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  على شركات التدقیق في المملكة األردنیة الهاشمیة دراسة میدانیة 

  زید خضر الحذوه : إعداد

  علي عبد الغني الالیذ  الدكتور: شرافإ

  الملخص 

قي الحسـابات الخـارجیین فـي لى معرفة العوامل المؤثره في تحدید أتعـاب مـدقتهدف هذه الدراسة إ

العوامـل مـن وجهـة نظـر المـزاولین لمهنـة التـدقیق لهذه  وتحلیل األهمیة النسبیة ,األردنیة الهاشمیة المملكة

ولتحقیـق ,ألتعـابعن طریق معرفة مـدى أهمیـة كـل منهـا فـي تحدیـد مسـتوى ا األردنیة التدقیق شركاتفي 

 والدراســـات الســـابقة المتعلقـــة بالموضـــوع باألضـــافة أهـــداف هـــذه الدراســـة فقـــد تـــم مراجعـــة المـــادة النظریـــة

  .ق أهداف الدراسةعض الفرضیات لتحقیلصیاغة ب

ــةوقـــد قـــام الباحـــث بإتبـــاع المـــنهج الوصـــفي التحل  یلـــي مـــن خـــالل تصـــمیم وتوزیـــع اســـتبانة علمیـ

فــي مكاتــب وشـــركات التــدقیق المعتمــدة لـــدى لجنــة المكاتـــب والــذي یتمثـــل  علــى مجتمـــع الدراســة محكمــة

ومــدراء الشـــركات  لهاشــمیةعیــة المحاســـبین والمــدققین األردنیــة العاملـــة فــي المملكــة األردنیـــة الجم التابعــة

ومــدراء مبحوثــًا مــن مــدققي حســابات  )114( وقــد تــم تطبیــق الدراســة علــى ,المبحوثــة ومــدراء التــدقیق فیهــا

 نـــدد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائیة عو وجـــتوصـــلت الدراســـة الـــى نتـــائج أهمهـــا ، و الشـــركات ومـــدراء التـــدقیق

ال، شـــهرة مكتـــب فّعـــ داخلـــي وجـــود جهـــاز رقابـــة( كـــل مـــن المتغیـــرات المســـتقلةبـــین )  0.05α≥(مســـتوى 

أتعـــاب فـــي تحدیـــد ) تعامـــل مكتـــب التـــدقیق مـــع الشـــركة التـــدقیق، حجـــم مكتـــب التـــدقیق، اإلســـتمراریة فـــي

یجــاد إالعمـل علــى  ، وعلــى ضــوء النتـائج أوصــى الباحـث بضــرورةردنیـةخــارجي فـي الشــركات األالمـدقق ال
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ــــىقــــوانین وتشــــریعات تحــــدد  ـــدققي الحســــاب فمــــن المالحــــظ أل الحــــد األعلــــى واألدن ــــب أتعــــاب مـ ن المكات

  .عمیلتعاب متدنیة مقابل حصولها على أتحصل على  معروفةالغیر و  ةالصغیر 

 

ـــة ـــات المفتاحی ــدقیق العوامـــل المـــؤثرة علـــى أتعـــاب :الكلم شـــركات التـــدقیق ، تحلیـــل األهمیـــة النســـبیة ، التـ

  األردنیة
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Factors Affecting The Audit Fees: 

An Empirical Study on Auditing Firms at The Hashemite 

kingdom of Jordan  
Prepared by: Zaid Khader Al-Hadweh  

Supervised By: Dr.Ali Abdul Ghani Al-laith 

Abstract   

The current study aims at identifying the factors affecting the fees of 

external auditing from the perspective of the auditing firms, management of 

comapines and the internal auditors. In order to achieve the objectives of the 

current study, the theoretical framework and previous studies relating to the 

subject of the study were reviewed in order to develop the research 

hypotheses. 
 

The researcher has applied the descriptive analytical approach through 

the design and the distribution of a questionnaire. The questionnaire has been 

distributed on the study population represented by auditing firms and offices 

accredited by audit committee of the Jordan Association of Certified Public 

Accountants. Additionally, questionnaires have been distributed to managers 

of companies and the Internal Auditors. In total, the current study analyzed 

(114) responded questionnaires. Results of the analysis revealed that there was 

a statistically significant association at the significance level (α=0.05) between 

the factors (the existence of effective internal control, reputation of auditor, 

size of office, continuity of office dealing with the company) and the fees of 

external auditing. 
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In light of the results of the current study, the researcher has 

recommended the necessity of enacting laws and regulations that determine 

the fees of auditors in terms of the maximum and minimum level of such fees, 

where small-sized or not famous offices receive law fees in order to attract a 

client, which in turn, threatening independency of the auditor. 

 

Keywords: Factors Affecting The Audit Fees, Analysing the Relative 

Importance, Jordanian Auditing Firm.   
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  الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة

 
  مقدمة الدراسة 1.1

  

دور  إنف ة والرقابة الجدیدءلساأصبحت عملیة التدقیق أمرًا رئیسیًا في عصرنا الحالي عصر المُ        

وظهور الشركات الكبیرة والمتعددة  ,ةفكرة فصل اإلدارة عن الملكیّ من خالل بوضوح برز التدقیق 

معلى اإلدارة أن ت اً ة التي تتمیز بتعقید أنشطتها وعملیاتها، فكان لزامالجنسیات والشركات الدولیّ   صمّ

، 2002الهاللي، ( لتزام بتعلیمات وقوانین اإلدارةأنظمة للرقابة الداخلیة تكفل لها حسن إتمام العمل واإل

ین،  التوجهت وزیادة عملیاتها، مما حدا باإلدارة إلى ، ومع توسع أنشطة الشركا)312 إلى مدققین خارجیّ

لمراقبة حساباتها والتأكد من صحة العملیات المالیة والمحاسبیة التي تمت في شركاتها، وللحفاظ على 

  .ممتلكاتها وسمعتها من خالل دقة بیاناتها التي تقدمها للمستخدمین

ر الدور الذي تقوم وتطوّ  ،على ممتلكاتهافي المحافظة رت الطریقة التي تتبعها الشركات وقد تطوّ       

أصبح قد وفي حاالت كثیرة  ،لشركاتفي ا هامنصر ء إداري إلى ُع به عملیة التدقیق الداخلي من إجرا

  )./http://ar.issai.org(إن لم نقل إلزامیاً  اً ضروریأمرًا  هدوجو 

، عبد اهللا(" فحص حسابات وحدة إقتصادیة ما للتأكد من صحتها"المفهوم العام لكلمة تدقیق هو و       

لحسابات لیة والبیانات والمستندات واخهو فحص أنظمة الرقابة الدا الخارجي تدقیقال أما، )2004

وبشكل یمكن المدقق من تقدیم تقریره  منظماً  إنتقادیاً  اً تحت التدقیق فحص شركةوالسجالت الخاصة بال

عن المركز المالي له  لشركةلة القوائم المالیة لالذي یضمنه رأیه الفني المحاید المستقل حول مدى دال



3  
 

 
 

دة، ومدى بیان تلك القوائم لنتائج أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفترة في نهایة فترة زمنیة محدّ 

  .)  2004:عبداهللا (

وأن , ابل أتعاب یحصل علیها من الشركةق الخارجي یقدم خدماته مقن المدقّ فإ ,كما هو معلومو 

هذه األتعاب تعتمد على عوامل عدیده منها سمعة وشهرة مكتب التدقیق والوقت المبذول في عملیة 

   . مكتب التدقیق مع الشركة في تعامل وكذلك متانة وكفاءة نظام الرقابة الداخلیة واإلستمراریة التدقیق

ـــة التـــدقیق الخـــارجي ومـــن یزاولهـــا اإلن إ و        ـــیتطلـــب ارتقـــاء بمهن ـــى األتعـــاب التـــي یتقاضـــاها اه إإلنتب  ل

مــع الجهــد المبــذول فــي العملیــة التدقیقیــة، وبعكســه ســتكون عملیــة  ب أن تكــون متناســبةالمــدقق والتــي یجــ

فقــد العملیــة جــدواها وبــذلك ت) المــدقق الخــارجي والشــركة(التــدقیق مجــرد إســقاط فــرض مــن كــال الطــرفین 

لـذلك سـنتعرض فـي هـذا اإلطـار , وأهمیتها سواء للشـركة أو للمسـتفیدین مـن نتـائج عمـل التـدقیق الخـارجي

ق الخـــارجي وأتعابـــه والعوامـــل المـــؤثرة علـــى تحدیـــد تلـــك األتعـــاب فضـــًال عـــن التـــدقیق  النظـــري إلـــى المـــدّق

  .وأنواعه وأهدافه وما یتعلق به 

  

  سئلتهاأو  مشكلة الدراسة 2.1
  

تعاب المدقق الخارجي تثیر تساؤالت حول المعطیات التي یحدد على ختالفات الكبیرة في أإن اإل      

ق الخارجي وذلك لى تقدیر المدقّ ن تحدید تلك األتعاب یرجع إق أتعابه، فمن المالحظ أءها المدقّ ضو 

، قالدراسات في المعطیات التي تؤثر على أتعاب المدقّ  تسس مختلفة، وقد اختلفأُ التقدیر یبنى على 

هي أهم  مخاطر عملیة التدقیقته، و استقاللی ، وسمعة وشهرة مكتب التدقیقلى أن فبعضها توصلت إ

خرى أن أهم تلك المعطیات ترى دراسات أُ و  .)2012نجم، ( قالمعطیات التي تؤثر على أتعاب المدقّ 
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، في حین )2010 ،سویدان( التدقیق وعدد فروعها وحجم مكتب التدقیقحجم الشركة موضع تكمن في 

 ,.Carcello et al)ء مكتب التدقیق هي أهم تلك المعطیاتخبرة أعضالى شارت إخرى أأن دراسات أُ 

العوامل المؤثرة على ذلك التباین وتحدید  ةإزالمحاولتها وعلیه تكمن مشكلة الدراسة في  ، (2002

في المملكة األردنیة العاملة دراسة اختباریة على شركات التدقیق ، من خالل التدقیق الخارجي أتعاب

شملها ق، وأعلى متغیرات شملت أهم العوامل التي یعتقد أنها مؤثرة على أتعاب المدقّ  ، اعتماداً الهاشمیة

في تعامل مكتب  اإلستمراریة، حجم مكتب التدقیق، شهرة مكتب التدقیق، الوجود جهاز رقابة فّع (وهي 

  ). التدقیق مع الشركة

  :التساؤالت التالیة على جابةاإل یمكن تحدید مشكلة الدراسة من خاللوبالتالي 

   ؟لتدقیق أحد محددات تكلفة أتعاب اال فّع  داخلي وجود جهاز رقابةیعتبر  هل – 1

  ؟تدقیقال تعابأأحد محددات تكلفة  شهرة مكتب التدقیقتعتبر هل  – 2

  ؟ تدقیقال تعابأأحد محددات تكلفة حجم مكتب التدقیق یعتبر هل  - 3

  ؟ تدقیقال تعابأأحد محددات تكلفة  ة في تعامل مكتب التدقیق مع الشركةاإلستمراریّ  تعتبرهل  - 4

  

  أهداف الدراسة 3.1
  

ـــإالعوامـــل المـــؤثرة علـــى أتعـــاب التـــدقیق دراســـة إن الهـــدف الـــرئیس للدراســـة هـــو بیـــان       ّ ة علـــى ختباری

  :ةهداف التالیتسعى الدراسة الى تحقیق األ لذلك شركات التدقیق في األردن

 .الخارجي قعاب المدقّ على تحدید أت امل واألكثر تأثیراً أهم العو  بیان .1
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 .الخارجي  قتعاب المدقّ أعلى أسباب التفاوت في  التعرف .2

مكتب التدقیق، حجم مكتب شهرة ، الفّع  داخلي وجود جهاز رقابة(متغیرات الثر تحلیل أ .3

ق الخارجي في أتعاب المدقّ على ) ة في تعامل مكتب التدقیق مع الشركةالتدقیق، اإلستمراریّ 

 .ردنیةألعمال األا منظمات

واألكثر فاعلیة في أتعاب  لى نتائج وتوصیات من شأنها أن تمثل العناصر األهمالتوصل إ .4

 .ق الخارجيالمدقّ 

 
 

  ة الدراسةأهمیّ  4.1
  

شارة إوأسئلتها،  الدراسة مشكلةن خالل ما تم عرضه في م       اف التي تسعى الدراسة لى األهدوإ

ق الحسابات، فهي التي تؤثر على تقدیر أتعاب مدقّ  لدراسة في معرفة العوامللتحقیقها، تنبع أهمیة ا

المصالح في ة وغیرها من ذوي ، المساهمین، المستثمرین، والجهات الحكومیّ الشركات دارةتفید إ

مما یساهم في زیادة إدراكها ق الخارجي، أتعاب المدقّ  أهم العوامل التي تحدد، في التعرف على المنظمة

وبما یضمن العدالة في تحقیق المنفعة  ،وقدرتها على تقدیر تلك األتعاب بما یتناسب مع طبیعة العمل

 إّال  ق الخارجي كثیرة ومتعددةتعاب المدقّ وعلى الرغم من أن العوامل التي تؤثر على أ للطرفین المتبادلة

لعوامل قد تكون المتغیرات األربعة التي تعرضت لها من خالل إستقرائه لو ه ومن وجهة نظر الباحث أنّ 

  :وهذه العوامل تمثلت , على أتعاب التدقیق بما یعطي أهمیة مضافة الدراسة من أهم العوامل المؤثرة

 . الداخلیةمدى وجود ضوابط لنظام الرقابة  - 1
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 .مدى شهرة مكتب التدقیق  - 2

 .حجم مكتب التدقیق  - 3

 .في تعامل المكتب مع الشركة ستمراریةاإل - 4

استخدامها عتمادها على المنهج الوصفي التحلیلي من خالل إكما تكمن أهمیة الدراسة في 

نها من الدراسات التي تم تطبیقها وأ كأداة لجمع البیانات للدراسة انةألداة دراسة میدانیة تتمثل في اإلستب

في لى أدق النتائج فیما یتعلق مما یساهم في الوصول إبشكل مباشر على مكاتب التدقیق في األردن 

ثراء للمساهمة في إ جادة محاولة كما أنها .ق الخارجيتحدید أتعاب المدقّ  العوامل المؤثرة علىتحلیل 

   . التدقیق الخارجي وأتعابه موضوع حدیثة في ضافةإالمكتبة العلمیة المحلیة والعربیة من خالل 

   

  فرضیات الدراسة 5.1
  

فقد تم صیاغة  سئلتهاواإلجابة عن أ لمشكلةلى تقدیم حل لمن خالل ما تقدم ومن أجل الوصول إ     

  :ة الرئیسیة التالیةیالفرض

  :الفرضیة الرئیسیة

جهاز رقابة وجود (العوامل بین ) α≥0.05(حصائیة عند مستوى داللة إال یوجد عالقة ذات داللة  

) اإلستمراریة في تعامل مكتب التدقیق مع الشركةو  حجم مكتب التدقیقو  شهرة مكتب التدقیقو  الفّع 

  .االردنیة التدقیق شركاتق الخارجي في المدقّ عاب تأو 
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  : من الفرضیة الرئیسیة الفرضیات الفرعیة التالیة ویتفرع

  :ولىاأل  الفرعیةالفرضیة 

ال فّع  داخلي وجود جهاز رقابةبین ) α≥0.05(حصائیة عند مستوى داللة إال یوجد عالقة ذات داللة 

 .األردنیة شركات التدقیقق الخارجي في تعاب المدقّ أو 

  : الثانیةالفرعیة الفرضیة 

تعاب أو  شهرة مكتب التدقیقبین ) α≥0.05(حصائیة عند مستوى داللة إال یوجد عالقة ذات داللة 

  .شركات التدقیق المدقق الخارجي في

  :الثالثةالفرعیة الفرضیة 

تعاب أو حجم مكتب التدقیق بین ) α≥0.05(حصائیة عند مستوى داللة إال یوجد عالقة ذات داللة 

  .األردنیة شركات التدقیقق الخارجي في المدقّ 

  :الرابعةالفرضیة الفرعیة 

اإلستمراریة في تعامل مكتب بین ) α≥0.05(داللة حصائیة عند مستوى إال یوجد عالقة ذات داللة 

  .األردنیة شركات التدقیقق الخارجي في تعاب المدقّ أو التدقیق مع الشركة 
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  :أنموذج الدراسة 6.1
  

 

  

  

  

 

                  

  

  
  
  
  
 )1- 1(الشكل 

 نموذج الدراسةأُ 
 عداد الباحثإمن : المصدر

  الفّع  داخلي جهاز رقابة

  

الخارجي المدققتعاب أ   شهرة مكتب التدقیق 

 

 

  حجم مكتب التدقیق
  

 

 ستمراریةاإل
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  :ةجرائیّ إلالمصطلحات ا 7.1

المتعلقـــة  ة ألدلـــة اإلثبـــاتعملیـــة منهجیـــة منظمـــة للحصـــول علـــى التقیـــیم بموضـــوعیّ  :التـــدقیق المحاســـبي

مــن درجــة التطــابق بــین التأكیــدات والمعــاییر المقــررة وتوصــیل قتصــادیة للتأكــد إبتأكیــدات خاصــة بأحــداث 

 ).Arens, et al., 2012( النتائج للمستخدمین المعنیین، وتتم من خالل شخص مستقل وكفء

ن یــتم فحــص ألتـي یــتم تســجیلها وتحلیلهـا بمعنــى مــن صــحة قیـاس العملیــات وســالمتها وا التحقـق :الرقابــة

  ).2004محمد، ( المحددة للمنظمة اتالخاصة بالنشاط القیاس الحسابي للعملیات المالیة

ق مــن العمیــل نظیــر قیامــه بــأداء عملیــة مبــالغ نقدیــة یحصــل علیهــا المــدقّ  هــي: الخــارجي قأتعــاب المــدقّ 

صدار تقریر برأیه الفني المحاید   .)2010 ،سویدان. (تدقیق حسابات العمیل وإ

قي الحســابات العــاملین فــي : حجــم مكتــب التــدقیق حیــث أن العالقــة مكتــب التــدقیق ویعبــر عنــه بعــدد مــدّق

  .Beattie et al.، (2001( طردیة بین حجم مكتب التدقیق وأتعاب التدقیق

ـــا علـــى تحدیـــد أتعـــاب تـــؤثر التـــدقیق: ســـمعة وشـــهرة مكتـــب التـــدقیق ق، ویعتقـــد الباحـــث ان  إیجابً المـــدّق

الســمعة والشــهرة عــادة مــا تتوافــق مــع مكاتــب التــدقیق الكبــرى وتلــك المكاتــب تتمتــع بالموثوقیــة لــدى كبــار 

  .الشركات

ــداخلي أن وجــود نظــام رقابــة داخلــي علــى مســتوى مــن الجــودة والكفــاءة عــادة مــا  :طبیعــة نظــام الرقابــة ال

  )2010,أحمد(ق الخارجينجاز عمل المدقّ الوقت والجهد الالزم إلیتالفى األخطاء الجوهریة مما یخفف 
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  الفصل الثاني

  والدراسات السابقة اإلطار النظري

 اإلطار النظري: القسم األول

  المقدمة  1.2

 ."وتعریفه"التدقیق  2.2

  .أهمیة التدقیق 3.2

  .أهداف التدقیق 4.2

  .أنواع التدقیق 5.2

  .الخارجي ق الحساباتمدقّ  6.2

  .قحقوق المدقّ  7.2

  .قواجبات المدقّ  8.2

  .أتعاب المدّقق 9.2

  . تعریف أتعاب التدقیق الخارجي 9.2.1

  .الحد األدنى ألتعاب التدقیق الخارجي 9.2.2

  .ق الخارجيعلى أتعاب المدقّ  العوامل المؤثرة 9.2.3

  الدراسات السابقة: القسم الثاني
  الدراسات العربیة: أوالً        

  األجنبیة الدراسات: ثانیاً 

  .عن الدراسات السابقة اسة الحالیةما یمیز الدر : ثالثاً 
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  الفصل الثاني
  والدراسات السابقة اإلطار النظري

