالي ت

األسواق العاملة فيها، وألن المدقق مسؤول عن اعداد تقارير التدقيق ف نه يمثل محورًا مهم في 

عملية التدقيق ضمن الفريق التابع للشركة وذلك لصعوبة وتعقيد االجراءات الخاصة بهذه المهنة 

 (.Randal, 2015ومتطلباتها )

إن توفر الخبرة والتأهيل العلمي والكفاءة العملية لدى المدققين العاملين في مكاتب التدقيق يعد     

أمرًا ضروريًا لضمان جودة األداء المهني في تنفيذ أعمال التدقيق، وأن أي تقصير في هذه 

شكل عام، األعمال ينعكس سلبًا على سمعة المكتب والذي تعكس بطبيعتها خبرته في األسواق ب

وبالتالي ف ن مكاتب التدقيق تقوم بوضع إجراءات خاصة في عملية التعيين لكوادرها من ناحية 

( و 46، ص2664تحديد مؤهالت محددة لكل وظيفة بحسب المستويات اإلدارية فيها )نور،

 (.2627)البكوري،

واستمراريتها وتركزها  وألن الخبرة التي تمتلكها مكاتب التدقيق هي عنصرًا من عناصر نجاحها     

في السوق ف نه يوجد مجموعة من العوامل التي ترتبط بمكاتب تدقيق الحسابات من ناحية الخبرة 

وأثرها على جودة األداء المهني الخاص بها، حي  يمكن تحديد هذه العوامل كما يراها كل من 

(Randal, 2015)  ،( :2627و )البكوري 
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تدقيق : كما تم ذكره سابقًا ف ن الخبرة تمثل تراكم المعرفة خبرة المدقق العامل في مكتب ال -2

واألداء المميز للمدقق، ومن جانب آخر فهي تتمثل في القدرة على ممارسة مهنة التدقيق على 

 (.11،ص 2664أكمل صورة وبالمستوى المطلوب )نور،

حي  يعد االشراف على أعمال المدققين في مكاتب  اإلشراف والمتابعة ألعمال المدققين : -2

التدقيق عنصرًا مهمًا في بيان مدى خبرتها في هذه المهنة، وتكمن أهمية هذا اإلشراف في تنسيق 

(. كما وأن التوجيه 2665الجهود وتقسيم األعمال وتوزيع المهام بحسب متطلبات العمل )لطفي،

منها في هذه العملية وذلك بهدف الوصول الى تأكيد  واإلشراف والمتابعة ألعمال التدقيق ال بد

معقول بأن كافة أعمال التدقيق تتم بالمستوى المطلوب، مما يعكس خبرة المكتب في أعماله 

 (.2622)القيق،

اإلمتثال لمعايير التدقيق المعتمدة في الدول التي تعمل بها مكاتب التدقيق: وألن عمل مكاتب  -1

االمتثال لما تصدره  يحتم عليهاما المكاتب الكبرى وتفرعها جغرافيًا التدقيق في دول أخرى ال سي

هذه الدول من تعليمات خاصة حول مهنة التدقيق والعمل ضمنها لزيادة خبرتها وسمعتها في هذه 

 Grottkeالشركات التي يتم التدقيق عليها )الدول، وذلك بهدف الوصول ألكبر قدر من العمالء و 

and Lenz , 2016.) 

ولضرورة التخصص في عملية التدقيق وأثره في زيادة التخصص في قطاعات بعينها و ذلك   -7

كفاءة الخدمات المقدمة من قبل المكاتب وتحسين نوعيتها مما يضمن لها االستمرارية والبقاء، ف ن 

بعض من هذه المكاتب ذهبت الى التركيز على تخصص عمالءها والقيام بتصنيفات خاصة لكل 

لقطاعات، حي  تعمل المكاتب على تخصيص كفاءات ومؤهالت تخدم إحتياجات قطاع من ا

العمالء بحسب القطاع بحي  يصبح هذا األمر ميزة تنافسية لها ويصعب على اآلخرين من تطبيق 

( بأن العمالء من 2667) Goff(، في حين يرى Dunn and Mayhew, 2004هذه الميزة )
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مكاتب تدقيق سبق لها أن تعمل في قطاعهم لما يزيد  الشركات تتولد لديهم رغبة في تعيين

 موثوقيتهم في نتائج أعمال التدقيق لهذه المكاتب.

)تدقيق  ومن هذا المنطلق ف ن الباحثين اهتموا بموضوع التخصص في عمل مكاتب التدقيق   

سعت في اآلونة األخيرة، لما له من أهمية بالغة في عملية التدقيق، وعليه فقد  القطاعات( 

األبحا  والدراسات الى معرفة العالقة بين التخصص وجودة خدمات مكاتب التدقيق وخاصة 

من خالل النظر الى االستراتيجيات التي تتبع في مجال التدقيق القائم على  Big 4الكبيرة منها 

التخصص في العالم بشكل عام وفي سياق هذه الدراسات فقد تم تناول هذا الموضوع في األردن 

( والذي أظهرت أثر لتخصص مكاتب التدقيق على 2622كل خاص في دراسة أبو عيسى )بش

  جودة أعمالها.

ونظرًا ألهمية التخصص في عمل مكاتب التدقيق فقد ذهبت العديد من مكاتب التدقيق       

المحلية والمرتبطة في مكاتب عالمية كبيرة والمصنفة بالكبرى في مجال تدقيق الحسابات في تبني 

لتدقيق الحسابات في رؤيتها " أن الشركة تتطلع في  KPMGهذه الخاصية، حي  أوردت شركة 

التخصص بالقطاعات المختلفة، وأن الفهم الشامل للقطاع يحسن من خدمات التدقيق المقدمة له 

(http://www.kpmg.com) . 

ديلويت فقد تناولت هذه الميزة في منشوراتها على  Deloitte and Touchأما شركة       

موقعها الرسمي بأنها تقوم "باإلهتمام في القطاعات وتطوير ما يخصها من أساليب للتدقيق مما 

 //:httpيساعدها في خلق حلول خاصة لكل عميل والذهاب وراء تحقيق القيمة المضافة له" . )

Deloitte.com ). لمكاتب العاملة في السوق األردني لمهنة التدقيق، من كما وتعتبر هذه من ا

تدقيق لدى ( في دراستها التي تتناول موضوع التخصص في ال2622هنا تشير أبو عيسى )

ردن الى أن المكاتب الكبرى والتي يوجد لديها أفرع في األردن بدأت في المكاتب العاملة في األ

http://www.kpmg.com/
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ألردني وهي المكاتب التي لها تركز عالي في تطبيق التدقيق القائم على التخصص في السوق ا

مهنة التدقيق، كما وأشارت أيضًا الى وجود تدقيق متخصص في كل من قطاع البنوك والتأمين 

 الى قطاع الصناعة. اضافةوالخدمات 

  العمالء مواصفات العوامل المتعلقة ب   ثانيا     

كما وأن لمكاتب تدقيق مواصفات عديـدة تـم استعراضـها سـابقًا كحجـم المكتـب والعمليـات الـذي      

ـــك العديـــد مـــن المواصـــفات الخاصـــة للعمـــالء مـــن الشـــركات  ـــه، ف نـــه هنال يقـــوم بهـــا وســـمعته وخبرت

والمنظمــــات ينظــــر اليهــــا وتأخــــذ بالحســــبان عنــــد تحديــــد و إختيــــار المــــدقق ، ولعــــل مــــن أهــــم هــــذه 

ت هي حجم الشركة المدقق عليها، اضافة الى مدى تطبيـق و تفعيـل هـذه الشـركات لنظـام المواصفا

 الحوكمة ، والتي ستقوم الباحثة في استعراضها في هذا الجزء من هذه الدراسة.

 المدقق عليها  شركة العميلحجم -1

ثـل عـادة وينظر الى حجم الشركات عادة على أنـه عنصـر مهـم فـي سـمعتها وقيمتهـا والتـي تتم     

(، 2100في أصولها وقيمتها الدفترية، وما تقـوم بـه مـن أنشـطة صـناعية منهـا أو خدميـة )حمـدان، 

وتكتسب الشركات كبيرة الحجم أهمية أكبر لما لها من آثار على االقتصاديات وعلى مستوى الـدول 

ن (، ويؤثر حجم الشركة أيضًا في ثقة المستثمريRahman and Scapens, 1988بشكل عام )

 (.Herrmann and Inoue, 1996فيها ويعزز من مكانتها في السوق المالي )

وعليه ف ن حجم الشركة وما تقوم به من أنشطة قد تتصف بالتعقيد والمخاطرة  يتم النظر اليها      

عنـــد القيـــام بعمليـــات التـــدقيق عليهـــا وذلـــك عنـــد تحديـــد مـــا ستتقاضـــاه مكاتـــب التـــدقيق نظيـــر خدمـــة 

( عـادة الـى حجـم الشـركة المـدقق عليهـا Big 4حيـ  تنظـر مكاتـب التـدقيق الكبـرى ) التـدقيق عيلـه،

(، إضافة الى ذلك ف ن حجم الشركة الخاضعة لعمليات التدقيق يؤثر تأثيرًا مباشرًا 2105)حجازي، 



- 35  -  

عند االتفاق على التـدقيق عليهـا حيـ  أن هـذه المكاتـب ربمـا تضـع شـروطًا خاصـة لقبـول الشـركات 

 (. Amba and Al Hajeri, 2013بالتدقيق عليها )التي ستقوم 

وفي السياق ذاتـه فـ ن حجـم الشـركة محـل التـدقيق يعتبـر مـن أهـم العوامـل المحـددة فـي اختيـار      

مكتب التدقيق وأتعابه وغيرها من األمـور، حيـ  أثبتـت بعـض الدراسـات بوجـود عالقـة بـين كـل مـن 

 ,.Ettredge et alراءات المطلــوب القيــام بهــا )حجـم الشــركة وأتعــاب التــدقيق والعمليــات واإلجـ

(. كمـــا ويلعـــب حجـــم الشـــركة الخاضـــعة للتـــدقيق دورًا مهمـــًا فـــي عمليـــة التـــدقيق، حيـــ  أن 2014

الشـــركات كبيـــرة الحجـــم تتعـــدد األنشـــطة فيهـــا وتكـــون عملياتهـــا أكثـــر تعقيـــدًا بالمقارنـــة مـــع الشـــركات 

ة فـي الجهـود المبذولـة مـن قبـل مكتـب التـدقيق األخرى ذات الحجم الصـغير، اضـافة الـى وجـود زيـاد

على هذا النوع من الشركات الكبيرة، ويعزى ذلك بتنوع هياكلها التنظيمية وصعوبة تدقيق سجالتها، 

 (.Vu, 2012: Xu et al., 2013اضافة الى تعدد فروعها وانتشارها جغرافيًا في مواقع مختلفة )

ـــ      ـــك األمـــور التـــي تعـــزى ال ـــر واضـــافة الـــى تل ى حجـــم الشـــركة فـــ ن الشـــركات ذات الحجـــم الكبي

والخاضعة لعمليات التدقيق تكون حسابات العمالء فيها كثيرة وتحتوي على عدد كبير من األرصدة 

مكانية تحصيلها )  (.Suwaidan et al., 2015والتي تتطلب بطبيعة الحال التحقق منها وا 

مــن هنــا فــ ن القــوائم الماليــة فــي الشــركات كبيــرة الحجــم تســتدعي بــأن تتصــف قوائمهــا الماليــة      

بجـــودة عاليـــة ، ممـــا يتطلـــب أن تقـــوم مكاتـــب التـــدقيق بالوصـــول الـــى رأي مهنـــي محايـــد حـــول هـــذه 

القوائم، وذلك من خالل ما تقوم بـه هـذه المكاتـب مـن عمليـات وفحوصـات واختبـارات العـداد تقريـر 

تدقيق في نهاية هذه العمليات. والذي تبنى على الحكم المهنـي والـذي يجـب أن يكـون معـزز بأدلـة ال

( و 2105اثبات كافية ومقنعة لتأييد رأيه حـول عدالـة البيانـات الماليـة الـواردة فـي قوائمهـا )حجـازي،

(Eshleman and Guo, 2014.) 
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  وجود نظام حوكمة في الشركات المدقق عليها-2     

أدى ظهور الحوكمة الى االهتمام بضبط الممارسات المحاسبية من خالل االجراءات المتبعة     

والتي تضمن الشفافية من خالل لجان التدقيق في الشركات و التي تهدف الى ضمان دقة التقارير 

(، ومن الجدير 8048المالية اضافة الى أنظمة الرقابة فيها وتعزيز ثقة المستثمرين )الصوص، 

لذكر بأن االنهيارات واالخفاقات المالية في عدة شركات عالمية كبرى كانت من أهم األسباب با

والدوافع التي دعت الى نشأة لجان تدقيق أمام كل من الهيئات المهنية والمنظمات والجهات 

التشريعية وذلك للتوصية بتشكيل هذه اللجان وأن تتكون من أعضاء مجلس االدارة اضافة الى 

 ،المالية التقارير إعداد ىـعل رافـاإلش التدقيق لجنة تتولىمهمامها وواجباتها، حي   تحديد 

تحسين  في االستقالليةله  يضمن بما الخارجي المدقق و اإلدارة مجلس بين لوص كحلقة لوتعم

الشركات وذلك  حوكمة  في المهمة العناصر أحد فهاـبوص التدقيق لجان إلى وينظرأعماله،  أداء

 .)8040)المومني،  قصور تعاني منه هذه الشركاتلتالفي أي 

في عملية دعم استقاللية عمل المدقق الخارجي  اً كبير  اً وعليه ف ن لجان التدقيق تلعب دور      

مميزة من والذي يقوم بتأدية مهامه دون أي تدخل من إدارة الشركة، وقد ازدات الحاجة الى خدمات 

المالية المعلنة، والتي  التقاريرمكاتب التدقيق الخارجية بسبب بعض حاالت التالعب في قبل 

 الخارجي التدقيق فاعلية ترتبط لذلك. االقتصادية اـقراراته يـف العالقة ذات األطراف عليها تعتمد

 لهذه المدقق أداء في الجودة ومدى دقيقـالت نشاطات من المرجوة األهداف تحقق بمدى

 الداخلية الرقابة تقييم لتشم راتـمتغي عدة لتحلي الخارجي المدقق من يتطلب لهذا ،النشاطات

 القوائم في المهني رأيه إعطاء نـم ليتمكن الجوهرية واالختبارات للتدقيق التخطيط واختبارات

 (.8002)السويطي،  المالية
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 األساسية الدعائم ىحدإ لب ،الحوكمة أدوات من جيدةالتدقيق تعتبر أداة  لجان ف ن من هنا    

مناقشة بعض األمور التي  لخال من لالمجا هذا في دورها يتضح والتيلعمل المدقق الخارجى 

تتعلق بترشيح مكتب التدقيق الخارجي للتعيين أو عدم تجديده أو اعادة تعيينه والتأكد من شروط 

بعمل هذا المكتب بما والقيام ببح  عن كل ما يتعلق   أهليته وعدم وجود أي تأثير على استقالليته

في ذلك مقترحاته وتحفظاته ومالحظاته وتوصياته وعملية المتابعة لمدى استجابة ادارة الشركة 

لهذه األمور وما يقدم من توصيات بشأن مجلس اإلدارة. كما ويتم أيضًا تدقيق مراسالت الشركة 

ائها، وفي السياق ذاته مع مكتب التدقيق الخارجي وتقييم ما يرد فيها من مالحظات وتوصيات إز 

يتم التأكد من مدى دقة عملية تقييم التدقيق الخارجي لنظم الرقابة الداخلية من خالل تدقيق خطة 

عملية التدقيق المعدة مسبقًا من قبله، بحي  أن هذا األمر يقوم بمساعدة مكتب التدقيق الخارجي 

الى ما تقدم ف ن التدقيق على الحصول على معلومات وايضاحات يحتاجها للتدقيق، اضافة 

الخارجي يقوم بحلقة وصل بين االدارة التنفيذية ومجلس االدارة ويساعد في حل أي منازعات تنشأ 

 .(8040)المومني، بينهم 

التدقيق تعتبر أداة لتطوير التدقيق في المعنى الواسع حي  أتت فكرتها بهدف لجان تعتبر و      

الزمة لحماية أصحاب المصالح واطراف العالقة في المنشآت من توفير الوسائل الفنية الرقابية ال

خالل توفير تأكيدات اضافية بأن مجالس اإلدارة تؤدي مسؤولياتها بشكل تام وبكفاءة عالية وبكل 

 ( .8042فاعلية )الشكري، 

 وفي األردن فقد أكدت التشريعات القانونية أهمية لجنة التدقيق وأسنت بعض القوانين الخاصة    

م من تعليمات إفصاح الشركات 8001( لسنة 41ذات الصلة فيها ، حي  تناولت المادة رقم )

المصدرة والمعايير الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية األردنية السارية منذ 
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نقطة كان من  41م بأن مهام لجنة التدقيق تنحصر بالعديد من النقاط حي  أورد 4/2/8001

اللجنة بمتابعة تقيد الشركات بقانون األوراق المالية وأنظمته وتعليماته، اضافة الى  أهمها أن تقوم

دراسة التقارير الدورية وعمل التوصيات الالزمة حول الرقابة الداخلية والتأكد من عدم وجود أي 

تضارب في المصالح أو عقد صفقات وعقود مع اطراف ذات عالقة، وأن تؤدي هذه اللجنة مهامها 

قررة من مجلس االدارة ومناقشة ترشيح مدقق الحسابات الخارجي واستقالليته التامة وبح  كل الم

ما يتعلق بأعماله ومدى االستجابة لمقترحاته..الخ وغيرها من نقاط مشابهة لما تم عرضه سابقًا 

 (.8001)تعليمات هيئة األوراق المالية األردنية،

م 8001( مــن قــانون هيئــة األوراق الماليــة األردنيــة لســنة 41أمــا النقطــة )ذ( لــذات المــادة رقــم )    

ف نها اشارت لصالحيات لجنة التدقيق حي  أوردت بأن صالحيات لجنة التدقيق تتمثـل فـي امكانيـة 

طلب المعلومات من موظفي الشركة وأن يقوموا بتوفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيـق، اضـافة 

شــار قـانوني او مـالي او اداري خـارجي، وطلـب اي موظــف الـى امكانيـة طلـب المشـورة مـن أي مست

فــي الشــركة للجنــة اذ ارادت مناقشــته بــأي امــور تتعلــق بعملــه فــي هــذه الشــركة وامكانيــة استيضــاحه 

وطلب رأيه خطيًا، والقيـام بالتوصـية لمجلـس االدارة بترشـيح مـدقق خـارجي النتخابـه مـن قبـل الهيئـة 

 المدقق الداخلي للشركة .العامة. كما والقيام بترشيح تعيين 

أورد المشرع األردني في تعليمات اإلفصاح للشركات المصدرة وفقًا لمعايير المحاسبة ومعايير و     

( من قانون هيئة األوراق المالية األردنية 41التدقيق لهيئة األوراق المالية في نص مادتها رقم )

 م ما يلي :8001لسنة 

درة تشكيل لجنة تدقيق من ثالثة أعضاء من أعضائه على مجلس إدارة الشركة المص -أ 

عالم الهيئة بذلك وبأي تغييرات تحصل َ  للجنة وا   الطبيعيين غير التنفـيذيين وتسمية أحدهم رئيسًا
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  .ليها وأسباب ذلكع

  .يعتبر عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي إذا لم يكن موظفًا في الشركة أو يتقاضى راتبًا منها -ب

لجنة التدقيق بصفة دورية وتقدم تقاريرها إلى مجلس اإلدارة على أن ال يقل عدد تجتمع  -ج

 .اجتماعاتها عن أربعة مرات في السنة، وأن تدون محاضر هذه االجتماعات بشكل أصولي

والتــــــــــي تــــــــــم عرضــــــــــها ســــــــــابقًا فــــــــــي هــــــــــذا الجــــــــــزء  تتــــــــــولى لجنــــــــــة التــــــــــدقيق القيــــــــــام بالمهــــــــــام-د  

(http://www.jsc.gov.jo.)  

