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 رأي مدقق الحسابات الخارجي:محددات 
 .دراسة تحليلية للشركات المدرجة في بورصة عمان

   
 الدكتور نواف سماح محمد الذنيبات 

 الدحيات  محمد عبدالرحيمالدكتور محمد 
 الملخص

الدراسة إلى اختبار العوامل المؤثرة في رأي مدقق الحسابات الخارجي في األردن. وقد قسمت هذه العوامل  تهدف 
 ,وهيكل ملكية الشركة ( ,مديونية الشركة ,)ربحية الشركةحيث شملت  ,إلى عوامل خاصة بالشركة الخاضعة للتدقيق

و دوران  ,والتأخر في إصدار تقرير المدقق ,لتدقيقحيث شملت )تصنيف شركة ا ,وعوامل خاصة بالمدقق وشركة التدقيق
باإلضافة إلى مجموعة من العوامل الضابطة متمثلة بــ )حجم شركة العميل وقطاع شركة  ,و أتعاب المدقق( ,شركة التدقيق
ة وفقا لسجالت بورص 2016-2008وتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات المدرجة في بورصة عمان للفترة العميل(. 
تحليل ل  Logistic Regressionتحليل االنحدار اللوجستي حصاء الوصفي و استخدمت الدراسة اإل .2016لسنة  عمان

 ,وجود تأثير إيجابي ذي داللة إحصائية لمديونية شركة العميلتوصلت الدراسة إلى  حيث هدافها.أ بيانات الدراسة وتحقيق 
رأي مدقق الحسابات على والتأخر في إصدار المدقق لتقريره  ,ودوران شركة التدقيق ,وأتعاب التدقيق ,وقطاع شركة العميل

وتصنيف شركة  ,داللة إحصائية لكل من ربحية شركة العميل ووجود تأثير سلبي ذلى إكما توصلت الدراسة  الخارجي.
ذو داللة إحصائية لهيكل  وجد تأثيرلى عدم إفي حين توصلت الدراسة  على رأي مدقق الحسابات الخارجي. ,التدقيق

لى مجموعة من إ خلصت الدراسة ,استنادا على نتائج الدراسةو ملكية شركة العميل على رأي مدقق الحسابات الخارجي. 
  ردن.التوصيات يؤمل منها تطوير مهنة التدقيق في األ

صدار إتأخر  ،تعاب التدقيقأ ،دوران المدقق ،مديونية الشركة ،ربحية الشركة ،الكلمات الدالة: رأي مدقق الحسابات
 تقرير المدقق

ABSTRACT 

Determinants Of The External Auditor's Opinion: Analytical Study in Companies 

Listed on Amman Stock Exchange. 

The study aims at investigating the factors influencing the external auditor's opinion in 

Jordan. Two groups of the factors were analyzed including factors related to the auditee 

represented by (profitability of the company, indebtedness of the company and the ownership 

structure) and factors related to the auditor and the audit firm represented by )audit firm 

classification, audit report lag, auditor's turnover and fees). Additionally, the size of the 

auditee and industry sector were used as controlling variables. To achieve the objectives of 

the study, all annual reports of all companies listed in Amman Bourse during the period 

2008-2016 were examined. Descriptive and logistic regression analyses   were used for data 

analysis. The results of the study revealed that indebtedness, auditor’s fees, turnover, and 

audit lag have significant positive effect on auditor’s opinion. While profitability, audit firm 

type and size has a significant negative effect on auditor’s opinion. Based on the results of the 

study, several recommendations were suggested that hopefully would advance external 

auditing profession in Jordan. 

Key words: Auditor’s Opinion, Profitability, Indebtedness, Auditor's turnover, Auditor’s 

Fees, Audit Report Lag. 
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  المقدمـــة:

نبع جذوره تو  ,يرتكز على األدلة والقوانين كونهبالمعرفة  ةمتخصصالمهمة المن المواضيع  تدقيق الحسابات تبريع 
عملية التدقيق من ثالثة مكونات رئيسة هي الفحص تتكون ه بأن يكون علما له طبيعة فلسفية. و من المنطق الذي يؤهل

الذي و  ايد في البيانات المالية المدققةالفني المحيعتبر التقرير خالصة عمل المدقق الذي يبين فيه رأيه . و والتحقق والتقرير
 ,رأي المدقق هو رأي معقول وليس مطلقمن الجدير بالذكر ان (. و 2017,)الذنيبات المالية يعتمد عليه مستخدمو البيانات

 مرتبطهو ومنها ما  ,بشركة التدقيقهو مرتبط منها ما  ,يتأثر بعوامل مختلفةقد و  ,يخضع لحكم المدقق الشخصي كونه
ويعطي  ,المنتج النهائي لعملية التدقيق يعتبرتقرير مدقق الحسابات الخارجي كما ان بالشركة الواقعة تحت التدقيق. 

وسيلة االتصال التي يعتمد عليها مختلف الجهات المستخدمة للبيانات  هوو  ,ملخصا وافيا عن البيانات المالية المدققة
يعتبر إيصال البيانات المالية حول المنظمة من خالل التقارير والقوائم و ة المختلفة. المالية في اتخاذ القرارات االقتصادي

. المالية المالية إلى مستخدميها لمساعدتهم في عملية اتخاذ القرارات االقتصادية المختلفة هي الغاية األساسية للمحاسبة
ال بد من قيام جهة  ,يمكن االعتماد عليها قتصادي واال وحتى تكون هذه البيانات المالية مفيدة في عملية اتخاذ القرارات

وتقديم  ,شموليتها وخلوها من األخطاءمدى والتحقق من  ,واستقاللية بتدقيق البيانات المالية ,خارجية محايدة ذات كفاءة
 *ق الخارجيوعدالة هذه البيانات. حيث يعتبر تقرير المدق ,تقرير لطمأنة مستخدمي البيانات المالية حول مدى مالئمة

الوثيقة المكتوبة التي تبين خالصة عملية التدقيق من خالل إعطاء رأي فني محايد عن مدى عدالة وموثوقية البيانات 
(. ونظرًا ألهمية هذا التقرير ألصحاب المصالح في المنظمة فيجب أن يعد بعد بذل العناية Arens, et al, 2015المالية )

الحذر المهني والتقيد بالمعايير المطلوبة وااللتزام بالمتطلبات األخالقية للخروج بالرأي المناسب المهنية المطلوبة وممارسة 
 حول البيانات المالية.

  مشكلة الدراسة وأسئلتها:

بتلك  يؤثر في البيئة التي يعمل فيها ويتأثر نوعًا من أنواع  البناء االجتماعي الذييعتبر التدقيق الخارجي  ان 
يق شركة التدقب رتبطةمو ا ,العميل وخصائصهبشركة ا رتبطةالعوامل م ههذكانت سواء  ,ا وأنشطتها المختلفةاملهالبيئة وعو 

وهذا التأثير المتبادل ال شك أنه سيندرج على أهم مكون من مكونات عملية التدقيق  وخصائصها أم بالمجتمع بشكل عام.
وما  ,وهو التقرير المكتوب الذي يصدره المدقق إلى مستخدمي البيانات المالية ,وخالصة عمل المدقق ,ونتيجته النهائية

و تجدر اإلشارة هنا إلى أن يتضمنه هذا التقرير من رأي فني يعبر فيه عن مدى عدالة البيانات المالية التي قام بتدقيقها. 
وليس شهادة وذلك بسبب   ,في البيانات فهو يعطي رأياً  ,يعتبر ضامنا  للبيانات الماليةال مدقق الحسابات الخارجي 

كما أن أدلة التدقيق  ,ووجود المحددات المتوارثة في أي نظام محاسبي ,استخدام المدقق للعينات بداًل من التدقيق الكامل
الذي قد يتأثر  ,(2017 ,هي أدلة إقناعية وليست قطعية فمدقق الحسابات الخارجي يعتمد على حكمه المهني )الذنيبات

فبعد أن يقوم المدقق بعملية التدقيق  .ومنها ما يتعلق بشركة التدقيق والمدقق ,وامل مختلفة: منها ما يتعلق بشركة العميلبع
أو في  ,والذي قد يكون في صورة رأي نظيف في تقرير معياري  ,يقرر نوع الرأي الذي سيقدمه لمستخدمي القوائم المالية

ال بد للمدقق  ,أو يمتنع فيه المدقق عن إبداء الرأي. ونظرًا ألهمية الرأي ,الفأو مخ ,تقرير معدل يفصح عن رأي متحفظ
ال بد من قيام المدقق بفهم لذا  أن يأخذ بعين االعتبار مختلف الجوانب التي تمكنه من إبداء هذا الرأي بكل دقة واحتراز.

  . النهائي في القوائم المالية ومعرفة مختلف الجوانب التي قد تؤثر على رأيه

                              
* 
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حيث من نواحي مختلفة.  الموضوعهذا دراسة الباحثون على  فقد ركزه ونظرًا ألهمية تقرير مدقق الحسابات ورأي 
لى عأو  ها أثره على أسعار األسهممختلفة منتابعة التقرير )كعامل مستقل( على متغيرات  تناول بعض الباحثين أثر نوع

أخرى على العوامل  دراساتفي حين أجريت  ت.ئتماني في البنوك التجارية أو على اكتشاف تعثر الشركار االاتخاذ القرا
تائج هذه . إال أن نورأي المدقق )كعامل تابع( التقرير من خاللها يمكن التنبؤ بنوع المؤثرة على رأي مدقق الحسابات والتي

قة واالثر الحييقي للمتغيرات المستقلة على رأي مدقق الحسابات العالفيما بينها لمعرفة طبيعة  الدراسات لم تكن منسجمة
أو متغيرين على رأي  لدراسة أثر متغير  Bivariate Modelsثنائية المتغيرات   ةاستخدامها لنماذج بسيطبسبب وذلك 
المدقق ونوع التقرير حيث أشارت العديد من الدراسات إلى أهمية دراسة العوامل المحددة والمؤثرة على رأي  .المدقق

لمعرفة األثر الحييقي لهذه المتغيرات على تقرير Multivariate Models  متعددة المتغيرات  باستخدام نماذج شمولية
 (.Habib,2013)مدقق الحسابات 

العوامل المتعلقة بشركة أثر مجموعة من معرفة إلى فإن هذه الدراسة تسعى بشكل رئيس  ,على ما سبقواستنادا  
 ,)تصنيف الشركةالعوامل المتعلقة بشركة التدقيق والمدقق و ل ملكية الشركة( هيك ,مديونية الشركة ,ربحية الشركة) العميل

( على رأي مدقق الحسابات الخارجي مع وجود متغيرات ضابطة  تأخر إصدار تقرير المدقق ,المدققدوران  ,أتعاب المدقق
 وبالتالي فإن مشكلة الدراسة تتمثل في اإلجابة عن األسئلة اآلتية: وقطاع شركة العميل( ,شركة العميلتتمثل بـ )حجم 

هيكل ملكية  ,مديونية الشركة ,حصائية للعوامل المتعلقة بشركة العميل )ربحية الشركةإيوجد اثر ذو داللة هل  .1
 ؟المالية  للشركات المدرجة في بورصة عمان على رأي مدقق الحسابات الخارجي في البياناتالشركة( 

دوران  ,أتعاب المدقق ,حصائية للعوامل المتعلقة بشركة التدقيق والمدقق )تصنيف الشركةإهل يوجد اثر ذو داللة  .2
تأخر إصدار تقرير المدقق( على رأي مدقق الحسابات الخارجي في البيانات المالية  للشركات المدرجة في  ,المدقق

 ن؟بورصة عما

 أهمية الدراسة:

والذي يجب أن يكون رأيًا  ,وهو رأي مدقق الحسابات الخارجي ,من أهمية الموضوعأهميتها الدراسة  تستمد 
فال بد من قيام المدقق بمعرفة  ,الرأيوالذي يتم التوصل إليه من خالل الحصول على أدلة موضوعية تؤيد هذا  ,مناسباً 

كون تقرير مدقق الحسابات هو وسيلة االتصال ما بين المدقق ومستخدمي  ,الرأيمختلف الجوانب التي تؤثر في هذا 
يتوقع أن تسهم هذه الدراسة في  هلذلك فإن ,وهو الوثيقة المكتوبة التي يعتمد عليها هؤالء المستخدمون  ,البيانات المالية
 مساعدة:في الدراسة   هآماًل أن تسهَم نتائج هذ ,على رأي المدقق المؤثرةمعرفة العوامل 

حول مدى  : لألخذ بعين االعتبار مختلف الجوانب التي تمكنه من الخروج بالرأي المناسبمدقق الحسابات الخارجي -
 .عدالة البيانات المالية

 .تمادهم على بيانات أكثر موثوقيةبسبب  اع يد قراراتهم االقتصادية المختلفةمستخدمي البيانات المالية: في ترش -
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 الدراسة:أهـداف 

وكذلك  ,بشركة التدقيق والمدقق الخارجيالمرتبطة العوامل مجموعة من معرفة أثر  لىإتهدف الدراسة بشكل رئيس  
أو يخفف من يزيد قد العوامل بشركة العميل على رأي مدقق الحسابات الخارجي. حيُث إن وجود هذه المرتبطة العوامل 

 وتتمثل أهداف الدراسة بما يلي: .لى رأي المدقق الخارجيممارسة الحذر والعناية المهنية وبالتالي ع

هيكل ملكية الشركة( على رأي مدقق  ,مديونية الشركة ,العوامل المتعلقة بشركة العميل )ربحية الشركةمدى تأثير  بيان .1
 الحسابات الخارجي في البيانات المالية  للشركات المدرجة في بورصة عمان؟

تأخر إصدار  ,دوران المدقق ,أتعاب المدقق ,بشركة التدقيق والمدقق )تصنيف الشركةبيان مدى تأثير العوامل المتعلقة  .2
 تقرير المدقق( على رأي مدقق الحسابات الخارجي في البيانات المالية  للشركات المدرجة في بورصة عمان؟

   اوتطوير فرضياتهأنموذج الدراسة 

تقسيم المتغيرات المستقلة إلى: عوامل المتغير التابع. وقد تم والمستقلة نموذج الدراسة ومتغيراتها دناه أ( 1)رقم الشكل  يبين
تتعلق بالشركة الواقعة تحت التدقيق)شركة العميل( وتضم كل من )ربحية الشركة و مديونية الشركة وهيكل ملكية الشركة( 

تأخر تقرير المدقق(  ،دوران المدقق ,أتعاب المدقق ,كة التدقيقوعوامل تتعلق بشركة التدقيق وتضم كل من )تصنيف شر 
 مع وجود عاملين ضابطين هما )حجم الشركة الواقعة تحت التدقيق وقطاع الشركة الواقعة تحت التدقيق(.

 (: أنموذج الدراسة*1)رقم الشكل                             
 

 

 
 

 مدقق الحسابات الخارجي :ورأي  شركة العميلربحية ومديونية بين العالقة 
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التخطيط الكافي بمدقق الحسابات الخارجي  اهمية قيام على )التخطيط لعملية التدقيق( 300قم معيار التدقيق الدولي ر  اكد 
لذا  .دالة وموثوقية البيانات الماليةمناسب حول مدى عكافية ومناسبة للخروج برأي  للحصول على أدلة لعملية التدقيق 

لذلك البد من تقييم  .فض مخاطر التدقيق إلى أدنى مستوى المدقق أن يولي عملية التخطيط عناية فائقة من أجل خفعلى 
أو تلك التي قد تكون مرتبطة بالمخاطر بشكل عام بما فيها مخاطر  ,المخاطر التي قد تكون مرتبطة بالبيانات المالية
البد من إعادة التأكيد على أن المدقق مطمأن وليس ضامن لخلو نا هاالستثمار والتي قد تؤثر على البيانات المالية. و 

التي قد تؤدي إلى احتمال  على المدقق أن يأخذ بعين االعتبار مختلف العوامل لذا. انات المالية من األخطاء أو الغشالبي
وأن  ,السليم لعملية التدقيق من خالل التخطيط ومن ثم االستجابة لتلك المخاطر في البيانات المالية وجود تحريفات مادية

يكون أكثر حذرا  في ممارسة الحكم المهني وكذلك الشك المهني من أجل الخروج برأي مناسب حول مدى عدالة البيانات 
؟ حتى وإن لم يكن هذا "أين مدقق الحسابات"ألنه عند انهيار الشركة أول سؤال يسأل   ,تجنبا للوقوع في المساءلة القانونية

 مكانه. السؤال في
مثلث الغش يطلق عليها البيانات المالية و قيام الشركة بتحريف عوامل تزيد من احتمال  ةثالث وجود ,ومما يجب اإلشارة إليه

(Knechel ,et al., 2007): 
لتلبية توقعات أطراف  وضغوطات سواء على اإلدارة أو على الموظفيناوجود حوافز ان ضغوطات: الحوافز و اوال: ال
من احتمالية قيام االدارة بالتالعب في البيانات المالية وتحريفها. ومن االمثلة على هذة الحوافز والضغوطات  أخرى تزيد

انخفاض كذلك ومن الضغوطات  ,نسب المديونيةوتخفض من إعالن اإلدارة أن الشركة سوف تحقق مؤشرات اداء مرتفعة و 
نسب مديونية شركة او نفسها أو بسبب العمليات التشغيلية للونسب مالية أساسية سالبة سواء بسبب الصناعة االربحية 

وربما  يكون هناك ول على التمويل الالزم من البنوك. عدم القدرة على الحص او عالية  مع عدم القدرة على تسديد الديون 
 .من يريد تحريف البيانات المالية ضغوطات مالية على الموظفين قد يستغلها

 غير الفعال داخل هيكل تنظيمي ضعيف اواالتصال جود مخاطر تحريفات مالية وجودالفرص لو  فرص: ومنالوجود ثانيا: 
من الفرص التي تزيد من احتمالية ان تكون البيانات . وكذلك نظام الرقابةو  عدم فاعلية لجنة التدقيقو االهيكل التنظيمي 

ل المادي مع والتعاموجود العمليات غير المألوفة او  ,لتقديرات المحاسبيةاالمالية محرفة كثرة تغيير السياسات المحاسبية و 
 .األطراف ذات العالقة

واالهتمام الكبير من قبل اإلدارة لزيادة سعر  ,دعم اإلدارة للييم األخالقية ضعف ,وجود المبررات: ومن هذه المبررات :ثالثا
اإلدارة غير المالية في اختيار األساليب  وكذلك عندما تتدخل ,وفشل اإلدارة في تصحيح نظام الرقابة الداخلية ,السهم

 ووجود المرونة في المعايير المحاسبية الختيار االساليب المحاسبية.  ,والمبادئ المحاسبية
 متباينةجاءت الحسابات الخارجي مدقق ورأي ربحية ومديونية الشركات  العالقة بيننتائج الدراسات السابقة المتعلقة بمعرفة 

رأي على والمديونية  الربحيةاالداء المالي مثل نسب اثر لالى وجود الدراسات السابقة  بعضفيما بينها. حيث توصلت 
والتي  , Masyitoh and Adhariani (2010دراسة )في حين توصلت  .(2011 ,الذنيبات) بات الخارجيمدقق الحسا
للربحية في  اثرإلى عدم وجود  ,الحسابات الخارجي في إندونيسيارأي مدقق على العوامل التي قد تؤثر  معرفةهدفت إلى 

والتي  ,Caramanis and Spathis (2006أن دراسـة ) كما. على إصدار المدقق لرأي متحفظاثر حين كان للمديونية 
توصلت قد  ,حفظتقرير مدقق الحسابات المتحفظ وغير المتو المعلومات المالية وغير المالية العالقة بين  الى معرفة هدفت 
ارتباط بين التقارير المتحفظة مع المقاييس المالية مثل هامش الربح التشغيلي ونسبة التداول. وفي نفس السياق نجد لوجود 

محددات آراء مدققي الحسابات في قطاع البنوك من خالل  والتي هدفت إلى دراسة ,Gaganis( 2007أن دراسة )
توصلت إلى أن قد  ,( 2004-1995)استخدام عينة من البنوك مختارة من تسع مناطق آسيوية في الفترة الممتدة ما بين 
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يرة صغ البنوك األسيوية التي كان رأي مدقق الحسابات الخارجي في بياناتها المالية متحفظًا كانت بشكل عام هي بنوك
ربحية الفيما يخص أثر  . مما سبق فإنه يمكن صياغة الفرضيتين العدميتينو أقل تمويال وأقل عائدا وأقل فعالية الحجم

 العميل على رأي مدقق الحسابات الخارجي على النحو التالي :والمديونية لشركة 
Ho1 الحسابات الخارجي للشركات المدرجة في  على رأي مدققكة العميل ربحية شر ل:  ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية

 سوق عمان المالي.
Ho2 شركة العميل على رأي مدقق الحسابات الخارجي للشركات المدرجة لمديونية : ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية

 في سوق عمان المالي.
 

 العالقة بين هيكل ملكية شركة العميل و رأي مدقق الحسابات الخارجي:
ال اإلدارة عن الملكية ظهر ما يسمى بنظرية الوكالة والتي رافقتها بعض المشاكل والمتمثلة في قدرة  نتيجة انفص    

المدير الخبير الذي يدير العمليات اليومية في التأثير على هذه العمليات من أجل اتخاذ القرارات التي قد تصب في 
في المصالح بينهم. ويرتبط هيكل الملكية من  مصلحته الشخصية أكثر من مصلحة المساهمين في حال وجود تضارب

وهيكل  ,ةالملكية الحكومي ,ةيملكية اإلدار ال ,: تشتت وتركز الملكيةالمختلفة حيث تأثيره على أداء الشركة من خالل أشكاله
الملكية قد يخفف أو يزيد من تضارب المصالح الذي قد يؤثر بدوره على البيانات والدور  حيث ان هيكل  الملكية العائلي.

 . الرقابي الذي يتواله
. العديد من الدراسات وجدت ان هناك تأثير لهيكل الملكية على جودة التدقيق وبالتالي على رأي مدقق الحسابات الخارجي

التحفظ المحاسبي في حين ال يوجد تأثير للملكية على ة اإلدارية لملكيل وجود تأثير( 2012) راسة يوسفد وجدتحيث 
فقد توصلت  Abdoli and Pourkaemi( 2014) وكذلك دراسة. العائلية على اختيار السياسات المحاسبية المتحفظة

 .رأي المدقق الخارجيهيكل الملكية و بين إلى وجود عالقة 
 

فيما يخص أثر هيكل الملكية االدارية لشركة العميل على رأي مدقق مما سبق فإنه يمكن صياغة الفرضية العدمية 
 الحسابات الخارجي على النحو التالي:

H03 على رأي مدقق  اإلدارية(: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لهيكل ملكية شركة العميل المتمثل بــ )الملكية
 الحسابات الخارجي للشركات المدرجة في سوق عمان المالي.