 اإلطار النظري: القسم األول

  :المقدمة  1.2 

ـــفــي بدایـــة  بـــو أ( ة قــوانین لتنظـــیم مهنـــة المحاســبة والتـــدقیق فـــي األردنالســـتینیات لــم یكـــن هنـــاك أیّ

، والــذي عــالج 1961/10قــانون مهنــة تــدقیق الحســابات رقــم 1961حیــث صــدر فــي عــام  )2005،هــین

ــام، كمــــا تنــــاول اإلجــــراءات  ــاع الخــــاص دون القطــــاع العــ مهنــــة التــــدقیق دون مهنــــة المحاســــبة وفــــي القطــ

  ).2005 ،أبو هین (1964/12والحقوق والواجبات دون معاییر المهنة، وكذلك قانون الشركات رقم

التـي حاولـت تنظـیم مهنـة  فـي األردن صدرت العدید من القـوانین واألنظمـة1985 ومع بدایة عام  

ــابات رقــــم ــم  1985/32تـــدقیق الحســــابات وذلــــك بصــــدور قــــانون مهنــــة تــــدقیق الحســ ونظــــام التصــــنیف رقــ

 ،جمعــة(1989/1م ، وقــانون الشــركات رقــ1987/42  ونظــام جمعیــة مــدققي الحســابات رقــم ،1986/30

2004.(  

مهنـــة ومنهـــا المتعلقـــة ب، القانونیـــة التشـــریعات المهنیــةالعدیـــد مـــن  تـــم إقــرار 2000وقبــل نهایـــة عـــام

 جمعــة.(وأنظمتــه وتعلیماتــه 2003/72ومــن بینهــا قــانون تنظــیم مهنــة المحاســبة القانونیــة رقــم  ،المحاســبة

  ).2004 والهاللي،

بشأن  2003/73إطار تحدیث منظومة القوانین األردنیة فقد تم إصدار القانون المؤقت رقم   وفي

مادة اعتمدت  49ي وقد تم عرض القانون الجدید ف  2003/06/12تنظیم مهنة المحاسبة القانونیة في

 ونظام جمعیة مدققي الحسابات القانونیین رقم 1985/32أغلب هذه المواد على القانون الملغي 
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 تعریف مصطلحّي  )73/2003( القانون وقد تضمن  ،1997/22، وقانون الشركات 1987/42

تطبیق قواعد ومبادئ ومعاییر المحاسبة المعتمدة وما " :المحاسبة بأنها ترفالمحاسبة والتدقیق، فقد ُع 

فحص الحسابات والبیانات المالیة " :بأنه وعرف التدقیق، "حكام هذا القانونأل یرتبط بها من أعمال وفقاً 

المحاسبة القانونیة بفرعیها المحاسبة مهنة  ، كما تضمن القانون بأن المهنة تشمل"إلبداء الرأي فیها

جاز لمزاولة المهنة الشخص الطبیعي المُ " :ف القانون المحاسب القانوني بأنهوالتدقیق، كما عرّ 

قانون ( من )73( ةكما أشارت الماد ،"ألحكام هذا القانون واألنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه   وفقاً 

  :لى یهدف إ بأن القانون )(2003في  تنظیم مهنة المحاسبة القانونیة

  .رتقاء بهاإلتنظیم مزاولة المهنة وا -1

  .قتصاد الوطنيإلالمعتمدة بما یساهم في حمایة ا لتزام بمعاییر المحاسبة والتدقیقإلضمان ا -2

  .رتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمحاسبین القانونیینإلا -3

  .وآدابهالتزام بقواعد سلوك المهنة إلتأكید ا -4

 .ستقاللیتهإ ته و یدادور المحاسب القانوني وحیتعزیز    -5

 :"وتعریفه"التدقیق  2.2

 :التدقیق الخارجي
ضــمان  ألهمیتهــا فــي هتمــام كبیــر فــي الفتــرة األخیــرة نظــراً إعلــى الحســابات  تــدقیقحظیــت مهنــة 

العدیــد مــن المنظمــات والشــركات  حیــث أنق الحســابات، دقــة القــوائم والتقــاریر المالیــة الصــادرة عــن مــدقّ 

تــدقیق مســـتقل وهــو بمثابـــة الفحـــص لــى مراقبـــة و إ داخــل الشـــركة التــي تـــتم خضـــاع عملیــة التـــدقیقإب تقــوم

ومســتنداتها بواســطة شــخص خــارجي بموجــب عقــد یتقاضــى  شــركةدي المحایــد لــدفاتر وســجالت النتقــاإلا
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وعدالــة التقــاریر  الفنــي المحایــد عــن صــدق عنــه أتعابــًا تبعــًا لنوعیــة الفحــص المطلــوب بهــدف إبــداء الــرأي

ــة، فالمـــدقّ  شـــركةالمالیـــة لل جـــاز الشـــخص المؤهـــل والمســـتقل والمُ "ق الخـــارجي وهـــو ذلـــك خـــالل فتـــرة معینـ

ــاز تـــدقیق البیانــات المالیــة وتقــدیم تقریــره حولهــا إلــى الجهــة أو الجهــات التــي عینتــه ، 2006عــرار، "(إلنجـ

  ).7ص

نظمـة أالحسـابات ویتضـمن ذلـك فحـص  الفحص والتأكد منهو  يالخارج بالتدقیق هنا والمقصود

المشــمولة بعملیــة التــدقیق  شــركاتالحســابات والــدفاتر الخاصــة بالالرقابــة الداخلیــة والبیانــات والمســتندات و 

لـى الخـروج بـرأي نهــائي وفنـي محایـد عـن مـدى داللــة إیهـدف  اً منظمــ اً ن یكـون هـذا الفحـص انتقادیـأعلـى 

منیـــة معلومـــة ومـــدى تصـــویرها نتـــائج فـــي نهایـــة فتـــرة ز  شـــركةعلـــى الوضـــع المـــالي لتلـــك الیـــة القـــوائم المال

  ).Arens, et.al, 2005(و خسارة عن تلك الفترة أمن ربح  اعمالهأ

ــدقیق       ــى أنــــهالخــــارجي كمــــا عــــرف التــ عملیــــة منظمــــة وموضــــوعیة للحصــــول علــــى أدلــــة إثبــــات " علــ

قتصــادیة، وذلــك للتحقــق مــن درجــة التطــابق بــین تلــك إوأحــداث  عول وقــائوتقویمهــا فیمــا یتعلــق بحقــائق حــ

یصال النتائج إلى    ).2000جمعه، "(مهتمین بتلك النتائجال نمستخدمیالالحقائق والمعاییر المحددة، وإ

م للمعلومات بواسطة عملیة فحص منظّ " نهأعلى التدقیق الخارجي  عرففقد  )2009(مسعد ماأ

ثبات إت، بقصد جمع وتقییم أدلة وقرائن ومستخدمي المعلوما يشخص مؤهل فني ومستقل عن معدّ 

یصال نتیجة الفحص والتحقق إلى مستخدمي البیانات   ).2009مسعد، ( "موثوق فیها، وإ

ق قـد اختلفـت ن عملیـة التـدقیأعملیاتهـا وتفرعهـا الجغرافـي نجـد  زدیاد حجم المنظمات وتعـددإل نظراً و      

صــبح مـــن الصـــعوبة أختیاریـــة حیـــث إصـــبحت كاملــة أن كانـــت كاملــة تفصـــیلیة أالنطــاق فبعـــد  ثمــن حیـــ

والـذي یقتضـي حضـوره شـبه الـدائم فـي ، )2007، النوایسـة(بمكان علـى المـدقق القیـام بالتـدقیق التفصـیلي 
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التــدقیق و تعــدد زیاراتــه هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر ســتنتفي المنفعــة المتوخــاة مــن عملیــة أنظمــة الم

و حتــى تكـرار زیاراتــه أواصـل للمــدقق الخـارجي فــي المنظمـة ن التواجــد المتأتعابهــا حیـث بسـبب ضـخامة أ

نـه والحالـة هـذه أث لى تكلفـة الوقـت والجهـد حیـإضافة إلیعني مطالبته بأتعاب مرتفعة با التدقیقیة للمنظمة

لــى إضــافة إلوراق باأیــد مــن مســتندات ووثــائق و ســیأخذ الكثیــر مــن وقــت وجهــد المــوظفین لتزویــده بمــا یر 

  لن تنتهي قد سئلته التيأجابة على إلا

  :أهمیة التدقیق 3.2
المعلومـــات فقتصـــادیة، اإلو فـــي األوســـاط المالیـــة واألوســـاط الحكومیـــة  یلعـــب التـــدقیق دورًا مهمـــاً          

المســتثمر یتخــذ قــرارات الشــراء والبیــع ، فمــثًال ثــق بهــا ضــروریة ألي مجتمــعیو عتمــد علیهــا و یالمالیــة التــي 

والســـلطات الضـــریبیة تقـــوم بإحتســـاب  و عـــدم منحهـــا،أ القـــروض مـــنحالبنـــوك تتخـــذ قـــرارات و إلســـتثماراته، 

ومعرفــة  ،ودخــول وخــروج شــریك فــي شــركات التضــامن ،الــدخل الخاضــع لضــریبة الــدخل ومبلــغ الضــریبة

ـاألمـور وغیرهـا تعتمـد علـى معلومـات ُج  وضـریبة اإلرث فـي حالـة الوفـاة، كـل هـذه، مبلغ التركات ّ زت أو ه

رت مـن قبـل اآلخـرین، هــذه الجهـات ربمـا تتضـارب مصـالحها مــع مصـالح الجهـة المسـتفیدة مـن هــذه ّضـُح 

ــإعالم  والــــذي بــــدورهالمعلومــــات، ولهــــذا نشــــأت الحاجــــة إلــــى خدمــــة المــــدقق المســــتقل والمحایــــد  ســــیقوم بــ

وضـوح جمیــع جوانبهـا المادیــة و  عدالـةعلومــات المالیـة تمثــل األطـراف األخـرى إن كانــت هـذه البیانـات والم

  .)2004: التمیمي.( المركز المالي بتاریخ معین والنشاط  للسنة أو الفترة المنتهیة بذلك التاریخ

ق المـدقّ تقریـر ف ،من المفاهیم التي تمیز مهنـة التـدقیق عـن غیرهـا مـن المهـن األخـرى یةاإلستقاللو 

عتمــاد علیهــا بواســطة یهــدف إلــى تقــدیم معلومــات یمكــن اإل هولكنــ إرضــاء عمیلــه،عتبــار ال یأخــذ بعــین اإل

ق أن یكــون ومــن ثــم یجــب علــى المــدقّ  ،والتــي قــد تتعــارض مصــالحها مــع مصــلحة العمیــل ،أطــراف أخــرى

  .)2005جمعه، ( ودرجة اعتمادها على الرأي الذي یقدمه ،مستقًال حتى ال یفقد ثقة هذه األطراف
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  :لخارجي تكمن في وأهمیة التدقیق ا

سـالمة وصـدق تمثیــل بـداء الـرأي فـي عــن طریـق إ) المـالك(خدمـة طـرف ثالـث : الهـدف الرئیسـي - 1

 . القوائم المالیة

 . ر به التقاریر والقوائم المالیةاكتشاف األخطاء والغش في حدود ما تتأث: الهدف الثانوي - 2

ح ودقیـق وأنهـا بشـكل صـحی التأكد من أن العملیات واألحداث التي حدثت فـي المنشـأه قـد سـجلت - 3

  )1999،الصبان( . ات والخطط الموضوعةجراءمتوافقة مع اإل

  :أهداف التدقیق 4.2
هداف تعود بالنفع والفائدة أصبح لعملیة التدقیق أعمال نظمات األمن خالل تطور وتوسع م

و غیر مباشرة ومن هذا أة سواء كانت هذه العالقة مباشرة طراف متعددة لها عالقة بالمنظمأعلى 

قد یوجد في الدفاتر والسجالت كتشاف ما عملیة التدقیق كانت مجرد وسیلة إلالمنطلق یمكن القول بأن 

  .خطاء وغش وتالعبأمن 

یق حیث نص هذا القرار لى تغییر عملیة التدقإ، 1897رار القضاء االنجلیزي عام دى قأو 

نه لیس من أهداف عملیة التدقیق و أو الخطأ لیس هدف من أن اكتشاف الغش أصراحة على 

ال یبدأ عمله وهو یشك فیما ن أكما یجب علیه  سریاً  و بولیساً أ ن یكون جاسوساً أالمفروض بالمدقق 

خرى أهداف أهداف تقلیدیة و أوعلیه یمكن القول بأن للتدقیق ) 2006، دحدوح(لیه من بیانات إیقدم 

  .حدیثة غیر تقلیدیة
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  :)2011,مازون( فاألهداف التقلیدیة للتدقیق یمكن بیانها من خالل ما یلي

    ثباتها في دفاتر المنظمة وتقریر مدىإصحة البیانات المحاسبیة التي تم التأكد من دقة و  – 1

  .عتماد علیهااإل

ن في الدفاتر الحصول على رأي فني محاید حول مطابقة القوائم المالیة لما هو مدوّ  – 2

  .والسجالت

  .و غشأخطاء أكتشاف ما قد یوجد في الدفاتر من إ – 3

ئة للمنظمة وكذلك عن طریق خطاء والغش عن طریق زیارات المدقق المفاجتقلیل فرص األ – 4

  .نظمة الرقابة الداخلیةأتدعیم 

ن هذا ذا ما كاإالداخلیة جدیر بأن یحققها جمیعا ن نظام الرقابة ألى هذه االهداف نجد إفلو نظرنا 

  .وكفؤاً  النظام قویاً 

  : )1998، الخطیب والرفاعي(فهي كالتالي  )الحدیثة( أما األهداف غیر التقلیدیة

ودراسة األسباب  ،ومتابعة تنفیذها والتعرف على ما حققته من أهداف الخطط الموضوعةمراقبة  -1

 . لتي حالت دون الوصول ألهداف محددةا

 . لألهداف المرسومة المشروع بالنسبةعمال تقییم نتائج أ -2

اإلسراف في جمیع نواحي نشاط  عن طریق القضاء على كفایة إنتاجیة ممكنة تحقیق أقصى -3

 .المشروع 
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  :أنواع التدقیق 5.2

ق بشــكل مبــدئي ورئــیس علــى نــوع التــدقیق المطلــوب والتــي تختلــف فیمــا بینهــا تعتمــد أتعــاب المــدقّ 

 :)2005جمعه، (تتمثل فیما یلينواع أوللتدقیق عدة  ,بطبیعة وحجم وساعات العمل

  :التدقیق الكامل - 1

وهـــو التـــدقیق الـــذي یخـــول للمـــدقق إطـــارًا غیـــر محـــدد للعمـــل الـــذي یؤدیـــه، وال یعنـــي فحـــص كـــل 

نمــا یخضــع للمعــاییر أو المســتویات المتعــارف علیهــا، ویتعــین  عملیــة تمــت خــالل فتــرة محاســبیة معینــة، وإ

الفنـي المحایـد عـن مـدى عدالـة وصـحة التقـاریر المالیـة ككـل ق في نهایـة األمـر أن یقـدم الـرأي على المدقّ 

  .ختباراتهإالفحص والمفردات التي اشتملتها  بغض النظر عن نطاق

  .نظامها على الرقابة الداخلیة دولذلك یناسب هذا التدقیق المنشآت الصغیرة أو تلك التي ال یعتم

  :التدقیق الجزئي - 2

علـى بعـض العملیـات المعینـة أو أن التـدقیق یتضـمن  قوهو التدقیق الذي یقتصر فیه عمل المدقّ 

ن المـــدقق هـــي التـــي تحـــدد عـــیوضـــع قیـــود علـــى النطـــاق أو مجـــال العمـــل، ویراعـــى هنـــا أن الجهـــة التـــي ت

رتبـاط تبـین حـدود التـدقیق إتفاق كتـابي أو رسـالة إألمر وجود ولذلك یتطلب ا ،ت المطلوب تدقیقها العملیا

تبعـت والنتـائج التـي توصـل إلیهـا كــي إق مـن التقریـر عـن الخطـوات التـي دقّ والهـدف منـه، حتـى یـتمكن المـ

  :تفاق، ومن األمثلة على التدقیق الجزئينسب إلیه  التقصیر في القیام بشيء لم ینص علیه في اإلال یُ 

العملیـات الخاصـة بــالمخزون  و یـات النقدیـة مــن مقبوضـات ومـدفوعاتتفـاق علـى تـدقیق العملاإل - 
 .خالل فترة معینةالعملیات اآلجلة و 
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  :التدقیق من حیث التوقیت: ثانیاً 

  :التدقیق النهائي -1

ق یبـدأ عملــه بعــد یعـد التــدقیق النهـائي مناســبًا للمنشـآت الصــغیرة والمتوسـطة الحجــم، وذلـك ألن المــدقّ 

إقفـال الـدفاتر وترصـید الحسـابات، وفــي هـذا ضـمان لعـدم حـدوث أي تعــدیل للبیانـات بعـد تـدقیقها كمـا أنــه 

 تــأخر النتــائجیؤخــذ علــى التــدقیق النهــائي رتبــاك فــي العمــل داخــل المنشــأة ولكــن إیــؤدي إلــى عــدم حــدوث 

  .وحدوث ارتباك في مكتب المدقق وعدم إكتشاف الغش والتالعب 

  :التدقیق المستمر -2

ـــالتردد علـــى المنشـــأة مـــن وقـــت إلـــى آخـــر  ـــذي یقـــوم فیـــه المـــدقق ب للقیـــام بفحـــص ,هـــو التـــدقیق ال

العملیــات المحاســبیة التــي تمــت وبمعنــى آخــر یعــد التــدقیق المســتمر التــدقیق الــذي ال یــتم أوًال بــأول خــالل 

  .السنة المالیة

ت التــي تقــوم بعمــل ضــخم مــن العملیــات لــذلك یعــد هــذا النــوع مناســبًا لشــركات األمــوال والشــركا

حیث یحتاج إلى وقت طویل نسبیًا لفحصها، كمـا أنـه یـوفر للمـدقق الوقـت خـالل المـدة ممـا یسـاعده علـى 

اب الغـــش والتالعــب فضـــًال عـــن ســـرعة رتكـــإالتوســع فـــي عملیـــة التــدقیق وبالتـــالي تالفـــي أو تقلیـــل فــرص 

تباعـه إواحـد، باإلضـافة إلـى مـا تقـدم فـإن ق علیه التدقیق والمصـحح فـي وقـت لكتشاف الخطأ، ولذلك یطإ

  .قرتباك العمل بمكتب المدقّ إ ائي وأهمها تأخر النتائج و یمكن من القضاء على عیوب التبویب النه

  :التدقیق من حیث مدى الفحص: ثالثاً 

  : )2000جمعه، (على األنواع التالیة من حیث مدى الفحص یشمل التدقیق
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  :التدقیق التفصیلي -1

وهــو التــدقیق الــذي كــان ســائدًا فــي بدایــة عهــد المهنــة، وفیــه یقــوم المــدقق بفحــص جمیــع القیــود 

والــدفاتر والســجالت والمســتندات للتأكــد مــن أن جمیــع العملیــات مقیــدة بشــكل صــحیح كمــا أنهــا خالیــة مــن 

  .الخطأ والغش

إلــى  لمنشـآت الكبیــرة، ألنهـا سـتؤديوهـذا التـدقیق مناسـب للمنشــآت الصـغیرة ولكنـه غیــر مناسـب ل

  .ن تعارضه مع عاملي الوقت والتكلفةعزیادة أعباء التدقیق فضًال 

  :ختباريالتدقیق اإل -2

ابـة الـداخلي، ویـتم هـذا التـدقیق ق بصحة وسـالمة نظـام الرققتناع المدقّ إوهو التدقیق الذي یعتمد على 

  :ق أحد األسالیب التالیةباع المدقّ تإب

  .الشخصيالتقریر   .أ 

  .علم اإلحصاء والعینات اإلحصائیة  .ب 

ق بالمفــاهیم ق علــى إحــدى هــاتین الطــریقتین یعتمــد علــى الخبــرة ومــدى إلمــام المــدقّ واعتمــاد المــدقّ 