 التقارير المالية ( جودة 2-5)    

  أهمية التقارير المالية( 2-5-1)

المخرجات النهائية لنظم المحاسبة والتي تمثل حلقة الوصل الرئيسية بين التقارير المالية  عدت      

 المستثمرون في اتخاذ قراراتهم، وهم االدوات التي يستخدم أاصحاب المصالح والمنشأة وكذلك من 

توفير بيانات مالية عن المركز المالي في ذات الغرض العام  يتمثل الهدف الرئيس للقوائم المالية 

 شركةلل اليهيكلي للمركز الم من خالل عرض لهاللشركة وعن نتيجة أعمالها والتدفق النقدي 

 . (84, ص8009)أبونصار، حميدات، مالية محددة وأدائها خالل فترة 

عرض البيانات المالية  4وفقا لمعيار المحاسبة رقم وتتكون التقارير المالية السنوية للشركات     

  :((IAS , 2008 مما يلي

 في نهاية الفترة. قائمة المركز المالي -4

 الربح أو الخسارة و الدخل الشامل األخر للفترة.قائمة  -8

http://www.jsc.gov.jo/
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 للفترة. قائمة التغيرات فى حقوق الملكية -8

 ة للفترة.قائمة التدفقات النقدي -2

 و معلومات نوضيحية أخرى.المهمة سياسات المحاسبية و تشمل ال المالحظات -1

قائمة المركز المالي كما في بداية الفترة السابقة عندما تطبق المنشاه سياسات محاسبية بأثر  -1

 رجعي أو تقوم ب عادة بيان أو تصنيف البنود في قوائمها المالية بأثر رجعي. 

   التقارير المالية جودة مفهوم( 2-5-2)

يعد مفهوم جودة التقارير المالية مفهوما واسعًا  كونه ال يشير الى المعلومات التي تتضمنها     

القوائم المالية بل يشمل كافة االفصاحات وااليضاحات والمعلومات غير المالية التي تستخدم في 

قارير السنوية للشركات ، والتي تشكل بمجملها عوامل اتخاذ القرارات والتي تكون مضمنة في الت

مؤثرة بمستويات مختلفة على نتيجة اعمال الشركة المعبر عنها باالرباح وقد عرفت جودة االرباح 

بانها الدرجة التي تعبر بها االرباح عن الواقع االقتصادي من اجل تقييم االداء المالي للشركة 

 .  (Krishnan and Parson,2008)بشكل مناسب 

دت الى اختالف وجهات النظر حول معايير أان تباين احتياجات مستخدمو التقارير المالية    

ونتيجة لذلك ركز العديد من الباحثين في دراساتهم على  (Botosan,2004)الجودة وكيفية قياسها 

لخصائص والمؤشرات قياس جودة التقارير المالية من خالل طرق غير مباشرة بحي  يتم استخدام ا

 Barth,et)رباح وتعديالت القوائم المالية ر على جودة التقارير مثل ادارة األالتي قد تؤث

al,2008)  , الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية التي حددها اإلطار النظري للمحاسبة و
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إصدار التقرير نوعية رأي المدقق و مستوى االفصاحات و بالتحديد االفصاح اإلختياري و توقيت 

 .((Tsoncheva,2014السنوي و مستوى التحفظ 

الدراسات التي تعلقت بموضوع جودة التقارير المالية اال انه ال يوجد  كثرةوعلى الرغم من     

مقياس محدد يمكن من اجراء تقييم شامل لجودة هذه التقارير بحي  يتضمن التعرف على كافة 

الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية والتي حددت من قبل مجلس معايير المحاسبة المالية 

(FASB) سبة الدوليةومجلس معايير المحا (IASB)  . 

ونتيجة الختالف االراء في كيفية قياس جودة التقارير المالية برزت رغبة المجالس المهنية في      

بناء اداة شاملة لقياس جودة المعلومات المحاسبية بحي  تشتمل على كل الخصائص النوعية التي 

 . (IASB,2008)ترفع من جودة المعلومات وتساعد في فهمها 

  (FASB,SFAC.NO.2)   النوعيةخصائص ال

عنــــدما تســــتطيع التــــأثير علــــى اتجــــاه القــــرار مالئمــــة تعــــد المعلومــــات المحاســــبية    المالءمــــة -4

االقتصــادي ســواء بتغييــر ذلــك االتجــاه او تعزيــزه . ولكــي تتحقــق خاصــية المالءمــة فــي المعلومــات  

يجــب ان تحقــق ثالثــة خصــائص فرعيــة هــي : التوقيــت المناســب ، القــدرة علــى التنبــؤ ،  المحاســبية

 التغذية العكسية .

تعنـــي خاصـــية التمثيـــل الصـــادق للمعلومـــات المحاســـبية ان تكـــون المبـــالد  التمثيـــل الصـــادق   -2

يــ  الــواردة فــي القــوائم الماليــة معبــرة عــن الحقــائق واالحــدا  االقتصــادية التــي تمثلهــا بصــدق مــن ح

الجــوهر والمضــمون ، ولتحقيــق هــذه الخاصــية يجــب تــوافر ثالثــة خصــائص فرعيــة هــي الصــدق فــي 

 العرض والحياد والقابلية للتحقق.
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و القابليـة للمقارنـة  للمعلومات المحاسـبية فقـد حـددت بالثبـات والقابليـة للفهـم الخصائص الثانويةاما 

 .  و التوقيت المالئم

و تــرى الباحثــة أن هنــاك العديــد مــن المؤشــرات األخــرى التــي تعكــس مســتوى و مــدى جــودة التقــارير 

الماليــــة منهــــا رأي مــــدقق الحســــابات ، اإلفصــــاحات اإلختياريــــة ، جــــودة األربــــاح المفصــــح عنهــــا و 

 ستتناول الباحثة كل مؤشر بالتفصيل أدناه.

 ( انواع تقرير المدقق حسب الرأي 2-5-3)

رغم من وجود اختالفات متنوعة بين المعايير الخاصة بالتدقيق في دول العالم  خاصـة على ال     

مــن حيــ  الشــكل والمحتويــات لتقريــر المــدقق اال ان هنــاك اتفاقــا نســبيا فيمــا يتعلــق بضــرورة وضــوح 

 .(IOSCO, 2009, 7)راي المدقق حول البيانات المالية المدققة 

قريــره  بالنتــائج التــي تــم التوصــل اليهــا خــالل تنفيــذ عمليــة و يــرتبط  رأي المــدقق المضــمن فــي ت    

 Elder etالتدقيق وما يرافقها من الحصول على األدلة و المعلومات الالزمة للتمكن من إبداء رأيه 

al. 2010)  )  كمــا يلــي : غيــر المعــدل   راي المــدقق 000وقــد عــرف معيــار التــدقيق الــدولي رقــم

"يصدر المدقق تقرير يتضمن رأيًا غير المعدل عنـدما ي خلـص المـدقق أن التقـارير الماليـة قـد ُأعـدت 

مــن كــل النــواحي الجوهريــة وفقــا إلطــار اإلبــالق المــالي المطبــق" مــع األخــذ بعــين اإلعتبــار الجوانــب 

ـــة المتعلقـــة بالممارســـات المحاســـبية الخاصـــة بالمنشـــأة و إحتماليـــة تحيـــ ز اإلدارة فـــي حكمهـــا النوعي

المهنــي و يقــيم المــدقق فــي ضــوء اإلطــار المطبــق مــا إذا كانــت التقــارير الماليــة تفصــح بشــكل كــاف 

عن السياسات المحاسبية الهامة التي تم إختيارهـا و تطبيقهـا و أنهـا تتفـق مـع إطـار اإلبـالق المـالي 
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ومـات و المصـطلحات المعروضـة المطبق و أن التقديرات المعدة من قبل اإلدارة معقولـة و أن المعل

 (.IAS 700في التقارير المالية قابلة للفهم و للمقارنة )

و بناءًا على النتائج إذا خلُـص المـدقق إلـى أن التقـارير الماليـة ككـل ليسـت خاليـة مـن األخطـاء     

صـول علـى الح اً المـدقق غيـر قـادر الجوهرية بناءا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها أو كـان 

على أدلة تدقيق كافية و مناسبة ليخلص أن التقارير المالية ككل خالية من األخطـاء الجوهريـة فـ ن 

 الـرأي المـتحفظالتعديل على رأي المدقق يكون مطلوبـًا و عليـه يصـدر المـدقق تقريـر يبـدي فيـه إمـا 

 .001ي رقم وفقا لما ورد بمعيار التدقيق الدول يحجب الرأي)المعاكس ( أو  الرأي السلبيأو 

و أن أهميــة تقريــر و رأي المــدقق تكمــن فــي أنــه األســاس الــذي يبنــى عليــه مســتخدمي القــوائم      

الماليــة قــراراتهم و أن خالصــة راي خــارجي و محايــد و مهنــي فــي عدالــة المعلومــات التــي تحتويهــا 

الحصـول علـى تلك التقارير ، و قد أثبتـت الدراسـات أن لـرأي المـدقق أثـرًا علـى فـرص الشـركات فـي 

تسهيالت إئتمانية و زيادة أو تخفـيض كلـف الـدين و علـى سـعر السـهم و علـى الفـرص اإلسـتثمارية 

Tahinakis,2010)) و لهذا السبب يمكن اإلعتماد على رأي المدقق في تقريره على مدى جودة  

 (.2622التقارير المالية و إستخدام كداللة على ذلك )حمدان، 

 

 :المحاسبي االفصاح ( 2-5-4)

يعرف االفصـاح فـي الفكـر المحاسـبي علـى أنـه العمليـة التـي يـتم مـن خاللهـا الكشـف عـن تلـك      

المعلومـــات الماليـــة التـــي تفيـــد المســـتخدمين فـــي المنظمـــات، حيـــ  ال بـــد أن تتســـم هـــذه المعلومـــات 

تمثـل فـي اإلبـالق بالعمومية وأن تخدمهم في اتخاذ قراراتهم المختلفة وبالتـالي فـ ن عمليـة اإلفصـاح ت

(، فـي حـين ذهــب Agca and Onder, 2007عـن مـا تتضـمنه القـوائم الماليـة مـن معلومـات )

آخرون لتعريف هذا المفهوم علـى أنـه العمليـة التـي تعمـل علـى " تـوفير المعلومـات الماليـة المالئمـة 
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قتصـادية المتعلقــة لجميـع الفئـات التـي تسـعى الــى اسـتخدام البيانـات المحاسـبية فــي اتخـاذ قراراتهـا اإل

في المنظمة التي تصدر هذه البيانات. كما تتيح لهـذه الفئـات التنبـؤ بـبعض المتغيـرات الرئيسـية فـي 

 (.2105المنظمة والتي تعتمد عليها كمؤشرات مالية" )الفتالوي والنصراوي، 

ظهـار المعلومـ      ات فـي وعليه ف ن االفصـاح المحاسـبي يعـد وسـيلة تلعـب دورًا هامـًا فـي كشـف وا 

القوائم المالية بطريقة سـليمة دون أي تظليـل وبشـكل يتسـم بالشـفافية والوضـوح لتسـهل علـى متخـذي 

(، وعليـه يــرى العــودات  (Jizi, et al., 2014القـرار اتخــاذ قـراراتهم المهمــة حيـال مــا يواجهونــه

ظهــار جميــع المعلومــات التــي تــؤثر فــي إت2106) خــاذ ( فــي مفهــوم اإلفصــاح علــى أنــه " إفشــاء وا 

القرارات على جميع مستوياتها بشكل شامل ومفهوم وواضح مما يحقق األهداف المطلوبة منـه تجـاه 

جميع األطراف"، وعليه ف ن الباحثة ترى بأن اإلفصـاح السـليم للبيانـات المحاسـبية يسـاهم فـي إتخـاذ 

 القرارات المنوطة في اختيار مكتب التدقيق المناسب للقيام بأعماله عليها.

يجب على اإلفصـاح المحاسـبي أن يكـون كـافي ويغطـي جميـع الجوانـب التـي تحتويهـا القـوائم و      

المالية للشركات، حيـ  ال بـد مـن تضـمين هـذا اإلفصـاح فـي سـياق اإليضـاحات والمالحظـات التـي 

 (.2104يتم ارفاقها في هذه القوائم والتقارير )الطحان، 

د أوردهـا الفكـر المحاسـبي الحـدي  فـي العديـد مـن ويندرج تحت مفهوم اإلفصاح انواع عديدة قـ     

ـــم مـــن  ـــى اعطـــاء القـــدر المالئ ـــدعوا ال ـــذي ي ـــت مفهومـــه كاإلفصـــاح الكامـــل وال الدراســـات التـــي تناول

المعلومات المفيدة والذي يستند عليه فـي بنـاء القـرارات، واإلفصـاح الكـافي والـذي يـوفر الحـد األدنـى 

(، واإلفصــاح العــادل والــذي يعطــي Huang and Kung, 2010مــن المعلومــات المحاســبية )

االهتمــام بجميــع األطــراف المســتخدمة للبيانــات المحاســبية بشــكل يتســم بــالتوازن، واالفصــاح المالئــم 

والذي يراعي بأن تتصف المعلومات المحاسبية فيه بالمالئمة وتعكس الظروف الداخلية للشركة وأن 
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لغايـات اتخـاذ القـرار، إضـافة الـى كـل مـن االفصـاح  يأتي هذا اإلفصاح بالتوقيـت المالئـم والمناسـب

والذي يأتي بهدف مساعدة األطراف الذين يتصفون بمحدودية  اإلعالمي التثقيفي واالفصاح الوقائي

 (.Chelikani and D’Souza,2014الفهم باألمور المالية )

من هنا وبناءًا على ما تقدم ف ن اإلفصاح يأتي في نوعين أساسين وهما كل من اإلفصاح اإللزامي 

 واإلفصاح اإلختياري :

 االفصاح االلزامي االجباري    -

وهو اإلفصاح الذي تقـوم بـه الشـركات إسـتجابة للقـوانين الناظمـة فـي البلـد العاملـة بـه و قـد 

للمعــايير الدوليــة للمحاســبة و إعــداد التقــارير الماليــة إلزاميــا أصــبح التقيــد بمتطلبــات اإلفصــاح وفقــا 

للشركات المساهمة العامة األردنية بموجب قـانون الشـركات األردنـي وقـانون األوراق الماليـة  )مطـر 

( ، ويجــب علــى هــذا اإلفصــاح أن يتضــمن المعلومــات بحــدها المطلــوب فــي 2102و الســويطي ، 

عليـــه المعــايير المحاســـبية المقبولــة قبـــواًل عامــًا )أبـــو ســـمرة، ســياق هـــذه القــوانين وضـــمن مــا نصـــت 

 اإلفصاح عـن السياسـات المحاسـبية (0) ( و من األمور الهامة المتوجب اإلفصاح عنها :2112

السياســــات علــــى أنهــــا " المبــــادق المحــــددة ، و القواعــــد و  8و قــــد عــــرف المعيــــار المحاســــبي رقــــم 

عـــة لـــدى المنشـــآت فـــي إعـــداد و عـــرض البيانـــات الماليـــة.    األعـــراف و األحكـــام و الممارســـات المتب

و هـــي  0المعلومـــات التـــي يجـــب اإلفصـــاح عنهـــا و التـــي أشـــار اليهـــا المعيـــار المحاســـبي رقـــم ( 2)

و التي تكون مشتملة على مجموعة متكاملة من المعلومات المحاسبية و هذا يمثل  التقارير المالية

جوانـــب أخـــرى مـــن اإلفصـــاح المطلـــوب أوردتهـــا المعـــايير  (3) الحـــد األدنـــى لإلفصـــاح المطلـــوب .

( و هــذه 2102المحاســبة الدوليــة خــالل مناقشــة مواضــيع محاســبية مختلفــة. )مطــر و الســويطي ، 

 اإلفصاحات تعتبر افصاحات مطلوبة من ناحية التطبيق المحاسبي. 
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 االفصاح االختياري .

يأتي هذا النـوع مـن اإلفصـاح بمـا  والكشف عن أي معلومات تتجاوز اإلفصاح الغجباري  و هو   

تقدمــه الشــركات مـــن ايضــاحات ومالحظــات ومرفقـــات ومعلومــات ماليــة لمســـتخدمي القــوائم المـــالي 

بشــكل يتصــف بالتوســع وبشــكل اوفــى حيــ  يتضــمن هــذا اإلفصــاح بالعــادة معلومــات اخــرى ليســت 

وتسويقية تفيد مستخدمي هذه القوائم والمعلومـات، ويـأتي هـذا اإلفصـاح بحـد  مالية كمعلومات إدارية

 (.Aboody and Kaznik, 2000أعلى لما هو مطلوب )

و أدت أهمية خاصية المالئمة و ترجحيها على الخواص األخرى للمعلومات المحاسبية إلى توسـيع 

جديــدة لــم تكــن تتضــمنها  نطــاق اإلفصــاح المرغــوب مــن عــدة زوايــا منهــا اإلفصــاح عــن معلومــات

القوائم المالية التقليدية ، اإلفصاح عـن التبـؤات و التوقعـات الماليـة ، و غيرهـا مـن المعلومـات التـي 

 (.350، ص  2102وسعت حدود اإلفصاح )مطر و السويطي ، 

 و يمكن اإلعتماد على المعلومات المتوفرة في التقرير السنوي كمقياس لجـودة التقـارير الماليـة حيـ 

ـــاري تعـــزز الخصـــائص  ـــاب اإلفصـــاح اإلختي ـــة المعلومـــات التـــي تنشـــرها الشـــركات تحـــت ب أن نوعي

النوعيــة للمعلومــات المحاســبية فعــرض رؤيــة الشــركة و توقعاتهــا المســتقبلية و الفــرص و المخــاطر 

التي قد تواجهها لمستخدمي القوائم المالية تحقق خاصتي القدرة علـى التنبـؤ و التغذيـة العكسـية ممـا 

 .(Beest et al. , 2009)يجعل القوائم المالية أكثر مالئمة 

 ( جودة األرباح  2-5-5)

تلعــب األربــاح المحاســبية دورًا ال بــد مــن النظــر اليــه عنــد القيــام فــي عمليــة التــدقيق المحاســبي،     

حي  تقوم بعض الشركات في اإلعالن عن مكاسب غير حقيقية في تقاريرها الماليـة السـنوية ودون 
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(، من هنا فقد عرفت جودة األربـاح علـى أنهـا "القـدرة علـى التنبـؤ باألربـاح 2102)حمدان، ي تأييدأ

في المستقبل وال سيما األرباح غير االعتيادية مـن خـالل اإلعتمـاد علـى المعلومـات الماليـة الحاليـة" 

( Ohlson & Feltham, 1995)  وينظــر اليهــا أيضــًا بأنهــا التعبيــر عــن األربــاح المتحصــلة ،

للشركات بكل صدق وعدالة، أي أن هذه األرباح الواردة في التقارير المالية تتصف بـالوجود النقـدي 

الفعلي والملموس وتتجرد من األرقام المحاسبية المبينة على االحتماالت، بحي  تعكس هـذه األرقـام 

(، مــن هنــا فــ ن جــودة األربــاح تعكــس بشــكل كبيــر 2112الشــركة )قــراقيط،  الصــورة الحقيقيــة لواقــع

جودة التقارير المالية مما سيساهم في اتخاذ القرارات السـليمة مـن وجهـة نظـر األطـراف ومسـتخدمي 

 البيانات المالية.