 
 العالقة بين تصنيف شركة التدقيق و رأي مدقق الحسابات الخارجي(: 

العالقة بين كبرى مكاتب التدقيق وجودة التدقيق وقدرتها على اكتشاف التحريفات في القوائم السابقة الى الدراسات  اشارت
تعطي رأيا دقيقا في البيانات ( أن Big4) وبالتالي فإن المتوقع من هذه الشركات .المالية واإلفصاح عن هذه التحريفات

وكذلك خفض مخاطر التدقيق إلى أدنى مستوى المتالكها اإلمكانيات الكبيرة التي تساعدها في عملية تقييم  ,المالية
كما أن هذه  .المخاطر واالستجابة لهذه المخاطر من خالل التخطيط السليم للوصول إلى الرأي المناسب في البيانات

تكون أكثر التزاما بمعايير التدقيق وتكون أكثر وبالتالي على سمعتها أكثر من االحتفاظ بالعميل الشركات تكون حريصة 
في مستوى وجود تباين ( أن 2002) وجدت دراسة حميداتو  .(Habib,2013اهتماما وتركيزا على الرقابة على الجودة )

ة دراسـركات الكبرى. في حين اشارت قيق الصغرى لصالح الشالتدقيق بين شركات التدقيق الكبرى وشركات التد
Caramanis and Spathis (2006)  مع  ينسجم وهذا  ؤثر على رأي مدقق الحساباتيال شركة التدقيق  تصنيفالى أن
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إلى أن مكاتب التدقيق الكبرى ال تتميز عن مكاتب التدقيق األخرى  توصلت التي Piotet and Janin (2005)دراسة 
جودة الخدمات المقدمة من شركات فان وبالتالي  ,فيما يتعلق بجودة األرباح المعلن عنها في الشركات الخاضعة لتدقيقها

 Tendeloo and Vanstraelenدراسة )كما اشارت . التدقيق الكبرى ال تختلف عن باقي الشركات المقدمة للخدمة

إلى أن الشركات األوروبية المدققة من قبل الشركات الكبرى تمارس إدارة أرباح بشكل أقل من تلك الشركات  2005)
وأن الفرق بين جودة خدمات التدقيق المقدمة من قبل  ,المدققة من قبل شركات تدقيق ليس من ضمن الشركات الكبرى 

البلدان التي لديها قوانين صارمة. لشركات الكبرى تتضاءل في ال تتبع للتي مكاتب الشركات الكبرى ومكاتب التدقيق ا
 .د إلى آخر حسب حزم وشدة القوانينأن أثر التدقيق من قبل شركات التدقيق الكبرى يختلف من بلبمعنى 
الخارجي على فإنه يمكن صياغة الفرضية العدمية فيما يخص أثر تصنيف شركة التدقيق على رأي مدقق الحسابات وعليه 

 النحو التالي:
Ho4 ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لتصنيف شركة التدقيق على رأي مدقق الحسابات الخارجي للشركات المدرجة :

 في سوق عمان المالي.
 

 و رأي مدقق الحسابات الخارجي: المدققالعالقة بين أتعاب 
حيُث  ,دة عملية التدقيق في ظل التنافس الشديد بين المدققينتعتبر األتعاب التي يتقاضاها المدقق من المؤشرات على جو 

تميل األتعاب إلى التقلب متأثرة بعوامل العرض والطلب مما قد يؤثر على استقاللية المدقق و جودة عملية التدقيق 
لكن األمر حول  ,فإن قبول المدقق بأتعاب أقل من اآلخرين ال يعتبر في حد ذاته غير أخالقي  . لذا(2008 ,)الجعافرة

وذلك ألن المدقق يتأثر بالتكلفة والمنفعة مدى تأثير انخفاض األتعاب على كفاءة أداء المدقق وعلى بذل العناية المهنية 
عالقة إيجابية ذات وجود الى بعض الدراسات السابقة وقد توصلت  (.2017 ,)الذنيباتعند تحديد كمية األدلة المطلوبة 

 ,النوايسة:  2015 ,حجازي ) لتدقيق على جودة التدقيق وبالتالي على رأي مدقق الحساباتداللة إحصائية ألتعاب ا
والتي هدفت إلى التعرف على أثر التشريعات Vastraelen (2000 )دراسة ما جاء في وهذا يتطابق مع  . (2006

في حين لم  .متحفظةإلى أن زيادة أتعاب المدقق تزيد من احتمالية إصدار تقارير  ,الحكومية البلجيكية على جودة التدقيق
 .على رأي مدقق الحساباتتعاب التدقيق الى وجود اثر ال Caramanis and Spathis (2006دراسة )تتوصل 

مدقق الحسابات مما سبق فإنه يمكن صياغة الفرضية العدمية فيما يخص أثر لجنة التدقيق في شركة العميل على رأي 
 الخارجي على النحو التالي:

H05 ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ألتعاب التدقيق على رأي مدقق الحسابات الخارجي للشركات المدرجة في  :
 سوق عمان المالي.

 
 :دوران المدقق ورأي مدقق الحسابات الخارجيمعدل العالقة بين   

ير على رأيه في البيانات المالية. يكون لها تأثقد ينتج عن طول الفترة التعاقدية ما بين الشركة ومدققها الخارجي عالقة 
. لذلك من أهم المبادرات المعتمدة في الكثير من التشريعات لضمان جودة التدقيق هو تحديد حد أعلى لالرتباط بالمدقق

سنوات   5بعدم السماح للمدقق باالستمرار مع الشركة ألكثر من  Sarbanes Oxley (2002)حيث اوصت لجنة 
ن عالقة طردية ما بين معدل دورابعض الدراسات السابقة حول وجود لضمان استقالليته. وهذا ينسجم مع ما توصلت إليه 

على  سلبا تؤثرالتدقيق بمعنى أن طول الفترة التعاقدية بين المدقق الخارجي والشركة محل  ,المدقق وجودة التدقيق الخارجي
وتفسير ذلك أن . تسهم في إصدار تقرير معياري من قبل مدقق الحسابات الخارجيموضوعية واستقاللية المدقق وبالتالي 
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طول فترة االحتفاظ بالمدقق سوف تؤدي إلى نشوء عالقة بين المدقق وإدارة الشركة ممَّا يؤثر على استقاللية المدقق والتي 
 : 2010 ,أبو عجيلة وحمدان: 2014 ,مشتهى , Heliodoro ,et a:2016) الدارة ارباحها  الشركةتستغلها إدارة 

ين الطرفين أثر التعاقد بان يكون لطول فترة أنه  ليس بالضرورة في حين اشارت دراسات اخرى الى  . (2008 ,جربوع
على العكس تماما فقد يكون لقصر الفترة أثر عكسي على رأي مدقق الحسابات الخارجي  لقلة  على جودة التدقيق.سلبي 

ألن أكبر حاالت فشل التدقيق تكون خالل السنوات األولى حيُث أن المدقق قد ال يتمكن من  ,خبرته في أعمال العميل 
. تحريفات وال يستطيع المدقق من اكتشافها  معرفة طبيعة عمل شركة العميل. وبالتالي قد تحتوي البيانات المالية على

ن االحتفاظ بالعميل لفترة طويلة تزيد من احتمالية إصدار تقارير متحفظة. أي كلما زادت مدة االرتباط ما بين وبالتالي فأ
اكتشاف وبالتالي زادت قدرته على  ,المدقق والشركة الواقعة تحت التدقيق كلما اكتسب المدقق خبرة ومعرفة بهذه الشركة

فإنه يمكن صياغة الفرضية العدمية  وعليه .(Vastraelen: 2000 ،Ebrahim: 2001) التالعب في البيانات المالية
 فيما يخص أثر دوران المدقق على رأي مدقق الحسابات الخارجي على النحو التالي:

Ho 6 الخارجي للشركات المدرجة في : ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لدوران المدقق على رأي مدقق الحسابات
 سوق عمان المالي.

 
 :ورأي مدقق الحسابات الخارجيتقرير المدقق  صدورالعالقة بين تأخر 

عمل إضافي في عملية التدقيق ردا على بعض قيام المدقق بتقرير مدقق الحسابات الخارجي قد يعني صدور تأخر  
كما أن طول الفترة ما بين  .اكتشافها من قبل مدقق الحسابات الخارجيةتم التي المشاكل التي تحتويها البيانات المالية و 

النقاشات ما بين المدقق ومعدي البيانات المالية كثرة المداوالت و الى  قد تعزى تقرير المدقق  وصدورانتهاء السنة المالية 
عالقة ايجابية بين تأخر  ودوجمن المتوقع وبالتالي  حول بعض المالحظات التي تؤثر في اصدار التقرير المتحفظ .

يمكن  ,عليهو . (Habib:2013) ،Caramanis@Spathis: 2006 تقرير متحفظوان يكون الالمدقق في إصدار تقريره 
صياغة الفرضية العدمية فيما يخص التأخر في إصدار تقرير مدقق الحسابات على رأي مدقق الحسابات الخارجي على 

 النحو التالي:
Ho7 تقرير مدقق الحسابات على رأي مدقق الحسابات الخارجي للشركات صدور : ال يوجد تأثير ذو داللة لتأخر

 .المدرجة في سوق عمان المالي
 

 :قياس متغيرات الدراسة
 المتغير التابع:

 الرأي ( إذا كان 1)اعطي وقد تم استخدام متغير وهمي  م التقارير إلى نوعين حسب الرأيتقسيتم مدقق الخارجي: الرأي 
 غير متحفظ. ( إذا كان0و ) ,متحفظ

 المتغيرات المستقلة:

سب بقسمة صافي تويحمعدل العائد على األصول باستخدام ربحية الشركة الواقعة تحت التدقيق  قياستم ربحية الشركة:  
 . المالية اإلعتماد على مركز إيداع االوراقاستخراج هذه النسبة بوتم  ,الدخل على مجموع االصول

وتحسب نسبة المديونية  بقسمة  ,نسبة المديونيةباستخدام مديونية الشركة الواقعة تحت التدقيق  تم قياس مديونية الشركة: 
 وتم استخراج هذه النسبة باإلعتماد على مركز إيداع االوراق المالية.  ,مجموع التزامات الشركة على مجموع أصولها 
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هيكل ملكية الشركة الواقعة تحت التدقيق من خالل قسمة عدد األسهم التي يمتلكها أعضاء  قياستم  هيكل ملكية الشركة: 
وتم الحصول على عدد األسهم التي يمتلكها أعضاء مجلس اإلدارة من  ,مجلس اإلدارة على المجموع الكامل ألسهم الشركة

وكذلك تم  استخراج العدد الكلي ألسهم الشركة  ,خالل اإلفصاحات الموجودة في التقرير السنوي المدرج في بورصة عمان
بقسمة  عدد األسهم التي يمتلكها أعضاء مجلس اإلدارة على العدد  الباحثانمن واقع الميزانية العمومية. بعد ذلك قام 
 اإلجمالي ألسهم الشركة  وبشكل يدوي.

إلى قسمين: شركات ة في سوق عمان المالي التي تقوم بتدقيق الشركات المدرجتم تقسيم شركات التدقيق  تصنيف الشركة:
تم  ,أو شركات تدقيق ليست من ضمن شركات التدقيق الكبرى  ,(Big 4تدقيق من ضمن شركات التدقيق األربعة الكبرى )

( للشركات التي ليست من 0في حين تم إعطاء الرمز ) ،(Big 4( لشركات التدقيق الكبرى )1)استخدام متغير وهمي 
 (.Big 4ضمن شركات التدقيق الكبرى )

من خالل التقارير السنوية  ركات المدرجة في سوق عمان الماليمدققي الشالحصول على أتعاب تم : أتعاب المدقق
 للشركات الواقعة تحت التدقيق.

لدراسة تغير مدقق الحسابات الخارجي للشركة الواقعة تحت التدقيق في والمقصود بدوران المدقق في هذه ا: دوران المدقق
( إذا تم االحتفاظ بهذا 0) و ( إذا كان هناك تغيير1)اعطي وهمي فياسة كمتغير آخر خمس سنوات لتدقيق البيانات. وتم 

 المدقق آلخر خمس سنوات.