  .اإلحصائیة، المجتمع، العینة، الوسط الحسابي، التشتت والتوزیع الطبیعي

فصیلي یمثل استثناءً لذلك لذلك یعتبر التدقیق االختباري هو السائد حالیًا وأن التدقیق الت

  .األساس
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  :الخارجي مدقق الحسابات 6.2

 22وحســب قــانون الشــركات رقـــم (والتــي تشــمل  م بتــدقیق القــوائم المالیـــةهــو الشــخص الــذي یقــو 

ربـاح والخسـائر والتـدفقات النقدیـة حسـاب األ, المیزانیـة العامـة )في المملكة األردنیة الهاشـمیة 1997لسنة 

  )2004,التمیمي( ئًا ال یتجزأ من البیانات المالیةبها والتي تعتبر جز  الملحقةوكذلك اإلیضاحات 

ن التـدقیق فـي  تتبلـورمهمة المدقق الخارجي الذي یعمل كعضو في شـركة أو مكاتـب مرخصـة  وإ

علـــى  والتـــي تفـــرض، قبـــوًال عامـــاً  علـــى معـــاییر التـــدقیق الدولیـــة أو معــــاییر التــــدقیق المقبولــــة المـــالي بنـــاءً 

دقق إجــراء مــا یكفــي مــن التــدقیق للبیانــات المالیــة وصــوًال إلــى النتــائج المتحصــلة لدیــه إلعطائــه أساســًا المــ

  ).2003حلس، (محددة  تعابأرأیه حول البیانات المالیة مقابل  كوینمعقوًال لت

أهمیـة معـاییر المحاسـبة والتـدقیق جعلـت المنظمـات المهنیـة فـي كثیـر مـن دول العـالم  أما عن   

تهــتم بوضــع معاییرهــا، ولعــل مــن أهــم هــذه المنظمــات فــي هــذا المجــال مجمــع المحاســبین القــانونیین فــي 

كمـــا تـــم  1939الـــذي بـــادر إلـــى وضـــع معـــاییر للتـــدقیق منـــذ عـــام  AICPAالوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة 

ــكیل  ــة أو مجلـــس لمعــــاییر المحاســـبة المالیــــة تشـ ــات المتحــــدة األمریكیـــة منــــذ عــــام  FASBهیئــ فــــي الوالیـ

التــــي بــــدأ العمــــل بهــــا منــــذ عــــام  GAAPكتطــــویر لصــــیغة المبــــادئ المحاســــبیة المقبولــــة عمومــــًا  1973

  )مأمون,حمدان(. 1932

الوضـع المــالي و رأیــه فـي صــحة وسـالمة القـوائم المالیــة بإبـداء  ق الحســابات الخـارجيمـدقّ ویقـوم 

ق أي أن مهمــة مــدقّ ، یرادیــة فـي ســنوات الحقـةإلالحقیقـي للشــركة، وقـد یمكــن مـن إجــراء تنبــؤات بمقـدرتها ا

فحـص أنظمـة الرقابـة الداخلیـة والبیانـات والمسـتندات والحسـابات والـدفاتر الخاصـة  الحسابات تتمحور فـي

بالمشــروع تحــت التــدقیق فحصــًا انتقادیــًا منظمــًا بقصــد الخــروج بــرأي فنــي محایــد عــن مــدى داللــة القــوائم 
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لــه المالیــة عــن الوضــع المــالي لــذلك المشــروع فــي نهایــة فتــرة زمنیــة معلومــة، ومــدى تصــویرها لنتــائج أعما

  .)2010عبد اهللا، ( من ربح أو خسارة عن تلك الفترة

 

  :قحقوق المدقّ  7.2
صدر الرقیب على أعمال اإلدارة والحارس على حقوق المساهمین ، نراه یُ هو ق ا كان المدقّ لمّ 

على تصرفات اإلدارة، ویكشف للمساهمین نتائج رقابته وما أستخلصه أثناء قیامه في  اً في تقریره حكم

  .عملیة التدقیق 

حیث أقرت ، بالحقوق التي تمكنه من ذلك ال بد وأن یتمتعومن أجل القیام  بمهمته هذه، 

) 22(م من قانون الشركات رق) 193(في المادة ف ،قالتشریعات والقوانین المختلفة بعض حقوق المدقّ 

لمدقق الحسابات  أقر المشرع حقوقاً  1993لسنة )  203- 171(الخاص بالمدققین الحسابات المادة 

  :) 2004، عبد اهللا(الخارجي منها

ختیاریة ، سواء منها اإللزامیة أم اإلهاتر الشركة وسجالتها ومستنداتااإلطالع في أي وقت على دف .1

اإلدارة والهیئة العامة لمراعاة التقید بنظام  التي تمسكها الشركة، وكذلك محاضر جلسات مجلس

من إعطاء رأیه الفني المحاید حول عدالة  الشركة وما یتطلبه قانون الشركات، و لیتمكن أخیراً 

  .تصویر القوائم المالیة لنتائج أعمال الشركة ووضعها المالي 

وعلى مجلس اإلدارة بعمله  قیامه طلب البیانات واإلیضاحات التي یرى ضرورتها للمساعدة على .2

  .تزویده بذلك كله 
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جل التأكد من عدالة تصویر البیانات المالیة ألتزاماتها من إ ممتلكات الشركة و  تحدید وقت جرد .3

  .لواقع الشركة 

 .نعقاد وذلك في حاالت الضرورة القصوىدعوة الهیئة العامة لإل .4

ا مجلس اإلدارة للمساهمین یوجههستفسارات أو البیانات التي الحصول على صورة أو نسخة من اإل .5

) 198(جتماعات الهیئة العامة باإلضافة إلى القوائم المالیة المرفقة حیث تنص المادة الحضور 

 :على ما یلي 

ق الحسابات بنسخة عن التقاریر والبیانات التي یرسلها على مجلس إدارة الشركة أن یزود مدقّ "

ق أو من الهیئة العامة للشركة وعلى المدقّ اجتماع  المجلس للمساهمین بما في ذلك الدعوة لحضور

 ".  یمثله حضور االجتماع 

من ) 171(حیث نصت المادة رقم  هو واجب أیضاً و حضور اجتماع الهیئة العامة للمساهمین ،  .6

خاصة االجتماع السنوي هو اجتماعاتها و بالقانون على أن من ضمن ما تتناوله الهیئة العامة 

ومن هنا جاء " حسابات الشركة عن أحوالها وحساباتها ومیزانیتها ومناقشة ذلكتقریر مدققي "سماع 

 .هذا الحق في الحضور 

قرار أن إ البعضویرى " قتراح عزلهإق في مناقشة حق المدقّ "وهناك حق أغفله القانون األردني وهو  .7

 .من الضرورة ألن مثل هذا الحق یحول دون العزل التعسفي للمدققهذا الحق 

الحصول على  لحینوراق ق في حجز المستندات واألأغفل القانون األردني حق المدقّ  وكذلك  .8

  .ق في الحصول على أتعابه من موكلهوالمقصود في هذا الحق الحفاظ على مصلحة المدقّ ، أتعابه
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وقد أجاز القانون للمدقق باإلضافة إلى فحص وتدقیق حسابات األفراد والشركات والمؤسسات  .9

یقدم المشورة والخبرة المهنیة في المجاالت المحاسبیة المالیة والضریبیة وأن یقوم والهیئات أن 

 .)1997، قانون الشركات األردني( بأعمال التحكیم والتصفیات في هذه المجاالت 

 

  :واجبات المدقق 8.2
 

القانون رقم من ) 125(المادة وهو أمر بدیهي جاء النص علیه في : مراعاة أصول المهنة -1

من ضرورة أداء القسم المهني من قبل  ،تدقیق الحساباتوالخاص بمهنة  1985لسنة ) 32(

أقسم باهللا العظیم أن أقوم بواجبات مهنتي في التدقیق بشرف وأمانه (المجاز قبل مزاولة عمله 

د بالقوانین واألنظمة المعمول بها وأن أحافظ على أسرار المهنة وأراعي ز وأن أتقیّ دون أي تحیّ 

  .1985لسنة ) 32(من القانون رقم ) 12(المادة ). آدابها وقواعدها

یقوم "على أن  األردني من قانون الشركات) ز(فقرة ) 193(نصت المادة : وضع تقریر سنوي -2

إلى الهیئة العامة وعلیهم أو من ینتدبوه أن یتلو التقریر أمام  موجهاً  خطیاً  قین بعمل  تقریراً المدقّ 

فقد أوجبت أن یتضمن التقریر  من قانون الشركات األردني  )195(أما المادة " الهیئة العامة

  :ما یلي

وأي قانون أو نظام آخر له عالقة  همع مراعاة أحكام قانون مهنة تدقیق الحسابات المعمول ب

  )1985سنة  32قانون التدقیق رقم ( :ق الحسابات ما یليأن یتضمن تقریر مدقّ بهذه المهنة ، یجب 

 أنه حصل على المعلومات والبیانات واإلیضاحات التي رآها ضروریة ألداء عمله. 
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  ًلقواعـــد المحاســـبة المتعـــارف علیهـــا  أن الشـــركة تمســـك حســـابات وســـجالت ومســـتندات منظمـــة وفقـــا

والمعتمـــدة فـــي المملكـــة مـــن الجهـــات المهنیـــة المختصـــة، تمكـــن مـــن إظهـــار المركـــز المـــالي  عالمیـــاً 

  .للشركة ونتائج أعمالها، وأن المیزانیة وبیان األرباح والخسائر متفقة مع القیود والدفاتر

  ًإلبــداء  معقــوالً  أن إجـراءات التــدقیق التــي قــام بهــا لحســابات الشــركة تعتبــر كافیــة برأیــه لتشــكل أساســا

لقواعــد التــدقیق المتعــارف  رأیــه حــول المركــز المــالي ونتــائج األعمــال والتــدفقات النقدیــة للشــركة وفقــاً 

 .علیها

 مــا قیســت فــي لموجــه للهیئــة العامــة تتفــق مــع أن البیانــات المالیــة الــواردة فــي تقریــر مجلــس اإلدارة ا

 .سجالتها

  المخالفات ألحكام هذا القانون أو لنظام الشركة الواقعة خـالل السـنة موضـوع التـدقیق ولهـا أثـر بیان

إذا كانــت هــذه المخالفــات ال تــزال قائمــة،  وفیمــاجـوهري علــى نتــائج أعمــال الشــركة ووضــعها المــالي 

 .وذلك في حدود المعلومات التي توفرت لدیه 

  ّي المیزانیـة وحسـاب األربـاح والخسـائر للشـركة بإحـدى ق الحسابات أن یبدي رأیه النهائي فـعلى مدق

 :التوصیات التالیة

  .المصادقة على میزانیة الشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدیة بصورة مطلقة .1

لى مجلس إوردها  عدم المصادقة على المیزانیة وحساب األرباح والخسائر وتدفقاتها النقدیة، .2

 .الموجبة لرفضه التوصیة على المیزانیة اإلدارة وبیان األسباب 

  )1985 سنة 32التدقیق رقم  قانون( 
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لحسابات خالل فترة قي اام المؤسسون بتعیین مدقّ یق :حة إجراء تأسیس الشركةالرقابة على ص -3

یس، غیر أنه من فعلى الهیئة التأسیسیة التأكد من صحة إجراءات التأس وبعكسهالتأسیس، 

حالما یعین لرفع أیة  ق الحسابات بهذه المهمة تلقائیاً وكإجراء وقائي، یقوم مدقّ ، الناحیة العملیة

 .)2004:عبد اهللا( مسؤولیة قد تتحقق علیه

من قانون ) أ(فقرة ) 193(فقد ورد في المادة : رقابة سیر أعمال الشركة وتدقیق حساباتها -4

بمراقبة أعمال الشركة وتدقیق أن یقوم مدققي الحسابات مجتمعین أو منفردین األردني الشركات 

حساباتها وعلیهم بشكل خاص أن یبحثوا عما إذا كانت الدفاتر منظمة بصورة أصولیة ، وعما 

وتقتصر . إذا كانت المیزانیة وحسابات الشركة قد نظمت بصورة توضح حالة الشركة الحقیقیة 

  .والتوجیهات  ق على الرقابة دون التدخل في اإلدارة أو إصدار األوامرمهمة المدقّ 

وذلك حتى یتمكن من مناقشة تقریره والتأكد من : جتماع الهیئة العامة للمساهمیناحضور  -5

 .صحة إجازة النیابة في الحضور، والنصاب القانوني، وما شابه ذلك 

لیق والتحقیق في موجودات الشركة التدق -6 وهذا الواجب من أدق المسائل التي : تزاماتهاوإ

قي ارة ومدقّ ن القانون یعتبر أعضاء مجلس اإلدأثناء قیامه بمهمته ألق لها المدقّ یتعرض 

حتیاطات األخرى حتیاطي اإلجباري واإلقتطاع المبالغ المخصصة لإلإلین عن ؤو الحسابات مس

: عبد اهللا(ستهالك على حسب النسب الواردة في نظام الشركة أو المتعارف علیها فنیا واإل

2004(.  
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، التدقیق لعملیة التخطیطق الحسابات الخارجي المستقل بعمال مدقّ أ) Pickett, 2005(وقد حدد      

 من للتأكد الداخلیة الرقابة نظام جودة فحص، عدالتها من والتأكد المالیة القوائم لفحص اختبارات عمل

  . النهائي التقریر وضع، ودقیق كامل التدقیق أن

  

  قأتعاب المدقّ  9.2
ــدقیأ إن       ـــي تعــــاب التــ ــؤثر علــــى یتقاضــــاها المــــدقق الخــــارجي أق التـ ـــرات المهمــــة التــــي تــ ـــد المؤشـ حـ

 مــدقق الحســاباتعملیــة تحدیــد أتعــاب أن ) 2003 ،حلــس(وجــودة الخدمــة التــي یقــدمها، ویــرى اللیته اســتق

إلــى ق یهـدف المـدقّ  ي تـؤثر فـي تقــدیر تلـك األتعـاب، إذهـي عملیـة شـدیدة التعقیـد وذلـك لتعــدد العوامـل التـ

اإلجــراءات النظامیـــة  مــن خـــاللالــرأي الفنـــي المحایــد علـــى صــدق وســـالمة القــوائم المالیـــة  لـــىالوصــول إ

  .والتحقق من سالمتها لفحص القوائم المالیة

 مــن) 192( ةنصــت المــادأمــا عــن التشــریعات القانونیــة فــي تحدیــد أتعــاب مــدقق الحســابات فقــد 

 ةالعامـــ ةمســـاهمال ةلكـــل مـــن الشـــرك ةالعامـــ ةتنتخـــب الهیئـــ"ن أنـــه یجـــب أردنـــي علـــى قـــانون الشـــركات األ

اولـــة قي الحســـابات بمز كثـــر مـــن مـــدقّ أو أ مـــدققاً  ةالمســـؤولی ةالمحـــدود ةســـهم والشـــركباأل ةلتوصـــیوشـــركة ا

ــدة ســــــن ـــــه لمــــ ـــ ةواحـــــــد ةالمهنـ ــــابهم أللتجدیــــــد وتقــــــرر بـــــــدل  ةقابلـــ ــــــویض مجلــــــس اإلأتعــ ــد بتح ةدار و تف دیـــــ

 )م1997لسنة ) 22(ردني رقم قانون الشركات األ("تعاباأل

تعـــاب التـــدقیق علـــى النحـــو أ تحدیـــد) 2007آذار  14(فــي جمعیـــة المحاســـبین القـــانونیین  كمــا قـــررت

  ):27، ص2007المدقق، (التالي 

  دینار 700: المؤسسات الفردیه  
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 دینار1000:  شركات التضامن والتوصیة البسیطة 

 دینار 1250: العاملةجنبیة باألسهم والشركات األوالتوجیه  الشركات ذات المسؤولیة المحدودة  

 دینار  2000:   مة الخاصةالشركات المساه  

 4500: الغیر مدرجة ركات المساهمة العامةالش  

 دینار 7500: الشركات المساهمة العامة المدرجة والتي تقدم ببیانات مالیة مرحلیة  

 دینار 3500 :سس تجاریةلمؤسسات الحكومیه التي تعمل على أا  

 تعابهــا تفــاق علــى ألــى الــربح فیــتم اإلت األخــرى التــي ال تهــدف إالجمعیــات والنــوادي والمنشــأ أمــا

 .هالحجم عمل وفقاً 

 

  تعریف أتعاب التدقیق الخارجي   9.2.1
ــــن تعریـــــف أتعـــــاب التــــــدقیق الخـــــارجي ــــا مبـــــالغ نقدیــــــة یحصـــــل علیهـــــا المـــــدقق مــــــن : ویمكـ بأنهـ

ــــل نظیــــــر قیامــــــه بــــــأداء عملیــــــة تــــــدقیق حســــــابات  ــدالعمیــ ــــه الفنــــــي المحایــــ ــر برأیــ صــــــدار تقریــــ  العمیــــــل وإ

  ).2010،سویدان(

ـــــدمها المـــــــدقّ  ـــن أن یقـ ــي مـــــــن الممكــــ ق مثـــــــل وال یخــــــص هـــــــذا التعریــــــف الخـــــــدمات األخـــــــرى التــــ

  ).2010،سویدان(الخدمات اإلستشاریة 

ــاب المـــــدقّ ف        ـــوم بـــــدفعها جـــــور صـــــافیة ال تشـــــمل أي مصـــــاق هـــــي أُ أتعـــ فـــــي ســـــبیل إنجـــــاز  ریف یقــ

ــــك یـــــــرى  ــــي ذلـــ ــــــه وفـــ ـــــاني، (مهمتـ ـــــلعلـــــــى "أن ) 2010المزحــ ــــرُ  أن العمیــ ــــــ قللمـــــــدقّ  دیـــ ـ ــــاریف ةأیّ  مصـــ

  .)2010المزحاني، ("  الشركة بأعمال والخاصة عمله تأدیته أثناء في یتحملها أو یدفعها
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ــــــإن  ـــــالي فـ ــ ـــي الســـــــوق وبالت ـــیة الحـــــــرة فــــ ـــــــدقیق للتنافســــ ــــب الت ـــــدقق أو مكتـــ ــــــاب المــ ــــع أتعـ وتخضـــ

ــول  ـــــ ـــــــل مـــــــن المـــــــدقّ المـــــــدقّ قب ــــــرین قین اآلق بأتعـــــــاب أق ـــات خـ ـــــع أخالقیــــ ــارض مــ ــو أمـــــــر وارد وال یتعـــــ هـــــ

ـــریطة  ،المهنـــــة ــــك علـــــى شــ ـــاءة األداء و أن ال یـــــؤثر ذلـ ــ ــــة المهنیـــــةبـــــذل كف ــدى اإللتـــــزام و  الكافیـــــة العنایـ مـــ

ـــات  ـــروط إتفاقیـــــــةو بمتطلبــــ ـــــع العمیـــــــل  شــــ ـــــدقیق مــ ــي التــ ــــدمات التـــــ ــــدیمها وطبیعـــــــةوالخـــ فریـــــــق  ســـــــیتم تقـــ

 .)JCPA Review,2009(لمهمة داء االكافي ألو  وكفاءته، والوقت المخصصعمل ال

لهــا عــدة أشــكال فمنهــا األتعــاب الثابتــة، أتعــاب عملیــة التــدقیق إلــى أن  ) 2010عبــداهللا(كمــا یشــیر 

  :ومنها األتعاب المتغیرة، وأخرى أتعابًا مشروطة ومن الممكن توضیح تلك األشكال على النحو اآلتي

، و  Fixed Fees)(الثابتــة األتعــاب  .1 ، ویــتم تحدیــدها بنــاءًا للزیــادة ةغیــر قابلــهــي مبــالغ تحــدد ســلفًا

 .ق والعمیلتفاقیة التي تتم بین المدقّ مة المطلوبة ووفقًا لإلعلى طبیعة العمل أو الخد

هـي المبـالغ التـي تحـدد مقابـل أتعـاب تعتمـد بشـكل أساسـي و  Variable Fees)(األتعاب المتغیـرة  .2

، ویــرى الباحــث أن هــذه الطریقــة قــد ال تكــون ق فــي عملیــة التــدقیقت الــذي یمضــیه المــدقّ الوقــعلــى 

 .ق على إطالة الوقت الالزم لعملیة التدقیقدقیقة فهي قد تعمل على تشجیع المدقّ 

وهي األتعاب التي تتحدد قیمتها وعملیة الحصول  Contingent Fees)(ة األتعاب الشرطیّ  .3

إن قبول  ،أن تكون نسبة من صافي الدخل المتحقق فمثالً على تحقق شرط مستقبلي،  علیها بناءً 

هذه األتعاب عن خدمات ال تمثل خدمات تأكید قد تؤدي إلى تهدید الموضوعیة واإلستقاللیة 

ق أن یأخذ بعین اإلعتبار األمور التالیة لتقییم ق، لذلك على المدقّ بسبب المصلحة الشخصیة للمدقّ 

 :بول مثل هذه األتعابإمكانیة ق

  طبیعة المهمة. 