 الدراسات السابقة( 2-6)

ت العربية واألجنبيـة التـي ستتضمن هذه الجزئية من الدراسة في الفصل الثاني بعض الدراسا       

عرضــها  تــموعلــى هــذا األســاس فــ ن الدراســات الســابقة التــي أتــت متممــة لإلطــار النظــري للدراســة. 

العديـد بطريقة علمية سردية والتي قامت الباحثة في استعراض أهمها وذلـك مـن خـالل رجوعهـا الـى 

من المجالت العلمية المحكمة وذلك في المحاولة منها للتوصل الى موضوع الدراسة والذي يتمحور 

 في العوامل المحددة لتركز مكاتب التدقيق في األردن .

التي ركزت على دراسة السوق األوروبي بعمق بمشكلة تركز سوق ( Velte, 2012) بحثت دراسة

مهنة التدقيق كاستجابة لتوصيات من الجهات المعنية في اإلتحاد األوروبي و عالقة هذا التركز 

بجودة التدقيق ، و أشارت هذه الدراسة أن درجة تركز السوق قد إزدادت مقارنة بالدراسات السابقة 

ة في بعض الدول األوروبية و أكدت الدراسة إزدياد مؤشرات خروج و أصبحت تعتبر إحتكار قل

شركات تدقيق صغيرة و متوسطة الحجم من السوق لعجزها عن تقديم تقديم خدمات منافسة 
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للشركات الكبرى عالوة على عدم قدرتها على تلبية حاجات كبار العمالء و أصحاب الفروع 

إنتمائها لشبكات دولية. و بينت الدراسة أن كل الخارجية لعدم إمتالكها مكاتب بالخارج أو 

الجهات المعنية في تحديد أتعاب التدقيق أو تحديد مدة عقود التدقيق لن تساهم في محاوالت 

تخفيف حدة هذا التركز كونه ناتج من طبيعة و ميكانيكية عمل سوق مهنة التدقيق و على 

ين هذه الشركات لمحاولة إعادة هيكلة الحكومات دعم الشركات الوطنية و تشجيع اإلندماجات ب

 السوق و تخفيف حدة التركز.

تركز سوق مهنة  موضوع(Francis et al, 2013)  دراسة على نطاق أوسع تناولتو 

دولة منها المملكة المتحده و دول اإلتحاد األوروبي و دول أخرى خالل  42التدقيق في أكثر من 

و بحثت في العالقة بين جودة أرباج الشركات و شركات التدقيق الخارجي  2117-0222الفترات 

و في حال في حال وجود تركز للسوق وهيمنة الشركات األربع الكبار بشكل متساوي من جهة 

و من جهة أخرى تركز السوق و هيمنة أحد الشركات األربع الكبار أو إثنتان منهما على السوق 

بيًا أو إيجابيًا في جودة التقارير سلًا دور  Market Structureهل يلعب تركز السوق و تشكيلته 

 المالية  و كانت نتائج هذه الدراسة كالتالي :

عالية  ات العاملة مع األربع الكبار و غير األربع الكبار جاءتلشركالتقارير المالية لأن جودة  -

في األسواق التي يهيمن عليها الشركات األربع الكبار بشكل متساو و عليه ف ن هيمنة الشركات 

األربع الكبار على السوق بشكل متساو نوع ما ال يؤثر سلبا على جودة األرباح و يعود السبب الى 

لب على شركات ذات جودة عالية و خروج شركات التدقيق ذات الجودة نضوج السوق و زيادة الط

 المتدنية من السوق تدريجيا.
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أشارت النتائج إلى أنخفاض جودة األرباح التي تفصح عنها الشركات األخرى العاملة مع كما  -

األربع الكبار و غير األربع الكبار و التي ال تتساوى فيها حصص األربع الكبار من حصتهم 

 وقية مجتمعين أي هيمنة أحداها على قطاع معين.الس

وألقت هذه الدراسة الضوء على أهمية هيكلة السوق و مدى هيمنة الشركات األربع الكبار 

ساهمت في فهم أعمق لعالقة هيكلة  و حصصهم منفردين باألسواق على جودة التقارير المالية  و

  سوق مهنة التدقيق الخارجي من قبل المستثمرين و المعنيين في جودة أرباح الشركات.

في فهم لسوق مهنة التدقيق في الصين ( Wang  et al,2014) كما أسهمت دراسة

الحصة  ، حي  بحثت الدراسة في كل من المنافسة و سلوك السوق في ظل بيئة متنامية و متطوره

السوقية و أتعاب التدقيق في سوق مهنة التدقيق الخارجي بالصين من خالل دراسة و تحليل 

شركة مدرجة في السوق المالي ب و عن طريق إستخدام معيار  022بيانات عينة اشتملت على 

خاص لتحديد أتعاب التدقيق و تحييد بعض العوامل لتصل الى نتائج هامة بأن اإلنداماجات و 

ادات بين مكاتب التدقيق لم تساعد فقط في زيادة أتعاب هذه المكاتب بل أيضا ساهمت في اإلتح

إرتفاع أتعابها لتصل إلى مستوى األتعاب التي يتقاضاها شركات التدقيق األربع الكبار و أن هذه 

الشركات قد ارتفع مستواها المهني لتجاري المستوى المهني للشركات الكبار لدرجة أنها أصبحت 

 شكل تهديدا على الحصة السوقية للشركات األربع الكبار في الصين.ت

ومن الدراسات العربية الحديثة التي بح  في موضوع التركز في سوق مهنة التدقيق 

( و هدفت هذه الدراسة إلى قياس درجة تركز سوق مهنة التدقيق الخارجي و 2105دراسة )القرني،

ق المالي بالمملكة العربية السعودية ما بين األعوام بالتحديد بين الشركات المدرجة في السو 

و الوقوف على أسباب هذا التركز و العوامل المحددة الختيار مدقق الحسابات  2102،2103

كانت من حصة الشركات األربع الكبار  %70الخارجي و أظهرت هذه الدراسة وجود تركز نسبته 
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BIG 4تب التدقيق كان العامل ذو األثر األكبر . و أظهرت الدراسة أيضا أن جودة خدمات مك

على إختيار مدقق الحسابات الخارجي ، و يلي ذلك العامل التالي و هو إسم و شهرة مكتب 

على سوق مهنة التدقيق الخارجي بالمملكة العربية   BIG 4التدقيق و هذه ما يفسر هيمنة الـ 

 السعودية.

 Kausar et)و في دراسة لتوجهات سوق مهنة التدقيق و البح  في اسباب التركز قامت دراسة 

al ,2015 )  بالبح  بمدى مساهمة خضوع الشركات الخاصة في المملكة المتحدة لتدقيق من قبل

مكاتب تدقيق ذات جودة عالية في توفير فرص إستثمارية في المستقبل و جذب المستثمرين و 

و قد أظهرت النتائج أن الشركات التي إختارت  Financial Frictionsوقات المالية تخفيض الفر 

مكاتب تدقيق كبرى ذات جودة عالية بالرغم من إرتفاع كلفة التدقيق كانت من الشركات األكثر 

ربحية و ذات مخاطر إئتمانية أقل وحظيت بفرص إستثمارية أكبر و ذلك إلرتفاع جودة و 

  لمالية.إعتمادية قوائمها ا

كيفية تقييم مكاتب التدقيق الخارجي ( Zuriqat,2014)تناولت دراسة  ومن منظور آخر

العاملة في المملكة العربية السعودية لقبول أو رفض العمل كمدقق خارجي للشركات الصغيرة و 

ال  و أفترض في دراسته أن مكاتب التدقيق العاملة في المملكة العربية السعودية ،المتوسطة الحجم

تتبع األساسيات الواردة في معايير التدقيق الدولية في عمليات تدقيق المنشآت الصغيرة و 

على قرار قبول العميل  تؤثرالمتوسطة الحجم ، كما افترض أن خبرة مكتب التدقيق و مؤهالته ال 

و قام الباح  بتوزيع إستبانه على جميع مكاتب التدقيق العاملة في المملكة العربية  أو رفضه.

السعودية ، و جاءت نتائج الدراسة لتظهر أن مكاتب التدقيق موضوع البح  تتبع المعايير بشكل 

عام كاألهمية النسبية و عوامل أخرى كقدرة مكتب التدقيق على أداء المهمة و مدى إستقاللية 

ال تتبع معايير تقييم المخاطر و النزاهة  خاصة الصغيرة منها إال ان بعض مكاتب التدقيق المدقق 
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العاملة في  BIG 4مما يعكس مستوى مهني متدني لهذه المكاتب مقارنة بالمكاتب األربع الكبار 

 المملكة العربية السعودية.

 ,Christensen et al)ناقشت دراسة  ذات األثر على تركز السوق و من حي  العوامل

إختيار المدقق الخارجي و أتعاب التدقيق و كفاءة عملية التدقيق ،  فيلجنة التدقيق  دور (2015

و استخدم الباحثون من عدة جامعات أمريكية منهج تحليل البيانات المتاحه و قاموا بتوزيع إستبانه 

استبانه منا في الدراسة و  46على أعضاء لجان تدقيق لكبرى الشركات األمريكبة تم اعتماد 

 جاءت نتائج هذه الدراسة كالتالي :

 و جودة أعمال التدقيق هما من أهم العوامل  أن خبرة المدقق الخارجي في مجال عمل الشركة

 المحددة لقرار إختيار مدققي الحسابات من وجهة نظر أعضاء لجان التدقيق.

  ، في  تؤثرأن خبرة أحد أعضاء لجان التدقيق في العمل مع أحد الشركات األربع الكبار مسبقا

 إختيار لجنة التدقيق.

  على قرار لجنة التدقيق  يؤثروجود أحد الشركاء في الشركات األربع الكبار في لجان التدقيق

 ب ختيار أحدى الشركات األربع الكبار كمدقق خارجي.

  في الشركات األربع الكبار في لجان التدقيق تزيد من كفاءة و جودة أعمال وجود أحد الشركاء

 لجنة التدقيق و له أثر في الحد من زيادة أتعاب التدقيق.

  أن لجان التدقيق للشركات العاملة حاليا مع أحد الشركات األربع الكبار ال تميل لتغيير المدقق

 الخارجي.

قيق و حجم العميل و حجم لجنة التدقيق بجودة التدقيق حول عالقة كل من سمعة مكتب التدو     

( أن هناك عالقة Aronmwan et al,2013و جودة التقارير المالية بالتبعية أكدت دراسة )

إيجابية ذات أثر كبير بين كل من سمعة مكتب التدقيق الذي تم قياسه بمدى إرتباط المكتب بأحد 
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بين جودة التدقيق و ذلك من خالل دراسة تم تطبيقها على مكاتب التدقيق األربع الكبار عالميا و 

الشركات المدرجة بالبورصة النيجيرية و قد إستخدم الباحثون نموذجا لقياس األثر و عدة متغيرات 

ضابطة أشارت أيضا لوجود عالقة و أثر إيجابي لكل من حجم العميل و إستقاللية مجلس اإلدارة 

 اثر للعالقة بين حجم لجنة التدقيق و جودة التدقيق. على جودة التدقيق و لم يكن هناك

. 
أثر هيكل الملكية في الشركات المدرجة في سوق عمان ( Zureiqat,2011)و ناقشت دراسة    

و التي تؤثر بالتالي على إختيار أحد الشركات األربع الكبار كمدقق المالي على جودة التدقيق 

شركة ، و لغايات الدراسة تم  262ركة من أصل ش 028عينة هذه الدراسة كانت  خارجي، و

قياس جودة التدقيق بحجم مكتب التدقيق المعتمد ، كما تم تصنيف هيكل الملكية الى ثال  

أصناف : هيكل متركز بفئة معينة ) عائلة على سبيل المثال ( ، هيكل يتضمن أعضاء أجانب و 

 لي :هيكل يتضمن جهات مؤسسية. و جاءت نتائج الدراسة كالتا

أن التركز في هيكل الملكية بفئة معينة له أثر سلبي على جودة التدقيق و السبب يعود أن هذا  -

التركز إما بسبب أن يكون األغلب من عائلة واحدة أو فئات ذات مصالح خارجية متشابكة 

 تحكمهم إعتبارات معينة في إختيار المدقق

النتائج أيضا أن وجود مؤسسات و / أو أطراف أجنبية في هيكل الملكية هو عامل  و أشارت -

مؤثر و مهم في إختيار أحد األربع الكبار من مدققي الحسابات و بالتالي ضمان جودة تدقيق 

 عالية من وجهة نظر الباح . 

على عكس المتوقع لتدحض نظرية دور جودة  (Yaşar, 2013) جاءت نتائج دراسة و      

إدارة األرباح ، عينة هذه  بتقييدالتدقيق المقدمة من قبل أحد الشركات األربع الكبار اإليجابي 

الدراسة أخذت من شركات القطاع الصناعي المدرجة في السوق المالي التركي و البيانات كانت 
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دارة األرباح و جودة التدقيق إستخدم ( و لصعوبة قياس درجة إ2117-2113تخص األعوام )

إلدارة األرباح  Proxy كمؤشر Discretionary Accrualsالباح  قيمة المستحقات اإلختيارية 

 و حجم مكتب التدقيق )األربع الكبار( كمؤشر لجودة األرباح.

بار أو واشارت نتائج هذه الدراسة أن جودة التدقيق المقدمة من قبل أحد الشركات األربع الك    

أحد شركات التدقيق األخرى ال تساهم في الحد من عملية إدارة األرباح و هذه النتائج مشابهة 

( و يعزي الباح  السبب 2102( و الحالة اليونانية )0222لدراسات مماثلة للحالة الكورية )

وانين لقصور القوانين المحددة لمسؤوليات المدقق في هذه الدول و تقديمه للقضاء مقارنة بالق

 األمريكية.

على شركات التدقيق إلى قياس مدى إمكانية اإلعتماد  فهدفت Wilson, 2015))أما دراسة     

غير األربع الكبار في الواليات المتحدة و بالتحديد من وجهة نظر البنوك و  الوطنية و المحلية

الممولين و اشارت نتائج الدراسة البنوك و الممولين يفضلون التعامل مع الشركات المدققة من قبل 

تستطيع من قبل مكاتب وطنية أحد األربع الكبار إال أنهم يعتقدون أن الشركات الخاضعة للتدقيق 

 وى اإلعتمادية على بياناتها عن طريق:رفع مست

  .تحسين و زيادة إجراءات الفحص و التدقيق 

 . وجود مدقق داخلي 

 بشكل يسهل قياسه.  ق مبدأي اإلستقاللية و الموضوعيةتحقي 

و من الدراسات التي تناولت موضوع المنافسة في سوق مهنة التدقيق باألردن بحثت دراسة     

العوامل المؤثرة على إستراتيجة و خطط عمل مكاتب التدقيق في ي ( ف2103)عطية، أبو عياط ،

األردن على المدى الطويل سعيا منها لتطوير أعمالها و ميزتها التنافسية ، و شملت عينة الدراسة 
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مكتب تدقيق و إستخدمت اإلستبانة كأداة للدراسة ، و أظهرت نتائج هذه الدراسة أن أهم  28

 تيجة عمل مكاتب التدقيق كاألتي :االعوامل المؤثرة في إستر 

 .تنوع الخدمات التي تقدمها مكاتب التدقيق 

 .خبرة و تأهيل المدققين 

 .اإللتزام بضوابط جودة أعمال التدقيق 

 .اإلرتباط بمكاتب عالمية أو االندماج مع مكاتب محلية 

( العوامل المؤثرة في تغيير مدقق الحسابات الخارجي في 2118وحللت دراسة )حسين،      

الشركات المساهمة العراقية ، و لغايات الدراسة قسم الباح  هذه العوامل فئات: أ( عوامل تخص 

الشركات المساهمة مثل تغييرات في إدارة الشركة ، رغبة الشركة بالحصول على خدمات إضافية ، 

ة الشركة في كسب ثقة بعض الجهات ذات العالقة ، أو بسبب سعي الشركة لتوحيد جهات رغب

التدقيق في حال وجود أكثر من شركة تابعة. ب( عوامل ذات عالقة عوامل تتعلق بمعايير التدقيق 

و قواعد السلوك المهني ، و التطبيق العملي لعملية التدقيق أو خالف حول تفسير أو تطبيق 

المعايير.  ج( عوامل متعلقة ببيئة التدقيق و مكتب التدقيق كحجم مكتب التدقيق ، المبادق و 

شهرته و جودة أعماله. و قد استخدم الباح  إستبانه لجمع البيانات و جاءت نتائج هذه الدراسة 

لتأكد أهمية العوامل أعاله و أثرها الكبير على قرار تعيين أو تغيير المدقق الخارجي و جاء على 

 هذه العوامل تلك المتعلقة بمكتب التدقيق. رأس

( التي هدفت للوقوف على محددات أتعاب التدقيق  2105وفي دراسة ) النوايسة ، الكركي ،     

الخارجي في األردن لغايات رفع مستوى المهنة و القضاء على المنافسة غير الموضوعية التي قد 

صول على عمالء جدد ، قام الباحثان بتقسيم ترغم بعض المكاتب على تخفيض أتعاب التدقيق للح

العوامل المحددة ألتعاب التدقيق الى عاملين رئيسين من وجهة نظرهما عوامل ذات عالقة بالعميل 
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) حجم العميل ، تعقيد النشاط ، ربحية العميل ( و عوامل ذات عالقة بمكتب التدقيق ) حجم 

اللية(. و قد إعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي المكتب ، تغيير المدقق ، جودة التدقيق ، اإلستق

للشركات المدرجة بسوق عمان المالي . و خلصت هذه  2103التحليلي للبيانات الخاصة بعام 

الدراسة إلى أن حجم الشركة المساهمة العامة هو أكثر العوامل أهمية في تحديد أتعاب العميل 

الحسابات و تلتها العوامل األخرى و كانت  تالها حجم مكتب التدقيق و شهرته و جودة تدقيق

 جميعها ذو أثر في تحديد أتعاب التدقيق.