 بعدد األيام من تاريخ نهاية السنة المالية وحتى تاريخ إصدار تقرير مدقق الحسابات يقاسو تقرير المدقق: صدور تأخر 
حيث يكون هذا التقرير  ,من التقرير نفسه الموجود ضمن التقرير السنوي لشركة العميلتم استخراج تاريخ التقرير و  ,الخارجي

 مؤرخ بتاريخ إصداره.

 المتغيرات الضابطة:

والذي تم استخراجه من التقارير المالية  ,أصول الشركةباستخدام مجموع جم شركة العميل ح قياستم  حجم شركة العميل:
  .وبالتحديد من خالل قائمة المركز المالي للشركة ,المدرجة في بورصة عمانالسنوية للشركات 

صناعية من خالل االعتماد على تصنيف  حسب القطاع التي تنتمي إليه إلى تصنيف الشركاتتم  قطاع شركة العميل:
( 1و) ,( إذا كان قطاع شركة العميل صناعي0)اعطي  وتم استخدام متغير وهميوغير صناعية صناعية  ,بورصة عمان

 إذا كان قطاع شركة العميل غير صناعي.

 الطريقة واإلجراءات -منهجية الدراسة

من مجتمع الدراسة المتمثل بجميع الشركات الصناعية تبعًا لطبيعة الدراسة والمعلومات المراد الحصول عليها         
اتبعت  ,2016وغير الصناعية المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان وفقًا للتقرير السنوي لبورصة عمان لسنة 

. وتم اختبار الفرضيات تحييقهاالتي تسعى هذه الدراسة إلى  االهداف المنهج الوصفي التحليلي وبما يتفق مع الدراسة 
 .باستخدام نموذج االنحدار اللوجستي
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 مجتمع وعينة الدراسة: 

وفقًا للتقرير شركة  192والبالغ عددها يشتمل مجتمع الدراسة على جميع الشركات المدرجة في بورصة عمان 
  ا الشروط التالية:والتي تتوافر فيه 2016السنوي لبورصة عمان لسنة 

وقد تم اختيار هذه الفترة  .(2016-2008خالل الفترة ) ليياس متغيرات الدراسة  بيانات الشركة الالزمةتوفر  .1
 والذي يتضمن البيانات المالية لتلك السنوات. 2016باالعتماد على دليل الشركات لعام  

 تقارير المدققين متوافرة لتلك الشركات خالل فترة الدراسة. جميع أن تكون  .2

 (2016-2008بمسح جميع الشركات المدرجة في سوق عمان المالي خالل الفترة الممتدة ما بين ) انقام الباحث
الحصول على  حيث تم ,ي البيانات المالية لتلك الشركاتمدققي الحسابات الخارجيين ف تقاريرمن أجل الحصول على 

بسبب عدم  اإلحصائيلغايات التحليل  201اعتمد منها متحفظة خالل فترة الدراسة تلقت تقارير قائمة مالية لشركات  226
ليصل  ,تقارير غير متحفظةتلقت  191أخرى عددهاكما تم إضافة بيانات  .الشركات لباقيتوفر كافة البيانات المالية 

حيث يشترط تحليل االنحدار اللوجستي المستخدم في هذه الدراسة أن تكون عينة الدراسة قابلة تقرير.  392 إلى المجموع
بحيث تتوفر  ,غير متحفظة( أو ,آراء متحفظة المالية مجموعات وفقا للمتغير التابع )شركات تلقت بياناتها إلىللتقسيم 

  بيانات عن متغيرات الدراسة في كل مجموعة للوصول لنتائج موثوقة.

 البيانات: جمع مصادر

وهيئة إيداع  ,اعتمدت هذه الدراسة على التقارير السنوية المنشورة للشركات المدرجة في بورصة عمان : المصادر األولية
 .بهدف قياس المتغيرات المستقلة  ةاألوراق المالي

التي لها  ,واإلنترنتتم االعتماد على الكتب والدوريات واألبحاث والدراسات السابقة والرسائل الجامعية  : المصادر الثانوية
 سة.عالقة بموضوع الدرا

 المعالجة اإلحصائية:

لمتغيرات  لغايات التحليل االحصائي بما في ذلك اإلحصاء الوصفي  STATAاالحصائي   برنامجالتم استخدام 
ومقاييس التشتت )أقل  ,ومقاييس االنحراف )االنحراف المعياري( ,مقاييس النزعة المركزية )الوسط الحسابي( مثلالدراسة 

والذي  ,(Logistic Regression االنحدار اللوجستي)استخدام  تحليل نموذج  تم ختبار فرضيات الدراسةوال .وأعلى قيمة(
ثنائي الييمة )غير متصل(. ويمتاز هذا التحليل على تحليل االنحدار عادة ما يتم استخدامه عندما يكون المتغير التابع 

ثنائيه أو خليط  أووالتي يمكن لها أن تكون متصلة أو فئوية  ,الخطي في أنه ال يضع قيودا على أنواع المتغيرات المستقلة
لطبيعي للمتغيرات فهو ال يتطلب تحليل االنحدار اللوجستي يعد أقل حساسية لالنحرافات عن التوزيع ا. كما ان من االثنين
يتغلب على مشكلة عدم توافر الفروض التي يتطلبها تحليل االنحدار الخطي مما يجعله و  ,يعيا للمتغيرات المستقلةتوزيعا طب

ر قوة تأثي يساعد في معرقةكما أن تحليل االنحدار اللوجستي  .المتغير التابع ثنائي الييمةفي حالة ان يكون  األكثر مالءمةً 
كما أن نوع  .معرفة أي المتغيرات لها تأثير أكبر على المتغير التابعبمما يسمح  المتغيرات المستقلة على المتغير التابع

 المتحفظأي أن الظروف واألسباب التي تؤدي إلى إبداء الرأي  ,التقرير )البدائل المختلفة للرأي( تعتبر مستقلة عن بعضها
وهذا ما يحقق متطلبات استخدام هذا النموذج من تحليل  ,المتحفظداء الرأي غير تختلف عن تلك التي تؤدي إلى إب
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كما يشترط تحليل االنحدار اللوجستي المستخدم في هذه الدراسة أن تكون عينة الدراسة قابلة للتقسيم االنحدار اللوجستي. 
بحيث تتوفر بيانات في كل  (متحفظأو غير  ,إلى مجموعات وفقا للمتغير التابع )شركات تلقت بياناتها رأي متحفظ

 ( Freeze and Long: 2006, Field:2011)  مجموعة للوصول لنتائج موثوقة

 

 التحليل االحصائي ومناقشة النتائج:

 ات الوصفية لبيانات الدراسة:اإلحصاء

 ,المركزية )الوسط الحسابي(رض لنتائج التحليل اإلحصائي الوصفي لمتغيرات الدراسة مبينا مقاييس النزعة في ما يلي عو 
نتائج التحليل وتشتمل وأعلى قيمة( لمتغيرات الدراسة.  ,ومقاييس التشتت )أقل ,ومقاييس االنحراف )االنحراف المعياري(

شركة وكما هو  392عددها  والبالغ ,جزأين: الجزء األول يبين اإلحصاءات الوصفية لكامل عينة الدراسة من الوصفي
في حين يبين الجزء الثاني اإلحصاءات الوصفية للشركات التي تلقت تقرير متحفظ  ادناة. (1رقم )مبين في الجدول 

والتعليق عليها لكل متغير   ,بينهمااالحصائية ومقارنة الفروقات  ,والشركات التي تلقت تقرير غير متحفظ بشكل مستقل
 على حدة. 

 لمتغيرات الدراسة ت الوصفية( اإلحصائيا1جدول رقم )                            

stats ROA Debt Ownership Fees Class Turnover Delay Opinion 

mean -0.01 0.37 0.42 18377 0.42 0.52 71.92 0.51 

min -1.23 0.00 0.00 1250 0 0 2 0 

max 0.35 2.28 0.99 160000 1 1 361 1 

Sd. 0.15 0.30 0.27 20544 0.49 0.50 52.17 0.50 

 

 :ربحية الشركات

 0.01كــان ســالب  ((ROAأن متوســط الربحيــة المتمثلــة بمعــدل العائــد علــى األصــول  ,(1يتبــين مــن خــالل الجــدول رقــم ) 
في حين تراوحت الييمة العليا والـدنيا لمعـدل العائـد علـى األصـول فـي الشـركات المدرجـة  0.15)خسارة( وبانحراف معياري 

 ,)خسـارة(. ولمعرفـة أي الشـركات كانـت ربحيتهـا أعلـى 1.23وسـالب  ,0.36في بورصة عمـان وضـمن عينـة الدراسـة بـين 
مـن قبـل ( Qualified)َهـا آراء متحفظـة المجموعة األولى الشركات التي تلقت بيانات تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين:

مـن ( Unqualifiedوالمجموعة الثانيـة تلـك الشـركات التـي تلقـت بياناتهـا آراء غيـر متحفظـة ) ,مدققي الحسابات الخارجيين
( نتائج التحليل الوصفي لربحية الشركات حسـب المتغيـر التـابع 2قبل مدققي الحسابات الخارجيين. حيث يبين الجدول رقم )

 فظ أو غير متحفظ(.)متح
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 ( التحليل الوصفي لربحية الشركات ورأي مدقق الحسابات الخارجي2الجدول رقم )
Variable opinion Obs. Mean Sd. Min Max 

ROA. Qualified 201 -0.07 0.012 -1.23 0.35 

 Unqualified 191 0.05 0.01 -0.08 0.36 

Diff.   0.12-    

ROA. T= -9.41     sig. 0.00 

 

أقل من متوسط ربحية الشركات التي تلقت بياناتها المالية تقارير متحفظة كانت  أن ,(2) حيث يتبين من خالل الجدول رقم
وبفـارق معنـوي  ,علـى التـوالي( 0.05و  0.07-) )تقارير معيارية( التي تلقت بياناتها المالية تقارير غير متحفظة الشركات
( حيــث كانــت هــذه 0.35) ( أعــاله أن أعلــى معــدل عائــد علــى األصــول2الجــدول رقــم ) كمــا يتبــين مــن ,(-0.12مقــداره )

فـي حـين كـان أدنـى معـدل عائـد علـى األصـول   ,الشركة من ضمن الشركات التـي تلقـت بياناتهـا الماليـة تقريـرا غيـر مـتحفظ
هذه النتائج تعطي داللـة أوليـة . و اً متحفظ اً وكانت هذه الشركة من ضمن الشركات التي تلقت بياناتها المالية تقرير ( 1.23-)

على أن ربحيـة الشـركات التـي تلقـت بياناتهـا الماليـة آراء غيـر متحفظـة كانـت أعلـى مـن ربحيـة الشـركات التـي تلقـت بياناتهـا 
    المالية آراء متحفظة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين للشركات المدرجة في بورصة عمان. 