 مدى قیم هذه األتعاب الممكن الحصول علیها. 
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  ُسس تحدید هذه األتعابأ. 

  ُسس إحتساب األتعابكتابة إتفاقیة عمل مسبق مع العمیل تبین أ. 

  ُسـس إحتسـاب هـذه اإلفصـاح لمسـتخدمي هـذه البیانـات عـن العمـل الـذي یـتم إنجـازه و عـن أ

 .األتعاب

  إجراءات الرقابة على الجودةسیاسات و. 

 مراجعة العمل الذي تم من قبل طرف ثالث مستقل. 

ق أن ال یقبـل بهـا ألنهـا قـد تـؤدي إلـى تهدیـد أما عن العمـوالت وأتعـاب اإلحالـة فیجـب علـى المـدقّ 

  .)JCPA Review ,2009( الموضوعیة والكفاءة وبذل العنایة المهنیة

التــي یحصــل علیهــا المــدقق أو یقــوم بــدفعها نتیجــة إحالــة وتعــرف أتعــاب اإلحالــة بأنهــا األتعــاب 

هــي  التــي تتعلــق بقــبض فالعمــوالت أمــا . میــل لمكتــب تــدقیق آخــر أو العكــس بعــض العمــل الخــاص بالع

  .)JCPA Review ,2009( المدقق لعموالت من أجل تسویق نشاط عمل معین

التـدقیق علـى طبیعـة الخـدمات التـي ق الحسـابات یعتمـد فـي تحدیـد أتعـاب ویعتقـد الباحـث أن مـدقّ 

تعــاب یــتم اإلتفــاق علیهــا مــع العمیــل مــن حیــث الوقــت الــالزم إلنجازهــا، إال أن أهــم عوامــل تحدیــد تلــك األ

  .لهي التنافسیة وحجم العم

 الحد األدنى ألتعاب التدقیق الخارجي 9.2.2

  ّــة التـــي تؤكــــد علــــى أهمیــــة إســـتقاللیة المــــدق ــن النصــــوص القانونیــ ــم یــــولي المشــــرع ، قبـــالرغم مــ لــ

فـي عملیـة تحدیـد أتعــاب  سـس والمعـاییر التـي مــن الممكـن أن تسـتخدمیـذكر باألُ  اً األردنـي إهتمامـ

مـن قــانون الشـركات التــي تعطـي الهیئــة العامـة للشــركة  171سـتثناء مــا ورد فـي المــادة إالتـدقیق ب
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أتعــابهم أو تفــویض قي حســابات الشــركة للســنة القادمــة وتحدیــد المســاهمة صــالحیة إنتخــاب مــدقّ 

  .تلك الصالحیات لمجلس إدارة الشركة

  لــذلك فــإن عملیــة تحدیــد أتعــاب التــدقیق تخضــع فــي نهایــة األمــر لعوامــل العــرض والطلــب والتــي

 وتتــأثر أیضــاً ) العمیــل(ومتلقیهــا ) المــدقق(تــؤثر علــى الوضــع التســاومي لكــل مــن مقــدم الخدمــة 

لتزام أعضائه ) مهنة التدقیق(بدرجة تنظیم سوق خدمات التدقیق    ).1994مطر،) (المدققین(وإ

  وفـي هــذا اإلطـار ینظــر الــبعض إلـى ســوق خــدمات التـدقیق فــي األردن كســوق توجـد فیــه منافســة

ستقاللیته بشكل سلبي على عمل المدقّ  سعریة حادة تنعكس أحیاناً    ).1994مطر،(ق وإ

 قي الحســابات وعمالءهــم عـــادة هــي تحدیــد أتعــاب التـــدقیق، لتــي تواجـــه مــدقّ لــذلك فــإن المشــكلة ا

ـــال الطــــرفین  ــــي تكــــون مقبولــــة لكـ ــة یعتقــــد مــــدقّ . والت قو الحســــابات أن األتعــــاب التــــي فمــــن ناحیــ

یتقاضونها مـن عمالئهـم ال تتناسـب مـع تكـالیف التـدقیق التـي یتحملونهـا ومـع أهمیـة العمـل الـذي 

عــادل لخـدمات التــدقیق قـد یقــود فــي نهایـة األمــر إلـى إحجــام العدیــد فالتسـعیر غیــر ال. یقومـون بــه

أبـو (من الكفاءات عن العمل في هذا المجال مما یـؤدي إلـى التـدهور فـي جـودة خـدمات التـدقیق 

  .1999)نصار،

ــر یصــــعب تطبیقـــه علــــى أرض أ ،ویـــرى الباحــــث ــدد ألتعــــاب المـــدقق هــــو أمـ ن وجـــود قــــانون محـ

والتـي تختلـف عـن شـركات  ،فهناك الكثیر من المعطیات التي تخص الشركة المراد التـدقیق علیهـا ،الواقع

وبالتـالي تحدیـد األتعـاب، كمـا أن هنـاك  ،نجـازهوالـزمن الـالزم إل، قأخرى بما یؤثر على حجـم عمـل المـدقّ 

تـــه والتـــي تختلـــف مـــن مكتـــب تـــدقیق آلخـــر فـــي طریقـــة العمـــل، وكفاء ،معطیـــات تخـــص مكتـــب التـــدقیق

ن هنـــاك عوامـــل یحــددها الســـوق التنافســـي وحجـــم الطلـــب وشـــهرة وحجـــم وســـمعة المكتــب، كمـــا أوجودتــه 
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ق، وبالتــالي یجــاد تســعیرة محــددة عادلــة ألتعــاب المــدقّ فــة تلــك العوامــل تجعــل مــن الصــعوبة إوالعــرض، كا

  .فإن التحدید السابق ال یتم تطبیقه بشكل دقیق في كافة مكاتب التدقیق ولكافة الشركات

  :على أتعاب المدقق الخارجي العوامل المؤثرة 9.2.3

البحث عن مقاییس ومعاییر  هي ،ق الحسابات الخارجيمن أهم المشاكل التي تواجه مدقّ 

إضافة لوجود عدة عوامل ،بسبب الظروف المحیطة في حاالت التدقیق المختلفة ،لتحدید األتعاب محددة

لتي تبحث دراسات اومن المالحظ أنه تعددت ال ،معاییر لهایجب مراعاتها عند تحدید األتعاب ووضع 

  )102ص :2006 ،الشاطري والعنقري. (ألتعاب التدقیق في إیجاد حدود

في تحدید  العوامل المؤثرة في مجال تحدید ء ما توصلت إلیه الدراسات السابقةوعلى ضو 

مجموعة من المتغیرات أن هذه الدراسات توصلت إلى یتضح  ،أتعاب مدقق الحسابات الخارجي

  :التي تؤثر في أتعاب التدقیق والتي یمكن إجمالها على النحو التالي  المستقلة

 ،أهـم العوامـل المحـددة ألتعـاب التـدقیقمـن  یعـد الحجـم :عدد فروعهـاحجم الشركة وطبیعة عملها و  )1

مقـاییس معینـة یمكن قیاس حجم الشركة من بنود قائمة المركز المـالي وقائمـة الـدخل، التـي تعطـي و 

إجمــالي األصــول و حجــم المــدینین والمخــزون و رأس المــال و صــافي األربــاح و مــا : مثــل  ،للحجــم

وقــد أظهــرت الكثیــر مــن الدراســات الســابقة أن حجــم الشــركة موضــع التــدقیق یعتبــر أهــم ، إلــى ذلــك

 ).2010،سویدان.(العوامل المحددة ألتعاب التدقیق

ــي تعــدد أآل )2 ، وتعــدد التخصصــات التــي تحتاجهــا عملیــة النظــام المــالي للشــركةلیــات المســتخدمة ف

 .التدقیق، ال بد لها من أن ترفع من أتعاب التدقیق
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ق ممـا یرفـع أتعـاب التـدقیق، یـؤثر بشـكل طـردي مـع الوقـت والدقـة فـي عمـل المـدقّ  مستوى المخـاطر )3

 تكـون عنـدما مناسـب غیـر رأي بإبـداء المراجـع قیـام إلـى تـؤدي التـي المخـاطر هـيومخاطر التدقیق 

  ).140، ص2007 للمحاسبین، الدولي تحاداإل( جوهري بشكل خاطئة المالیة البیانات

ــا علــى تحدیــد أتعــاب تــؤثر ســمعة وشــهرة مكتــب التــدقیق )4  ق، ویعتقــد الباحــث ان الســمعةالمــدقّ  إیجابً

والشـــهرة عـــادة مـــا تتوافـــق مـــع مكاتـــب التـــدقیق الكبـــرى وتلـــك المكاتـــب تتمتـــع بالموثوقیـــة لـــدى كبـــار 

الشــركات والمؤسســات ممــا یكســبها میــزة تنافســیة تســتطیع مــن خاللهــا تحدیــد أتعابهــا باســعار اعلــى 

 .من المكاتب االقل شهرة

حیـــث أن كتـــب التـــدقیق مفـــي قي الحســـابات العـــاملین عنـــه بعـــدد مـــدقّ ویعبـــر  حجـــم مكتـــب التـــدقیق )5

وتعتبـــر ، Beattie et.al، (2001 (العالقـــة طردیـــة بـــین حجـــم مكتـــب التـــدقیق وأتعـــاب التـــدقیق

األتعاب التي یتقاضاها المكتب الكبیر مـن أي عمیـل یكـون وزنهـا النسـبي بالقیـاس إلجمـالي إیراداتـه 

ــــان ضــــئیالً  ــات التــــي تنشــــأ عــــادة بــــین المكاتــــب الصــــغیرة  ،فــــي أغلــــب األحی ــة العالقــ ــا أن طبیعــ كمــ

 مــا یطغــى علیهــا الطــابع الشخصــي والمزاجــي الــذي تلعــب العالقــة الشخصـــیة دوراً  وعمالئهــا غالبــاً 

 )1994مطر ،. (أكبر مما هو علیه بالنسبة للمكاتب الكبیرة

ــدیم، ومــــدى التـــدقیق محـــل والشــــركة التـــدقیق مكتـــب تخصــــص، قالتـــدقی مكتــــب تبعیـــة )6  المكتــــب تقـ

 )51، ص2012نجم، ( حساباته بتدقیق یقوم الذي العمیل لنفس استشاریة لخدمات

وهــو الوقــت الــذي یحتاجــه مــدقق الحســابات للتــدقیق علــى أعمــال  ســاعات العمــل المقــدرة للتــدقیق )7

بشـكل هـام تعـاب والتـي تعتمـد لالزم النجاز العمـل عنـد تحدیـد األ، فعادة یتم تقدیر الوقت الشركة ما

  .على طول الفترات في زیادة مستوى األتعاب



33  
 

 
 

تعــاب، فــي تحدیــد األ هامــةالمنافســة الســوقیة  مرتبــة تحتــل  المنافســة الســوقیة بــین مكاتــب التــدقیق )8

تعـــاب بســـبب یق علـــى الحصـــول علـــى صـــفقة عالیـــة األفزیـــادة التنافســـیة تحـــد مـــن قـــدرة مكتـــب التـــدق

المنافســة إحــدى القضــایا التـي تثیــر الجــدل فــي حقــل ن أ) 1999أبــو نصـار(ویــرى  وجـود المنافســین،

مهنــة التــدقیق، وحصــول إحــدى األطــراف علــى مقابــل مــادي أو معنــوي مــن المنافســة بمثابــة الحــافز 

الــذي یدفعــه إلــى القیــام بالمزیــد مــن الجهــد بغــرض الحصــول علــى مزیــد مــن الفائــدة ، أمــا إذا كانــت 

ـــــإن  ـــغوط ف ــدوث نـــــوع مـــــن الضــ ـــــى حـــ ــــتؤدي إل ـــلبیة المنافســـــة سـ أبـــــو . (نتائجهـــــا حتمـــــًا ســـــتكون ســ

یـرى الـبعض أن مسـتوى أدائهـم یرتفـع فـي األجـواء التـي ال یسـودها التنـافس ، إن و ، )1999،نصـار

توفر مثل هذه األجواء ستؤدي إلى ظهور أفضل مستویات األداء لدى كـل فـرد مـن أفـراد المجموعـة 

ًا إلـى تحطـیم أحـد األطـراف علـى حسـاب العاملة ضمن فریـق التدقیق، وأن هذا األداء لن یؤدي حتم

ـــدى األفـــراد . األطـــراف األخـــرى ـــق دفعـــة ل ـــافس تـــؤدي إلـــى خل ــد مـــن یعتقـــد أن وجـــود روح التن ویوجـ

 ).1999،أبو نصار(لغرض تحقیق النجاح 

جـه بعـض  ومن النتائج األخرى المحتملة لظاهرة شدة التنافس بـین المـدققین وانخفـاض األتعـاب توّ

ق لتخفـیض أتعابـه لتتناســب مـع مسـتوى األتعـاب الســائد فـي السـوق وقــد علــى المـدقّ العمـالء نحـو الضـغط 

ق ، أن تخفــیض األتعــاب كــان وجــدت العدیــد مــن الدراســات التــي تناولــت األســباب المحتملــة لتغییــر المــدقّ 

وهــذا یــدل علــى أن بعــض العمــالء قــد ال ینظــرون إلــى طبیعــة وجــودة . مــن األســباب الرئیســیة وراء ذلــك

خـر یتقاضـى أتعـاب أقـل مـن أجـل التـوفیر آق ون إلى تغییره بمـدقّ أق وبالتالي یلجالتي یقدمها المدقّ الخدمة 

فــي األتعــاب، ممــا یشــیر إلــى أن هــذه الفئــة مــن العمــالء تنظــر إلــى التــدقیق كمتطلــب قــانوني إلزامــي أو 

  ).1999أبو نصار،( كمتطلب شكلي أكثر منه حمایة لكیان واستمراریة المنشأه 
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متغیــرات هامــة ك طــول فتــرة العالقــة بــین الشــركة والمــدققأخــذت العدیــد مــن الدراســات  ســتمراریهاإل )9

تعــاب مــدقق الحســابات، حیــث یعمــل مكتــب التــدقیق علــى المحافظــة علــى عمیلــه الــذي تحــدد أالتــي 

ســـتمراریة، معـــه لفتـــرات طویلــة مـــن خـــالل تقـــدیر أتعــاب أقـــل، بهـــدف تشــجیع العمـــل علـــى اإلیعمــل 

ــدف تحقیـــق فــــي ) US.Senate,1976(وقـــد أوصـــت  مســـتوى دخــــل متواصـــل لمكتـــب التــــدقیق وبهـ

مبـررة  ،وذلـك لتـدعیم إسـتقالله عـن العمیـل ق الخـارجي دوریـاً تقریر صدر عنها بضـرورة تغییـر المـدقّ 

مـن العالقـة الشخصـیة  ق والعمیل یمكن أن یخلق بینهمـا نوعـاً ذلك بأن طول الفترة الزمنیة بین المدقّ 

ق جدیـد ق یـوفر فرصـة لمـدقّ هذا إضافة إلى أن التغییـر الـدوري للمـدقّ . قستقالل المدقّ التي قد تفسد إ

یقـــوم مـــن خاللهـــا بتقـــویم النظـــام المحاســـبي للشـــركة للكشـــف عمـــا فیـــه مـــن أخطـــاء أو مخالفـــات لـــم 

زد علــى ذلــك فــإن هــذا األمــر ســیولد . یســتطع ســلفه إكتشــافها أو أنــه كــان قــد إعتــاد علــى معایشــتها

ـــــــة فـــــــــي  ــدمات منافســ ــــــن الخـــــــ ـــــتوى رفیـــــــــع مـــ ـــــــى مســــ ـــــــة علــ ـــــــي المحافظــ ــــاهم فــ ــة تســـــ ــوق المهنـــــــ ســـــــ

 ).1994،مطر.(المهنیة

ــة الــداخلي )10 أن وجــود نظــام رقابــة داخلــي علــى مســتوى مــن الجــودة والكفــاءة  إذ طبیعــة نظــام الرقاب

ــة ــادة مــــا یتالفــــى األخطــــاء الجوهریــ ق نجــــاز عمــــل المــــدقّ ممــــا یخفــــف الوقــــت والجهــــد الــــالزم إل عــ

ذا مــا إ هــداف الرقابــة الداخلیــة و أالــذي یحقــق كافــة  ال هــوالرقابــة الداخلیــة الفّعــن نظــام إ، الخــارجي

مـن  عتمـاد علیـه وخصوصـاً یمكـن اإل ومتینـاً  قویـاً  نه یعتبر نظاماً إهداف فعلى تحقیق تلك األ عمل

لـذلك فـإن النظـام ، ق الخارجي الذي یتولى فحص هذا النظام ومعرفة درجة قوتـه ومتانتـهقبل المدقّ 

  :ال للرقابة الداخلیة یتحقق بتوفیر العناصر التالیةمل الفّع المتكا
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ــائف داخــــل المنظمــــة و  فنظــــراً : هیكــــل تنظیمــــي مناســــب )1( ــدد الوظــ ــدد اإللتعــ دارات داخــــل بالتــــالي تعــ

شـراف وعالقـات واضـح المعـالم یبـین نطـاق اإل تنظیمیـاً  ن یكون هناك هـیكالً أ صبح لزاماً أالمنظمة 

  .تؤدیه من وظائفدارات بعضها البعض حسب ما اإل

ن تكــون متوازیــة مــع ألیات والصــالحیات فالمســؤولیة یجــب كمــا یجــب تحدیــد الســلطات والمســؤو 

ختصاصـات د المسـؤولیة یمنـع أي تضـارب فـي اإلالصالحیة حیث یسهل ذلك عملیات اتخـاذ القـرار ویحـد

دم قیـــام لـــى فصـــل الواجبـــات ممـــا یعنـــي عـــإختصاصـــات جـــراءات كمـــا یـــؤدي تحدیـــد اإلو تكـــرار فـــي اإلأ

موظف واحد بتنفیذ عملیة بأكملها حیث یتیح ذلك قیام موظف آخر بمراجعـة عملـه ممـا یعنـي تفعیـل دور 

  .)2010أحمد، (الرقابة

م قـوي للرقابـة فـي تحقیـق نظـا كبیـراً  ان وجود نظـام محاسـبي سـلیم یلعـب دوراً : نظام محاسبي سلیم )2(

  ):312، 2002الهاللي، ( التالیةن یتصف النظام المحاسبي بالصفات أالداخلیة حیث یجب 

ـــتنداً   .أ  ــه  أن یكـــــون مســ ــادىء واضـــــحة وثابتـــــة ومرنـــــة لـــــتحكم عملیـــــة التوجیـــ علـــــى مفـــــاهیم ومبـــ

  .المحاسبي

جـراءات الفنیـة تسـاعد علـى التحقـق مـن جهـة سـالیب واإلمن مجموعة مـن الطـرق واألن یتضأ  .ب 

  .العملیات المحاسبیة والتأكد من دقتها وسالمة تبویبها

مــام المنظمــة لتــوفیر أتعــاب التــدقیق أجــراءات تمثــل نقطــة مضــیئة هــذه الطــرق واإلن وجــود مثــل إ