  عن الدراسات السابقة( ما يميز هذه الدراسة 2-7)

تمتاز هذه الدراسة عن الدراسات األخرى بتناولها موضوع التركز في سوق مهنة التدقيق و 

أثر العوامل المحددة لتركز سوق مهنة التدقيق على جودة التقارير المالية ، إذ بعد التعرف على 

 مدى تركز سوق مهنة التدقيق في األردن قامت الباحثة في دراسة أثر المواصفات المتعلقة بمكتب

التدقيق و هي حجم مكتب التدقيق و سمعة مكتب التدقيق و خبرته على جودة التقارير المالية و 

دراسة أثر مواصفات العميل متمثلة بحجم العميل و مدى تفعيل نظام الحوكمه على جودة التقارير 

ر المالية و لم تطرق أي من الدراسات السابقة للبح  في أثر هذه العوامل على جودة التقاري

( و 2103( و )عطيه ،2105المالية، و تمتاز هذه الدراسة عن دراسة كل من ) القرني ،

(Zureiqat,2011 )  في مجتمع الدراسة و منهجيتها حي  أنها دراسة إختباريةEmpirical 

Study .و لم تقتصر على المنهج الوصفي التحليلي فقط 
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 الفصل الثالث 

 الطريقة واإلجراءات 

 المقدمة( (1-3

فــي أثــر  والبحــ  تهــدف هــذه الدراســة الــى قيــاس درجــة تركــز ســوق مهنــة التــدقيق فــي األردن    

تتنــاول الباحثــة فــي هــذا الفصــل وصــفًا  وعلــى جــودة التقــارير الماليــة،  العوامــل المحــددة لهــذا التركــز

ـــي والمـــنهج  ـــه كـــل مـــن المـــنهج الوصـــفي التحليل ـــذي اتبعـــت مـــن خالل لمـــنهج الدراســـة المســـتخدم وال

االستداللي وذلك استكمااًل لجهود الباحثين في هذا المجـال، اضـافة الـى أنهـا عرضـت كـل  الوصفي

مــن مجتمــع الدراســة وعينتهــا، ومصــادر جمــع البيانــات الثانويــة منهــا واألوليــة، اضــافة الــى نمــوذج 

 الدراسة المستخدم ومتغيراته، واألساليب اإلحصائية لمعالجة البيانات.

 منهج الدراسة ( (2-3 

تقــوم علــى بيانــات فعليــة  والتــي ميدانيــة مــن النــوع اإلختبــاريالدراســة اتبعــت الباحثــة اســلوب ال     

و قــد إسـتخدمت الباحثـة فــي هـذه الدراســة  األردن،مستخلصـة مـن ســوق مهنـة التـدقيق الخــارجي فـي 

فــي المــنهج الوصــفي التحليلــي و المســح الشــامل لتحليــل متغيــرات دراســتها ، حيــ  يقــوم هــذا المــنهج 

 وضع تصور واضح حول ظاهرة الدراسة و خصائص مجتمعها.

وبينت الباحثة خالل المـنهج الوصـفي العوامـل المحـددة لتركـز سـوق مهنـة التـدقيق الخـارجي و      

أثرها على جودة التقارير المالية عـن طريـق تحديـد هـذه العوامـل و قيـاس كـل منهـا علـى حـدة ، بعـد 

أن قامــــت ب حتســــاب نســــبة تركــــز ســــوق مهنــــة التــــدقيق الخــــارجي بــــاألردن ب ســــتخدام نســــبة التركــــز 
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حصــص الســوقية ، كمــا قامــت الباحثــة ضــمن منهجيــة الدراســة فــي عــرض الجوانــب الخاصــة فــي لل

جودة التقارير المالية و محدداتها و خصائصها و قد إستندت على العديد من الدراسات و األبحـا  

الســـابقة و ذلـــك بغيـــة تحويـــل البيانـــات النوعيـــة الـــى بيانـــات كميـــة يتســـنى لهـــا قياســـها و إخضـــاعها 

و ذلـك للتوصـل  SPSSاإلحصائي ب ستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية للتحليل 

 إلى نتائج دراستها.

 مجتمع الدراسة و عينتها ((3-3

  مجتمع الدراسة   -

جميع الشركات المساهمة العامـة المدرجـة فـي بورصـة عمـان  من مجتمع الدراسة الحالية تكون     

و مكاتـب التـدقيق التـي شـركة  207و البـالد عـددها  2104بياناتها لعـام  ل وراق المالية و المتوفرة

 ( 0مكتب تدقيق كما هو في الملحق رقم ) 26والبالد عددها  تدقق حساباتها للفترة نفسها

  عينة الدراسة   -

قامت الباحثة بتحديد عينة الدراسة بعد إحتساب درجة التركز و تحليـل السـوق ب سـتخدام طريقـة     

( شركة من مجتمع الدراسة كما هو فـي الملحـق 65نة الطبقية العشوائية حي  بلد حجم العينة )العي

( ، و إلختيار العينة الطبقية العشوائية تم قياس تركز السوق و من ثم تقسيم مجتمع الدراسة 2رقم )

مـن شركة إلى ثال  طبقات حسـب نـوع هـذا التركـز و مـن ثـم إختيـار عينـة عشـوائية  207و البالد 

 (: 2118كل طبقة عن طريق المعادلة التالية )البياتي،

 )عدد الشركات في كل طبقة /إجمالي عدد الشركات ( * عدد شركات العينة
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 الدراسة ومصادر جمع البيانات أداة ((4-3

قامت الباحثة بالنظر الى الوثائق الصادرة عن الشركات موضوع الدراسة و المتضمنة 

، و إعداد قوائم إستقصاء خاصة  القوائم المالية و التقارير السنوية ، إضافة إلى المكالمات الهاتفية

للحصول على معلومات أوفى حول معطيات الدراسة كبيانات قبل عملية التحليل الوصفي و 

 ي لها.اإلحصائ

 مصادر جمع البيانات 

قامت الباحثة بالرجوع إلى التقارير المالية للشركات المدرجة في بورصة عمان    أولية مصادر -

، باإلضافة الى بعض البيانات تم الحصول عليها من جمعية المحاسبيين القانونيين  2104لعام 

 األردنيين ك جمالي عدد مكاتب التدقيق في األردن.

 العالميــة العلميــة  الــدورياتتــب و المراجــع ذات الصــلة بالموضــوع ، الك  الثانويــة البيانــات -

 .االلكترونية والمواقع اإلنترنت،  ذات الصله بالموضوع والرسائل العلمية والنشرات المتخصصة

  



- 60  -  

 متغيرات الدراسة  ((5-3

 المتغيرات المستقلة و المتغير التابع للدراسة  (3-1)  يوضح الشكل رقم

 

 (3-1الشكل رقم )

دراسة عطية و  اعداد الباحثة باالستناد الى الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع ومنها: -

 (.2105الكركي )و و دراسة النوايسة ( 2103) أبوعياط 

 أوال متغيرات الدراسة المستقلة   -

 الخارجي مواصفات مكتب التدقيق  -1

  قامت الباحثة بقياس حجم مكتب التدقيق بعدد العاملين فيه من حملة   حجم مكتب التدقيق

 (.3و كما هو موضوح بالملحق رقم ) (2101)سويدان ،  إستنادا الى دراسة الشهادات المهنية

  إعتمدت الباحثة إرتباط مكتب التدقيق بأحد المكاتب األربع الكبار  سمعة  مكتب التدقيق

( و كما هو موضح Aronmwan,et.al, 2013عالميا لقياس سمعة المكتب إستنادا الى دراسة )

( اذا كان المكتب مرتبط  بأحد المكاتب األربع الكبار و 0( بحي  ُيعطى رقم )3بالملحق رقم )

 ( خالف ذلك.1ُيعطى )
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 خبرة إعتمدت الباحثة حصة مكتب التدقيق في قطاع معين كمقياس ل تب التدقيق خبرة مك

بحي  تم إحتساب الحصة السوقية لكل مكتب مكتب التدقيق في أعمال الشركة موضوع التدقيق 

و تدقيق في قطاع العميل المرتبط  فيه و إستخراج نسبة مئوية تمثل حصته السوقية في القطاع 

 (.3رقم )كما هو موضح بالملحق 

 مواصفات العميل  -2 

   إستخدمت الباحثة إجمالي أصول الشركة كداللة و مقياس لحجم شركة العميل  حجم الشركة

 (.4و كما هو موضح في الملحق رقم ) ((Suwidan,et…al,2015استنادا الى دراسة 

    عن طريق نسبة  إستخدمت الباحثة مدى إستقاللية لجنة التدقيقتفعيل نظام حوكمة الشركة

و إفصاح الشركات عن مدى تطبيق القواعد االعضاء المستقلين إلجمالي أعضاء لجنة التدقيق 

و قد أستخدم نفس المؤشر في اإلرشادية للحوكمة مجتمعين كمؤشر عن تفعيل نظام الحوكمة 

 (.4( و كما هو موضح بالملحق رقم )2103دراسات سابقة منها دراسة )المناصير،

 جودة التقارير المالية ثانيا المتغير التابع   -

 قياس جودة التقارير المالية 

عمدت الكثير من األبحا  الى التركيز على جودة األرباح كمقياس لجودة التقارير المالية و يرى   

آخرون أن هذا مقياس محدود كونه يركز على المعلومات المالية ويهمل المعلومات و البيانات 

( و انطالقا من هذا الرأي قامت الباحثة بتحديد عدة عوامل Beest, et al,2009كمية )الالغير 

و قامت بقياس جودة ية لقياس جودة التقارير المالية تعزز الخصائص النوعية للمعلومات المحاسب

( إذا كانت التقارير المالية تتمتع 0التقارير المالية التي يعبر عنها كل عامل على حده و يعطى )

( إذا كانت التقارير المالية تتمتع بجودة أقل و من ثم أخذ متوسط لهذه الدرجات 1بجودة عالية و )
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 وى اإلفصاحات و جودة األرباحلتعبر عن جودة التقارير المالية من منظور رأي المدقق ، مست

Tsoncheva) 2104).   

    قامت الباحثة ب عتماد رأي المدقق كمؤشر لجودة التقارير المالية بحي  يشير رأي المدقق

( رأي 2100إلى جودة تقارير مالية مرتفعة و قد إستخدمت دراسة )حمدان،  الغير المعدلالتقرير 

في بحثه حول  Tsoncheva (2104 )ير المالية ، و يرى للتعبير عن جودة التقار   المدقق متغيرا

 عدالة التمثيلر مؤشرا يعكس خاصية تبمات المحاسبية أن رأي المدقق يعقياس جودة المعلو 

(Faithful Representation ). 

   يعتبر اإلفصاح اإلختياري مؤشرا لجودة التقارير المالية حي  أكدت عدة  اإلفصاح اإلختياري

دراسات أن هناك تأثيرا للمكونات المفصح عنها إختياريا على جودة التقارير المالية و إتخاذ 

( و لذا إعتمدت الباحثة إفصاح الشركات عن رؤيتها و الخطط و المخاطر 2104القرارات)حمادة،

مالية مؤشرا لمدى توفر خاصية المالئمة الغير و نسب التحليالت المالية و ائج المستقبلية و نت

Relevance ( في التقارير المالية و بالتالي مؤشرا على جودة هذه التقاريرTsoncheva, 

2014.) 

    و تعتبر جودة األرباح عامال مهما لغايات قياس جودة التقارير المالية فكلما  جودة األرباح

نخاذ القرارت من قبل معلومات المحاسبية أكثر مالئمة إلارتفعت جودة أرباح الشركات كانت ال

لقياس  Penman Approach( و استخدمت الباحثة Ewert,2011مستخدمي هذه التقارير )

يق نسبة صافي التدفقات التقدية التشغلية إلى صافي الربح و كلما جودة أرباح الشركات عن طر 

إنخفضت النسبة الناتجة كانت مؤشرا على جودة االرباح و يعتبر هذا المدخل من المداخل األقل 
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 Abdelghany,2005( ، )Abbaszadeh,2013( ، )Zeinaliتعقيدا في قياس جودة االرباح )  

et al. ,2012.) 

باحثة ب عتماد كل من رأي المدقق ، اإلفصاحات اإلختيارية ، و جودة األرباح وعليه قامت ال   

 (.5مجتمعين كمقياس لجودة التقارير المالية و كما هو موضوح بالملحق رقم )

   ( المعالجات اإلحصائية6-3) 

 SPSS) تـم اإلسـتعانة باألسـاليب اإلحصـائية ضـمن البرنـامج اإلحصـائي للعلـوم االجتماعيـة     

Statistical Package for the Social Sciences) و ذلــك لمعالجــة البيانــات التــي تــم ،

 األساليب اإلحصائية التالية : تأستخدم ةالحصول عليها ، وبالتحديد ف ن الباحث

و ذلك من أجل إختبار تأثير كل : ( Simple Regressionتحليل اإلنحدار الخطي البسيط ) 1-

 التابع .متغير مستقل في المتغير 

و ذلك من أجل إختبار تأثير  : ( Multiple Regressionتحليل اإلنحدار الخطي المتعدد )2- 

 المتغيرات المستقلة مجتمعة في المتغير التابع 

و النسب لمتوسطات الحسابية الباحثة أيضا اإلحصاء الوصفي و اإلستداللي و ا تواستخدم

 تحليل ارتباط بيرسون. و Kendall's tau_bالمئوية و تحليل إرتباط 
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 الفصل الرابع

  نتائج التحليل االحصائي للدراسة واختبار الفرضيات

 

 (  المقدمة4-1) 

 و إختبار الفرضيات  (  تحليل بيانات الدراسة4-2) 
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 الفصل الرابع 

 نتائج التحليل االحصائي للدراسة واختبار الفرضيات 

 ( المقدمة4-1)

نتائج التحليل اإلحصائي لمتغيرات الدراسة التي اعتمد  من هذه الدراسة هذا الفصليستعرض     

، كما يتناول الفصل اختبار فرضيات  لكل متغيرات الدراسة العديد من التحاليل الخاصةفيها 

 .بشكل مفصل الدراسة والدالالت اإلحصائية الخاصة بكل منها

 

 الفرضيات ( تحليل بيانات الدراسة و إختبار4-2)

 أوال   تحليل قياس تركز سوق مهنة التدقيق الخارجي 

إلحتساب نسبة تركز سوق مهنة التدقيق فـي األردن قامـت الباحثـة ب سـتخدام نسـبة الحصـة السـوقية 

(Concentration Ratio و هــي عبــارة عــن نســبة مئويــة مــن الحصــة الســوقية المملوكــة ألكبــر )

 عدد شركات في السوق الواحد و تمثلها المعادلة التالية :

CRm= S1+ S2+ S3+ S4….. Sm 

 ,Young,et al)عدد الشركات في السوق mالحصة السوقية للشركة و تمثل  Sحي  تمثل 

2010). 

و عادة تستخدم نسبة التركز ألكبر أربع شركات في السوق تمتلك أكبر حصة سوقية و 

و كلما اقتربت النسبة من الصفر  يعتبر السوق سوق شديد المنافسة و  CR4يرمز لها بالرمز 
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قليل التركز و كلما إرتفعت هذه النسبة إزداد تركز السوق ، و يصنف السوق حسب هذه النسبة 

 ( P: 80Padula ,2014 ,(فأكثر . CR4 75%لتركز اذا بلغت على أنه عالي ا

و عليه قامت الباحثه ب ستخراج قائمة لجميع الشركات المدرجة في بورصة عمان و 

قامت بتحديد  و  207و بلد عدد الشركات  2104استبعدت الشركات التي لم تتوفر بياناتها لعام 

مكتبا و إلحتساب الحصة  26مكتب التدقيق المرتبط مع كل شركة و بلد عدد مكاتب التدقيق 

صول لكل شركة و األالسوقية لكل مكتب من إجمالي السوق قامت الباحثة ب ستخراج إجمالي 

وقية لكل مكتب من مجموع إجمالي األصول للشركات المدقق عليها من قبل سإحتساب الحصة ال

 (.6الملحق رقم )لمكتب إلى إجمالي أصول جميع الشركات كما في ا

التركز أعاله  بلغت نسبة التركز في سوق مهنة التدقيق في األردن  معادلةو بتطبيق 

CR4 :95.5%  و تلتها  %55مما يشكل تركزا عاليا جاءت على رأسه شركة ديليوت بنسبة

 .%3.5بنسبة  KPMGون العرب و و شركتي المهني %37شركة إيرنست أند يوند بنسبة 

مكتب تدقيق عامل في المملكة يعمل  282نجد أن من بين  ( 6للملحق رقم )وباالشاره 

سيطر ي 26ان و من بين هذه المكاتب الـ مكتب تدقيق مع الشركات المدرجة في بورصة عم 26

شركة  78د مكتبي ديليوت و إيرنست اند يوند على الحصة األكبر من السوق بعدد شركات يبل

من إجمالي أصول جميع الشركات  % 22مدرجة في بورصة عمان يشكل إجمالي أصولها 

 المدرجة. 

الى نسب التركز في القطاعات المختلفة للشركات المدرجة في بورصة  أيضاً  و بالنظر

حي  تسيطر كل من شركتي ديليوت  عمان نالحظ أن قطاع البنوك كان أكثر هذه القطاعات تركزاً 
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 بنكاً  05من أصل  بنكاً  04رنست أند يوند على الحصة األكير من القطاع بتدقيقها على و إي

من إجمالي أصول جميع البنوك. و بالنظر الى قطاع التأمين نجد  %22يشكل إجمالي أصولها 

أيضا أن كل من مكاتب التدقيق ديليوت ، إيرنست أند يوند ، العباسي و شركاه ، و طالل أبو 

و تشكل   %20شركة بنسبة تركز تبلد  24شركة تأمين من أصل  20ه تعمل مع غزالة و شركا

 من إجمالي قطاع التأمين.  %71.2حصة ديليوت و إيرنست أند يوند 

أما في قطاع الخدمات المالية فتراجعت حصص ديليوت و إيرنست أند يوند لصالح 

من إجمالي السوق تاله  %41 منفرداً  مكتب التدقيق المهنيون العرب حي  بلغت حصته السوقية

 لكليهما. %01بنسبة  KPMGو من ثم ديليوت و  %22مكتب إيرنست أند يوند بنسبة 

لتصنف القطاع بمتوسط التركز  %72.23و تقل نسبة التركز في قطاع العقارات و تبلد 

 بحصص متقاربة لكل من مكاتب التدقيق غوشه و شركاه ، المهنيون العرب ، إيرنست أند يوند و

KPMG  ر دوليا إرنست أند يوند ، من المكاتب التابعة  ل ربع الكبا ثال و تعود سيطرت

 . %89.12على قطاع الخدمات بحي  تشكل نسبة التركز في هذا القطاع  KPMG، ديليوت

سيطر مكتب إيرنست أند يوند  %81.0و أخيرا في قطاع الصناعة بلغت نسبة التركز 

و غوشه و  KPMGجمالي السوق و تلته كل من ديليوت و من إ %66.0على أغلبها بنسبة 

 شركاه بنسب متقاربة.