 : الشركةمديونية 

بـانحراف معيـاري  0.37( أن متوسط المديونية للشركات المدرجـة فـي بورصـة عمـان هـي:  1خالل الجدول رقم ) يتبين من
 (2.28في حين تراوحت الييمة العليا والدنيا لمديونية الشركات المدرجة في بورصة عمان وضمن عينة الدراسـة بـين   0.3
المجموعـة األولـى الشـركات  تم تقسيم عينة الدراسـة إلـى مجمـوعتين: ,ولمعرفة أي الشركات كانت مديونيتها أعلى (.0.00و

والمجموعـــة الثانيـــة تلـــك الشـــركات التـــي تلقـــت بياناتهـــا آراء غيـــر متحفظـــة  ,(Qualifiedالتـــي تلقـــت بياناتهـــا آراء متحفظـــة )َ 
(Unqualified)( نتـائج التحليـل الوصـفي لمديونيـة الشـركات حسـب المت3. حيث يبين الجدول رقـم ) غيـر التـابع )مـتحفظ أو

 غير متحفظ(.
 .(  التحليل الوصفي لمديونية الشركات ورأي مدقق الحسابات الخارجي3الجدول رقم )

variable Opinion Obs. Mean Sd. Min Max 

 Qualified 201 0.44 0.02 0.02 2.28 

Debt Unquailed 191 0.29 0.02 0.00 0.94 

Diff.   0.15    

DEBT. T=5.07    sig. 0.00 

 الشـركاتأعلـى مـن متوسط مديونيـة الشـركات التـي تلقـت تقـارير متحفظـة كانـت  أن ,(3) حيث يتبين من خالل الجدول رقم
كمــا  (.0.15بفــارق معنــوي مقــداره )علــى التــوالي( و  0.29و  0.44) ,التــي تلقــت تقــارير غيــر متحفظــة )تقــارير معياريــة(

 الشــركات التــي تلقــتوكانــت هــذه الشــركة مــن ضــمن  ,(2.28) نســبة مديونيــة كانــت( أن أعلــى 3يتبــين مــن الجــدول رقــم )
وكانـت هـذه الشـركة مـن ضـمن  الشـركات التـي  ,(0.00) مـتحفظ.  فـي حـين كانـت أدنـى نسـبة مديونيـةرأي  بياناتها الماليـة

لشـركات التـي تلقـت بياناتهـا الماليـة هذه النتائج تعطي داللة أولية على أن مديونيـة ارأي غير متحفظ. و بياناتها المالية تلقت 
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رأي مـــتحفظ كانـــت أعلـــى مـــن مديونيـــة الشـــركات التـــي تلقـــت بياناتهـــا الماليـــة رأي غيـــر مـــتحفظ مـــن قبـــل مـــدققي الحســـابات 
 الخارجيين للشركات المدرجة في بورصة عمان. 

 هيكل ملكية شركات العميل:

وبـانحراف معيـاري  ,0.42( أن متوسط هيكل ملكية للشركات المدرجـة فـي بورصـة عمـان هـي:  1يتبين من الجدول رقم ) 
في حين تراوحت الييمة العليا والـدنيا لهيكـل ملكيـة الشـركات المدرجـة فـي بورصـة عمـان وضـمن عينـة الدراسـة بـين  ,0.27

 (.0.00و 0.99)

المجموعــة األولــى الشــركات  :ينــة الدراســة إلــى مجمــوعتينتــم تقســيم ع ,ولمعرفــة أي الشــركات كــان هيكــل الملكيــة فيهــا أعلــى
مــن قبــل مــدققي الحســابات الخـارجيين للشــركات المدرجــة فــي بورصــة ( Qualifiedالتـي تلقــت بياناتهــا الماليــة رأي مـتحفظ )َ 

دققي مـــن قبـــل مـــ( Unqualifiedوالمجموعـــة الثانيـــة تلـــك الشــركات التـــي تلقـــت بياناتهـــا الماليـــة رأي غيــر مـــتحفظ ) ,عمــان
( نتائج التحليل الوصفي لهيكـل ملكيـة 4الحسابات الخارجيين للشركات المدرجة في بورصة عمان. حيث يبين الجدول رقم )

 الشركات حسب المتغير التابع )متحفظ أو غير متحفظ(.
 ( التحليل الوصفي لهيكل الملكية ورأي مدقق الحسابات الخارجي.4الجدول رقم )

Variable Opinion Obs. Mean Sd. Min Max 

 Qualified 201 0.37 0.26 0.01 0.97 

Ownership Unquailed 191 0.48 0.27 0.00 0.99 

Diff.   0.11-    

T= -4.1715     sig. 0.00 

 ,متوسط هيكل الملكيـة كـان أقـل فـي الشـركات التـي تلقـت بياناتهـا الماليـة آراء متحفظـة أن (4) يتبين من خالل الجدول رقم
وبفــارق معنــوي مقــداره  ,علــى التــوالي( 0.48و  0.37مقارنــة مــع الشــركات التــي تلقــت بياناتهــا الماليــة رأي غيــر مــتحفظ )

وكانــت فــي الشـركات التــي تلقــت  ,(0.99) أن أعلــى نسـبة هيكــل ملكيــة كانـت ,(4كمـا يتبــين مــن الجـدول رقــم ) ,(-0.11)
 ألعضـاء مجلـس اإلدارةتعطـي داللـة أوليـة علـى أن  متوسـط نسـبة الملكيـة هـذه النتـائج بياناتها الماليـة آراء غيـر متحفظـة. و 

فـــي  متوســـط نســـبة الملكيـــة ألعضـــاء مجلـــس اإلدارةكانـــت أقـــل مـــن  ,فـــي الشـــركات التـــي تلقـــت بياناتهـــا الماليـــة رأي مـــتحفظ
الشــركات التــي تلقــت بياناتهــا الماليــة رأي غيــر مــتحفظ مــن قبــل مــدققي الحســابات الخــارجيين للشــركات المدرجــة فــي بورصــة 

 عمان. 

 أتعاب التدقيق:

أن متوســط أتعــاب التــدقيق لمكاتــب وشــركات التــدقيق التــي قامــت بتــدقيق الشــركات  ,(1يتبــين مــن خــالل الجــدول رقــم )   
فـي  ,20544.7وبـانحراف معيـاري  ,دينـار 18377بلغـت المـالي والموجـودة فـي عينـة الدراسـة المدرجة في بورصـة عمـان 

حــين تراوحــت الييمــة العليــا والــدنيا ألتعــاب تــدقيق البيانــات الماليــة لتلــك الشــركات المدرجــة فــي بورصــة عمــان وضــمن عينــة 
تـم تقسـيم عينـة الدراسـة  ,ب تـدقيقها أعلـىدينار(. ولمعرفة أي الشـركات كانـت أتعـا 1250و ,دينار 160000الدراسة بين )

( مــــن قبــــل مــــدققي Qualifiedالمجموعــــة األولــــى الشــــركات التــــي تلقــــت بياناتهــــا الماليــــة آراء متحفظــــة ) إلــــى مجمــــوعتين:
والمجموعـة الثانيـة تلـك الشـركات التـي تلقـت بياناتهـا الماليـة آراء  ,الحسابات الخارجيين للشركات المدرجة في بورصة عمـان
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( مــن قبــل مــدققي الحســابات الخــارجيين للشــركات المدرجــة فــي بورصــة عمــان. حيــث يبــين Unqualifiedمتحفظــة )غيــر 
 ( نتائج التحليل الوصفي ألتعاب التدقيق حسب المتغير التابع )متحفظ أو غير متحفظ(.5الجدول رقم )

 .( التحليل الوصفي ألتعاب التدقيق و رأي مدقق الحسابات الخارجي5جدول رقم )

variable Opinion Obs. Mean Sd. Min Max 

 Qualified 201 17426.98 14849.86 1250 78500 

Fees unqualified 191 19376.71 25189.77 2500 160000 

DIFF.   1949.73-    

Lfees. T=-1.0601    sig.0.2898 

 

أن متوسط أتعاب تدقيق البيانات المالية للشركات التي تلقت تقـارير متحفظـة كانـت  ,(5حيث يتبين من خالل الجدول رقم )
ولكــن  ,علــى التــوالي( 19376.71و 17426.98) أقــل مــن الشــركات التــي تلقــت تقــارير غيــر متحفظــة )تقــارير معياريــة(

 ,دينـار( 160000ق هـي )( أن أعلـى أتعـاب تـدقي5كما يتبين مـن الجـدول رقـم ) ,(-1949.73بفارق غير معنوي مقداره )
 بياناتها المالية تقريرا غير متحفظ.  في حين كانـت أدنـى أتعـاب تـدقيق  التي تلقت الشركات وكانت هذه الشركة من ضمن

من ضمن الشركات التي تلقت بياناتهـا الماليـة تقريـرا مـتحفظ. وهـذه النتـائج تعطـي داللـة  وكانت هذه الشركة ,دينار((1250
مقارنــة فــي الشــركات  ,ط أتعــاب التــدقيق كــان اقــل فــي الشــركات التــي تلقــت بياناتهــا الماليــة رأي مــتحفظأوليــة علــى أن متوســ

 التي تلقت بياناتها المالية رأي غير متحفظ من قبل مدققي الحسابات الخارجيين للشركات المدرجة في بورصة عمان.

 :تصنيف شركة التدقيق

وهذا مؤشر علـى أن  0.418367( أن متوسط تصنيف شركات التدقيق لعينة الدراسة بلغ 1يتبين من خالل الجدول رقم ) 
ضمن عينـة الدراسـة كانـت أقـل مـن الشـركات  (Big.4)الشركات التي دققت بياناتها المالية من قبل شركات التدقيق الكبرى 
دراســة إلــى مجمــوعتين: المجموعــة األولــى تقســيم عينــة الالتــي دققــت بياناتهــا الماليــة مــن قبــل شــركات التــدقيق األخــرى. وتــم 

والمجموعـة الثانيـة تلـك الشـركات التـي تلقـت  ,الشركات التي تلقت بياناتها رأي متحفظ مـن قبـل مـدققي الحسـابات الخـارجيين
( نتائج التحليل الوصفي لتصنيف 6بياناتها رأي غير متحفظ من قبل مدققي الحسابات الخارجيين. حيث يبين الجدول رقم )

 شركات حسب المتغير التابع )متحفظ أو غير متحفظ(.ال
 ( التحليل الوصفي لتصنيف شركات التدقيق  ورأي مدقق الحسابات الخارجي6جدول رقم )

Variable Opinion Obs Mean Sd. Min Max 

Class Qualified 201 0.3731343 0.484845 0 1 

 unqualified 191 0.4659686 0.5001515 0 1 

Diff.   0.0928343-    

T=-1.8645  sig.0.0630 

فــي الشــركات التــي تلقــت بياناتهــا  أعلــىمتوســط تصــنيف شــركة التــدقيق كــان  أن ,(6) حيــث يتبــين مــن خــالل الجــدول رقــم
 0.3731343و  0.4659686) ,ناتهــا الماليـــة تقريــر مـــتحفظامقارنــة بالشــركات التـــي تلقــت بي ,الماليــة رأي غيــر مـــتحفظ
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هــذه النتــائج تعطــي داللــة أوليـــة )ولكــن بحــذر( علــى أن  شـــركات . و (0.0928343)معنـــوي وبفــارق غيــر  ,)علــى التــوالي
 .األخرى مقارنة بشركات التدقيق  ,إلعطاء رأي غير متحفظ ميالً  أكثر ,(big.4)التدقيق الكبرى 

 

 

  دوران المدقق:

شـركة تـم تغييـر  إذا( 1حيـث أعطـي ) :ثنـائي وهمـي لتفسير نتائج المتغير المستقل دوران شـركة التـدقيق تـم اسـتخدام  متغيـر
 5( إذا لـم يـتم تغييـر شـركة التـدقيق فـي آخـر 0و ) ,متتاليـة حتـى تـاريخ تـدقيق البيانـات الماليـةالتدقيق آلخـر خمـس سـنوات 

ـــة ســـنوات ـــات المالي ـــدقيق البيان ـــة ت ـــين مـــن خـــالل الجـــدول رقـــم )حيـــث  ,لغاي ـــدقيق كانـــت 1يتب ( أن متوســـط دوران شـــركة الت
وهذا مؤشر على ميل الشـركات ضـمن عينـة الدراسـة لتغييـر  ,0.50011وبانحراف معياري بلغ  ,لعينة الدراسة .522960

ولقــد تــم تقســيم الشــركات عينــة الدراســة إلــى مجمــوعتين: المجموعــة األولــى الشــركات التــي تلقــت بياناتهــا  ,مــدقق الحســابات
والمجموعـة الثانيـة تلـك الشـركات التـي تلقـت بياناتهـا الماليـة آراء  ,جيينالمالية آراء متحفظة من قبل مـدققي الحسـابات الخـار 

( نتائج التحليل الوصفي لدوران المـدقق ورأي 7غير متحفظة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين. حيث يبين الجدول رقم )
 مدقق الحسابات.