مـن جهـاز  ن قیـام جهـاز التـدقیق الـداخلي والـذي یعتبـر جـزءاً إولتوضیح ذلك نـورد المثـال التـالي الخارجي 

و ألـدین المترتـب علـى العمیـل كـل شـهر لـى المـدینین یـذكر بهـا رصـید اإرسـال شـهادات إالرقابة الداخلیة ب

ـــى أكـــل ثالثـــة  ـــالتوقیع علـــى أشـــهر عل لـــى إرســـالها إ النســـخة الثانیـــة مـــن هـــذه الشـــهادة و ن یقـــوم العمیـــل ب
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وصــحة توجیههــا  ن كافــة المبــالغ المســجلة علــى حســابات هــؤالء المــدینین صــحیحةأالمنظمــة فــذلك یعنــي 

مثــل هــذا ء بطریقــة صــحیحة فوجــود نهــا قــد ســجلت علــى حســابات العمــالأو  یضــاً أ اً المحاســبي كــان ســلیم

ات ق الخــارجي للشــك فــي حصــة هــذه الحســابمــام المــدقّ أم المحاســبي ال یــدع أي مجــال جــراء فــي النظــااإل

لـى هـؤالء المـدینین فقـد یكتفـي بـاالطالع علـى الـردود الـواردة مـن إت تأییـد رسـال شـهاداإن یقوم بأوبالتالي 

مــن هــذه الحســابات  عینــة ضــئیلة جــداً نــه ســینتقي إمــر فن تطلــب األإو ألمــدینین لجهــاز الرقابــة الداخلیــة ا

  .ق الخارجيتعاب المدقّ أجراء یتحقق تخفیف في تأیید وعلیه ونتیجة لوجود هذا اإللیرسل لها شهادات ال

  

 الدراسات السابقة: القسم الثاني

  :الدراسات العربیة: أوالً 

الحســـابات العوامـــل التـــي تـــؤثر علـــى تحدیـــد أتعـــاب مـــدقق ": بعنـــوان) 1999,جهمـــاني(دراســـة  - 1

 ".دراسه میدانیه على الشركات المساهمه المدرجه في سوق عمان المالي: القانوني

هــدف هــذا البحــث لدراســة العوامــل التــي تــؤثر علــى تحدیــد أتعــاب عملیــة التــدقیق التــي یقــوم بهــا 

مدققي الحسابات القانونیین لتدقیق حسابات الشركات المساهمه العامـه المدرجـه فـي سـوق عمـان 

حجـم الشـركه وتعقیـد عملیـة التـدقیق ( ومن أهم المتغیرات المستقله التي تم دراستها هي ,  المالي

  )وخطرها

ــة  ــأثر بحجـــم الوحـــده األقتصـــادیه وبخطـــورة عملیـ ـــة التـــدقیق فـــي األردن تتـ ــاب عملی وتبـــین أن أتعـ

  .التدقیق وتعقیدها
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  :وقد أوصت هذه الدراسه 

 .التدقیق الدولیه بصوره قطعیهمعاییر إلزام مكاتب التدقیق بالتقید ب - 1

 األخذ بنظام الدوریه في أعمال التدقیق وعدم ثبات مدقق الشركه لفتره طویله من الزمن - 2

أن تتولى جمعیة مدققي الحسابات القانونیین األردنیـه وضـع نظـام لألتعـاب یكـون مبنیـًا علـى  - 3

قبــل الجمعیــة وفقــًا علــى أن یــتم تحدیــد كلفــة الســاعة مــن , عـدد الســاعات التــي ینفــذها المــدقق

  .لدرجات المدقق وخبرته وأستنادًا على متوسط الكلفة لكل المدققین 

  

 ".  العوامل المؤثره في تحدید أتعاب المراجعة في فلسطین: "بعنوان) 2003حلس،(دراسة   - 2
 

هذه الدراسة إلى تحدید العوامل التي تؤثر على مستوى أتعاب المراجعة وقیاس وتحلیل  هدفت

األهمیة النسبیة لهذه العوامل من وجهة نظر المراجعین بغیة الوقوف على مدى أهمیة كل منها في 

  .تحدید مستوى األتعاب

وقد تم تبویب . نفي تحدید أتعاب المراجعة في فلسطی تؤثر خمسة عشر متغیراً  وتبین أن هناك

حجم المنشأة : وقد بینت الدراسة أن أهم هذه العوامل. األهمیة النسبیة لهذه العوامل كما یراها المراجعین

 .عملیة المراجعةالخاضعة للمراجعة ، والوقت الذي یستلزمه المراجع في تنفیذ 

  : وقد أوصت الدراسة إلى 

المحاسبة والمراجعة ، وذلك من حیث شروط توفیر األطر التشریعیة والتنظیمیة لمهنتي  .1

  .ممارسة المهنة وتعیین مراجع الحسابات والترخیص للمؤسسات العاملة في هذا المیدان
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الحاجة إلى أنظمة وقوانین فلسطینیة توفر الحمایة للمراجع الذي یبدي رأیه الصریح عن  .2

یة المتعارف علیها ومعاییـر مخالفة الشركات للقوانین والمعاییر المحاسبیة والمبادئ المحاسب

   .المراجعة الدولیـة

العوامــل المــؤثره فــي تحدیــد أتعــاب مراجعــة الحســابات  :بعنــوان) 2004قطب،الخــاطر،(دراســة  -3

  "على دولة قطر ةتطبیقی ةمیدانی ةدراس"

لى التوصل للعوامل المؤثره في تحدید أتعاب مراجعة الحسابات لعینه من إ ةهدفت هذه الدراس

  .في دولة قطر ةالمزاولین والعاملین في مكاتب المراجع المراجعین

عوامل عدیده تؤثر في تحدید أتعاب التدقیق،وتشیر نتائج  وجود ج هذا البحث فيوتتمثل أهم نتائ

هي  من وجهة نظر المدققین المزاولین للمهنه في قطر العوامل والمتغیرات تأثیراً  كثرأن أالى  ةالدراس

ة، ، تبعیة وسمعة مكاتب المراجعة، طبیعة الصناعةتعدد فروع الشرك العمیل، یراداتإقیمة مبیعات أو 

في قطر خاصة بالتشریعات التي  ةهتمام بمهنة المراجعضرورة اإلب أوصى الباحث وعلى ضوء النتائج

ضرورة وجود منظمات ، كما أوصت ب)big 4(الكبرى  ةحتكار شركات المراجعإوتحد من  ةتنظم المهن

وتنظم عمل المراجعین وتضع قواعد السلوك  ةوالمراجع ةلى اإلشراف على مهنة المحاسبتعمل ع ةمهنی

  .بین المراجعین فیما یتعلق باألتعاب حتى ال یكون ذلك على حساب الجوده ةالمهني التي تمنع المنافس

  

دراســـة : بعـــض العوامـــل المحــددة ألتعـــاب التـــدقیق ": بعنــوان) 2010میشـــیل  ،ســویدان(دراســة  - 4

 ."میدانیة على الشركات المدرجة في بورصة عمان

ق وقــد اعتمــدت الدراســة علــى العوامــل المــؤثرة علــى أتعــاب المــدقّ هــدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة 

القطـاع الــذي تنتمـي الیــه ونــوع  ،ومخـاطر التـدقیق ،درجــة تعقیـد عملیاتهــاو ، حجــم الشـركة(تحلیـل العوامـل 
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ســتبانة تــم مــن خــالل إ يالوصــفي التحلیلــ عتمــاد علــى المــنهجاإلحیــث تــم ) الشــركة وحجــم مكتــب التــدقیق

 . م2003من الشركات األردنیة المدرجة في بورصة عمان لعام ) 107(عینة تكونت من تطبیقها على 

وقـد أظهـرت نتـائج الدراسـة وجــود عالقـة إیجابیـة ذات داللـة إحصـائیة بــین كـل مـن حجـم الشــركة 

تــب التــدقیق وبــین أتعــاب التــدقیق كــذلك أظهــرت نتــائج التحلیــل موضــع التــدقیق وعــدد فروعهــا وحجــم مك

ــات ذات داللــــة  حصــــائیة بــــین أتعــــاب التــــدقیق لقطــــاع البنــــوك مــــن ناحیــــة و أتعــــاب التــــدقیق إوجـــود فروقــ

  .للقطاعات األخرى من ناحیة أخرى

وأظهرت نتائج التحلیل لكل قطاع على حده أن حجم الشركة موضـع التـدقیق یعتبـر أهـم العوامـل 

  .المحددة ألتعاب التدقیق لكل قطاع من القطاعات المبحوثة

عتبــار العدیـد مــن إجـراء مزیــد مـن الدراسـات األردنیــة التـي تأخـذ باإلوقـد أوصـى الباحــث بضـرورة 

مـن الضـوء  والتـي مـن الممكـن أن تلقـي مزیـداً  ،تـي لـم یـتم تغطیتهـا فـي هـذه الدراسـةالجوانب والمتغیرات ال

  .بین مكاتب التدقیق على التفاوت في أتعاب التدقیق بین الشركات وأیضاً 

  

العوامــل المــؤثرة فــي تحدیــد أتعــاب مــدققي الحســابات الخــارجیین فــي " ، بعنــوان)2012نجــم، (دراســة  -5

  ."قطاع غزة

ین فـي ي تحدید أتعـاب مـدققي الحسـابات الخـارجیّ اسة إلى معرفة العوامل المؤثرة فهدفت هذه الدر 

قي الحســابات ولقــد قامــت الباحثــة قطــاع غــزة ،وتحلیــل األهمیــة النســبیة لهــذه العوامــل مــن وجهــة نظــر مــدقّ 

علـــى مجتمـــع الدراســـة والـــذي  اســـتبانة )80(تصـــمیم وتوزیـــع  بإتبـــاع المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي حیـــث تـــم

جنـة المكاتـب التابعـة یتمثل في أصحاب مكاتب وشركات التـدقیق العاملـة فـي قطـاع غـزة والمعتمـدة لـدى ل



40  
 

 
 

ن أهمهـــا أوقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى مجموعـــة مـــن النتـــائج  لجمعیـــة المحاســـبین والمـــراجعین الفلســـطینیة،

رة مكتـــب ســـمعة وشــهو جــم عمــل المنشـــأة محــل التــدقیق الوقــت الــالزم لتخطـــیط وتنفیــذ عملیــة التـــدقیق وح

العوامـــل  أهـــم ا العـــاملین بالمكتـــب مـــنســـتقاللیة وخبـــرة مكتـــب التـــدقیق والنزاهـــة التـــي یتمتـــع بهـــإ و  التـــدقیق

ــا فــي تحدیــد أتعــاب المــدقق الخــارجي   كفــاءة ومتانــة نظــام الرقابــة الداخلیــة للمنشــأة كمــا أن ،المــؤثرة إیجابً

 .لها تأثیر في تحدید األتعاب

آلیــة وضــع  فــي غــزة قي الحســابات القــانونیینضــرورة أن تتــولى جمعیــة مــدقّ  وقــد أوصــى الباحــث

ضــرورة نشــر أتعــاب المــدققین القــانونیین فــي التقــاریر الســنویة للشــركات و  ،لكیفیــة تحدیــد األتعــاب عملیــة

ـــد أتعـــاب المـــدقق ـــى ، یلیتســـنى للبـــاحثین عمـــل الدراســـات لمعرفـــة أهـــم العوامـــل المـــؤثرة فـــي تحدی جـــب عل

  .مكاتب التدقیق تخفیض المنافسة غیر المهنیة بینها، والمطالبة بوضع حد أدنى لألتعاب

  

العوامل المؤثره في العالقة بین التدقیق الداخلي والخارجي في  :بعنوان) 2014،مدهون(دراسة  -6

دراسة "فیض تكلفة التدقیق الخارجي وتخ ارف وأثرها في تعزیز نظام الرقابة الداخلیةالمص

 "تطبیقیة

بین التدقیق الداخلي والتدقیق  على العوامل المؤثرة على العالقةإلى التعرف هدفت هذه الدراسة 

وتخفیض تكلفة التدقیق الخارجي من وجهة  وأثر هذه العالقة في تعزیز نظام الرقابة الداخلیة ،الخارجي

 أهمهانتائج  لى على المصارف العاملة في قطاع غزة، وتوصلت إین ین والخارجیّ قین الداخلیّ نظر المدقّ 

حیث  ،في تخفیض تكلفة التدقیق الخارجيیرتبط ق الداخلي قّ ق الخارجي على عمل المداعتماد المدقّ أن 

 ،ق الداخليیأخذ بالحسبان العمل المنجز من قبل المدقّ ق الداخلي، و ق الخارجي على المدقّ مدقّ یعتمد ال
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ق التزام المدقّ لى أن ، كما توصلت الدراسة إمما یساهم في تخفیض ساعات عمله والتقلیل من أتعابه

ویساعد في تعزیز نظام  ،بینهم ل العالقةبالتطویر المهني لمواكبة المستجدات یفّع الداخلي والخارجي 

وذلك من خالل إلتزام الطرفین ببذل العنایة المهنیة الواجبة عند دراسة وتقییم نظام  ،الرقابة الداخلیة

تكلفة التدقیق  ق الداخلي والخارجي بالتطویر المهني بتخفیضلتزام المدقّ كما ویساعد إ ،الرقابة الداخلیة

جراءاته، من مدى اختباراته ونطاق إق الخارجي بالتخفیض وذلك من خالل قیام المدقّ  ،الخارجي

  .ال مؤهل ولدیه المعرفة الكافیة بالمعاییر المهنیةجود قسم تدقیق داخلي فّع وأوصت الدراسة بضرورة و 

  

  :الدراسات األجنبیة: ثانیاً 

  : بعنوان Beattie et al., 2001) (دراسة  - 1

"The Determinants of Audit Fees : Evidence From The Voluntary Sector" 

لى تحدید أهم العوامل المؤثرة على أتعاب التدقیق لعینة من المؤسسات إهدفت هذه الدراسة 

تب كبیرة للمقارنة في األتعاب بینها وبین ا، وحددت الدراسة ستة مكریة الكبیرة في المملكة المتحدةالخی

وجود عالقة إیجابیة  لىتوصلت إو المكاتب الصغیرة، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي، 

، كما بین أتعاب التدقیق وكل من عدد فروع المؤسسة الخیریة وبعد موقع المؤسسة عن مكتب التدقیق

أعلى في المتوسط بنسبة  اً ستة الكبیرة تتقاضى أتعابالدراسة إلى أن مكاتب التدقیق التوصلت 

  .من األتعاب التي تتقاضاها مكاتب التدقیق األخرى%) 18.5(

  

  :بعنوان) 2001القاسم، (دراسة  - 2

"The reliance of external auditors on internal auditors and its impact on 

audit fees :an empirical examination" 
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ق الخارجي على عمل هدفت هذه  الدراسة إلى التعرف على العوامل المحددة إلعتماد المدّق

ین في األردن قین الخارجیّ ق الداخلي أثناء قیامه بعمله من وجهة نظر المدّق إضافة الى ذلك . المدّق

ق الداخلي وأتعاب التدقیق   .معرفة العالقة بین اإلعتماد على عمل المدّق

ق الداخلي وتوصلت الدراسة إلى أن المد ق الخارجي عند قیامه باإلعتماد على عمل المدّق ّق

ق الداخلي : یهتم بشكل كبیر على ق الداخلي، ثم جودة عمل المدّق ق الداخلي، مصداقیة المدّق أهلیة المدّق

ق )على التوالي( ، كما توصلت إلى أنه ال یوجد عالقة جوهریة بین أتعاب التدقیق واعتماد المدّق

ق الداخلي، على عكس دراسة الخارجي على عمل    ).(Felix et al, 2001المدّق

وعلى ضوء النتائج أوصت هذه الدراسة بأن یقوم الباحثین الجدد على عمل دراسة تجریبیة 

ق الخارجي وأتعاب التدقیق عن طریق  لتأثیر حجم الصناعة لشركات معینة على العالقة بین المدّق

  .ومعرفة مدى تأثیر هذه العوامل علیهاتقسیم هذه الشركات لمجموعات حسب الحجم 

  

  :بعنوان  Felix et.al.,2001)(دراسة  - 3

"The impact of the contribution of internal auditors in the audit work on 

audit fees" 

ین في عملیة التدقیق  قین الداخلیّ هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من مدى تأثیر مساهمة المدّق

قام الباحثون بالتحقق من العوامل التي تتأثر بها هذه المساهمة، ومن المتغیرات  إذعلى أتعاب التدقیق، 

  )حجم الشركة، درجة تعقیدها، ودرجة خطورتها(التي تمت دراستها في هذا البحث 

ین بعملیة التدقیق ضروري لتحدید  قین الداخلیّ أوضحت نتائج هذه الدراسة أنه مساهمة المدّق

أتعاب التدقیق بعالقة سلبیة، وبینت أیضًا مدى توفر وجودة التدقیق عامل مهم في تحدید درجة 

ق الداخلي في شغل التدقیق   .المساهمة التي یقوم بها المدّق
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  :بعنوان  (Carcello et al., 2002)دراسة  - 4

“Board Characteristics and Audit Fees" 

معرفة أثر خصائص مجلس اإلدارة على أتعاب التدقیق لعینة من لى إهذه الدراسة  هدفت

  .الشركات األمریكیة كبیرة الحجم

تمثلت إذ س اإلدارة على أتعاب التدقیق وطرحت الدراسة وجهتي نظر حول أثر خصائص مجل

أن مجلس اإلدارة الذي یتمتع باإلستقاللیة ویتمیز أعضاؤه بالخبرة الكافیة سوف وجهة النظر األولى في 

  .یزید من نطاق التدقیق و هذا بدوره یؤدي إلى زیادة أتعاب التدقیق

وأما وجهة النظر البدیلة فتمثلت في أن مجلس اإلدارة الذي یتمتع باإلستقاللیة والخبرة الكافیة 

وهذا بدوره  ،ق الخارجيومن ثم تقلیل الجهود المبذولة من قبل المدقّ یؤدي إلى تقلیل مخاطر التدقیق 

  .یؤدي إلى تخفیض أتعاب التدقیق الخارجي

لى وجود عالقة إیجابیة بین إوخلصت  ،وقد جاءت نتائج الدراسة لتدعم وجهة النظر األولى

  .رجيق الخاإستقاللیة مجلس اإلدارة و خبرة أعضاؤه وأتعاب التدقیق المدفوعة للمدقّ 

  

  :بعنوان  )Elgammal, 2012(دراسة  - 5

"Determinants of audit fees :evidence from Lebanon" 

 ،المحاسبین(ین والممثلین للعمالء مثل قین الخارجیّ لمعرفة رأي المدقّ  هدفت هذه الدراسة

اعتمدا الدراسة على المنهج  بالعوامل التي تحدد أتعاب التدقیق) ینقین الداخلیّ المدقّ  ،ینلین المالیّ المحلّ 

 حجم الشركه(تتضمن جمیع العوامل والمتغیرات مثل  استبانة 80عن طریق توزیع الوصفي التحلیلي 
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كانت تلك ذا إ مافی وتبین ،...)یراداتها وسمعتهارباحها أو إوأ ،درجة الخطوره فیهاو  درجة تعقیدهاو 

إتفاق  لى نتائج أهمها، وتوصلت الدراسة إو بخصائص العمیلبخصائص شركة التدقیق أترتبط العوامل 

كثر عامل یؤثر على حجم أتعاب التدقیق إذا كانت شركة التدقیق من أ شركات التدقیق والعمالء حول

  .وأقل عامل هو حجم شركة التدقیق من خالل عدد موظفیها  Big Fourاو خارج ال  Big Fourال 

قانون الشركات على نشر  لبنان أفضل بكثیر إذا ألزموضع في أنه سیكون ال وقد أوصت هذه الدراسة

حتى یستطیع الباحثون استخدامها في  على التدقیق في تقاریرهم المالیة السنویة تعاب التي تدفعاأل

  .تحدید العوامل التي تؤثر على أتعاب التدقیق 

  :ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة: ثالثاً 

التي تم تطبیقها على شركات التدقیق  الیة في أنها من الدراسات القلیلةتتمیز الدراسة الح -1

  .لحصول على أدق المعلومات الفعلیة ا یضمن استبانة بمة إفي األردن بواسط

ب شهرة مكت, النظام رقابة داخلي فّع ( في متغیراتها التي شملت هذه الدراسة میزكما تت -2

والتي لم تتناولها الدراسات السابقة مجتمعة   )اإلستمراریة, حجم مكتب التدقیق, التدقیق

أهلیة ,  درجة الخطورة, درجة التعقید(مثل  ولت بعض الدراسات متغیرات مختلفةحیث تنا

تي لم نتطرق لها في هذه الدراسة وبعض المتغیرات ال)  النزاهة, ق ومصداقیتهالمدقّ 

  .الحالیة

مطالبة بشكل رسمي في اإلفصاح  وتتمیز الدراسة في توقیتها الذي أصبحت فیه الشركات -3

عن بیاناتها وقوائمها المالیة في ضوء التغیرات الحدیثة في قوانین ضریبة الدخل 

  .والمبیعات

  تطبیقها بالبیئة األردنیة المتغیرات التي شملتها وتم كما یمیز ھذه الدراسة شمولیة -4
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  الفصل الثالث

  )منهجیة الدراسة(الطریقة واالجراءات 

  
  : منهج الدراسة 1.3

لمنهج المناسب لدراسة الظواهر تم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي في إجراء الدراسة لكونه اسی

لمالءمته لطبیعة ، و جمع أدلة تجریبیة من عدد كبیر من مفردات مجتمع الدراسةولجتماعیة واإلنسانیة اإل

 :الدراسةوأهداف 

 نظام(لة في حیث سیعتمد المنهج الوصفي في وصف أبعاد متغیرات البحث المستقلة والمتمث 

والمتغیر التابع أتعاب  )األستمراریه,شهرة مكتب التدقیق,حجم مكتب التدقیق ,الّع رقابة داخلي ف

  .المدقق الخارجي

 ق الخارجيأتعاب المدقّ ید العوامل المؤثرة على دالمنهج التحلیلي بغرض تح .  