صفات العميل ) حجم العميل ، و ما تقدمت به الباحثة بأن موا يؤكدو التحليل أعاله 

ر من العوامل المحددة لتركز سوق مهنة التدقيق فنجد أن قطاع البنوك تبتفعيل نظام الحوكمة ( تع

األكثر تركزا فالبنوك تشكل العمالء األكبر حجما في السوق و األكثر تفعيال لنظام الحوكمة نظرا 
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لوجود جهات رقابية إضافية كالبنك المركزي و جهات أجنبية تتابع تفعيل نظام الحوكمة كما يأكد 

أن مواصفات مكتب التدقيق من حجم و سمعة و خبرة في السوق تعتبر من أيضا التحليل أعاله 

المحددات لتركز السوق فمعظم مكاتب التدقيق المسيطرة في مختلف القطاعات على الحصة 

السوقية األكبر تتمتع بحجم كبير مقارنة بالمكاتب األخرى ، و تتمتع بسمعة متميزة سواء كانت 

األربع الكبار دوليا أو سمعة مكتسبة محليا ، و بالنظر لحصة كل  مكتسبة من إرتباطها بأحد

مكتب تدقيق على حده في كل قطاع نجد هذه المكاتب تتمتع بخبرة عالية في مجال عمل عمالؤها 

 نظر لحصتها الكبيره في القطاع. 

 تب التدقيق لثال امك صرحت الباحثة تقسيما للسوق حسب حصو بناءا على ما تقدم اقت

   :مأقسا

 (1-4دول رقم )ج

 تصنيف سوق مهنة التدقيق في األردن حسب تركز السوق

الحصة 

 السوقية 
 مكاتب التدقيق  

عدد مكاتب 

 التدقيق 
عدد الشركات المدقق 

 عليها 
 البيان 

ديليوت / إيرنست  92%

 أند يونغ 
2 02 

طبقة سوقية عالية 

 التركز 

7% 

KPMG/PWC 
اه العباسي و شرك

طالل أبوغزاله 

غوشه و شركاه 

  المهنيون العرب

6 402 
طبقة متوسطة 

 التركز 

1% 
 أخرى

18 22 
طبقة ضعيفة 

 التركز 

 المجموع 217 26    
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  شركة مدقق عليها من قبل كل من  78شركات تعتبر من ضمن المنطقة عالية التركز يبلد عدد

من إجمالي  %22و التي بلغت حصتهما مجتمعتين  مكتبي التدقيق إيرنست أند يوند و ديليوت

 السوق. 

  شركات مدقق عليها من  017شركات تعتبر من ضمن المنطقة التالية لمنطقة التركز يبلد عدد

، المهنيون العرب ، العباسي و شركاه ،  KPMG ،PWC:  قبل مكاتب التدقيق الستة التالية

من إجمالي  %7غوشه و شركاه ، طالل أبو غزاله و شركاه و تبلد حصة هذه الشركات مجتمعة 

السوق و حصلت هذه المكاتب منفرده على تركزا ما بين عالي و متوسط في القطاعات كل على 

 حده . 

 شركة مدقق عليها من قبل  33ا  شركات تعتبر من ضمن المنطقة ضعيفة التركز يبلد عدده

 من إجمالي السوق.  %0مكاتب تدقيق متعددة تبلد حصتها اإلجمالية من السوق 

قامت الباحثة ب ختيار عينة طبقية عشوائية من الشركات التي قامت بتصنيفها  بناءًا على ما تقدمو 

 أعاله إلختبار فرضيات دراستها.

 انيًا   إختبار فرضيات الدراسةث

العديــد حصــاء االســتداللي مــن خــالل اإلسـتخدام ب  قامــت الباحثــةالختبـار فرضــيات الدراســة 

االنحــدار مــن المعالجــات اإلحصــائية والتــي تــأتي بغــرض هــذه اإلختبــارات حيــ  اســتخدمت كــل مــن 

والمتمثـــل فـــي كـــل مـــن مواصـــفات مكتـــب المتغيـــر المســـتقل  أثـــرالمتعـــدد لقيـــاس اإلنحـــدار البســـيط و 

والمتمثـل فـي  على المتغيـر التـابعي ومواصفات عمالء مكاتب التدقيق الخارجي هذا التدقيق الخارج

وكذلك تم استخراج معامل ارتباط بيرسون للتعرف على قوة العالقـة واتجاههـا  جودة التقارير المالية،

 . التي تم اختيارها من قبل الباحثة بين المتغيرات
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 لى  إختبار الفرضية الرئيسية األولى والتي تنص ع 

H01 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للعوامل المحددة لظاهرة التركز ذات الصلة بمواصفات  

مكتب التدقيق على جودة التقارير المالية المدققة التي تصدرها الشركات الخاضعة للتدقيق 

 والمشمولة في عينة الدراسة الحالية.

والذي يهتم بدراسة  االنحدار المتعدداستخدام نموذج بقامت الباحثة الختبار هذه الفرضية و 

ُأثر عدة متغيرات مستقلة كمية على متغير تابع كمي، حي  يمكن اإلشارة لها من خالل دالة 

  ما يلي :خطية خاصة ك

Rep,Quality=B0+B1Size+B2Rep+B3Exp+E 

 حي  : 

Rep,Q  جودة التقارير : 

0B ثابت : 

3 ,B2,B1B  :الميل 

Size حجم مكتب التدقيق : 

Rep سمعة مكتب التدقيق : 

Exp خبرة مكتب التدقيق : 

 E  الخطأ العشوائي : 

و قد كانت قاعدة القرار المطبقة لرفض أو قبول الفرضية الصفرية كما يلي: ترفض الفرضية      
و تقبل الفرضية الصفرية إذا كان  1.15( يساوي أو أقل من Sigالصفرية إذا كان مستوى الداللة )

 .1.15( أكبر من Sigلة )مستوى الدال
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 على النحو اآلتي :( نتائج التحليل االحصائي لهذه الفرضية 2-4يبين الجدول رقم ) و

 (2-4جدول رقم )

االنحدار المتعدد الثر العوامل المحددة لظاهرة التركز ذات الصلة بمواصفات مكتب 
 التدقيق على جودة التقارير المالية

مستوى الداللة 
Sig 

( Tقيمة )
 المحسوبة

قيمة 
Beta  B مواصفات مكتب التدقيق 

 حجم المكتب 008.- 182.- 617.- 539.

 سمعة المكتب 211. 415. 1.66 101.

 خبرة المكتب 192. 169. 878. 384.

 (Rمعامل االرتباط ) 386.

 (R²معامل التحديد ) 149.

 ( Fقيمة المحسوبة ) 3.559

 Sigمستوى الداللة  019.

 نتيجة االختبار .  صفريةرفض الفرضيه ال

 

 و يتضح من بيانات الجدول أعاله ما يلي  

بلغت لكل منها على  Sigلدى النظر الى المتغيرات الفرعية  كل على حده ف ن قيمة  -

( و جميعها أكبر من الداللة المرجعية لإلختبار 1.384( ، )1.010( ، )1.532التوالي )

( و ذلك ما يوجب حسب قاعدة القرار المشار إليها أعاله بقبول الفرضية 1.151و هي )

الصفرية مما يعني عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية ألي منها منفردا على جودة التقارير 

المالية ، و يأكد هذه النتيجة إنخفاض معامالت بيتا للمتغيرات و هي على التوالي 

( مما يعني ضعف العالقة بين كل من المتغيرات 1.062( ، )1.405( ، )-1.082)
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المستقلة المذكورة و المتغير التابع جودة التقارير المالية، و لكن لدى مقارنة مؤشر بيتا 

أن المتغير األكثر تأثيرًا منها على جودة التقارير المالية هو للمتغيرات الثالثة نالحظ ب

 متغير سمعة مكتب التدقيق.

و هي  ((0.019( بلغت Sigقيمة )لكن لدى أخذ تلك المتغيرات الثالثة معا نالحظ أن  -

الفرضية الصفرية التي نصت على انه ال  رفضمما يعني  (0.05)أقل من مستوى معنوية 

حصائية للعوامل المحددة لظاهرة التركز ذات الصلة بمواصفات مكتب يوجد اثر ذو داللة ا

التدقيق والمتمثلة في )سمعة المكتب ، حجم المكتب ، خبرة المكتب ( على جودة التقارير 

عمان أي أن هناك أثر ذو داللة إحصائية المالية المدققة في الشركات المدرجة في بورصة 

تقارير المالية و يؤكد قوة تأثير المتغيرات الثالثة معًا لهذه المتغيرات مجتمعة على جودة ال

 (.386.نسبيا حي  بلد )  Rقيمة معامل اإلرتباط

 ةالمستقل اتأن المتغير يعني هذا  R² (.149)بلغت قيمة معامل التحديد و من جانب آخر  -

و هو  من التغيرات التي تطرأ على قيمة المتغير التابع )%04.2)فسر ما نسبته مجتمعه ت

, اما النسبة المتبيقية  فانها تعزى الى متغيرات اخرى لم يتم اخضاعها جودة التقارير المالية

 .في نموذج الدراسة
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  التالية  إختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسية األولى

H01-1 التقارير المالية   ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لحجم مكتب التدقيق على جودة

 المدققة.

H01-2 ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية لسمعة مكتب التدقيق على جودة التقارير المالية  

 المدققة.

H01-3 ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية لخبرة مكتب التدقيق في مجال نشاط العميل على  

 جودة التقارير المالية المدققة.

استخدام نموذج االنحدار البسيط والذي يستخدم بالعادة  تم ولغايات إختبار هذه الفرضيات

مستقل على المتغير التابع جودة التقارير المالية المدققة في هذه الدراسة كل متغير لقياس اثر 

 ( ادناه .3-4حي  ظهرت النتائج كما في الجدول رقم )

 (3-4)جدول رقم 

مكتب التدقيق على جودة التقارير ، سمعة ، خبرة حجم لمتغيرات تحليل االنحدار البسيط  نتائج 

  المالية

نتيجة 
 االختبار

مستوى 
الداللة 

Sig 

 Tقيمة 
 المحسوبة

معامل 

التحديد 

R² 

معامل 

 Rاالرتباط 
Beta B الفرضية المتغيرات 

رفض 

 الفرضية
حجم  0.014 317. 317. 100. 2.652 010.

 المكتب
الفرضية 

 H01-1الفرعية 

رفض 

 الفرضية
سمعة  0.188 371. 371. 138. 3.173 0.002

 المكتب
الفرضية 

 H01-2الفرعية 

رفض 

 الفرضية
خبرة  353. 311. 311. 097. 2.599 0.012

 المكتب
الفرضية 

 H01-2الفرعية 
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 ما يلي : يتضح من خالل الجدول اعالهو 

 010.قد بلد( Sig) االحصائيةمستوى الداللة ان  أوال  أثر المتغير المستقل حجم مكتب التدقيق 

ثر لحجم مكتب أالتي نصت على عدم وجود  H01-1 الفرضية الصفرية رفضيعني  مما  

و مدلولها وجود أثر ذو التدقيق على جودة التقارير المالية المدققة وبالتالي قبول الفرضية البديلة 

 الذيميل خط االنحدار  وضخوي داللة إحصائية لحجم مكتب التدقيق على جودة التقارير المالية ،

يجابيا لحجم مكتب التدقيق إ ن هناك اثراً أ  (317.)البالد  Rو قيمة معامل اإلرتباط   014.)) بلد

، وبما أن معامل عمان على جودة التقارير المالية المدققة في الشركات المدرجة في بورصة 

( %01.1يفسر ما نسبته ) حجم مكتب التدقيق ان المتغير المستقلف  ((100.قد بلغ  R²التحديد 

 جودة التقارير المالية. ي تطرا على قيمة المتغير التابعمن التغيرات الت

قد ( Sig) مستوى الداللة االحصائيةان  ثانيا  أثر المتغير المستقل سمعة مكتب التدقيق 

 سمعةوجود اثر لالتي نصت على عدم  H01-2الفرضية الصفرية  رفضيعني  مما )  (002.بلد

و مدلولها وجود مكتب التدقيق على جودة التقارير المالية المدققة وبالتالي قبول الفرضية البديلة 

كما يتضح ان ميل خط  أثر ذو داللة إحصائية لسمعة مكتب التدقيق على جودة التقارير المالية

يمكن القول ان هناك اثرا  وبالتالي( 371.قد بلد ) Rو معامل اإلرتباط  .(188) االنحدار قد بلد

مكتب التدقيق على جودة التقارير المالية المدققة في الشركات المدرجة في بورصة  سمعةايجابيا ل

سمعة مكتب  ن المتغير المستقلأويعني هذا ب(  138.بلغ ) R²، كما أن معامل التحديد عمان 

جودة التقارير  على قيمة المتغير التابع أي تطر ( من التغيرات الت%03.8يفسر ما نسبته ) التدقيق

 المالية و هي نسبة أكبر مما يفسره المتغير السابق حجم مكتب التدقيق.
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 قد بلد( Sig) مستوى الداللة االحصائيةن إ ثالثا  أثر المتغير المستقل خبرة مكتب التدقيق 

مكتب  لخبرةالتي نصت على عدم وجود اثر  H01-3الفرضية الصفرية  رفضيعني  ( مما012.)

و مدلولها وجود أثر ذو التدقيق على جودة التقارير المالية المدققة وبالتالي قبول الفرضية البديلة 

ميل خط االنحدار  منكما يتضح  داللة إحصائية لخبرة مكتب التدقيق على جودة التقارير المالية

 خبرةيجابيا لإ ان هناك اثراً ( 311.و الذي بلد ) Rو قيمة معامل اإلرتباط  (353.) بلد الذي

، كما أن عمان مكتب التدقيق على جودة التقارير المالية المدققة في الشركات المدرجة في بورصة 

يفسر ما  خبرة  مكتب التدقيق ن المتغير المستقلأويعني هذا ب(  097.بلغ ) R²معامل التحديد 

جودة التقارير المالية و هي  على قيمة المتغير التابع أي تطر ( من التغيرات الت%2.7نسبته )

 النسبة االقل مما تفسره المتغيرات السابقة حجم و سمعة مكتب التدقيق.

   إختبار الفرضية الرئيسية الثانية والتي تنص على 

H02 ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية للعوامل المحددة لظاهرة التركز ذات الصلة بمواصفات  

 على جودة التقارير المالية المدققة التي تصدرها الشركات الخاضعة للتدقيق. العميل

استخدام نموذج االنحدار المتعدد والذي يهتم بدراسة بوالختبار هذه الفرضية قامت الباحثة 

ُأثر عدة متغيرات مستقلة كمية على متغير تابع كمي، حي  يمكن اإلشارة لها من خالل دالة 

دف إختبار أثر العوامل المحددة لظاهرة التركز ذات الصلة بمواصفات خطية خاصة وذلك به

 العميل مجتمعة على جودة التقارير المالية كما يلي :

Rep,Quality=B0+B1 F.Size+B2Gov +E 
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 حي  : 

Rep,Q  جودة التقارير : 

0B ثابت : 

2 ,B1B الميل : 

F.Size حجم الشركة : 

Gov  :تفعيل نظام الحوكمة 

E :الخطأ العشوائي 

 و قد كانت قاعدة القرار المطبقة لرفض أو قبول الفرضية الصفرية كما يلي:

و تقبل الفرضية  1.15( يساوي أو أقل من Sigترفض الفرضية الصفرية إذا كان مستوى الداللة )
 .1.15( أكبر من Sigالصفرية إذا كان مستوى الداللة )

 حصائي االستداللي الثر متغيرات هذه الفرضية وكما يلي:ويتضمن الجدول التالي نتائج التحليل اال
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 (4-4) جدول رقم

االنحدار المتعدد الثر العوامل المحددة لظاهرة التركز ذات الصلة بمواصفات العميل على جودة 

 التقارير المالية 

مستوى الداللة 
Sig 

( Tقيمة )
 المحسوبة

قيمة 
Beta  B مواصفات العميل 

 حجم الشركة 3.391 152. 1.411 163.

 تفعيل نظام الحوكمة 262. 522. 4.829 000.

 (Rمعامل االرتباط ) 568.

 (R²معامل التحديد ) 343.

 ( Fقيمة المحسوبة ) 16.218

 Sigمستوى الداللة  1.00

 نتيجة االختبار رفض الفرضيه العدمية.  

 

 ما يلي : يتضح من خالل الجدول اعالهو 

وهي نسبة غير دالة لمتغير حجم الشركة  (163.)مستوى الداللة االحصائية قد بلد ان  -

على جودة  الشركة حجمثر لأبمعنى عدم وجود   )1(05.حصائيا عند مستوى معنوية إ

بلد  مستوى الداللة  تفعيل نظام الحوكمة أما المتغير الثاني، المدققة التقارير المالية

على جودة التقارير  لتفعيل نظام الحوكمة اً ايجابي اً ك اثر اي ان هنا (000.)االحصائية 

و كذلك قيمة  (262.) التي بلغت (B)ويظهر اتجاه التأثير من خالل قيمة المدققة المالية 

و البالد  R( و من ثم إرتفاع قيمة معامل اإلرتباط 1.522بيتا المرتفعة و البالغة )

( و بمقارنة قيمة بيتا لكل من المتغيرين أعاله )حجم الشركة ( و ) تفعيل نظام 1.586)
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الحوكمة ( يتضح أن المتغير الثاني يتفوق على متغير حجم الشركة من حي  الـتأثير على 

 جودة التقارير المالية.

ثر عناصر المتغير المستقل العوامل المحددة لظاهرة التركز ذات الصلة الى أوبالنظر  -

على جودة التقارير مجتمعة )حجم الشركة وتفعيل نظام الحوكمة ( مواصفات العميل ب

وهي نسبة دالة احصائية  (000.) قد بلد الداللة االحصائيةمستوى نجد ان  المالية المدققة

مما يؤدي الى رفض الفرضية الصفرية التي نصت على عدم  (051.)عند مستوى معنوية 

لظاهرة التركز ذات الصلة بمواصفات العميل والمتمثلة في ثر للعوامل المحددة أوجود 

( على جودة التقارير المالية المدققة وبالتالي قبول  تفعيل نظام الحوكمة )حجم الشركة و

للعوامل  (0.05)ثر دال احصائيا عند مستوى معنوية أالفرضية البديلة والتأكيد بوجود 

العميل على جودة التقارير المالية المدققة المحددة لظاهرة التركز ذات الصلة بمواصفات 

 في الشركات المدرجة في بورصة عمان .

 إختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسية التالية  

H02-1   ثر ذات داللة إحصائية لحجم الشركة ممثلة برأسمالها على جودة التقارير أال يوجد

 المالية المدققة.

H02-2:  ثر ذات داللة إحصائية لنظام حوكمة الشركة على جودة التقارير المالية أال يوجد

 المدققة.