 دققدوران مدقق الحسابات الخارجي ورأي المالتحليل الوصفي ل( 7جدول رقم )
variable opinion Obs. Mean Sd. Min Max 

turnover Qualified 201 0.71144279 0.4565172 0 1 

 unqualified 191 0.2356021 0.4254898 0 1 

Diff.   0.47584069    

T=10.5693   sig 0.0000 

تلقـت بياناتهـا الماليـة رأي فـي الشـركات التـي  أعلـىمتوسـط دوران شـركات التـدقيق كـان أن ,(7) يتبين من خـالل الجـدول رقـم
و  0.71144279) ,التــــــي تلقـــــــت بياناتهـــــــا الماليـــــــة رأي غيــــــر مـــــــتحفظ )تقـــــــارير معياريـــــــة( بالشـــــــركاتمقارنـــــــة  ,مــــــتحفظ

دوران شركة  أنهذه النتيجة تعطي داللة أولية على و  (.0.4708656على التوالي( وبفارق معنوي مقداره ) 0.2356021
التدقيق يكون اكبر في الشركات التي تلقت بياناتها الماليـة رأي مـتحفظ مقارنـة مـع الشـركات التـي تلقـت تقاريرهـا الماليـة رأي 

 غير متحفظ. 

 : التأخر في إصدار تقرير المدقق

خـص عينـة الدراسـة بلـغ ( أن متوسط الفترة إلصـدار تقريـر مـدقق الحسـابات الخـارجي فيمـا ي1يتبين من خالل الجدول رقم )
ـــوم 71.91582 ـــاري  ,ي ـــانحراف معي ـــر مـــدقق  ,52.17343وب ـــا والـــدنيا لمـــدة إصـــدار تقري فـــي حـــين تراوحـــت الييمـــة العلي

تـم تقسـيم   ,أعلـى  لبياناتهـاتقريـر المـدقق تأخراصـدار يومـًا و يـومين(. ولمعرفـة أي الشـركات  361الحسابات الخارجي بين )
مـن قبـل  ,(Qualifiedالمجموعة األولى الشركات التـي تلقـت بياناتهـا الماليـة  آراء متحفظـة )َ عينة الدراسة إلى مجموعتين: 
(. حيث Unqualifiedوالمجموعة الثانية تلك الشركات التي تلقت بياناتها آراء غير متحفظة ) ,مدققي الحسابات الخارجيين
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الحسـابات الخـارجي حسـب المتغيـر التـابع )مـتحفظ أو غيـر ( نتائج التحليل الوصفي لتأخر تقرير مدقق 8يبين الجدول رقم )
 متحفظ(.

 التقرير ورأي مدقق الحساباتاصدار ( تأخر 8جدول رقم )
variable opinion Obs. Mean Sd. Min Max 

 Qualified 201 93.10945 63.11345 2 361 

delay unqualified 191 49.61257 20.82172 6 97 

Diff.   43.49689    

T=9.2552   sig.0.0000 

متوســط التــأخر فــي إصـدار تقريــر مــدقق الحســابات فـي الشــركات التــي تلقــت بياناتهــا  أن ,(8) يتبـين مــن خــالل الجــدول رقـم
الماليــــة تقــــارير غيــــر متحفظــــة )تقــــارير معياريــــة(  التــــي تلقــــت بياناتهــــا الشــــركاتأعلــــى مــــن الماليــــة تقــــارير متحفظــــة كانــــت 

كما يتبين من الجدول رقـم يوم(.   43.49689يوم على التوالي( وبفارق معنوي مقداره ) 49.61257يوم و 93.10945)
وكانت هـذه الشـركة مـن ضـمن الشـركات التـي  ,يوم 361( أن أعلى فترة إلصدار تقرير مدقق الحسابات الخارجي بلغت 8)

 97غيـر متحفظـة  آراءلشركات التي تلقـت بياناتهـا الماليـة في ا فترةفي حين كانت أعلى  ,تلقت بياناتها المالية  رأي متحفظ
رأي متحفظ كانت في الشـركات التـي تـأخر بياناتها المالية هذه النتائج تعطي داللة أولية على أن الشركات التي تلقت يوم. و 

ن قبـل مـدققي الحسـابات مقارنة بالشركات التي تلقت بياناتها المالية رأي غير متحفظ مـ ,فيها إصدار تقرير مدقق الحسابات
 الخارجيين للشركات المدرجة في بورصة عمان. 

 :ضابط()متغير  حجم الشركات

المدرجــة فــي بورصــة عمــان بلــغ  ( االصــول)مقاســا باجمــالي ( أن متوســط حجــم الشــركات 1تبــين مــن خــالل الجــدول رقــم )ي 
في حين تراوحت الييمة العليـا والـدنيا لحجـم الشـركات المدرجـة  ,442000000وبانحراف معياري  ,دينار 131000,000

ولمعرفة أي الشركات كـان حجـم  ,دينار( 544249دينار و 4099519696في بورصة عمان وضمن عينة الدراسة بين )
اليــة آراء تــم تقســيم عينــة الدراســة إلــى مجمــوعتين: المجموعــة األولــى الشــركات التــي تلقــت بياناتهــا الم ,الشــركات فيهــا أعلــى

والمجموعـة الثانيـة تلـك  ,( مـن قبـل مـدققي الحسـابات الخـارجيين للشـركات المدرجـة فـي بورصـة عمـانQualifiedمتحفظة )َ 
( مــن قبــل مــدققي الحســابات الخــارجيين للشــركات Unqualifiedالشــركات التــي تلقــت بياناتهــا الماليــة آراء غيــر متحفظــة )

( نتــائج التحليـــل الوصــفي لحجـــم الشــركات حســـب المتغيــر التـــابع 9ول رقـــم )المدرجــة فـــي بورصــة عمـــان. حيــث يبـــين الجــد
 )متحفظ أو غير متحفظ(.

 رأي مدقق الحسابات الخارجية و ( حجم الشرك9) الجدول رقم
variable Opinion Obs. Mean Sd. min Max 

 Qualified 201 93،100،000 2.7E+08 544249 1800000000 

Size Unqualified 191 171،000،000 5.6E+08 1195795 4099519696 

Diff.   77،900000-    

Lsize. T=-10.5693     sig. 0.0000 
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أقـل مـن متوسط حجم الشركات التي تلقت بياناتها المالية تقـارير متحفظـة كانـت  أن ,(9) حيث يتبين من خالل الجدول رقم
 171,000,000دينـار و  93,100,000التي تلقت بياناتها المالية تقارير غير متحفظـة)تقارير معياريـة( ) حجم الشركات

( أن أكبـــر حجـــم شـــركة 9كمـــا يتبـــين مـــن الجـــدول رقـــم ) ,(-77,900000وبفـــارق معنـــوي مقـــداره ) ,دينـــار علـــى التـــوالي(
بياناتهــا الماليــة تقريــر غيــر مــتحفظ.  فــي وكانــت هــذه الشــركة مــن ضــمن  الشــركات التــي تلقــت  ,(دينــار (4099519696

وكانــت هــذه الشــركة مــن ضــمن  الشــركات التــي تلقــت بياناتهــا الماليــة آراء  ,دينــار( 544249(حــين كــان أقــل حجــم شــركة
ت اقـل هذه النتائج تعطي داللة أولية على أن متوسط حجم الشركات التي تلقت بياناتهـا الماليـة آراء متحفظـة كانـو  ,متحفظة
 ياناتها المالية آراء غير متحفظة.قارنة بالشركات التي تلقت بم حجما

( 0.73214أن متوسـط القطـاع غيـر الصـناعي بلــغ ) ,(1يتبـين مـن خـالل الجـدول رقـم ): )متغيـر ضـابط( قطـاع الشـركات
وهــــذا مؤشــــر علـــى أن غالبيــــة الشـــركات كانــــت فـــي القطــــاع غيــــر  ,(0.443409لعينـــة الدراســــة وبـــانحراف معيــــاري بلـــغ )

 ( نتائج التحليل الوصفي لقطاع العميل حسب رأي المدقق.10يبين الجدول رقم )و  ,الصناعي
 ( التحليل الوصفي لقطاع شركة العميل ورأي مدقق الحسابات الخارجي10جدول رقم )

variable Opinion Obs. Mean Sd. Min Max 

 Qualified 201 0.7512438 0.0305677 0 1 

Sector. Unqualified 191 0.7120419 0.0328504 0 1 

Diff.   0.0392019    

T=0.8786   sig.0.3829 

متوســط القطــاع غيــر الصــناعي كــان أعلــى فــي الشــركات التــي تلقــت بياناتهــا  أن ,(10) حيــث يتبــين مــن خــالل الجــدول رقــم
 0.7512438غيــــر مــــتحفظ  )ناتهــــا الماليــــة رأي اصــــناعية التــــي تلقــــت بيالغيــــر مقارنــــة بالشــــركات  ,يــــة رأي مــــتحفظالمال
هــذه النتــائج تعطــي داللــة أوليــة )ولكــن بحــذر( أن  و ( 0.0392019)معنــوي وبفــارق غيــر ) علــى التــوالي 0.7120419و

مقارنــة  ارجي فــي بياناتهــا الماليــة متحفظــاشــركات القطــاع غيــر الصــناعي أكثــر مــيال ألن يكــون رأي مــدقق الحســابات الخــ
 بالشركات الصناعية.

 :  االنحدار اللوجستي واختبار الفرضياتنتائج تحليل 

والذي عادة مـا يـتم اسـتخدامه عنـدما يكـون المتغيـر التـابع  ,Logistic Regressionتحليل االنحدار اللوجستي  ال يتطلب 
 Normal)االفتراضات التي يتطلبها تحليل االنحدار الخطـي مثـل التوزيـع الطبيعـي لبيانـات الدراسـة ,غير متصل )متقطع(

Distribution) ,  أن تكـون العالقـة بـين المتغيـرات المسـتقلة والمتغيـر التـابع خطيـة اوLinearity اال  .(2014 ,)الفرهـود
  Multicollinearity مرتفــع بــين المتغيــرات المســتقلة االنحــدار اللوجســتي يتطلــب التحقــق مــن عــدم وجــود ارتبــاطان تحليــل 

 ات المستقلة قد يـؤدي إلـى الحصـول علـى تقـديرات وتنبـؤات غيـر موضـوعية وقـدحيث إن وجود االرتباط المرتفع بين المتغير 
  (.Field، 2011) الخطأ االحصائييؤدي إلى تضخيم ا

 VIF Variance)باســتخدام معامــل تضــخم التبــاين ) بــين المتغيــرات المســتقلةمرتفــع وجــود ارتبــاط  عــدمتــم التحقــق مــن 
Inflation Factor ومعامــل التبــاين المســموحTolerance   أن قــيم معامــل   ,ادنــاة (11رقــم ).حيــث يتبــين مــن الجــدول

لجميـع المتغيـرات   Toleranceوقـيم التبـاين المسـموح بـه  10لجميـع المتغيـرات المسـتقلة أقـل مـن   VIF))تضـخم التبـاين 
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 ،Hairالمسـتقلة للدراسـة )بـين المتغيـرات ما يشير إلى عدم وجود مشـكلة االرتبـاط المرتفـع م  0.10المستقلة هي أكبر من 

et al.، 1998 .) 

 ( اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح به11جدول رقم )
Variables VIF Tolerance 

Fees 2.39 0.418479 

Size 2.33 0.428861 

Debt 1.34 0.744017 

Profitability 1.31 0.762602 

Class 1.3 0.772157 

Delay 1.24 0.808583 

Turnover 1.13 0.882104 

Ownership 1.08 0.923987 

Sector 1.06 0.938972 

 

والعوامـــل المتعلقـــة بشـــركة  ,وهيكـــل الملكيـــة( ,والمديونيـــة ,أثـــر العوامـــل المســـتقلة المتعلقـــة بشـــركة العميـــل )الربحيـــة ولمعرفـــة
والتــأخر فــي إصــدار التقريــر( علــى المتغيــر التــابع )رأي  ,ودوران المــدقق ,وأتعــاب التــدقيق ,التــدقيق )تصــنيف شــركة التــدقيق

ومعرفــة أثــر تلــك العوامــل المتعلقــة  ,بــدون العوامــل الضــابطة )حجــم شــركة العميــل والقطــاع الصــناعي( ,مــدقق الحســابات(
حيـث تـم إجـراء تحليـل االنحـدار اللوجسـتي  ,والعوامل المتعلقة بشركة التدقيق ولكن بوجـود العوامـل الضـابطة ,بشركة العميل

 ومقارنة النتائج بينهما واختيار النموذج األفضل الختبار الفرضيات. ,باستخدام نموذجي الدراسة المبينين تاليا

 ( )بدون المتغيرات الضابطة(:1االنحدار اللوجستي رقم ) أنموذج

  

 

  

 

 - :( )بوجود المتغيرات الضابطة(2اللوجستي رقم )أنموذج االنحدار 
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 الضابطة( ( )بدون المتغيرات1نتائج اختبار نموذج االنحدار اللوجستي رقم )
 وفيما يلي تفسير النتائج: (1(  يعكس نتائج اختبار نموذج االنحدار اللوجستي رقم )12الجدول رقم )

  

 
  

 

 

 

 

 of Fit  Goodness Model (1أوال: التحقق من مالئمة وجودة نموذج الدراسة رقم )

 > value =0.000(, وبمسـتوى معنويـة )296.25( أن قيمة مربع كاي تساوي )12يتبين من خالل الجدول رقم )

0.05Pالنمـوذج لهـا أهميـة ذات داللـة إحصـائية )معنويـة(, فـي التنبـؤ  (, مما يدل على أن المتغيرات المستقلة الموجـودة فـي
فــي   Fوتفســير المتغيــر التــابع )رأي مــدقق الحســابات(.  حيــث تقابــل قيمــة مربــع كــاي فــي تحليــل االنحــدار اللوجســتي قيمــة

االنحـدار  فـي تحليـل R²والتـي تقابـل إلـى حـد مـا قيمـة  ((pseudo R² =0.5454تحليل االنحدار الخطي. كما بلغت قيمة 
 وهذا مؤشر آخر على مالئمة النموذج وقدرته التفسيرية. Field:2011 p. 265)) الخطي

 
 ( )بدون المتغيرات الضابطة(1( نتائج اختبار أنموذج االنحدار اللوجستي رقم )12الجدول رقم )

   Number of obs. 392 

   LR chi² (9) 296.25 

   Prob.  chi² 0.0000 

Log likelihood -123.461  pseudo R² 0.5454 

Opinion Coef. (B) Z Sig Odds (B) 

Profitability -21.87359 -6.22 0.000 3.17e-10 

Debt. 0.5961943 0.88 0.381 1.815198 

Ownership. -0.8329094 -1.30 0.195 0.4348325 

L. Fees 0.4576662 1.78 0.075 1.580381 

Class -1.210811 3.14- 0.002 0.2979554 

Turnover 1.116823 6.07 0.000 1.1204136 

Delay 0.0516264 -2.51 0.000 1.052982 

 ثانيا:  فحص اثر كل متغير مستقل على المتغير التابع
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يتبــين مــن  ,ي المــدقق الخــارجيأاالنحــدار اللوجســتي والقــوة التفســيرية لــه علــى ر  أنمــوذجلمعرفــة اثــر كــل متغيــر مســتقل فــي 
فــي  Bوهــي تقابــل قيمــة  ,( لكــل متغيــر مســتقلcoef. Bأن قيمــة معامــل االنحــدار اللوجســتي ) ,(12)خــالل الجــدول رقــم 

( وقيمـة Sig. P-valueالمعنويـة ) أو ,حصـائيةإلوالداللـة ا ,فـي معادلـة االنحـدار إدراجهـاتحليل االنحدار الخطي والتي يتم 
 ,للتفسـير أسـهل أنهاإال (B) لكل متغير. والييمة األخيرة هي مشابهه لمعامل االنحدار اللوجستي  odds (B)نسبة الترجيح 

نتيجــة للتغيــر فــي العامــل المســتقل بمقــدار  ,( )رأي مــتحفظ(1حيــث تعنــي احتمــال حــدوث المتغيــر التــابع الــذي أعطــي رقــم )
وهــو الــرأي غيــر  ,أي مــتحفظ مقارنــة بــالرأي اآلخــربمعنــى آخــر هــي عــدد المــرات التــي يتوقــع فيهــا أن يحــدث ر  ,وحــدة واحــدة
فـإن (1)     أكبـر مـنOdds (B) نتيجـة للتغيـر فـي العامـل المسـتقل بمقـدار وحـدة واحـدة. بحيـث إذا كانـت قيمـة  ,المـتحفظ

ي بمعنـى أنــه كلمــا زاد المتغيــر المســتقل فــان احتماليـة حــدوث المتغيــر التــابع تزيــد. فــ ,ذلـك مؤشــر علــى وجــود عالقــة طرديــة
والتـأثير علـى  األهميـةكمـا انـه يسـاعد فـي ترتيـب المتغيـرات حسـب  ,تكـون العالقـة عكسـية 1حين إذا كانت الييمة اقـل مـن 

 المتغير التابع.

ل مـن العوامـل المسـتقلة التاليـة كـان لـه لكB) قيمة معامل االنحدار اللوجستي ) أن( 12حيث يتبين من خالل الجدول رقم )
وتصــنيف شــركة  ,وهــي: ربحيــة شــركة العميــل (value < 0.05-Pعلــى رأي مــدقق الحســابات ) تــأثير ذو داللــة إحصــائية

تــأثير ذو داللــة إحصــائية لكــل مــن لــم يكــن هنــاك  فــي حــين ,تــأخر صــدور تقريــر المــدققو  ,ومعــدل دوران المــدقق ,التــدقيق
الخــارجي للشــركات المدرجــة فــي مديونيــة شــركة العميــل وهيكــل الملكيــة وأتعــاب مــدقق الحســابات علــى رأي مــدقق الحســابات 

 . (P-value > 0.05سوق بورصة عمان )

 (.2وسيتم التعليق بشكل مفصل على نتائج التحليل االنحدار اللوجستي الحقا بعد االنتهاء من اختبار النموذج رقم )

 الضابطة( ( )بوجود المتغيرات2االنحدار اللوجستي رقم ) أنموذجنتائج اختبار 

 وفيما يلي تفسير النتائج: (2االنحدار اللوجستي رقم ) أنموذج( يعكس نتائج اختبار 13رقم ) الجدول

 Goodness of Fitالتحقق من مدى مالئمة وجودة النموذج : أوال

( أن مالئمــة وقــدرة النمــوذج علــى تفســير المتغيــر التــابع قــد تحســنت بعــد إضــافة 13تشــير النتــائج المبينــة فــي الجــدول رقــم )
دت قيمـة مربـع كـاي حيـث زا ,(1مقارنـة بنمـوذج االنحـدار اللوجسـتي رقـم ) ,الضابطة لنموذج االنحدار اللوجسـتيالمتغيرات 
(. كمــا زادت القـدرة التفسـيرية للعوامــل المسـتقلة لتصــبح value =0.000 < 0.05Pوبمسـتوى معنويــة)(329.79لتصـبح )
 أنمؤشــر علــى وهــذا ( -109.692لتصــبح )  log likelihoodكمــا انخفضــت قيمــة  ,pseudo R² (0.5961)قيمــة 
 Model Goodness of ثباتا وقدرة علـى التفسـير والتنبـؤ بـالمتغير التـابع أكثر,(2االنحدار اللوجستي رقم ) أنموذججودة 

Fit وبنــاء عليــه ســيتم اختبــار فرضــيات  ,للعديــد مــن المتغيــرات المســتقلة فــي النمــوذج تحســنت اإلحصــائيةالداللــة  أن. كمــا
 (.2الدراسة باستخدام نتائج النموذج رقم )

 
 ( )بوجود المتغيرات الضابطة(2نتائج اختبار أنموذج االنحدار اللوجستي رقم ) (13الجدول رقم )

   Number of obs. 392 

   LR chi² (9) 329.79 

   Prob.  chi² 0.0000 

Log likelihood -109.692  pseudo R² 0.5961 
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 Coef. (B) Z Sig odds ratio (B) 

Profitability -18.56251 5.07- 0.000 8.68e-09 

Debt 2.24067 2.49 0.013 9.399622 

Ownership -0.7483415 1.06- 0.289 0.4731575 

Fees 1.722826 4.02 0.000 5.60033 

Class -1.655816 3.94- 0.000 0.1909362 

Turnover 2.19303 5.83 0.000 .1157826 

Delay 0.0519984 6.14 0.000 1.053374 

Sector 1.0600031 2.56 0.01 2.886461 

Size -1.036359 4.44- 0.000 3547434.0 

 

 ثانيا:  فحص اثر كل متغير مستقل على المتغير التابع واختبار فرضيات الدراسة  

علـى  إحصـائيةإلى أن جميع العوامل المسـتقلة كـان لهـا تـأثير ذو داللـة ( 13وتشير النتائج المبينة في الجدول رقم )
( P-value > 0.05)مـا عـدا المتغيـر المسـتقل هيكـل الملكيـة لشـركة العميـل  ,(value < 0.05-Pمـدقق الحسـابات )رأي 

 المبينة فـي الجـدول  ratio(B) oddsحيث لم يكن له تأثير معنوي على رأي المدقق الخارجي. كما تشير قيم نسبة الترجيح
 ,= 8.68e-09 Odds (B) ratioن ربحيـة شـركة العميـل تعتبـر أهـم عامـل يسـاعد علـى التنبـؤ بـرأي المـدقق )إ ,(13)رقـم 

تــأخر صــدور  وأخيــراثــم التصــنيف  ,المــدقق أتعــابثــم  ,ثــم دوران المــدقق ,علــى الترتيــب المديونيــة األهميــةيليهــا مــن حيــث 
 التقرير.  وسيتم فيما يلي اختبار فرضيات الدراسة ومناقشة النتائج. 

 اختبار الفرضيات: 

:  ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لنسبة ربحية شركة العميل علـى رأي مـدقق الحسـابات Ho1الفرضية العدمية األولى 
 الخارجي للشركات المدرجة في بورصة عمان.