  :مجتمع الدراسة 2.3

 قیق في األردن ین في مكاتب وشركات التدقین الخارجیّ كافة المدقّ یتكون مجتمع الدراسة من 

بلغت  على عینة ممثلة )ستبانةاإل(أداة الدراسة  تطبیقحیث تم , ومدراء الشركات والتدقیق الداخلي

ن مجتمع الدراسة في م%) 87.69(وبنسبة بلغت  ,ینقین داخلیّ خارجي ومدیر شركة ومدقّ  مدقق) 114(

  .محاسب) 600(حیث أن عدد المحاسبین القانونیین  في األردن الشركات المبحوثة
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  :أدوات الدراسة 3.3

  :من مصادر جمع البیاناتعتماد على مصدرین تم اإل

نترنت، فیما یتعلق بمتغیرات على الكتب، الدوریات، ومواقع اإل عتمادوذلك باإل: ةمصادر ثانوی .1

  . نموذج البحث

ومدراء  في األردن المعتمدة مكاتب التدقیقستبانه لزیع إعتماد تو سیتم اإل: مصادر أولیة .2

 .عن أبعاد ومتغیرات نموذج البحث الشركات لغرض الحصول على آرائهم

 

 :األسالیب اإلحصائیة 4.3 

  :ختبارات التالیةجراء اإلإسیتم ) SPSS(عتماد على برنامج باإل

  :مقاییس اإلحصاء الوصفي

ــد خصائصــــها، باإلوذلــــك لوصــــف مجتمــــع الدر  ــة اســــة وعینتهــــا وتحدیــ عتمــــاد علــــى النســــب المئویــ

ـــر  ـــب متغیــ ـــرارات، وترتیــ ــبیة والتكــ ــابي عتإات الدراســـــة حســـــب أهمیتهـــــا النســـ مـــــادًا علـــــى قـــــیم الوســـــط الحســـ

  .نحرافات المعیاریةواإل

ــي ــاء التحلیلــ نحــــدار إلختبــــار عتمــــاد تحلیــــل اإلإحیــــث ســــیتم  الدراســــةبغــــرض اختبــــار فرضــــیات  :اإلحصــ

)REGRESSION(  فرضـیات األثـر، واختبـار التبـاین األحـادي)ONE WAY ANOVA (ختبـار إل

  .قفرضیات الفرو 
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  الفصل الرابع

  واختبار الفرضیاتعرض النتائج 
  

العوامل المؤثرة على أتعاب التدقیق دراسة اختباریة على یهدف هذا الفصل إلى التعرف على 

 ها علىتوزیعو إستبانة  صمیم، وللوصول إلى هذا الهدف تم تشركات التدقیق في المملكة األردنیة الهاشمیة

إستبانة وعدد اإلستبانات ) 11(، وبلغ عدد اإلستبانات غیر المستردة فرد من أفراد عینة الدراسة) 130(

) 1( والجدول ،بعد تفریغها) 114(، وبالتالي عدد اإلستبانات الصالحة )5(غیر الصالحة للتحلیل 

   فراد عینة الدراسة حسب متغیراتهاأیلخص توزیع 

 ) 1-4( الجدول

  ملخص حجم العینة

ستبانات حجم اإل
  الموزعة

ت ااإلستبانعدد 
 مستردةالغیر 

عدد اإلستبانات غیر 
 صالحة للتحلیلال

عدد اإلستبانات 
 الصالحة للتحلیل

ستبانات نسب اإل
لى حجم إة المسترد

  العینة
130  11 5 114 87.69%  

   
 الطریقة واإلجراءات  1.4

اإلجابة على ختبار فرضیات الدراسة تم اإلعتماد على مقیاس لیكرت الخماسي في التحلیل بیانات و    

  :األسئلة وذلك حسب الدرجة التالیة

 .غیر موافق بشدة: تعبر عن) 1(درجة 

 .غیر موافق: تعبر عن) 2(درجة 

 .موافق بدرجة متوسطة: تعبر عن) 3(درجة 

 .موافق: تعبر عن) 4(درجة 
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 .موافق بشدة: تعبر عن) 5(درجة 

على كل فقرة من فقرات ) الموظفین(ولتفسیر المتوسطات الحسابیة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة 

  ):2(ستبانة وعلى كل مجال من مجاالتها؛ تم استخدام المعیار اإلحصائي اآلتي والمبین في الجدول اإل

  ) 2-4(الجدول 
على كل ) الموظفین(فراد عینة الدراسة أیر المتوسطات الحسابیة لتقدیرات المعیار االحصائي لتفس

 كل مجال من مجاالتها ستبانة وعلىفقرة من فقرات اإل

 درجة الموافقة المتوسط الحسابي

 بدرجة متدنیة  2.49أقل من  – 1.00من 

 بدرجة متوسطة 3.49اقل من  – 2.50من 

 بدرجة عالیة 5.00 – 3.50من 

  

  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة 2.4

اإلختبارات اإلحصائیة  ستخداماختبار صحة فرضیاتها تم الإلجابة على أسئلة الدراسة و 

  :)SPSS(المناسبة والمستقاة من الرزمة اإلحصائیة 

لوصف خصائص عینة ): Descriptive Statistics Measures(مقیاس اإلحصاء الوصفي  - 

 .سئلتهاأجابة عن الدراسة، واإل

 تساقامل كرونباخ ألفا لتقدیر ثبات اإلعن طریق مع): Reliability Test(داة اختبار ثبات األ - 

 .داةالداخلي لأل

وذلك باستخدام اختبار ): Normal Distribution(اختبار التوزیع الطبیعي لبیانات الدراسة   - 

)One Sample Kolmogrov Test.( 
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 .فرضیات الدراسةالختبار )  ONE SAMPLE T TEST(تحلیل  - 

  :اإلختبارات الخاصة بأداة الدراسة 3.4

 المستعملة في الدراسة وذلك بتوضیح أنها تقیس فعالً وضح هذه اإلختبارات مصداقیة األداة ت

تساق إستخدام إختبار االتم ما ینبغي قیاسه، وبذلك یكون لها الصالحیة والصحة في اإلختبار، حیث 

 كانت وقد ،)1(ومافوق%) 60(كون قیمته مقبولة عند وت) Cronbach Alpha(  الداخلي كرونباخ ألفا

  ). 3(  الجدول في موضح هو كما النتائج

  )3- 4(جدول 
داة ككل عینة لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة ولأل) كرونباخ ألفا(معامالت ثبات االتساق الداخلي 

  )114 =ن ) (الموظفین(من 
 )كرونباخ ألفا(معامل ثبات االتساق الداخلي   المجال

 0.725  نظام الرقابة الداخلي
 0.725 شهرة المكتب

 0.724 حجم تدقیق المكتب
 0.665 ستمراریةاإل

  
العوامل (أن معامالت الثبات لجمیع مجاالت أداة الدراسة ) 3( نالحظ من خالل الجدول

مما یدل على أنه یوجد إتساق داخلي بین فقرات ) 0.60(كانت أكبر من ) المؤثرة على أتعاب التدقیق

  .كل مجال من المجاالت

  

  

                                                   
1 Sekaran, Uma, “Research Methods for busness: A skill-Building Approach”,opcit, p 311. 
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  :وصف خصائص عینة الدراسة 4.4

 :وصف خصائص عینة الدراسة  )1

التخصص " تناولت الدراسة جملة من المتغیرات الدیموغرافیة ألفراد عینة الدراسة من حیث 

 "المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة في مجال التدقیق الخارجي، الوظیفة، والشهادت المهنیة العلمي،

س تنادا على ذلك تم وصف عینة الدراسة والمستقاة من المعلومات العامة التي تضمنتها اإلستبانة، وإ

  :كاآلتي

  )4- 4( الجدول 
  خصائص عینة الدراسة

  المتغیر  الفئة/المستوى  التكرار  %النسبة المئویة
  محاسبة  103 90.4%

  علوم مالیة ومصرفیة  9  %7.9  النخصص العلمي
  اقتصاد  2  1.8%
    المجموع  114  100%
  دكتوراة    

  المؤهل العلمي

  ماجستیر  20  17.5%
  بكالوریوس  94  82.5%
  دبلوم    
  غیر ذلك    
  المجموع  114  100%
  سنوات 5أقل من   44  38.6%

عدد سنوات الخبرة في 
  مجال التدقیق

  سنوات 10إلى أقل من  5من   34  29.8%
  سنوات 15إلى أقل من  10من   20  17.5%
  سنة فأكثر 15  15  13.2%
  المجموع  113  100%
30.7%  35  JCPA   

  الشهادات العلمیة
29.8%  34  CPA 
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  المتغیر  الفئة/المستوى  التكرار  %النسبة المئویة
0.9%  1  CISA  
0.9%  1  CA  
37.7%  43  Bachelor 

  المجموع  114  100%
  %77.2  88  مدقق  ةالوظیف

  %22.8  26  مدیر
  %100  114  المجموع

  
  الشكل القانوني للمنشأة

  
  

  %66.7  76  مكتب تدقیق
مكتب تدقیق مشارك مع مكاتب 

  ةعالمی
36  31.6%  

  %100  112  المجموع

  

مــــن %) 7.9(مــــن أفــــراد عینــــة الدراســــة مــــن تخصــــص المحاســــبة، و%) 90.4(أن ) 4( الجــــدولیظهــــر 

 .قتصادمن تخصص اإل%) 1.8(تخصص علوم مالیة ومصرفیة و 

العینة من حملة فراد ألى أن أكثر إ) 4(ل ة الدراسة فیشیر الجدو أما المؤهل العلمي ألفراد عین

فراد عینة أمن مجموع % 17.5، بینما بلغت نسبة حملة ماجستیر %)82.5(البكالوریوس بنسبة 

  .الدراسة

كانــت أعلـى فئـة حیــث بلغـت نســبتهم ) سـنوات 5أقــل مـن ( ن عـدد ســنوات الخبـرةأكمـا یشـیر الجــدول إلـى 

وبنسـبة بلغـت ) سـنوات 10إلـى أقـل مـن  5مـن (من مجموع عینة الدراسة، تلتها الفئـة العمریـة %) 38.6(

، وأخیـرًا الفئـة العمریـة %)17.5(و وبنسـبة بلغـت ) سنوات 15إلى أقل من  10من (، ثم الفئة %)29.8(

  .من مجموع أفراد عینة الدراسة%) 13.2(وبنسبة بلغت ) سنة فأكثر 15(

 ت نسبتهاحیث بلغ JCPAهي شهادة  أن أعلى فئات الشهادات العلمیة) 4( یظهر الجدولو 

 CA ، ثم%)0.9(وبنسبة بلغت  CISA، تلتها شهادة %) 29.8(وبلغت  CPA، تلتها %)30.7(
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  .فراد عینة الدراسة الذین یحملون هذه الشهادات العلمیةأمن مجموع %) 0.9(وبنسبة بلغت 

  

بنسبة قین المدقّ العینة من فراد ألى أن أكثر إ) 4(ة الدراسة فیشیر الجدول ألفراد عین الموقع الوظیفيأما 

  .فراد عینة الدراسةأمن مجموع % 22.85 مدراء الشركات، بینما بلغت نسبة %)77.2(

   

ما أ، %)66.7( ت نسبتهاحیث بلغ الشركات المبحوثة هي مكاتب تدقیق أن أعلى ) 4( الجدول شیریو 

الشركات والمكاتب  من مجموع%) 31.6(بنسبة بلغت مكتب تدقیق مشارك مع مكاتب عالمیة فكانت 

  .المبحوثة

  
  نتائج التحلیل 

العوامل المؤثرة على أتعاب التدقیق دراسة بتحلیل آراء عینة الدراسة لفهم العبارات الخاصة 

اختباریة على شركات التدقیق في المملكة األردنیة الهاشمیة، فقد تم حساب المتوسطات الحسابیة 

  :كما یلي )5(لفقرات كل مجال، كما هو موضح في الجدول رقم واإلنحرافات المعیاریة 
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 )5- 4( جدول 

المتوسطات الحسابیة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على كل مجال من مجاالت العوامل المؤثرة على أتعاب 
  التدقیق دراسة اختباریة على شركات التدقیق في المملكة األردنیة الهاشمیة

رقم 
 المجال المجال

المتوسط 
 *الحسابي

اإلنحراف 
 الرتبة درجة التقدیر المعیاري

 3  عالیة 0.820 3.737  نظام الرقابه الداخلي  1
 1 عالیة 0.780 4.011 شهرة المكتب  2
  2 عالیة 0.919 3.876  حجم مكتب التدقیق  3
  4 عالیة 0.850 3.652  ستمراریهإلا  4

  )5(والدرجة القصوى من ) 1(الدرجة الدنیا * 

عینة الدراسة تراوحت ما بین  أن المتوسطات الحسابیة لتقدیرات أفراد) 5(یبین الجدول 

، كما یتبین من عالیةوبدرجة تقدیر ] 0.919 –0.780[وبإنحراف معیاري مابین ] 4.011 -3.652[

العوامل المؤثرة على (أداة الدراسة متغیرات على ) الموظفین(أن متوسط تقدیرات عینة من ) 5(الجدول 

) 4.011(جاء في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) شهرة المكتب( الثانيأن المجال ) أتعاب التدقیق

في فجاء ) حجم مكتب التدقیق( الثالثأما المجال . وبدرجة تقدیر عالیة) 0.780(نحراف معیاري إب

أما المجال ، عالیةوبدرجة تقدیر ) 0.919(نحراف معیاري إب) 3.876(المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي 

نحراف معیاري إب) 3.737(بمتوسط حسابي  الثالثةفي المرتبة فجاء ) الداخلي ةنظام الرقاب(األول 

بمتوسط  الرابعةفجاء في المرتبة  )اإلستمراریة(أما المجال الرابع ، عالیةوبدرجة تقدیر ) 0.820(

  . وبدرجة تقدیر عالیة) 0.850(نحراف معیاري إب) 3.652(حسابي 

  الداخليفیما یتعلق بفقرات نظام الرقابة: 

تحلیل آراء عینة الدراسة لفهم العبارات الخاصة بنظام الرقابة الداخلي بهدف التعرف على 

  :ق، وفیما یلي عرض تفصیليأهمتیه في تحدید أتعاب المدقّ 
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 ) 6-4(جدول 

  المتوسطات الحسابیة واإلنحرفات المعیاریة إلستجابات أفراد عینة الدراسة على نظام الرقابة الداخلي
رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 *الحسابي

اإلنحراف 
 المعیاري

درجة 
 التقدیر

1 
تعتمد أتعاب المدقق على مدى وجود ضوابط لنظام الرقابة 

  .الداخلیة
 عالیة 0.607 4.412

2  
تعتمد أتعاب المدقق على مدى التعاون والتنسیق الفعال من قبل 

  .المدقق الداخلي مع ما یطلبه المدقق الخارجي
 عالیة 0.665 4.096

3 
تعتمد أتعاب المدقق على مدى تعیین المدقق الداخلي من قبل 

  .مجلس األداره
 عالیة 0.732 3.728

 متوسطة 0.904 3.456  .ستقاللیه المدقق الداخليإتعتمد أتعاب المدقق على مدى  4

5  
مدقق الداخلي تقاریره تعتمد أتعاب المدقق على مدى تقدیم ال

  .العام لى المدیرإومالحظاته 
  متوسطة 1.082 3.202

6  
جراءات التدقیق إل ةأتعاب المدقق على مدى دعم الشرك تعتمد

  .الداخلي ومتابعة تقیید المالحظات
 عالیة 0.897 3.522

7  
تعتمد أتعاب المدقق على مدى تطبیق متطلبات الحوكمة 

  .المؤسسیة
 عالیة 0.734 3.974

8  
ق ق الداخلي والمدقّ المدقّ ال بین بوجود التعاون والتنسیق الفّع 

زدواجیة للعمل مراحل التدقیق لمنع التكرار واإل الخارجي في بعض
  .یؤدي إلى تقلیل أتعاب المدقق الخارجي

 عالیة 0.826 3.754

9 
یل نطاق الفحص ن للمراجع الداخلي الدور الكبیر في تقلإ

ختبارات للمراجع الخارجي مما یؤدي إلى تقلیل التفصیلي لكمیة اإل
  .ق الخارجيأتعاب المدقّ 

 عالیة  0.934 3.491

  عالیة 0.820 3.737  المعدل العام للمحور
  )5(والدرجة القصوى من ) 1(الدرجة الدنیا * 

أن المتوسطات الحسـابیة إلسـتجابات أفـراد عینـة الدراسـة ترواحـت مـابین ) 6(یُالحظ من الجدول 

ــراوح مــــا بــــین إوبــــ] 4.412–3.202[ ــاري تــ ــة تقــــدیر تراوحــــت بــــین ] 1.082–0.607[نحراف معیــ وبدرجــ
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  ).متوسطة وعالیة(

كانــت أهــم ) مــدى وجــود ضـوابط لنظــام الرقابــة الداخلیــة) (1(  إلــى أن الفقــرة) 6(ویشـیر الجــدول 

ال مــن مــدى التعــاون والتنســیق الفّعــ) (2( تالهــا الفقــرة, ق الخــارجي العوامــل التــي تــؤثر علــى أتعــاب المــدقّ 

مـن حیـث التـأثیر علـى  التـي تـأتي فـي المرتبـة الثانیـة) ق الخـارجيمع ما یطلبه المـدقّ ق الداخلي قبل المدقّ 

لـى إومالحظاتـه  ق الـداخلي تقـاریرهمدى تقـدیم المـدقّ ) (5(أما فیما یتعلق بالفقره , جي ق الخار أتعاب المدقّ 

  ق فأنها العامل األقل أهمیه في تأثیرها على أتعاب المدقّ ) المدیر العام

  .الخارجي 

تعاب الداخلیة له دور كبیر في التأثیر على تحدید أ هنا أن وجود ضوابط لنظام الرقابة إستنتج  الباحث

ق الداخلي للمدیر العام هي األقل من المدقّ  أن التقاریر والمالحظات المقدمة ق الخارجي في حینالمدقّ 

  .ق الخارجي تأثیرًا على تحدید أتعاب المدقّ 

  المكتبشهرة فیما یتعلق بفقرات: 