ثــر حجــم أتــم اســتخدام تحليــل االنحــدار البســيط وذلــك للتعــرف علــى  والختبــار هــذه الفرضــيات 

علــى جــودة التقــارير حيــ  ظهــرت نتــائج و أثــر تفعيــل نظــام الحوكمــة الشــركة علــى جــودة التقــارير 

 (.5-4كما هو مبين في الجدول رقم )التحليل االحصائي 
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 (5-4جدول رقم )

على جودة التقارير  و تفعيل نظام الحوكمة حجم الشركةمتغيرات نتائج تحليل االنحدار البسيط ل

 المالية 

نتيجة 
 االختبار

مستوى 
الداللة 

Sig 

 Tقيمة 
 المحسوبة

معامل 

 R²التحديد 
معامل 

 Rاالرتباط 
Beta B الفرضية المتغيرات 

 رفض

 الفرضية
حجم  6.9 0.311 0.311 0.097 2.595 0.012

 الشركة
الفرضية 

-H02الفرعية 
1 

رفض 

 الفرضية
تفعيل نظام  286. 568. 568.  322. 5.475 000.

 الحوكمة
الفرضية 

-H02الفرعية 
2 

 

 ما يلي : يتبين من واقع الجدول أعاله

الفرضية يعني رفض مما  Sig (.012)ان قيمة  أوال أثر المتغير المستقل حجم الشركة  

على عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية لحجم الشركة كأحد العوامل الصفرية التي نصت 

في الشركات المدققة المحددة لظاهر التركز المتعلقة بمواصفات العميل على جودة التقارير المالية 

( لوجود أثر 1.300و البالد ) Rو تشير أيضا قيمة معامل اإلرتباط المدرجة في بورصة عمان 

 إيجابي بين المتغيرين.

يعني رفض مما  Sig (.000)بلغت قيمة    تفعيل نظام الحوكمةأثر المتغير المستقل  ثانيا

 الفرضية الصفرية التي نصت على عدم وجود اثر ذات داللة احصائية لنظام حوكمة الشركة على

الثر المتغير المستقل نظام  ميل خط االنحدار كل منيبين ، كما جودة التقارير المالية المدققة 

 , Rو إرتفاع معامل اإلرتباط  (286.) البالدحوكمة الشركات على جودة التقارير المالية المدققة 

 ا ايجابيا وبالتالي قبول الفرضية البديلة والتاكيد على وجود اثر ايجابية التاثير ( 1.568و البالد )
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على جودة التقارير د العوامل المحددة لظاهرة التركز والمرتبطة بالعميل حوكمة الشركات كاحلنظام 

 المالية المدققة في الشركات المدرجة في بورصة عمان .

 ثالثًا   التحليل االحصائي لعالقة االرتباط بين متغيرات الدراسة 

لتعــرف علــى عالقـــة االرتبــاط بــين متغيـــرات الدراســة المســتقلة وعناصـــر المتغيــر التــابع تـــم 

وقـــد باالضـــافة الـــى معامـــل كنـــدال  اجـــراء التحليـــل االحصـــائي باســـتخدام معامـــل االرتبـــاط بيرســـون 

 ظهرت النتائج كما يلي :

 اواًل   نتائج  ارتباط بيرسون .

(6-4جدول رقم )  

ةالمالي جودة التقاريركل من المتغيرات المستقلة و أثرها على ن معامالت ارتباط بيرسون بي  

 
 

Variables 
 

ةعناصر تتعلق بالشرك   عناصر تتعلق بمكتب التدقيق 
 جودة 

 التقارير المالية
حجم 
 الشركة

نظام 
 الحاكمية

 الخبرة السمعة الحجم

ق 
تعل

ر ت
اص

عن
ركة

لش
 با

حجم 
 الشركة

0 .304* .350** .336** .328** .311** 

نظام 
 الحاكمية

.304* 1 .534** .500** .408** .568** 

بمك
ق 

تعل
ر ت

اص
عن

ب 
ت

يق
تدق

 ال

 *317. **790. **880. 1 **534. **350. الحجم

 **371. **689. 1 **880. **500. **336. السمعة

 *311. 1 **689. **790. **408. **328. الخبرة

 1 *311. **371. **317. **568. *311. جودة التقارير المالية

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

عناصر الي بين عاله الى وجود عالقة ارتباط ايجابأتشير نتائج  التحليل االحصائي في الجدول و 

.بشكل ملحوظ  
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  Kendall's tau_bنتائج ارتباط  ثانيًا  
ولتعزيـــز نتـــائج االرتبـــاط الظـــاهره مـــن تحليـــل معامـــل االرتبـــاط بيرســـون تـــم ايجـــاد االرتبـــاط 

وذلك لزيادة اطمئنان الباحثة حـول اتجـاه  العالقـة  Nonparametric Correlationsالالبارمتري 

 . بين المتغيرات

 (7-4جدول رقم )
 Kendall's tau_b متغيرات الدراسة باستخدام التحليل االحصائي للعالقة بين

 

 
 

Variables 
 

ة عناصر تتعلق بالشرك   عناصر تتعلق بمكتب التدقيق 
جودة التقارير 

 المالية
حجم 
 الشركة

نظام 
 الحاكمية

 الخبرة السمعة الحجم 

ق 
تعل

ر ت
اص

عن
كة 

شر
 بال

حجم 
 الشركة

1.000 .242* .310** .360** .345** .236** 

نظام 
 الحاكمية 

.242* 1.000 .466** .500** .351** .542** 

ق 
تعل

ر ت
اص

عن
يق

تدق
ب ال

مكت
 **264. **662. **692. 1.000 **466. **310. الحجم ب

 **353. **552. 1.000 **692. **500. **360. السمعة

 **249. 1.000 **552. **662. **351. **345. الخبرة

 1.000 **249. **353. **264. **542. **236. جودة التقارير المالية

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ان هناك ارتباط ايجابي بين عناصر المتغير المستقل ذات  أعالهتشير بيانات الجدول و 

، حجم الشركة ( والمتغير التابع )جودة التقارير  الحوكمةالصلة بالشركة الخاضعة للتدقيق  ) نظام 

على التوالي ، كما اظهرت بيانات  (542.,236.)المالية المدققة ( حي  بلد معامل االرتباط لهما 

ابي بين ابعاد المتغير المستقل ذات الصلة بمكتب التدقيق )حجم المكتب الجدول وجود ارتباط ايج
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، سمعة المكتب ، الخبرة ( وجودة التقارير المالية المدققة حي  بلغت معامالت االرتباط بينهما 

 على التوالي .  (264.,355., 249.)

  ) متعدد الخطوات ( رابعًا   نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 

لتعرف على دور عناصر المتغير المستقل في تفسير تباين المتغير التابع تم اجراء تحليل ل

بحي  يتم ادخال المتغيرات حسب  (Stepwise Method)االنحدار المتعدد من خالل استخدام 

وتبين الجداول ارنة مع تأثير المتغيرات االعلى قوة التاثير وتستبعد المتغيرات ذات التأثير االدنى مق

 ادناه نتائج هذا التحليل .

 (8-4)  جدول رقم

للتنبؤ  Stepwise Multiple Regressionنتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 

المتعلقة بمكتب  التقارير الماليةبجودة التقارير المالية من خالل العوامل المؤثرة على جودة 

 التدقيق .

Model Variables Entered R2  T Sig F Sig 

 002. 01.166 000. 3.073 0.038 المكتبسمعة  0

 

همية المتغيرات المستقلة في أيتبين من خالل نتائج تحليل االنحدار المتدرج للتعرف على 

كثر عناصر المتغير أالتدقيق  قد كان  مكتب سمعةن متغير أالتاثير على عناصر المتغير التابع ب

الداللة االحصائية قد بلد مستوى المستقل تأثيرًا على المتغير التابع حي  يبين الجدول اعاله ان 

تفسير ما نسبته  تالتدقيق قد استطاع مكتب سمعة، وكذلك يتضح من الجدول ان  (002.)
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ين تم استبعاد من تباين المتغير التابع  )جودة التقارير المالية المدققة ( في ح (13.8%)

 المتغيرات المستقلة الفرعية االخرى من التحليل .

 (9-4) جدول رقم

للتنبؤ بجودة  Stepwise Multiple Regressionنتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 
الخاضعة المتعلقة بالشركة  التقارير الماليةجودة  التقارير المالية من خالل العوامل المؤثرة على

 للتدقيق

 

Model Variables Entered R2  T Sig F Sig 

 000. 29.973 000. 5.475 0.322 نظام الحوكمة 0

         

ويتضح من بيانات الجدول اعاله الذي يحدد اهمية تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع   

من تباين  %32.2كل على حده ان متغير نظام الحاكمية في الشركة قد استطاع تفسير ما نسبته 

 لمدرجة في بورصة عمان ، حي  بلدالمتغير التابع جودة التقارير المالية المدققة في الشركات ا

مما يشير الى وجود الداللة االحصائية لهذا التاثير عند مستوى  (000.)مستوى الداللة االحصائية 

في تفسير تباين المتغير  وبالمقابل تم استبعاد متغير حجم الشركة لعدم اهميته (0.05)معنوية 

 .(4-4( ، )2-4و تؤكد هاتان النتيجاتان ما كشف عنه تحليل البيانات في الجدولين ) التابع 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 (  المقدمة5-1) 

 (  النتائج5-2) 

 . التوصيات(  5-3) 
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 (  المقدمة5-1)

 تـــــم فـــــي الفصـــــل الرابـــــع لنتـــــائج التحليـــــل اإلحصـــــائي الوصـــــفي فـــــي ضـــــوء التحليـــــل الـــــذي

ـــائج التـــي  واالســـتداللي ـــ ن هـــذا الفصـــل يتضـــمن أهـــم النت ـــار الفرضـــيات، ف ـــرات الدراســـة واختب لمتغي

 تمثلـــت فيهـــاك جابـــة عـــن األســـئلة التـــي تـــم طرحهـــا فـــي هـــذه الدراســـة التـــي   ةإليهـــا الباحثـــ تتوصـــل

لـى ضـوء هـذه النتـائج التـي تـم التوصـل إليهـا فـي الدراسـة مشكلتها والفرضيات التي بنيت عليهـا، وع

 .الخاصة والتي تتعلق بموضوع دراستها عددًا من التوصيات والمقترحات ةالباحث تالحالية قدم

 (  النتائج5-2)

ـــائج التحليـــل اإلبنـــاء ع ـــذي لـــى  نت ـــات أحصـــائي الوصـــفي واالســـتداللي ال جـــري علـــى البيان

 و رفض فرضيات الدراسة تبين ما يلي:أالمجمعة من عينة الدراسة بهدف التمكن من الحكم بقبول 

ثرًا ذو داللة إحصائية للعوامل المحددة لظاهرة التركز أن هناك  أظهرت نتائج الدراسة الى أ: واًل أ

لمدققة التي تصدرها الشركات على جودة التقارير المالية ا ذات الصلة بمواصفات مكتب التدقيق

 .الخاضعة للتدقيق في الشركات المدرجة في بورصة عمان 

المتغيرات المستخدمة في الدراسة كعوامل محددة لظاهرة التركز   نأأظهرت النتائج الى و   

على جودة التقارير المالية المدققة حي  أثرًا ايجابيا وتتعلق بمواصفات مكتب التدقيق كان لها 

إال أنه ثر هذه العوامل مجتمعة ، ذلك من خالل نتائج اختبار اإلنحدار المتعدد  ألتضح ي

نجد عدم وجود  بشكل منفرد لكل عنصر ئج اختبار عناصر المتغير المستقلوباالطالع على نتا

 (0.149)ن معامل التحديد قد بلد أت نتائج االختبار لهذه الفرضية  كما اظهر داللة احصائية ، 

لظاهرة التركز والخاصة بمكتب التدقيق قد استطاعت تفسير  لى ان العوامل المحددة مما يشير ا
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هذه النسبة من  تباين المتغير التابع وهو جودة التقارير المالية المدققة في الشركات الخاضعة 

 .للتدقيق والمدرجة في بورصة عمان

على ئية لحجم مكتب التدقيق اللة إحصاأظهرت نتائج الدراسة  وجود اثر ايجابي  ذو د ثانيا  

، وبلغت قيمة معامل التحديد  ي الشركات المدرجة في بورصة عمانجودة التقارير المالية المدققة ف

مما يعني ان متغير حجم مكتب التدقيق استطاع تفسير هذه النسبة من تباين جودة  (100.)

العاملين في مكاتب التدقيق باعتبارها التقارير المالية وقد تعزى هذه النتيجة الى كفاءة المدققين 

العنصر الذي تم تحديد حجم المكتب من خاللها باعتبار ان التأهيل المهني للمدققين واشتراط  

مشاركتهم في الدورات والمؤتمرات وتقديم اوراق العمل يعد من العناصر الرئيسية الواردة ضمن 

 قواعد السلوك المهني للمدققين .

لنتائج ان هناك اثرًا ايجابيا ذو داللة احصائية لبعد سمعة مكتب التدقيق على اظهرت ا  ثالثًا  

رتباط االجودة التقارير المالية المدققة في الشركات المدرجة في بورصة عمان  حي  بلد معامل 

مما يعني ان هناك عالقة ارتباط ايجابية بين المتغيرين ، وقد بلد معامل التحديد  (371.)

تباين  منلمكتب  استطاع تفسير هذه النسبة ني ان المتغير المستقل سمعة امما يع (138.)

المتغير التابع جودة التقارير المالية المدققة ، وقد تعزى النتيجة الى اهتمام مكتب التدقيق الذي 

حد مكاتب التدقيق االربعة الكبار الى أاستطاع الوصول الى سمعة كبيرة من خالل ارتباطه مع 

جراء دراسة متأنية عند قبول مهمة التدقيق إلى مستوى متقدم من التدقيق من خالل المحافظة ع

والتركيز على الشركات التي ال تعاني من مشاكل مالية لتجنب الدخول في مشاكل مستقبلية وعدم 

تب االكتفاء بذلك بل االلتزام بمعايير التدقيق الدولية وتنفيذ المهمة وفقا لالجراءات المتبعة في المكا

 العالمية .



- 87  -  

أظهرت نتائج الدراسة  وجود اثر ذو داللة إحصائية لخبرة مكتب التدقيق على  جودة  رابعًا  

كما اظهرت النتائج ان متغير ، الشركات المدرجة في بورصة عمان  التقارير المالية المدققة في

التابع جودة من تباين المتغير  (097.)تخصص مكتب التدقيق استطاع تفسير ما نسبه  خبرة و

وجود عالقة  ىمما يشير ال (311.)رتباط بين المتغيرين االالتقارير المالية المدققة كما بلد معامل 

زيادة ثير االيجابي الى تركيز مكاتب التدقيق على وقد يعزى هذا التأارتباط طردية بينهما 

تحديد خبرة  رتكاز عليه فيمعينة وهو األساس الذي تم اإلاقتصادية التخصص في قطاعات 

 وتخصص المكتب .

أشارت نتائج إختبار اإلنحدار المتعدد ألثر العوامل المحددة لظاهرة التركز ذات الصلة  خامسًا 

بمواصفات العميل على جودة التقارير المالية إلى رفض الفرضية الرئيسة الثانية و قبول الفرضية 

التدقيق متمثلة بحجم العميل و تفعيل نظام  البديلة بأن هناك أثر للعوامل المحددة لتركز سوق مهنة

 الحوكمة مجتمعين على جودة التقارير المالية.

المتعلقة باثر ابعاد المتغير المستقل الخاصة بالعوامل المحددة  بالفرضيةوفيما يتعلق    سادساً 

لحجم فقد أظهرت نتائج التحليل وجود اثر عليها ) العميل (  لتركز والمرتبطة بالشركة المدققل

ن متغير حجم أبينت النتائج  كماو الشركة الخاضعة للتدقيق على جودة التقارير المالية المدققة 

من تباين المتغير التابع مما يشير الى ضعف التفسير   (097.)الشركة استطاع تفسير ما نسبته 

 . مقارنة مع المتغير الثاني تفعيل نظام الحوكمة

ن أظهرت النتائج أوفيما يتعلق بالمتغير الفرعي المستقل نظام الحوكمة في الشركات  فقد   سابعاً 

هناك اثرا ايجابا دال احصائيا لهذا المتغير على جودة التقارير المالية المدققة في الشركات 

مما يشير الى وجود عالقة ارتباط  (568.) اإلرتباطالمدرجة في بورصة عمان حي  بلد معامل 

 بين نظام الحوكمة وجودة التقارير المدققة  .و مرتفعة نسبيا ابية ايج
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مما يعني ان المتغير المستقل نظام الحوكمة في  (322.)معامل التحديد  كما بلد

 المدققة.تباين جودة التقارير المالية  النسبة مناستطاع تفسير هذه  الشركات قد

ثر المتغير المستقل الخاص بالعوامل المحددة للتركز والمرتبطة ألى نتائج تحليل وبالنظر ا

 وايجابيا ذ اً ثر أبالشركة الخاضعة للتدقيق  مجتمعة على جودة التقارير المالية المدققة نجد ان هناك 

مما يعني ان المتغيرين الفرعيين استطاعا تفسير  (343.)كما بلد معامل التحديد ، داللة احصائية 

ويالحظ ان وجود اثر للمتغير المستقل قد جاء على الرغم ، ن تباين المتغير التابع لنسبة مهذه ا

من اظهار التحليل االحصائي لعدم وجود اثر دال احصائي لمتغير حجم الشركة وتفسر هذه 

ن االثر االكبر كان لمتغير نظام الحوكمة أالنتيجة من خالل تحليل االنحدار المتدرج الذي اظهر 

 ثيره في تفسير تباين المتغير المستقل .أالشركة من التحليل لضعف ت واستبعد حجم

 . التوصيات(  5-3) 

 :كاآلتي توصيات تتقدم ببعض ال ف ن الباحثة  والتي تم استعراضهابناء على نتائج الدراسة 

فيما بينها لتبادل الخبرات و زيادة  و اإلندماجضرورة سعي مكاتب التدقيق الصغيرة للشراكة  -0

 الحجم. إمكانياتها المهنية لتتمكن من تغطية متطلبات الشركات الكبيرة

بشكل عام و في ضرورة االهتمام بالتأهيل العلمي والمهني للعاملين في مكاتب التدقيق االردنية  -2

قدرة دائها للأالصغيرة برتقاء مكاتب التدقيق إضرورة المكاتب الصغيرة منها على وجه الخصوص و 

 .على منافسة المكاتب األخرى

التوسع من قبل جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين في تنظيم البرامج التدريبية و ورط العمل  -3

المتعلقة بتطبيقات المعايير الدولية في مجال المحاسبة و التدقيق و ضرورة تركيز الجهات 
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ى المعاير المحاسبية و معايير التدقيق و معايير اإلبالق التعليمية كالجامعات  و المعاهد عل

 المالي و أخالقيات المهنة في خططها الدراسية.

خبرات ومؤهالت أعضاء ضرورة تفعيل و تطوير نظام الحوكمة لدى الشركات و االهتمام ب -4

 و إستقالليتها.لجنة المراجعة 

كاتب التدقيق المتوسطة و صغيرة مضرورة توجيه الشركات التي تشارك بها الحكومة الى دعم  -5

عطائهم الفرص و و  الحجم  .باتهمالمجال لهم بتدقيق حساا 

مفهوم ومعايير الجودة الشاملة في الرقابة على جودة لضرورة تبني جمعية المحاسبين األردنيين  -6

 المقدمة من قبل منتسبيها. خدمات المحاسبة والمراجعة

لتأخذ بعين اإلعتبار الجوانب و التدقيق  سوق مهنة اجراء المزيد من الدراسات حول تركز -7

 المتغيرات التي لم يتم تغطيها في هذه الدراسة.
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 عقائمة المراج

   المراجع العربية  أوالً 

 المراجع االجنبية  ثانياً 
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 أواًل  المراجع العربية 

، 0، طمخـاطر األعمـال حداثـة وتطـورالتدقيق القـائم علـى (.2112إبراهيم،إيهاب نظمي ) -

 عمان :مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزيع،األردن.

" أثر معايير مراجعة مكاتب التدقيق .(2102أبو زر، عفاف اسحق، وطه، حازم محمد ) -

-788. 4(. 8، )المجلة األردنية في إدارة األعمالالزميلة على جودة مكاتب التدقيق"، 

804. 

معوقات اإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية في تقـارير (. 2112أبو سمرة، حامد أحمـد ) -

. )رسـالة ماجسـتير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليـة

 الجامعة اإلسالمية ، غزة ، فلسطين. ،غير منشورة (

فـي األردن وأثـره علـى التخصـص لـدى مكاتـب التـدقيق (. 2118أبو عيسـى، دعـاء خالـد ) -

 ، )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة األردنية، عمان، األردن.جودة خدمة التدقيق

(، مدى وجود التخصص في التدقيق لدى مكاتب التدقيق 2100أبو عيسى، دعاء خالد ) -

 .75-47(. 0. )38، مجلة دراسات العلوم اإلداريةفي األردن، 

معايير المحاسبة الدولية واإلبالغ المالي  .(2104ة، )أبو نصار، محمد، وحميدات، جمع -

 ، عمان : دار وائل للنشر، األردن.0، طالدولي، الجوانب النظرية والعملية

العوامل المؤثرة على استراتيجية العمل لمكاتب  .(2117ابوعياط، حسام مصطفى )  -

، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة عمان التدقيق في األردن واتجاهات تطورها

 العربية للدراسات العليا، عمان ، األردن.
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، بالغ المالي الدوليةإلمعايير المحاسبة و ا(. 2112أبونصار، محمد، حميدات، جمعة. ) -

 ، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، األردن. 2ط

 ،ي العلوم التربوية و اإلنسانية اإلحصاء و تطبيقاته ف .(2118) عبدالجبار توفيق ،البياتي -

 .عمان للنشر والتوزيع، إثراء، عمان : 0ط 

، العوامـل المـؤثرة فـي جـودة التـدقيق  دراسـة تحليليـة(. 2113أحمد، زيـاد جمـال ابـراهيم ) -

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة آل البيت، المفرق، األردن.

، ترجمـة محمـد محمـد عبـد مدخل متكامـلالمراجعة   .(2115أرينز ألفين، ولوبك جيمس،)  -

، الريـــاض: دار المــرش للنشـــر، المملكـــة 2القــادر الديســـطي، مراجعــة أحمـــد حامـــد حجــاج، ط

 العربية السعودية.

 ، 0طوالتطبيـق،  النظريـة البيئيـة  بـين المحاسـبة .(2007عبـاس ) محمـد بـدوي ، -

 .الحدي  الجامعي المكتب : االسكندرية

أثر االلتزام بالعوامل المنظمة لمهنة التدقيق على جودة (. 2104البكوري، عمران عطية ) -

ــة فــي األردن . )أطروحــة دكتــوراة غيــر منشــورة(، جامعــة أعمــال مكاتــب المحاســبة القانوني

 العلوم االسالمية العالمية، عمان ، األردن.

  http://www.exchange.jo، 2114تعليمات هيئة األوراق المالية األردنية، -

( جودة خدمة المراجعة : 2118التويجري،عبد الرحمن علي، والنافعابي، حسين محمد ) -

( 0. )22، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز  االقتصاد واالدارةدراسة ميدانية تحليلية ،

.255-202 

http://www.exchange.jo/
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التــــدقيق الخــــارجي ومحــــدداتها وجــــودة تــــدقيق أتعــــاب  .(2105حجـــازي، قتيبــــة فخــــري ) -

، )رســالة ماجســتير غيــر منشــورة(. الجامعــة األردنيــة، عمــان، الحســابات  دليــل مــن األردن

 األردن.

تحليل العوامل المؤثرة في تغيير مدقق الحسابات الخـارجي (. 2118حسين، هشام حسن ) -

الجامعـة األهليـة، بغـداد،  .)رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة(.في الشركات المسـاهمة العراقيـة

 العراق.

قياس أثر اإلفصاح االختياري في جودة التقارير المالية : دراسة  .(2104حمادة، رشا ) -

 .628 -674(. 01. )01، المجلة األردنية في إدارة األعمالميدانية في بورصة عمان، 

تقارير "أثر التحفظ المحاسبي في تحسين جودة ال .(2100حمدان، عالم محمد موسى ) -

، مجلة دراساتالمالية: دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية"، 

3 (38 :)405- 433. 

(. "العوامل المؤثرة في جودة األرباح : دليل من 2102حمدان، عالم محمد موسى ) -

 داريةواإل االقتصادية للدراسات اإلسالمية الجامعة ، مجلةالشركات الصناعية األردنية"

(،2 .)0 .265-310. 

، عمان: دار 0، طاألصول العلمية والعملية لتدقيق الحسابات .(0228الخطيب، خالد ) -

 المستقبل النشر والتوزيع، االردن.

األصول العلمية والعملية (. 2118الخطيب، خالد راغب، والرفاعي خليل محمود، ) -

لمستقبل للنشر والتوزيع، ، عمان : دار ا0، طلتدقيق الحسابات  مدخل نظري وعملي

 األردن.
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، دمشق: دار 0، طمبادئ تسويق الخدمات .(2113دعبول، محمد، وأيوب، محمد ) -

 الرضا للنشر والتوزيع، سوريا.

، عمان:  4، ط تدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدولية .(2102الذنيبات ، علي ) -

 دار وائل ، االردن .

 ، عمان : دار0ط  ،المالية المعامالت مراجعة .(2112عباس ) محمد نواف الرماحي، -

 .عمان للنشر والتوزيع، صفاء

"محددات استقاللية مدقق الحسابات في بيئة تدقيق . (2100سرطاوي،عبدالمطلب ) -

 .01-8(.  2. )02، مجلة الدراسات المالية والمصرفيةالحسابات االردنية"، 

على  ميدانيةدراسة  – ألتعاب التدقيقبعض العوامل المحددة (." 2101) ميشيل،  سويدان -

 مجلة جامعة الملك عبدالعزيز   اإلقتصاد و اإلدارة"، المدرجة في بورصة عمان الشركات 

 ،24( ،0 )42-86. 

ــى الشــركات العامــة (. 2116الســويطى، موســى ) - ــدقيق ف ــدور لجــان الت تطــوير أنمــوذو ل

، )أطروحــة دكتــوراه قيق الخــارجيالمســاهمة األردنيــة وتأثيرهــا فــي فاعليــة واســتقاللية التــد

 غير منشورة(. جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان.

أثـر تطـوير أداء المـدقق الخـارجي فـي تحسـين جـودة (. 2103الشكري، مصطفى مـيالد ) -

، )اطروحة دكتـوراة غيـر منشـورة(. جامعـة التقارير المالية في ظل األزمات المالية العالمية

 ان، األردن.عمان العربية، عم

مدى فاعلية دور لجان المراجعة في دعم آليات التدقيق (. 2102الصـــــــــــــوص، إيـــــــــــــاد. ) -

، )رســـــــالة ماجســـــــتير الداخلي والخارجي دراسة تطبيقية على البنوك العاملة في فلسطين

 في المحاسبة والتمويل(، الجامعة اإلسالمية، غزة.
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ــة عمــل مقدمــة ت المهنيــة" "العوامــل المــؤثرة فــي ظــل التشــريعا .(2113صــيام، وليــد ) - ورق

.جمعيــــة  للمـــؤتمر العلمـــي المهنــــي الخـــامس  الـــتحكم المؤسســــي واســـتمرارية المنشـــاة

 المحاسبة القانونية االردنية ،عمان ،االردن.

أثر اإللتزام بمعايير المحاسـبة الدوليـة فـي القطـاع العـام (. 2104الطحان، محمد غالـب ) -

. )رسـالة ماجسـتير فـي قطـاع النقـل العـام األردنـي المتعلقة باإلفصـاح علـى إتخـاذ القـرارات

 غير منشورة(، جامعة عمان العربية، عمان ، األردن .

، عمان: دار 0، طالناحية العملية -علم تدقيق الحسابات .(2111عبداهلل، خالد أمين ) -

 وائل للنشر والتوزيع، األردن.

(."العوامل المؤثرة على إستراتيجية عمل مكاتب 2103، حسام )عطية، سليمان و أبوعياط -

 .013-74( 2، )06، المجلة العربية المحاسبيةالتدقيق في األردن: دراسة ميدانية"، 

دراسة  –(." أثر التحفظ المحاسبي في تحسين جودة التقارير المالية 2100عالم ، حمدان ) -

،  دراسات العلوم اإلداريةمة األردنية"، تطبيقية على الشركات الصناعية المساهمة العا

38( ،2 .)405-433. 

ــى (. 2106العــودات، أنــس ابــراهيم ســالم ) - ــة عل ــر اإلفصــاح عــن المســؤولية اإلجتماعي أث

: "دراسـة إختباريـة  (Tobin's Qالقيمة السوقية للبنوك التجارية األردنيـة وفقـًا لنمـوذو )

رســالة ماجســتير غيــر منشــورة(، جامعـــة ". )2104-2112علــى البنــوك التجاريــة االردنيــة 

 الشرق األوسط، عمان، األردن.

اثر جودة اامراجعة الخارجية على عمليات ادارة االرباح مع   .(2118عيسى ، سمير ) -

( . 2. )54،  مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ، جامعة االسكندريةدراسة تطبيقية ، 

47-0. 
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" دور اإلفصاح المحاسبي في .(2105الم عادل )الفتالوي، قيصر علي، والنصراوي ، س -

 36 مجلة مركز دراسات الكوفة،ترشيد قرارات االستثمار في سوق العراق ل وراق المالية"، 

(0 . )083- 202 . 

 دراسـة :األربـاح جـودة علـى التـدقيق لجـان خصـائص تـأثير .(2009) سـائد قـراقيط، -

 دكتـوراة أطروحـة ،)عمـان بورصـة فـي المدرجـة الصـناعي القطـاع علـى شـركات تطبيقيـة

 .والمصرفية، عمان، األردن المالية للعلوم العربية منشورة(. األكاديمية غير

(."درجة تركز سوق المراجعة في الشركات المدرجة بسوق 2105القرني، أحمد عبدالقادر ) -

(. 3) .00، المجلة األردنية في إدارة األعمالحالة المملكة العربية السعودية"،  –األسهم 

610-621. 

مدى تطبيق رقابة الجودة فـي مكاتـب تـدقيق الحسـابات فـي (. 2102القيق، أمير جمـال ) -

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة العلوم اإلسالمية، غزة ، فلسطين. قطاع غزة،

، 0، ط نظرية المحاسبة ــ منظور التوافق الدولي (، 2115لطفي، أمين السيد ) -

 لجامعية ، جمهورية مصر.االسكندرية: الدار ا

تمهيــد الــدخل وعالقتــه بمؤشــرات الربحيــة، (. 2104المطارنــة، عمــر عبــداهلل عبدالمهــدي ) -

ـــدقيق ـــدخل، وجـــودة الت : دراســـة تطبيقيـــة علـــى الشـــركات الصـــناعية ومصـــروف ضـــريبة ال

والخدميــة المســاهمة العامــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان، )أطروحــة دكتــوراة غيــر منشــورة(. 

 لوم االسالمية العالمية، عمان، األردن.جامعة الع

، 0، طتدقيق الحسابات المعاصر الناحية النظرية(. 2116المطارنة، غسان فالح، ) -

  ، األردن.عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع
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التأصيل النظري للمارسات المهنية المحاسبية (.2102) موسى محمد و السويطي، ،مطر -

 ، األردن.وائل للنشردار  ، عمان:3، طاالفصاح  –العرو  –في مجاالت القياس 

أثــر تطبيــق قواعــد حوكمــة الشــركات علــى أداء  .(2103المناصــير، عمــر عيســى فــالح ) -

)رســالة ماجستســر غيــر منشــورة(، الجامعــة  شــركات الخــدمات المســاهمة العامــة األردنيــة،

 الهاشمية، الزرقاء، األردن.

ت األردنية المساهمة بضوابط كاالتزام الشر (. "تقييم مدى2101المومنى، محمد، ) -

مجلة ، لجان التدقيق وآليات عملها لتعزيز حوكمة الشركات: دراسة ميدانية"ل تشكي

 . 0(. 26)والقانونية،  يةدالقتصاا موللعل قمشدجامعة 

العوامل المـؤثرة فـى تحديـد أتعـاب مـدققي الحسـابات الخـارجيين فـى (. 2102نجم، مها. ) -

 لة ماجستير غير منشورة(، جامعة االسالمية بغزة، غزة، فلسطين.، )رساقطاع غزة

، عمان: 0، طتدقيق الحسابات اإلطار النظري(، 2102نظمي، إيهاب، والعزب، هاني، ) -

 دار وائل للنشر، األردن.

(. "محـددات أتعـاب التـدقيق الخـارجي فـي األردن 2105النوايسة، محمد و الكركـي، هشـام ) -

 أيلول، جمعية 11-9عشر، للفترة من  الحادي المهني العلمي المؤتمردراسة تحليلية"، -

 األردنيين، عمان، األردن. القانونيين المحاسبين

، بيــروت: 2، طمراجعــة الحســابات مــن النــاحيتين النظريــة والعمليــة .(2117نــور، أحمــد ) -

 الدار الجامعية، لبنان.
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   العباسي و شركاه العرب للتأمين 37

   المهنيون العرب أبعاد لإلستثمارات 38

   KPMG العربية الدولية للتعليم 39

   غوشه و شركاه عمون الدولية 40

   غوشه و شركاه المجموعة العربية األردنية للتأمين 41

   المهنيون العرب األردنية لضمان القروض 42

   KPMG شركة الكهرباء 43

   العباسي و شركاه الشركة العقارية للتنمية 44

   المهنيون العرب العربية لصناعة المبيدات 45

   غوشه و شركاه االتحاد لتطوير األراضي 46

   العباسي و شركاه الثقة للنقل 47

   المهنيون العرب شركة ترافنتين 48

   غوشه و شركاه التحدي  لالستثمارات العقارية 49

   غوشه و شركاه سرى 50

   العباسي و شركاه اللؤلؤة لصناعة الورق 51

   غوشه و شركاه المناصير للحديد 52
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   غوشه و شركاه االردنية لتجهيز الدواجن 53

   المهنيون العرب شركة القدس للصناعات الخرسانية 54

   العباسي و شركاه الجنوب اللكترونيات 55

   المراقبون المهنيون الشركة العربية للمشاريع 56

   األخوة للتدقيق الموارد الصناعية األردنية 57

   رمضان ناصر الشركة الصناعية التجارية  58

   الرجبي للمحاسبة العرباتحاد المستثمرون  59

60 
الشرق االوسط لالستثمارات 

   بسام العسعس المتعددة

   المجموعة المهنية شركة الديرة 61

   ماتريكس االستثمارات المتكاملة 62

   المعيار للتدقيق الوطنية لصناعة الصلب 63

   فتحي السمهوري نوبار للتجارة 64

   العلميالمكتب  مجموعة رم للنقل 65
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 تحليل بيانات مواصفات مكتب التدقيق ( 3الملحق رقم )

 المدقق إسم الشركة العدد 
 ( مواصفات مكتب التدقيق 1متغير مستقل )

 خبرة المكتب سمعة المكتب حجم المكتب
 %38.37 1  16 إيرنست أند يوند   النقليات السياحية األردنية 1

 %66.16 1  16 إيرنست أند يوند   مسك األردن 2

 %62.82 1  12 ديليوت    بنك االردن  3

 %38.37 1  16 إيرنست أند يوند   كهرباء إربد 4

 %66.16 1  16 إيرنست أند يوند   دار الدواء  5

 %35.77 1  16 إيرنست أند يوند   بنك اإلسالمي األردني 6

 %31.65 1  12 ديليوت    الخطوط البحرية الوطنية 7

 %4.58 1  12 ديليوت    جوايكو 8

 %38.37 1  16 إيرنست أند يوند   الشركة الدولية للفنادق 9

 %66.16 1  16 إيرنست أند يوند   مصانع الزيوت النباتية 10

 %35.77 1  16 إيرنست أند يوند   بنك المؤسسة العربية المصرفية 11

12 
الشركة العربية لالستثمارات 

 %29.00 1  16 إيرنست أند يوند   المالية

 %62.80 1  12 ديليوت    البنك االهلي االردني 13

 %42.02 1  16 إيرنست أند يوند   الشرق العربي لتأمين 14

 %4.58 1  12 ديليوت    شركة االستثمارات العامة 15

 %66.16 1  16 إيرنست أند يوند   الشركة العامة للتعدين 16

 %38.37 1  16 إيرنست أند يوند   االسواق الحرة األردنية  17

 %62.82 1  12 ديليوت    البنك األردني الكويتي 18

 %66.16 1  16 إيرنست أند يوند   مناجم الفوسفات 19

 %38.37 1  16 إيرنست أند يوند   االتصاالت االردنية 20

 %42.02 1  16 إيرنست أند يوند   المتوسط و الخليج للتأمين 21

 %31.65 1  12 ديليوت    البحر المتوسط لالستثمارات 22

 %42.02 1  16 إيرنست أند يوند   الشرق االوسط للتأمين 23
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 %35.77 1  16 إيرنست أند يوند   بنك االسكان 24
 %6.18 0 3 غوشه و شركاه شركة الحياه للصناعات الدوائية 25