شهرة المكتب بهدف التعرف على أهمتیه في تحدید بتحلیل آراء عینة الدراسة لفهم العبارات الخاصة 

  :ق، وفیما یلي عرض تفصیليأتعاب المدقّ 
   



58  
 

 
 

 )7-4(جدول 

  شهرة المكتبالمتوسطات الحسابیة واإلنحرفات المعیاریة إلستجابات أفراد عینة الدراسة على 
رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 *الحسابي

اإلنحراف 
 المعیاري

درجة 
 التقدیر

 عالیة 0.560 4.350  .مكتب التدقیق بشكل كبیر ةق على شهر تعتمد أتعاب المدقّ  1

2 
ز مكتب التدقیق في أعماله ق على تمیّ تعتمد أتعاب المدّق 

  .وموثوقیته
 عالیة 0.552 4.500

3 
مع شركات  امل مكتب التدقیقق على مدى تعتعتمد أتعاب المدّق 

  .للتدقیق ةعالمی
 عالیة 0.792 4.131

4  
تدقیق مع مكتب رتباط مكتب الإق على مدى تعتمد أتعاب المدّق 
  Big Fourلتدقیق عالمي من ا

 عالیة 0.693 4.354

5  
لتدقیق ق على وجود تخصص معروف لمكتب اتعتمد أتعاب المدقّ 

  ).ةبنوك، شركات خاصة، مساهم(
 عالیة 0.690 3.912

 متوسطة 1.106 3.456  .ق على عمر مكتب التدقیقتعتمد أتعاب المدقّ   6

7  
ق على مدى وجود فروع داخلیة وخارجیة لمكتب تعتمد أتعاب المدّق 

  .التدقیق
 متوسطة 1.070 3.371

 عالیة 0.780 4.011  المعدل العام للمحور

  )5(والدرجة القصوى من ) 1(الدرجة الدنیا * 

المتوسطات الحسـابیة إلسـتجابات أفـراد عینـة الدراسـة ترواحـت مـابین  أن) 7(یُالحظ من الجدول 

متوســطة (وبدرجــة تقــدیر تراوحــت بــین ] 1.106–0.552[وبــإنحراف معیــاري مــابین ] 4.500–3.371[

  ).وعالیة

ـمـدى ) (2( الى ان الفقـره ) 7(شیر الجدول وی كانـت ) ز مكتـب التـدقیق فـي أعمالـه وموثوقیتـهتمیّ

لتـدقیق مـع رتبـاط مكتـب اإمـدى ) (4( تالهـا الفقـره , ق الخارجي تؤثر على أتعاب المدقّ أهم العوامل التي 

مــن حیــث التــأثیر علــى أتعــاب  التــي تــأتي فــي المرتبــة الثانیــة) Big Fourلمكتــب تــدقیق عــالمي مــن ا

فأنهــا ) وجـود فـروع داخلیـة وخارجیـة لمكتـب التـدقیق مـدى) (7( أمـا فیمـا یتعلـق بـالفقره  ،ق الخـارجيالمـدقّ 
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  .ق الخارجي في تأثیرها على أتعاب المدقّ  العامل األقل أهمیة

ــ ث أنـه كلمــا كـان المكتــب ذو موثوقیـةإتضـح للباحــ ز فـي أعمالــه وخبرتـه لــه أثـر إیجــابي علـى تحدیــد وتمیّ

لـیس لـه األثـر الكبیـر  له أن إرتباط المكتب بفـروع داخلیـة أو خارجیـةبینما تبین , ق الخارجي أتعاب المدقّ 

  .على تحدید أتعاب المدقق الخارجي في األردن

  حجم مكتب التدقیقفیما یتعلق بفقرات:  

أهمتیه في بهدف التعرف على  بحجم مكتب التدقیقتحلیل آراء عینة الدراسة لفهم العبارات الخاصة 

  :، وفیما یلي عرض تفصیليقتحدید أتعاب المدقّ 

 )8- 4( جدول 

 تدقیقال عینة الدراسة على حجم مكتبالمتوسطات الحسابیة لتقدیرات أفراد 

رقم 
 المجال

 المجال
المتوسط 
 *الحسابي

اإلنحراف 
 المعیاري

درجة 
 التقدیر

 ةق على عدد من العاملین ذوي الخبر تعتمد أتعاب المدقّ  1
  .والكفاءه في مكتب التدقیق

 عالیة 0.844 4.27

ق على حجم اعمال مكتب التدقیق ومدى تعتمد أتعاب المدّق  2
  األقبال علیه

 عالیة 0.818 4.14

ق على حجم أصول مكتب أو شركة تعتمد أتعاب المدقّ   3
 عالیة 0.984 3.71  .التدقیق

یرادات السنویة التي ق على مدى حجم اإلتعتمد أتعاب المدّق   4
  .یحققها المكتب

  متوسطة 1.056 3.44

ق على ماهیة تصنیف مكتب التدقیق تعتمد أتعاب المدّق   5
  ..)شركة محلیة، شركة دولیةمؤسسة، (

  عالیة 0.894 3.82

 عالیة  0.919  3.876  المعدل العام للمحور
  )5(والدرجة القصوى من ) 1(الدرجة الدنیا * 

أن المتوسطات الحسابیة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة تراوحت ما بین ) 8(یبین الجدول 

متوسطة (وبدرجة تقدیر تراوحت بین ] 1.056 – 0.818[وبإنحراف معیاري مابین ] 4.27 -3.44[
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  .)وعالیة

) والكفاءه في مكتب التدقیق ةعدد من العاملین ذوي الخبر ) (1(  إلى أن الفقرة) 8(یشیر الجدول و  

عمال مكتب أحجم ) (2(تالها الفقره , مدقق الخارجي كانت أهم العوامل التي تؤثر على أتعاب ال

ق من حیث التأثیر على أتعاب المدقّ  في المرتبة الثانیةالتي تأتي ) قبال علیهالتدقیق ومدى اإل

فإنها العامل األقل  )یرادات السنویة التي یحققها المكتبحجم اإل) (4( أما فیما یتعلق بالفقرة, الخارجي 

  .ق الخارجي في تأثیرها على أتعاب المدقّ  أهمیة

والكفاءه أكثر من تأثرها بحجم  ق الخارجي تتأثر بعامل الخبرةعاب المدقّ ن أتوهذا ما یدل على أ

  .من الجدول )4(مكتب وهذا ما أوضحته النتائج في الفقره التي یتقاضاها ال اإلیرادات السنویة
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   :فیما یتعلق بفقرات اإلستمراریة

 ستمراریة، كما هو موضح في الجدولإلتم حساب المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة بفقرات ا

  :كما یلي) 9(

 )9-4(جدول 

  ستمراریةجابات أفراد عینة الدراسة على اإلالمتوسطات الحسابیة واإلنحرفات المعیاریة إلست
رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 *الحسابي

اإلنحراف 
 المعیاري

درجة 
 التقدیر

1  
مكتب  ق على مدى استمراریة عملتعتمد أتعاب المدقّ 
 .المراد تدقیقها ةالتدقیق مع الشرك

 عالیة 0.744 3.763

2  
ة ق على عدد ساعات العمل المقدر تعتمد أتعاب المدقّ 

 .للتدقیق على المنشأه
 عالیة 0.818 4.140

3 
على العالقة الشخصیة بین أصحاب  قتعتمد أتعاب المدقّ 

  .و مدراء الشركة والمدققأ
 متوسطة 0.967 3.298

4  
وفق  ق على مدى تدویر المدققتعتمد أتعاب المدقّ 

  .القانونمتطلبات 
 متوسطة 0.840 3.421

5  
ق على مدى تكرار التعامل مع الشركة تعتمد أتعاب المدقّ 
  .لسنوات متالحقة

 عالیة 0.883 3.640

  عالیة 0.850  3.652  المعدل العام للمحور
  )5(والدرجة القصوى من ) 1(الدرجة الدنیا * 

أن المتوسطات الحسابیة إلستجابات أفراد عینة الدراسة ترواحت مابین ) 9(یُالحظ من الجدول 

متوسطة (وبدرجة تقدیر تراوحت بین ] 0.967 –0.744[وبإنحراف معیاري مابین ] 4.140 – 3.298[

  .)وعالیة

علــى علــى عــدد ســاعات العمــل المقــدره للتــدقیق مــدى ) (2(  إلــى أن الفقــرة) 9(ویشــیر الجــدول 

ــي تــــؤثر علــــى أتعــــاب المــــدقّ ) .ةالمنشــــأ ــــرة, ق الخــــارجي كانــــت أهــــم العوامــــل التــ ــدى ) (1(  تالهــــا الفق مــ
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مـن حیـث التـأثیر  التـي تـأتي فـي المرتبـة الثانیـة) المـراد تـدقیقها ةراریة عمل مكتب التـدقیق مـع الشـركاستم

و مــدراء أأصــحاب العالقــة الشخصــیة بــین ) (3(  أمــا فیمــا یتعلــق بــالفقرة ،ق الخــارجيعلــى أتعــاب المــدقّ 

  .ق الخارجي في تأثیرها على أتعاب المدقّ  فأنها العامل األقل أهمیة) قالشركة والمدقّ 

لهـــا تـــأثیر إیجـــابي كبیـــر علـــى تحدیـــد  ن هنـــا أن عـــدد ســـاعات العمـــل المقـــدرة للتـــدقیق علـــى المنشـــأةوتبـــی

لتـأثیر األقـل ق فلهـا اوالمـدقّ  أصحاب أو مـدراء الشـركةأما العالقة الشخصیة بین , ق الخارجيأتعاب المدقّ 

ن تــأثیر ین والشــركة إذ أقین الخــارجیّ بــین المــدقّ  تعــاب وهــذا مــا یــدل علــى صــحة العملیــةعلــى  تحدیــد األ

  .العالقات لم یكن له األثر البالغ كما ذكرنا في أعاله وكما بینت نتائج التحلیل

  

  :اختبار فرضیات الدراسة 5.4

 :الرئیسیةالفرضیة 

 داخلي رقابة نظام(بین العوامل ) α≥0.05(ال یوجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

) شهرة مكتب التدقیق، حجم مكتب التدقیق، اإلستمراریة في تعامل مكتب التدقیق مع الشركة، الفّع 

  .ردنیةق الخارجي في الشركات األوأتعاب المدقّ 

على الوسط الفرضي  )One Sample T test(استخدام اختبار ختبار الفرضیة فقد تم وإل

وجود جهاز ( مجتمعةالعوامل : ، لمعرفة إن كانت هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین)3.500(

شهرة مكتب التدقیق، حجم مكتب التدقیق، اإلستمراریة في تعامل مكتب التدقیق مع ، الرقابة فّع 

 .ذلك) 10(ویبین الجدول )  0.05α≥(على مستوى الداللة اإلحصائیة  ،قوأتعاب المدقّ  )الشركة
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 )10- 4(الجدول رقم 

ـار    )One-Sample T Test(الفرضیة الرئیسیة اختب

المتوسط 
 T الحسابي

T  
 مستوى الداللة درجات الحریة الجدولیة

3.8199 8.994 1.646 113 0.000 

 

وجود جهاز رقابة (داللة إحصائیة بین العوامل یشیر الجدول أعاله إلى وجود عالقة ذات 

، )شهرة مكتب التدقیق، حجم مكتب التدقیق، اإلستمراریة في تعامل مكتب التدقیق مع الشركة، الفّع 

) T) : (8.994(ختبار حیث بلغت قیمة اإل, )0.05α≥(على مستوى داللة إحصائیـة  قوأتعاب المدقّ 

وهي أقل ) 0.000(، وعلى مستوى الداللة اإلحصائیة )1.646(وهي أعلى من قیمتها الجدولیة البالغة 

أنه یوجد عالقة ذات داللة : ، وبالتالي نقبل الفرضیة البدیلة أي )0.05α≥(من القیمة المحددة 

شهرة مكتب ، الفّع  داخلي رقابة نظاموجود (العوامل بین )  0.05α≥(إحصائیة على مستوى داللة 

ق وأتعاب المدقّ ) اإلستمراریة في تعامل مكتب التدقیق مع الشركةالتدقیق، حجم مكتب التدقیق، 

 .أي انه یوجد تأثیر للعوامل في تحدید أتعاب المدقق الخارجي ردنیةارجي في الشركات األالخ

 ق الحسابات، وجود جهاز رقابةمؤهالت مدقّ : (ولبیان العالقة بین كل عامل من العوامل

تم اختبار  الخارجي قوأتعاب المدقّ ، )إرتباطه بمكتب تدقیق دوليال، شهرة مكتب التدقیق، فّع  داخلي

  :الفرضیات الفرعیة التالیة
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  :الفرضیة الفرعیة األولى

 الفّع  داخلي رقابةنظام  بین وجود) α≥0.05(ال یوجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

  .األردنیةق الخارجي في شركات التدقیق وأتعاب المدقّ  في الشركات

على الوسط الفرضي ) One Sample T test: (ختبار الفرضیة فقد تم استخدام اختبار وإل 

ال وأتعاب بین وجود جهاز رقابة فّع ؛ لمعرفة إن كان هناك عالقة ذات داللة إحصائیة ) 3.500(

ویبین ) =0.05(على مستوى الداللة اإلحصائیة  ،ق الخارجي في شركات التدقیق األردنیةالمدقّ 

  .ذلك) 11( الجدول 

  )11- 4( الجدول 

  )One-Sample T Test(الفرضیة الفرعیة األولى اختبـار 

 مستوى الداللة درجات الحریة الجدولیة T T المتوسط الحسابي
3.7378 5.473 1.646 113 0.000 

  

ق وأتعاب المدقّ  الوجود جهاز رقابة فّع یشیر الجدول أعاله إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین 

، حیث بلغت قیمة )= 0.05(على مستوى داللة إحصائیـة  الخارجي في شركات التدقیق األردنیة

، وعلى مستوى الداللة )1.646(وهي أعلى من قیمتها الجدولیة البالغة ) T) :(5.473(ختبار اإل

: لفرضیة البدیلة أي، وبالتالي نقبل ا)= 0.05(وهي أقل من القیمة المحددة ) 0.000(اإلحصائیة 

 الفّع  داخلي وجود جهاز رقابةبین ) 0.05α>(أنه یوجد عالقة ذات داللة إحصائیة على مستوى داللة 

 أي أن العامل یؤثر في تحدید أتعاب المدقق الخارجي ق الخارجيوأتعاب المدقّ  في الشركات المبحوثة

 یخص وجود نظام رقابةفیما ) 2014,المدهون(ودراسة )  2012,نجم(وهذا ما جاء متطابقًا مع دراسة 

  الداخلي فّع 
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 : الفرضیة الفرعیة الثانیة

بین شهرة مكتب التدقیق وأتعاب ) α≥0.05(ال یوجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

  .المدقق الخارجي في شركات التدقیق

؛ )3.500(على الوسط الفرضي ) One Sample T test: (ختبار الفرضیة فقد تم استخدام اختباروإل

ق الخارجي في بین شهرة مكتب التدقیق وأتعاب المدقّ لمعرفة إن كان هناك عالقة ذات داللة إحصائیة 

  .ذلك) 12( ویبین الجدول ) =0.05(على مستوى الداللة اإلحصائیة  ،شركات التدقیق

  )12- 4( الجدول 

  )One-Sample T Test(الفرضیة الفرعیة األولى اختبـار 

 مستوى الداللة درجات الحریة  الجدولیة T T المتوسط الحسابي
4.0103 10.602 1.646 113 0.000 

  

ق شهرة مكتب التدقیق وأتعاب المدقّ یشیر الجدول أعاله إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین 

ختبار حیث بلغت قیمة اإل ،)= 0.05(على مستوى داللة إحصائیـة  الخارجي في شركات التدقیق

)T) :(10.602 ( وهي أعلى من قیمتها الجدولیة البالغة)وعلى مستوى الداللة اإلحصائیة )1.646 ،

أنه یوجد : ، وبالتالي نقبل الفرضیة البدیلة أي)= 0.05(وهي أقل من القیمة المحددة ) 0.000(

في الشركات  ة مكتب التدقیقشهر بین ) 0.05α>(عالقة ذات داللة إحصائیة على مستوى داللة 

وهذا ما  أي أنه یوجد تأثیر للعامل في تحدید أتعاب المدقق الخارجي ق الخارجيوأتعاب المدقّ  المبحوثة

   .فیما یخص شهرة مكتب التدقیق) 2012,نجم(جاء متطابقًا مع دراسة 

 :الفرضیة الفرعیة الثالثة

بین حجم مكتب التدقیق وأتعاب ) α≥0.05(ال یوجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
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  .ق الخارجي في شركات التدقیق األردنیةالمدقّ 

) 3.500(على الوسط الفرضي  )One Sample T test: (ختبار الفرضیة فقد تم استخدام اختباروإل

ق الخارجي بین حجم مكتب التدقیق وأتعاب المدقّ ؛ لمعرفة إن كان هناك عالقة ذات داللة إحصائیة 

  .ذلك) 13( ویبین الجدول ) =0.05(على مستوى الداللة اإلحصائیة  شركات التدقیق األردنیة، في

  )13- 4(الجدول 

  )One-Sample T Test(الفرضیة الفرعیة األولى اختبـار 

 مستوى الداللة درجات الحریة الجدولیة T T المتوسط الحسابي
3.8789 6.349 1.646 113 0.000 

  

ق حجم مكتب التدقیق وأتعاب المدقّ یشیر الجدول أعاله إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین 

، حیث بلغت قیمة )= 0.05(على مستوى داللة إحصائیـة  الخارجي في شركات التدقیق األردنیة

، وعلى مستوى الداللة )1.646(وهي أعلى من قیمتها الجدولیة البالغة ) T) :(6.349(االختبار 

: ، وبالتالي نقبل الفرضیة البدیلة أي)= 0.05(وهي أقل من القیمة المحددة ) 0.000(اإلحصائیة 

في  حجم مكتب التدقیقبین ) 0.05α>(أنه یوجد عالقة ذات داللة إحصائیة على مستوى داللة 

ل في تحدید أتعاب المدقق أي أنه یوجد تأثیر للعام ق الخارجيوأتعاب المدقّ  الشركات المبحوثة

  ).2010,سویدان(وهذا ما جاء متطابقًا مع دراسة  الخارجي
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  :الفرضیة الفرعیة الرابعة

بین اإلستمراریة في تعامل مكتب ) α≥0.05(ال یوجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

  .األردنیةق الخارجي في شركات التدقیق التدقیق مع الشركة وأتعاب المدقّ 

على الوسط الفرضي ) One Sample T test: (ختبار الفرضیة فقد تم استخدام اختبار وإل

بین اإلستمراریة في تعامل مكتب التدقیق ؛ لمعرفة إن كان هناك عالقة ذات داللة إحصائیة )3.500(

على مستوى الداللة اإلحصائیة  ق الخارجي في شركات التدقیق األردنیة،مع الشركة وأتعاب المدقّ 

)0.05= ( ویبین الجدول)ذلك) 14.  

  )14- 4(الجدول 

  )One-Sample T Test(اختبـار  الرابعةالفرضیة الفرعیة 

 مستوى الداللة درجات الحریة الجدولیةT T المتوسط الحسابي
3.6526 3.382  1.646 113 0.001 

  

اإلستمراریة في تعامل مكتب التدقیق مع یشیر الجدول أعاله إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین 

= 0.05(على مستوى داللة إحصائیـة  ق الخارجي في شركات التدقیق األردنیةالشركة وأتعاب المدقّ 

(ختبار ، حیث بلغت قیمة اإل)T) :(3.382 ( وهي أعلى من قیمتها الجدولیة البالغة)1.646( ،

، وبالتالي نقبل )= 0.05(وهي أقل من القیمة المحددة ) 0.001(وعلى مستوى الداللة اإلحصائیة 

بین ) 0.05α>(أنه یوجد عالقة ذات داللة إحصائیة على مستوى داللة : الفرضیة البدیلة أي

أي أنه ق الخارجي وأتعاب المدقّ  في الشركات المبحوثه اإلستمراریة في تعامل مكتب التدقیق مع الشركة

  .یوجد تأثیر للعامل في تحدید أتعاب المدقق الخارجي
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  :حدود الدراسة 6.4

  :تتحدد الدراسة ضمن الحدود التالیة

 .أتعاب التدقیق الخارجي العوامل المؤثرة على: الحدود الموضوعیة  .1

  . مكاتب التدقیق المعتمدة في األردن: الحدود المكانیة  .2

  .2015 ي الثانيالدراس فصلخالل ال وذلك: الحدود الزمنیة  .3

ــــــــــریة  .4 ــــــدود البشــــ ـــــارجي : الحــــــــ ــــــــدقیق الخـــــــــ ـــركات التــــــ ـــــــــ ـــــــدقق ال(شــ ـــــــــارجيمـــــــ ـــــؤولي  الخـــــ ومســـــــــ

  .التدقیق الداخلي ومدراء الشركات المبحوثة
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصیات

  .النتائج 1.5

  التوصیات 2.5
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات

  :النتائج 1.5

 :لى النتائج التالیةإمن خالل البحث توصلت الدراسة 

ن كافة العوامل التي تم دراستها كان لها أثر واضح وهام في تحدید أتعاب ألى إأشارت النتائج  )1

شهرة المكتب كانت من أكثر العوامل المؤثرة في لى أن إشارت الدراسة أحیث  الخارجي قالمدقّ 

ن شهرة المكتب ترتبط بشكل مباشر بقدرته التنافسیة وبحجم أ ثویعتقد الباحق المدقّ  عابتحدید أت

لتدقیق تعاب، تاله حجم مكتب اتحدید األ فيیصبح مكتب التدقیق في مركز قوة عمالءه وبالتالي 

 ا تكون تعابها عادة مأرى بالتالي فستقطاب العمالء من الشركات الكبإفالمكاتب الكبیرة تستطیع 

فمن المعلوم أن كفاءة نظام الرقابة  ،فكان ترتیبه ثالثاً  الداخلي ةنظام الرقاب متغیرا ، أمةتفعمر 

تعاب التي األق الخارجي مما یخفض من مستوى الداخلي یعمل على تسهیل عمل المدقّ 

لتدقیق تعمل بشكل هام على ستمرارایة عمل مكتب اإحیث أن  ةستمرارییتقاضاها، تالها اإل

الخارجي وذلك رغبة منه في المحافظة على عمیله كما أن حسابات ق تعاب المدقّ أتخفیض 

 .ق الخارجي مما یسهل مهمتهالشركة تكون معروفة لدى المدقّ 

مدى وجود ضوابط لنظام الرقابة الداخلیة، وعلى مدى التعاون (وأشارت النتائج أن العوامل  )2

ق الخارجي، وعلى مدى تعیین المدقّ ق ق الداخلي مع ما یطلبه المدقّ ال من قبل المدقّ والتنسیق الفّع 

ال التنسیق الفّع ، وعلى مدى تطبیق متطلبات الحوكمة المؤسسیة، ةالداخلي من قبل مجلس األدار 

كانت من العوامل الهامة في تحدید  .)ر مكتب التدقیقبق الخارجي، عق الداخلي والمدقّ بین المدقّ 
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 .ق الخارجيأتعاب المدقّ 

بین )  0.05α≥(یوجد عالقة ذات داللة إحصائیة على مستوى داللة نه ألى إأشارت النتائج   )3

ال، شهرة مكتب التدقیق، حجم مكتب التدقیق، اإلستمراریة في وجود جهاز رقابة فّع (العوامل 

 .ردنیةق الخارجي في الشركات األوأتعاب المدقّ ) تعامل مكتب التدقیق مع الشركة

ق تختلف من مكتب آلخر ألسباب د اتعاب المدقّ وتبین من خالل الدراسة المیدانیة أن تحدی )4

 .مختلفة منها حجم التنافسیة، والقدرة التفاوضیة للشركة، وخبرة المدقق
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  :التوصیات 2.5

  :من خالل النتائج توصلت الدراسة الى التوصیات التالیة

قي الحسابات من حیث الحد تعاب مدقّ ضرورة العمل على إیجاد قوانین وتشریعات تحدد أ )1

زاد الطلب على مكاتب ألنه ردن ثة لنظام الضرائب والحوكمة في األعلى فمع القوانین الحدیاأل

تكون تعابها والتي ال ید من القوة التفاوضیة في تحدید أالتدقیق الخارجیة مما أعطاها المز 

ق وأخذ بعین ستقاللیة المدقّ والتي تؤثر في بعض األحیان على إ حیانعادلة في الكثیر من األ

والتركیز  األعتبار العوامل التي تم دراستها ألنه تبین أن لها أثر كبیر في تحدید أتعاب المدقق

 .على عامل شهرة مكتب التدقیق

 ة عملیة التدقیق في حمایة المنشأةألتعاب التدقیق وأهمی ضرورة توعیة الشركات للمعدل العام )2

 .واستمرارها

ن المكاتب فمن المالحظ أ ینالخارجیّ  اتحسابقي الضرورة تحدید الحد األدنى ألتعاب مدقّ  )3

 .عمیلتعاب متدنیة مقابل حصولها على أتحصل على  معروفةالة وغیر الصغیر 

همیة التدقیق ت خاصة في ضوء التطور الكبیر في أالمزید من الدراساب كما نوصي بالقیام )4

المستقبلیه عوامل  نین المالیة والضریبیة في األردن وأن تشمل الدراساتالخارجي وتطور القوا

دراجها من ضمن القوانین  .جدیده لتحدید أتعاب التدقیق لحصر العوامل األكثر تأثیرًا وإ

للشركات والمنظمات لتوفیر البیانات  ن القانونیین في التقاریر السنویةنشر أتعاب المدققی كذلك )5

 .التدقیقومعرفة أهم العوامل التي تؤثر على تحدید أتعاب للباحثین لعمل الدراسات 
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  المراجعقائمة 

 :قائمة المراجع بالعربیة  - أ

نظـر  العوامـل المحـددة ألتعـاب التـدقیق فـي األردن مـن وجهـة  )1999(أبو نصار، محمـد حسـین  .1

  ).411-397(، ص 2، عدد 26، مجلد مجلة دراساتالمدققین و الشركات المساهمة العامة، 

تــدقیق الحســابات مــن وجهــة نظــر مــدققي العوامــل المــؤثرة فــي جــودة  ) 2005(  إیــاد أبــو هــین، .2

  .، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطینالحسابات القانونیین في فلسطین

، دور الســلطات الرقابیــة فــى الرقابــة علــى المؤسســات المالیــة )2010(أحمــد، محمــد علــى یوســف  .3

 .بلس، لیبیا، طرااإلسالمیة الثاني المالیة بحث مقدم لمؤتمر الخدماتاإلسالمیة، 

، دار وائــل للنشــر، مــدخل الــى التــدقیق مــن الناحیــه النظریــه والعملیــه, )2004(التمیمـي، هــادي،  .4

 .14ص

إتجاهـات التطـور فـي منظومـة مهنـة المحاسـبة القانونیــة ) 2004(أحمـد وهاللـي، محمـد  جمعـة، .5

  .دراسة تحلیلیة مقارنة: في المملكة األردنیة الهاشمیة

  .، دار الصفاء للنشرالمدخل الحدیث لتدقیق الحسابات ،)2000( جمعة، أحمد حلمي .6

ــدیث"، )2005( جمعـــة، أحمــــد حلمـــي .7 ــر والتوزیــــع، ،"المــــدخل إلــــى التــــدقیق الحــ  دار صـــفاء للنشــ

 .األردن عمان، الطبعة الثانیة،
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ــدقیق فـــي فلســـطین،  ،(2003)حلـــس، ســـالم عبـــداهللا .8 ـــة العوامـــل المـــؤثرة فـــي تحدیـــد أتعـــاب التـ مجل

 .،غزة، فلسطین(1) ،العدد(18) المجلد سالمیة،الجامعة اإل

, مقدمــة عــن معــاییر المحاســبة الدولیــة , عضــو جمعیــة المحاســبین القــانونیین, مــأمون, حمــدان  .9

  .جامعة دمشق

األصــــول العلمیــــه والعملیــــه لتــــدقیق ، )1998(خالـــد راغــــب الخطیــــب، خلیــــل محمــــود الرفــــاعي،  .10

  .دار المستقبل، االردن الحسابات،

، مســؤولیة مراجــع الحســابات عــن اكتشــاف التضــلیل فــي التقــاریر )2006(دحــدوح، حســین أحمــد  .11

مجلة جامعـة دمشـق للعلـوم االقتصـادیة المالیة للشركات الصناعیة والعوامل المؤثرة في اكتشـافه، 

 . العدد األول -22المجلد  –والقانونیة

ـــل إلمتحــــان المــــادة العلم، )2009( حســـام الـــدین ،وخـــداش ،الـــذنیبات، علـــي .12 ــة للتأهی یـــة والعملیـ

 .األردن –، الطبعة الثانیة، عمان  )(JCPAJCPA Reviewالمحاسب القانوني األردني 

ــة علـــــى : بعـــــض العوامــــل المحـــــددة ألتعـــــاب التــــدقیق ) 2010(ســــویدان ، میشـــــیل  .13 دراســـــة میدانیـــ

ــز الشــركات المدرجــة فــي ســوق عمــان ،  ــد العزی م اإلدارة ،اإلقتصــاد و : مجلــة جامعــة الملــك عب

 ).86-49(، ص ص 1ع 24

ـــین  .14 ــــان حســ ــــام عبدالمحســـــن الشـــــاطري، إیمـ ـــــري، حسـ ــــاب  ) 2006(والعنق ـــتوى أتعـ ـــــاض مســ انحف

ـــى مكاتـــب المراجعـــة فـــي المملكـــة : المراجعـــة وآثـــاره علـــى جـــودة األداء المهنـــي دراســـة میدانیـــة عل

-97: ، ص1، ع20، مةاإلقتصـــاد واإلدار : مجلـــة جامعـــة الملكـــة عبـــدالعزیزالعربیـــة الســـعودیة، 

163 .  

 .دار وائل للنشر، الطبعة الثالثة:  ، عمان، علم تدقیق الحسابات)2004(عبد اهللا، خالد أمین  .15
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ــم تــدقیق الحســابات ،)2010(عبــد اهللا، خالــد أمــین .16 ــة،، عل الطبعــة الرابعــة، عمــان  الناحیــة النظری

  .األردن

  .وائل للنشر، الطبعة الثالثة دار: ، عمانعلم تدقیق الحسابات، )2004(عبد اهللا، خالد أمین،  .17

، الطبعــة الرابعــة، عمــان علــم تــدقیق الحســابات، الناحیــة النظریــة) 2010(عبــد اهللا، خالــد أمــین،  .18

 .األردن

مـــدى التـــزام المـــدقق الخـــارجي فـــي األردن بـــإجراءات واختبـــارات ، )2009(هـــاني،  عـــرار، شـــادن .19

ــ ــدقیق البیانــات المالی ــة عنــد ت ، جامعــة الشــرق األوســط للدراســات ةتقیــیم مخــاطر األخطــاء المادی

  .العلیا، عمان، االردن

الرسـمیه  المنشـور فـي الجریـده،  2010وتعدیالتـه لسـنة  1997لسـنة ) 22(قانون الشـركات رقـم  .20

 .5567:ص) 5059(رقم 

)  203-191(، الخـــــاص بمهنـــــة التـــــدقیق ، المـــــادة  1997لســـــنة ): 32(قـــــانون الشـــــركات رقـــــم  .21

تــاریخ  3323مــن عــدد الجریــدة الرســمیة رقــم  870ة علــى صــفحة والمنشــور فــي الصــحیفة الرســمی

16\6\1985 . 

، ) 190-171(، الخــاص بالمــدققین الحســابات المــادة 1997، لســنة ) 22( قــانون الشــركات رقــم .22

تــاریخ  3323مــن عــدد الجریــدة الرســمیة رقــم  870والمنشــور فــي الصــحیفة الرســمیة علــى صــفحة 

16\6\1985 . 

مــدى التــزام مــدققي الحســابات الخــارجیین بدراســة وتقــویم نظــام  ،)2004(عمــرخالــد  الكحلــوت، .23

  .فلسطین ،غزة،الرقابة الداخلیة في البنوك اإلسالمیة العاملة في فلسطین
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التـدقیق المحاسـبي مـن منظـور المعـاییر الدولیـة ومـدى إمكانیـة ، )2011(مازون، محمـد أمـین،  .24

  .ة الجزائررسالة ماجستیر، جامع تطبیقها في الجزائر،

ــدقق .25 ـــة المـ ، كـــانون الثــــاني، 70-69، جمعیـــة مـــدققي الحســــابات القانونیـــة االردنیـــین، العـــدد مجل

2007  

ـــــد الوهـــــاب نصـــــر علـــــي .26 ـــه الخارجیـــــه، )1999( محمـــــد ســـــمیر الصـــــبان، عب المفـــــاهیم -المراجعــ

 الـــدار الجامعیـــه، األساســیه وآلیـــات التطبیـــق وفقـــا للمعــاییر المتعـــارف علیهـــا والمعـــاییر الدولیــه

  .اإلسكندریه

العوامـل المـؤثرة فـي تحدیـد أتعـاب تـدقیق الحسـابات فـي الجمهوریـة ،  (2010)المزحاني، حسـین .27

  .، صنعاء، الیمنالیمنیة، األكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة

 ،"دراســة متعمقــة فــي تــدقیق الحســابات"، )2009(مســعد، محمــد فضــل، الخطیــب، خالــد راغــب  .28

  .العلمیة، عمان دار كنوز المعرفة 

، الطبعــة الثانیــة، تــدقیق الحســابات المعاصــر الناحیــة النظریــة، )2009(المطارنـة، غســان فــالح،  .29

  دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان األردن 

دراســة میدانیــة : ســبل تــدعیم اســتقالل مــدقق الحســابات الخــارجي بــاألردن ) 1994(مطــر، محمــد  .30

تحلیلیـــة آلراء المــــدققین، ومســـتخدمي البیانــــات المالیـــة، وجهــــات الرقابـــة واإلشــــراف علـــى المهنــــة، 

 ).373-321(، ص 3، عدد 21مجلة دراسات، مجلد 

التجـارة والصـناعة ، عمـان،  وزارة 1997لسـنة  22المملكة األردنیة الهاشمیة قانون الشـركات رقـم  .31

  .األردن
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ـــــت رقــــــم  .32 ــمیة، قــــــانون مؤقـ ــــــة الهاشــــ ـــــة األردنی ــــــة المحاســــــبة  73/2003المملكـ ــیم مهن ــــانون تنظــــ قــ

  .4606،2003/06/12العدد الجریدة الرسمیة، القانونیة،

ـــــت رقــــــم  .33 ــمیة، قــــــانون مؤقـ ــــــة الهاشــــ ـــــة األردنی ــــــة المحاســــــبة  73/2003المملكـ ــیم مهن ــــانون تنظــــ قــ

 .4606،2003/06/12العدد لرسمیة،الجریدة ا القانونیة،

ــم  .34 ــة االردنیــــة الهاشــــمیة، نظــــام جمعیــــة مـــدققي الحســــابات القانونیــــة األردنیــــة، رقــ لســــنة  94المملكـ

2001. 

 /http://ar.issai.orgالمنظمة الدولیة لألجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة،  .35

العوامـــل المـــؤثرة فـــي تحدیـــد أتعـــاب مـــدققي الحســـابات الخـــارجیین فـــي  ،)2012(نجـــم، مهـــا رزق،  .36

 .قطاع غزة، رسالة ماجستیر، جامعة غزة

دراســة (، العوامــل المـؤثرة فــي بنـاء اســتراتیجیة تـدقیق الحســابات )2007(النوایسـة، محمــد ابـراهیم،  .37

ـــ، ا)میدانیـــة مـــن وجهـــة نظـــر مـــدققي الحســـابات الخـــارجیین فـــي األردن ـــة األردنی ة فـــي ادارة لمجل

  .3، العدد3المجلد  ،األعمال

، دار صـــفاء للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع، جـــالل المحاســـبة الحكومیـــة، )2002(الهاللـــي، محمـــد،  .38

 .االردن
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  المالحق

  

  استبانة الدراسة )1( ملحق 

  أسماء األساتذة محكمي استبانة الدراسة )2(ملحق  
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  استبانة الدراسة): 1(ملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
  تحیة طیبة وبعد ،،،،

التدقیق دراسة اختباریة على العوامل المؤثرة على أتعاب "تشكل هذه االستبانة جزءًا من بحث بعنوان 
وما یفضي إلیه هذا البحث من نتائج وتوصیات تخدم هذا " شركات التدقیق في المملكة األردنیة الهاشمیة

  .القطاع وتساعده على العمل بصورة صحیحة وعلمیة
لمي ونود التنویه إلى أن المعلومات والبیانات التي سیتم تدوینها وتجمیعها ستعامل ألغراض البحث الع

  .فقط
وسأكون ممتنا لو تكرمتم بإكمال اإلستبیان المرفق الذي تم تصمیمه للمساعدة في التعرف على 

، كما ارجو من حضرتكم توخي الدقة والحذر في تعبئة البیانات المرفقة لما لذلك من العوامل الرئیسة المعنیة
  .اثر على نتائج هذا البحث

  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام
  
  

  باحثال    
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  الجزء األول
هذا الجزء یحتوي على بعض األسئلة عن المعلومات الشخصیة التي سوف تساعد على تحلیل الدراسة، 

  ):حسب األحوال(أمام اإلجابة المناسبة أو ملء الفراغ المناسب ) ×(الرجاء وضع إشارة 
  :التخصص العلمي – 1

  )  (                      محاسبة
  )  (      علوم مالیة ومصرفیة

          )  (        إدارة أعمال
            )  (          اقتصاد

  ....................غیر ذلك
  :المؤهل العلمي – 2

          )  (                 دكتوراه
          )  (        ماجستیر

          )  (        بكالوریوس
  )  (          دبلوم

  ....................غیر ذلك
  :عدد سنوات الخبرة في مجال التدقیق الخارجي – 3

        )  (      سنوات 5أقل من 
  )  (  سنوات     10إلى اقل من  5من 
  )  (    سنة 15إلى اقل من  10من 
    )  (        سنة فأكثر 15
  :الشهادات المهنیة – 4

1 – JCPA        )  (  

2 – CPA        )  (  

3 – CISA        )  (  

4 – CA        )  (  
  

  :الوظیفة
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  (  )مدیر شركة  (  )            مدقق        

  
:الشكل القانوني للمنشأه    

  
مكتب تدقیق مشارك مع                                مكتب تدقیق      

مكاتب عالمیة               
  أخرى ارجو تحدیدها

      

   
  الجزء الثاني

أمام ) ×(الرجاء وضع إشارة . هذا الجزء من العوامل المؤثره على اتعاب المدقق الخارجي 

  .المناسبةاإلجابة 

  :نظام الرقابه الداخلي.1

  التسلسل
  
  

  موافق
  
  بشدة

  محاید  موافق
  غیر
  

  موافق

غیر 
  موافق
  بشدة

  نظام الرقابه الداخلي

وجود ضوابط  مدىتعتمد أتعاب المدقق على   .1
  .لنظام الرقابه الداخلیه

          

مدى التعاون والتنسیق تعتمد أتعاب المدقق على   .2
الداخلي مع ما یطلبه الفعال من قبل المدقق 

  .المدقق الخارجي

          

تعیین المدقق  تعتمد أتعاب المدقق على مدى  .3
  .الداخلي من قبل مجلس األداره

          

استقاللیه المدقق  تعتمد أتعاب المدقق على مدى  .4
  .الداخلي
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المدقق  تقدیم تعتمد أتعاب المدقق على مدى  .5
  .الداخلي تقاریره ومالحظاته الى المدیر العام

          

دعم الشركه  تعتمد أتعاب المدقق على مدى  .6
الجراءات التدقیق الداخلي ومتابعة تقیید 

  .المالحظات

          

تعتمد أتعاب التدقیق على مدى تطبیق متطلبات   .7
  .الحاكمیه المؤسسیه

          

الفعال بین المدقق بوجود التعاون والتنسیق   .8
الداخلي والمدقق الخارجي في بعض مراحل 
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