 %3.00 0 4 شركاهالعباسي و  مدارس االتحاد 26

 KPMG 4 1 18.63% شركة التسهيالت التجارية 27

 %3.00 0 3 غوشه و شركاه إنجاز 28

29 CJC 4.32 0 5 المهنيون العرب% 

 %40.00 0 5 المهنيون العرب األمين لإلستثمار 30

 %4.26 0 6 طالل أبوغزالة حديد األردن 31

 %1.52 0 4 شركاهالعباسي و  العربية الصناعية الكهربائية 32

 %3.00 0 4 العباسي و شركاه إبن الهيثم الطبية 33

 %3.00 0 3 غوشه و شركاه حدائق بابل 34

 PWC 3 1 0.49% إقبال للورق 35

 KPMG 4 1 3.17% العربية للمواسير 36

 %13.28 0 4 العباسي و شركاه العرب للتأمين 37

 %40.00 0 5 المهنيون العرب أبعاد لإلستثمارات 38

 KPMG 4 0 18.63% العربية الدولية للتعليم 39

 %27.67 0 3 غوشه و شركاه عمون الدولية 40

 %5.04 0 3 غوشه و شركاه المجموعة العربية األردنية للتأمين 41

 %40.00 0 5 المهنيون العرب األردنية لضمان القروض 42

 KPMG 4 0 18.63% شركة الكهرباء 43

 %3.58 0 4 العباسي و شركاه العقارية للتنميةالشركة  44

 %4.32 0 5 المهنيون العرب العربية لصناعة المبيدات 45

 %27.67 0 3 غوشه و شركاه االتحاد لتطوير األراضي 46

 %3.00 0 4 العباسي و شركاه الثقة للنقل 47

 %4.32 0 5 المهنيون العرب شركة ترافنتين 48

 %27.67 0 3 غوشه و شركاه العقاريةالتحدي  لالستثمارات  49

 %3.00 0 3 غوشه و شركاه سرى 50

 %1.52 0 4 العباسي و شركاه اللؤلؤة لصناعة الورق 51
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 %6.18 0 3 غوشه و شركاه المناصير للحديد 52

 %3.00 0 3 غوشه و شركاه االردنية لتجهيز الدواجن 53

54 
شركة القدس للصناعات 

 %4.32 0 5 العربالمهنيون  الخرسانية

 %3.00 0 4 العباسي و شركاه الجنوب اللكترونيات 55

 %0.26 0 2 المراقبون المهنيون الشركة العربية للمشاريع 56

 %0.57 0 1 األخوة للتدقيق الموارد الصناعية األردنية 57

 %0.73 0 1 رمضان ناصر الشركة الصناعية التجارية  58

 %0.21 0 1 الرجبي للمحاسبة اتحاد المستثمرون العرب 59

60 
الشرق االوسط لالستثمارات 

 %0.10 0 1 بسام العسعس المتعددة

 %7.51 0 3 المجموعة المهنية شركة الديرة 61

 %1.01 0 1 ماتريكس االستثمارات المتكاملة 62

 %0.13 0 1 المعيار للتدقيق الوطنية لصناعة الصلب 63

 %0.02 0 1 فتحي السمهوري نوبار للتجارة 64

  %0.42 0 2 المكتب العلمي مجموعة رم للنقل 65
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 تحليل بيانات مواصفات العميل  (4الملحق رقم )

 إسم العميل العدد
 ( مواصفات العميل2متغير مستقل )

 تفعيل نظام الحوكمة الحجم  إجمالي األصول 

 1  23,896,836        النقليات السياحية األردنية 1

 1  42,297,159        مسك األردن 2

 1  2,190,187,366        بنك االردن  3

 1  217,252,642      كهرباء إربد 4

 1  10,029,031        دار الدواء  5

 1  3,554,739,368        بنك اإلسالمي األردني 6

 1  36,586,444        الخطوط البحرية الوطنية 7

 1  15,452,994        جوايكو 8

 0  61,977,895        الشركة الدولية للفنادق 9

 1  6,247,550          مصانع الزيوت النباتية 10

 1 1,099,926,447 بنك المؤسسة العربية المصرفية 11

 1 30,484,456 الشركة العربية لالستثمارات المالية 12

 1 2,325,144,263 البنك االهلي االردني 13

 1 94,036,218 الشرق العربي لتأمين 14

 0 24,951,539 شركة االستثمارات العامة 15

 0 1,886,703 الشركة العامة للتعدين 16

 1 48,226,237 االسواق الحرة األردنية  17

 1 2,609,714,566 البنك األردني الكويتي 18

 0 1,112,494,000 مناجم الفوسفات 19

 1 599,312,580 االردنيةاالتصاالت  20

 0 25,596,649 المتوسط و الخليج للتأمين 21

 1 54,322,408 البحر المتوسط لالستثمارات 22

 1 81,379,033 الشرق االوسط للتأمين 23

 1 7,594,929,467 بنك االسكان 24

 0  16,891,690        شركة الحياه للصناعات الدوائية 25
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 1  27,654,727             مدارس االتحاد 26

 0  33,934,664             شركة التسهيالت التجارية 27

 0  31,613,155             إنجاز 28

29 CJC              4,993,770  1 

 0  15,194,520             األمين لإلستثمار 30

 0  74,522,888        حديد األردن 31

 0  1,017,473          الكهربائيةالعربية الصناعية  32

 0  36,867,140        إبن الهيثم الطبية 33

 1  1,779,788          حدائق بابل 34

 0  99,620,066        إقبال للورق 35

 1  20,951,898        العربية للمواسير 36

 0  24,895,263        العرب للتأمين 37

 0  23,046,694        أبعاد لإلستثمارات 38

 1  119,499,243      العربية الدولية للتعليم 39

 0  7,612,035          عمون الدولية 40

 0  15,536,731        المجموعة العربية األردنية للتأمين 41

 0  144,971,901      األردنية لضمان القروض 42

 1  817,924,769      شركة الكهرباء 43

 0  36,457,345        الشركة العقارية للتنمية 44

 1  29,630,450        العربية لصناعة المبيدات 45

 0  66,631,082        االتحاد لتطوير األراضي 46

 0  1,777,763          الثقة للنقل 47

 0  5,604,474          شركة ترافنتين 48

 1  2,803,766          التحدي  لالستثمارات العقارية 49

 0  6,486,088          سرى 50

 0  1,552,472          اللؤلؤة لصناعة الورق 51

 0  56,760,368        المناصير للحديد 52

 0  56,516,987        االردنية لتجهيز الدواجن 53
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 1  9,656,795          شركة القدس للصناعات الخرسانية 54

 0  39,113,766        اللكترونياتالجنوب  55

 0  9,918,061          الشركة العربية للمشاريع 56

 0  22,171,861        الموارد الصناعية األردنية 57

 0  28,045,940        الشركة الصناعية التجارية  58

 0  2,591,287          اتحاد المستثمرون العرب 59

60 
لالستثمارات الشرق االوسط 

  1,279,611          المتعددة
0 

 0  66,351,565        شركة الديرة 61

 0  38,854,162        االستثمارات المتكاملة 62

 0  4,965,084          الوطنية لصناعة الصلب 63

 0  1,029,198          نوبار للتجارة 64

 1  22,950,190        مجموعة رم للنقل 65
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 تحليل بيانات المتغير التابع جودة التقارير المالية ( 5الملحق رقم )
رقم 
 /العميل
 العينة

 رأي مدقق الحسابات 
اإلفصاحات 
 اإلختيارية 

 جودة األرباح 

 نسبة التدفقات/لألرباح التدفقات النقدية التشغيلية صافي الربح

  2.005  3,648,231               1,819,400     أفصحت غير المعدل  1

 (0.152)  6,934,873              (45,566,245)  أفصحت رأي معدل 2

  1.831  82,052,087             44,824,589   أفصحت غير المعدل 3

  3.728  24,309,705             6,520,262     أفصحت غير المعدل 4

  0.986  5,937,297               6,019,343     أفصحت غير المعدل 5

  1.490  67,226,452             45,129,572   أفصحت غير المعدل 6

  1.692  1,373,116               811,729       أفصحت غير المعدل 7

  7.631  707,125                 92,668         - غير المعدل 8

  1.531  4,117,815               2,689,336     - غير المعدل 9

  2.645  1,252,709               473,699       أفصحت غير المعدل 10

  3.612  48,556,817             13,441,467   أفصحت غير المعدل 11

  2.493  3,141,288               1,259,812     أفصحت غير المعدل 12

  1.453  160,262,267           110,299,956  أفصحت المعدلغير  13

  2.160  10,857,233             5,027,365     - غير المعدل 14

  0.549  1,076,518               1,962,644     - رأي معدل 15

  1.420 (540,595)               (380,821)      - رأي معدل 16

  0.904  13,710,293             15,166,546   أفصحت غير المعدل 17

  2.210  103,326,742           46,761,696   أفصحت غير المعدل 18

  3.389  70,941                   20,935         أفصحت غير المعدل 19

  2.054  88,587,580             43,123,868   أفصحت غير المعدل 20

 (2.010)  1,355,819              (674,686)      - المعدلغير  21

  1.576  4,722,492               2,997,018     أفصحت غير المعدل 22

  2.111  4,663,401               2,209,397     أفصحت غير المعدل 23

  5.030  487,967,582           97,018,065   أفصحت غير المعدل 24

  0.816  1,935,264               2,372,026     - غير المعدل 25



- 127  -  

  2.136  1,322,453               619,002       أفصحت غير المعدل 26

  1.023  1,571,593               1,535,629     أفصحت غير المعدل 27

 (0.394) (984,606)                2,500,266     - غير المعدل 28

 (0.356)  132,934                (373,345)      - رأي معدل 29

  3.117  1,853,445               594,643       - غير المعدل 30

 (2.629)  7,188,421              (2,733,872)    أفصحت رأي معدل 31

  4.974 (965,570)               (194,128)      أفصحت غير المعدل 32

  1.643  1,861,542               1,132,744     أفصحت غير المعدل 33

  1.067  260,628                 244,231       أفصحت غير المعدل 34

  0.951  397,221                 417,507       - غير المعدل 35

  1.427  1,084,183               759,695       أفصحت غير المعدل 36

  1.709  1,446,835               846,547       أفصحت غير المعدل 37

  0.442 (95,966)                 (217,180)      - غير المعدل 38

  1.199  17,217,336             14,361,612   - غير المعدل 39

  1.993 (6,764,572)             (3,394,448)    - غير المعدل 40

 (0.085) (62,771)                  741,487       - غير المعدل 41

  3.442  1,446,887               420,336       - غير المعدل 42

  8.025  20,112,767             2,506,401     أفصحت غير المعدل 43

  1.283  1,421,228               1,108,106     - غير المعدل 44

  2.264  4,967,880               2,193,878     أفصحت غير المعدل 45

  1.832 (2,902,495)             (1,584,316)    - غير المعدل 46

  0.025 (15,253)                 (613,575)      - رأي معدل 47

 (0.421)  146,529                (348,094)      - غير المعدل 48

  0.984  123,479                 125,484       أفصحت غير المعدل 49

  0.001 (49)                      (49,977)        - رأي معدل 50

 (1.624) (73,636)                  45,351         - غير المعدل 51

  0.804 (4,406,669)             (5,478,289)    - المعدلغير  52

  14.431  6,604,080               457,622       - غير المعدل 53
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  2.267  496,616                 219,051       - غير المعدل 54

 (0.170)  179,628                (1,055,426)    - رأي معدل 55

  0.519 (158,448)               (305,453)      - رأي معدل 56

 (14.141)  2,005,582              (141,827)      - رأي معدل 57

  4.476  4,154,023               927,974       - غير المعدل 58

  0.915 (23,440)                 (25,608)        - غير المعدل 59

 (0.000)  1                         (6,973)          - رأي معدل 60

 (3.030)  1,846,921              (609,541)      - رأي معدل 61

 (2.542)  2,275,273              (894,972)      - غير المعدل 62

  39.476 (2,276,655)             (57,672)        - رأي معدل 63

  32.530 (293,649)               (9,027)          - غير المعدل 64

   0.414  906,881                 2,192,119     أفصحت غير المعدل 65
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 تحليل بيانات تركز السوق(  6الملحق رقم )

 مكتب التدقيق العدد
عدد الشركات  

 المدقق عليها 

إجمالي أصول الشركات المدقق 

 عليها 

النسبة المئوية من 

إجمالي حجم 

 السوق

1 Deloitte 26               38,384,928,221  55.0635% 

2 E&Y 52               25,861,418,417  37.0984% 

3 KPMG 11                 1,396,390,146  2.0031% 

 %1.3405  934,443,500                    28 المهنيون العرب 4

      CR:4 = 95.5% 

 %0.5467  381,111,220                    22 العباسي و شركاه  5

6 PWC 4                    866,092,403  1.2424% 

 %1.1579  807,201,260                    28 غوشه و شركاه 7

 %0.5378  374,900,180                    13 طالل أبو غزاله و شركاه 8

 %0.3559  248,073,603                    9 المجموعة المهنية العربية 9

 %0.1874  130,656,678                    5 المكتب الدولي المهني 10

 %0.1822 127,030,090  1 خطاب و شركاه 11

 %0.0557 38,854,162  1 ماتريكس الدولية 12

 %0.0491  34,254,852                     3 المكتب العلمي للتدقيق  13

 %0.0402 28,045,940  1 رمضان ناصر و شركاه 14

 %0.0318 22,171,861  1 االخوه للتدقيق 15

 %0.0228 15,925,291  1 رياض الجنيني و شركاه 16

 %0.0202 14,085,393  2 خليفة و الريان للتدقيق 17

 %0.0167 11,652,263  1 دويك و شركاه 18

 %0.0142 9,918,061  1 المراقبون المهنيون  19

 %0.0081 5,623,216  1 شركة أوج لتدقيق الحسابات 20

 %0.0071 4,965,084  1 المعيار لتدقيق الحسابات 21

 %0.0070 4,913,096  1 عبر العالم للتدقيق 22

 %0.0039 2,703,849  1 مؤسسة رضا الكباريتي  23

 %0.0037 2,591,287  1 مكتب الرجبي  24

 %0.0000 1,279,611  1 بسام العسعس 25

 %0.0015 1,029,198  1 فتحي السمهوري للتدقيق 26
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 مخرجات التحليل اإلحصائي(  7الملحق رقم )

 : إختبار الفرضية الرئيسة األولى 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .386a .149 .107 .23825 

a. Predictors: (Constant), exper, reputation, aduitsize 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .606 3 .202 3.559 .019a 

Residual 3.462 61 .057   

Total 4.068 64    

a. Predictors: (Constant), exper, reputation, aduitsize 

b. Dependent Variable: reportquality 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .623 .053  11.846 .000 

aduitsize -.008 .013 -.182 -.617 .539 

reputation .211 .126 .415 1.665 .101 

exper .192 .219 .169 .878 .384 

a. Dependent Variable: reportquality 

 
 
 

Summary 
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  األولى :إختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسية 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .317a .100 .086 .24103 

a. Predictors: (Constant), aduitsize 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .409 1 .409 7.032 .010a 

Residual 3.660 63 .058   

Total 4.068 64    

a. Predictors: (Constant), aduitsize 

b. Dependent Variable: reportquality 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .588 .049  11.925 .000 

aduitsize .014 .005 .317 2.652 .010 

a. Dependent Variable: reportquality 
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Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .371a .138 .124 .23597 

a. Predictors: (Constant), reputation 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .560 1 .560 10.066 .002a 

Residual 3.508 63 .056   

Total 4.068 64    

a. Predictors: (Constant), reputation 

b. Dependent Variable: reportquality 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .614 .038  16.041 .000 

reputation .188 .059 .371 3.173 .002 

a. Dependent Variable: reportquality 
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Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .311a .097 .082 .24151 

a. Predictors: (Constant), exper 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .394 1 .394 6.752 .012a 

Residual 3.675 63 .058   

Total 4.068 64    

a. Predictors: (Constant), exper 

b. Dependent Variable: reportquality 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .616 .042  14.691 .000 

Exper .353 .136 .311 2.599 .012 

a. Dependent Variable: reportquality 
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  الثانيةإختبار الفرضية الرئيسة : 
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .586a .343 .322 .20756 

a. Predictors: (Constant), governance, Size 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.397 2 .699 16.218 .000a 

Residual 2.671 62 .043   

Total 4.068 64    

a. Predictors: (Constant), governance, Size 

b. Dependent Variable: reportquality 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .563 .035  16.253 .000 

Size 3.391E-11 .000 .152 1.411 .163 

governance .262 .054 .522 4.829 .000 

a. Dependent Variable: reportquality 
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  الثانية :إختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسية 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .311a .097 .082 .24154 

a. Predictors: (Constant), Size 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .393 1 .393 6.735 .012a 

Residual 3.675 63 .058   

Total 4.068 64    

a. Predictors: (Constant), Size 

b. Dependent Variable: reportquality 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .667 .032  21.159 .000 

Size 6.914E-11 .000 .311 2.595 .012 

a. Dependent Variable: reportquality 
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Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .568a .322 .312 .20919 

a. Predictors: (Constant), governance 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.312 1 1.312 29.973 .000a 

Residual 2.757 63 .044   

Total 4.068 64    

a. Predictors: (Constant), governance 

b. Dependent Variable: reportquality 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .565 .035  16.200 .000 

governance .286 .052 .568 5.475 .000 

a. Dependent Variable: reportquality 
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 معامل بيرسون: إختبار 

 
 

 
Size 

governanc

e Aduitsize reputation exper 

reportqual

ity 

Size Pearson 

Correlation 

1 .304* .350** .336** .328** .311* 

Sig. (2-tailed)  .014 .004 .006 .008 .012 

N 65 65 65 65 65 65 

Governance Pearson 

Correlation 

.304* 1 .534** .500** .408** .568** 

Sig. (2-tailed) .014  .000 .000 .001 .000 

N 65 65 65 65 65 65 

Aduitsize Pearson 

Correlation 

.350** .534** 1 .880** .790** .317* 

Sig. (2-tailed) .004 .000  .000 .000 .010 

N 65 65 65 65 65 65 

Reputation Pearson 

Correlation 

.336** .500** .880** 1 .689** .371** 

Sig. (2-tailed) .006 .000 .000  .000 .002 

N 65 65 65 65 65 65 

Exper Pearson 

Correlation 

.328** .408** .790** .689** 1 .311* 

Sig. (2-tailed) .008 .001 .000 .000  .012 

N 65 65 65 65 65 65 

Reportquality Pearson 

Correlation 

.311* .568** .317* .371** .311* 1 

Sig. (2-tailed) .012 .000 .010 .002 .012  

N 65 65 65 65 65 65 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 إختبار كندال Nonparametric Correlations  
 

  Size governance 
aduit 
size 

reputation exp 
Report 
quality 

Kendall's 
tau_b 

Size 

Correlation 
Coefficient 

1 .242* .310** .360** .345** .236* 

Sig. (2-
tailed) 

. 0.019 0.001 0 0 0.016 

N 65 65 65 65 65 65 

governance 

Correlation 
Coefficient 

.242* 1 .466** .500** .351** .542** 

Sig. (2-
tailed) 

0.02 . 0 0 0 0 

N 65 65 65 65 65 65 

aduitsize 

Correlation 
Coefficient 

.310** .466** 1 .692** .662** .264* 

Sig. (2-
tailed) 

0 0 . 0 0 0.011 

N 65 65 65 65 65 65 

reputation 

Correlation 
Coefficient 

.360** .500** .692** 1 .552** .353** 

Sig. (2-
tailed) 

0 0 0 . 0 0.003 

N 65 65 65 65 65 65 

exper 

Correlation 
Coefficient 

.345** .351** .662** .552** 1 .249* 

Sig. (2-
tailed) 

0 0.001 0 0 . 0.012 

N 65 65 65 65 65 65 

report  
quality 

Correlation 
Coefficient 

.236* .542** .264* .353** .249* 1 

Sig. (2-
tailed) 

0.02 0 0.011 0.003 0.01 . 

N 65 65 65 65 65 65 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
 
 