لربحيـة شـركة العميـل علـى رأي مـدقق  إحصـائيةإلى وجود أثر عكسـي ذو داللـة ( 13المبينة في الجدول رقم )تشير النتائج 
مؤشـر (  (Odds (B)= 8.68e-09كمـا أن قيمـة نسـبة التـرجيح  , ,B=-18.5625، sig <0.05))الحسـابات الخـارجي 

على أنه كلما زادت ربحية شركة العميل فإن احتمالية أن يكون تقرير المدقق غير متحفظ تزيد بنسبة كبيره. بمعنى آخر أنه 
إمكانيــة )احتماليــة( أن يكــون رأي مــدقق الحســابات مــتحفظ تكــون ضــئيلة جــدا مقارنــة فــإن كلمــا زادت ربحيــة شــركة العميــل 
كلمـا زاد  ,ة تحـت التـدقيقلتـالي يمكـن القـول أنـه كلمـا انخفضـت ربحيـة الشـركة الواقعـوبا ,بالشركات ذات الربحية المنخفضـة

ــأثير ذو داللــة إحصــائية القبــول بوجــود  لصــالح لــذا تــم رفــض الفرضــية العدميــة أعــاله أن يكــون التقريــر مــتحفظ. احتمــال  ت
 عمان.لربحية شركة العميل على رأي مدقق الحسابات الخارجي للشركات المدرجة في بورصة 

 

شــركة العميــل علــى رأي مــدقق الحســابات لمديونيــة : ال يوجــد تــأثير ذو داللــة إحصــائية  Ho2الفرضــية العدميــة الثانيــة
 الخارجي للشركات المدرجة في بورصة عمان. 
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الحسـابات وجود أثر ذو داللة إحصـائية لمديونيـة شـركة العميـل علـى رأي مـدقق تبين   (13النتائج المبينة في الجدول رقم )
مؤشـر علـى أنـه كلمـا  ،((Odds (B)= 9.399622كمـا أن قيمـة نسـبة التـرجيح  , B=2.2476، sig <0.05)) الخـارجي

مــرات مــن احتماليــة الحصــول علــى تقريــر  9تزيــد  ,زادت مديونيــة شــركة العميــل فــإن احتماليــة أن يكــون رأي المــدقق مــتحفظ
غيــر مــتحفظ. بمعنــى أنــه كلمــا زادت مديونيــة شــركة العميــل فــإن إمكانيــة )احتماليــة( أن يكــون رأي مــدقق الحســابات مــتحفظ 

العميـل ذو داللـة إحصـائية لمديونيـة شـركة  إيجـابي تـأثيررفـض الفرضـية العدميـة أعـاله والقبـول بوجـود  تكون مرتفعة. لذا تم
 على رأي مدقق الحسابات الخارجي للشركات المدرجة في بورصة عمان.

علـى رأي مـدقق الحسـابات كة العميـل : ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لهيكـل ملكيـة شـر Ho3 الفرضية العدمية الثالثة
 الخارجي للشركات المدرجة في بورصة عمان.

 رأيشـركة العميــل علــى  لهيكـل ملكيــة إحصــائيةى عــدم وجـود أثــر ذو داللـة إلـ ,(13تشـير النتــائج المبينـة فــي الجـدول رقــم )
ولكـن  ،((Odds (B) =0.4731575 كمـا أن قيمـة نسـبة التـرجيح ، B=-0.7483415، sig > 0.05)) مـدقق الحسـابات

 مجلـس اإلدارةنسـبة ملكيـة على الرغم من عدم وجود داللة إحصائية إال أن اتجاه األثـر كـان عكسـي بمعنـى أنـه كلمـا زادت 
. وغيـر معنــوي  ولكــن هـذا االحتمـال كــان ضـعيف ,فـإن احتماليـة أن يكـون رأي مــدقق الحسـابات الخـارجي غيــر مـتحفظ تزيـد

تـأثير ذو داللـة إحصـائية لهيكـل ملكيـة شـركة العميـل الفرضية العدمية أعـاله والتـي تـنص علـى عـدم وجـود  وبالتالي تم قبول
 للشركات المدرجة في بورصة عمان.على رأي مدقق الحسابات الخارجي 

: ال يوجـد تـأثير ذو داللـة إحصـائية لتصـنيف شـركة التـدقيق علـى رأي مـدقق الحسـابات Ho4الفرضية العدميـة الرابعـة: 
 الخارجي للشركات المدرجة في بورصة عمان.

قيــاس نائيــة. حيــث تــم معرفــة كيــف تــم قيــاس المتغيــرات الث تفســير نتــائج تحليــل االنحــدار اللوجســتي بشــكل صــحيح يتطلــب
 و ى ت شــركة التــدقيق مــن الشــركات الكبــر إذا كانــ (1متغيــر وهمــي ثنــائي أعطــى )كتصــنيف شــركة التــدقيق المتغيــر المســتقل 

وجود  إلى( 13تشير النتائج المبينة في الجدول رقم ). و ( (Big 4إذا لم تكن شركة التدقيق من ضمن الشركات الكبرى  (0)
 > B=-1.655816، sig) ) لتصنيف شركة التـدقيق علـى رأي مـدقق الحسـابات الخـارجي  إحصائيةاثر عكسي ذو داللة 

مـن ضـمن  وهذا مؤشر علـى أنـه إذا كانـت شـركة  التـدقيق (.(odds (B) =0.1909362 كما أن قيمة نسبة الترجيح0.05
وبالتــالي تكــون أكثــر  ,(620930.19)فــإن احتماليــه أن يكــون رأي المــدقق مــتحفظ تكــون ضــعيفة  ,شــركات التــدقيق الكبــرى 

تكـون  Big 4كانت شركة التدقيق ليست من ضمن شركات التـدقيق الكبـرى  إذابمعنى آخر . ميال إلعطاء رأي غير متحفظ
أن وتفســير هــذة النتيجــة قــد يعــزى الــى  .((Big.4احتماليــة أن يكــون تقريرهــا مــتحفظ أعلــى مقارنــة بشــركات التــدقيق الكبــرى 

( تمارس إدارة أرباح بشكل أقل من تلك الشركات المدققة مـن قبـل Big 4من قبل شركات التدقيق الكبرى )الشركات المدققة 
 تــم ,وبنــاء علــى ذلــك .(Tendeloo &Vanstraelen:2005)شــركات التــدقيق التــي ليســت مــن ضــمن الشــركات الكبــرى  

شــركة التــدقيق علــى رأي مــدقق الحســابات  داللــة إحصــائية لتصــنيفوالقبــول بوجــود أثــر ذو  ,رفــض الفرضــية العدميــة أعــاله
 . الخارجي للشركات المدرجة في بورصة عمان

: ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ألتعاب التـدقيق علـى رأي مـدقق الحسـابات الخـارجي Ho5الفرضية العدمية الخامسة 
 للشركات المدرجة في بورصة عمان.

وجــود أثــر ذو داللــة إحصــائية ألتعــاب التــدقيق علــى رأي مــدقق الحســابات إلــى تشــير  (13النتــائج المبينــة فــي الجــدول رقــم )
((B=1.722826، sig < 0.05 ,  كمـا أن قيمـة نسـبة التـرجيح(Odds B=5.60033)  وهـذا مؤشـر علـى أنـه كلمـا زادت
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تقريـر غيـر أكبـر مـن احتماليـة الحصـول علـى  مـره 5.6تكـون  ,فإن احتمالية أن يكـون رأي  المـدقق مـتحفظ ,أتعاب التدقيق
فـإن إمكانيــة )احتماليـة( أن يكــون رأي مـدقق الحســابات مـتحفظ تكــون عاليــة  ,مـتحفظ. بمعنــى أنـه كلمــا زادت أتعـاب التــدقيق

 مـدقق رأي على التدقيق ألتعاب إحصائية داللة ذو تأثير يوجدرفض الفرضية العدمية والقبول بأنه  تم . وبناء على ذلكجدا
 عمان. بورصة في المدرجة للشركات الخارجي الحسابات

ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لدوران المدقق على رأي مدقق الحسابات الخـارجي : Ho6الفرضية العدمية السادسة:  
 للشركات المدرجة في بورصة عمان.

إذا لـم  (0)آخـر خمـس سـنوات وتـم تغييـر المـدقق فـي  إذا( 1أعطـي )لييـاس دوران المـدقق ثنـائي  تم اسـتخدام متغيـر وهمـي
إلــى وجــود أثــر ذو داللــة إحصــائية  ,(13تشــير النتــائج المبينــة فــي الجــدول رقــم ). و األخيــرةفــي الســنوات الخمــس  هيــتم تغييــر 

قيمــة نســبة التــرجيح  أنكمــا  ,B=2.19303،sig < 0.05)لــدوران شــركة التــدقيق علــى رأي مــدقق الحســابات الخــارجي )
Odds (B) =6.115782))، مكانيـة أن يكـون رأي إ ن احتماليـة وهـذا مؤشـر علـى أنـه كلمـا زاد دوران مـدقق الحسـابات فـإ

مرات مقارنة بعدم تغيير المدقق الخارجي. بمعنى أنه كلما كـان هنـاك دوران فـي شـركة  6المدقق متحفظ تكون أكبر بمقدار 
أن ثبـات شـركة التـدقيق فـي بمعنى فإن إمكانية )احتمالية( أن يكون رأي مدقق الحسابات متحفظ تكون عالية جدا.  ,التدقيق

 تــم وبنــاء علــى ذلــك. تــدقيق شــركة العميــل يزيــد مــن احتماليــة الخــروج بــرأي غيــر مــتحفظ فــي البيانــات الماليــة لشــركة العميــل
داللـــة إحصـــائية لـــدوران مـــدقق الحســـابات الخـــارجي علـــى رأي مـــدقق  يوجـــد تـــأثير ذورفـــض الفرضـــية العدميـــة والقبـــول بأنـــه 

 الحسابات الخارجي للشركات المدرجة في بورصة.

ــة الســابعة ــى رأي مــدقق الحســابات Ho7 الفرضــية العدمي ــر مــدقق الحســابات عل ــأخر تقري ــة لت ــأثير ذو دالل : ال يوجــد ت
 الخارجي للشركات المدرجة في بورصة عمان.

خر تقريـر مـدقق الحسـابات الخـارجي علـى لتـأ إحصـائيةوجـود اثـر ذو داللـة  إلـى تشير (13ي الجدول رقم )النتائج المبينة ف
 Odds (B)قيمــة نســبة التــرجيح  أنكمــا  ,0.0519984, sig < 0.05= (B))مــدقق الحســابات الخــارجي) رأي

المــدقق  يكــون رأيفــان احتماليــة ان  تقرير مــدقق الحســابات الخــارجيصــدور ر تــأخمؤشــر علــى انــه كلمــا  ,((1.053374=
رفـض الفرضـية العدميـة والقبـول  تـم وينـاء علـى النتيجـةاكبر من احتماليـة الحصـول علـى تقريـر غيـر مـتحفظ.  كون تمتحفظ 

بوجــد تـــأثير ذو داللـــة لتـــأخر تقريـــر مـــدقق الحســـابات علـــى رأي مـــدقق الحســـابات الخـــارجي للشـــركات المدرجـــة فـــي بورصـــة 
 عمان.

 :والتوصياتاالستنتاجات 

 أواًل: تأثير العوامل المتعلقة بشركة العميل

عتبران أكثر العوامل تأثيرَا على رأي مدقق الحسابات الخارجي يلدراسة الحالية أن ربحية ومديونية شركة العميل ابينت نتائج 
ثــم تصــنيف  ةيليهمــا مــن حيــث األهميــة دوران المــدقق ثــم أتعابــ ,فــي البيانــات الماليــة للشــركات المدرجــة فــي بورصــة عمــان 

المتمثــل بــــ )نســبة ملكيــة مجلــس فــي حـين لــم يكــن لهيكــل الملكيــة  .وأخيــرا تــأخر صــدور التقريــر علــى التــوالي شـركة التــدقيق
إال أن اتجــاه للشــركات المدرجــة فــي بورصــة عمــان.  أثــر ذو داللــة إحصــائية علــى رأي مــدقق الحســابات الخــارجي اإلدارة(

ــأثير كــان عكســي ممــا يشــير إلــى أن زيــادة نســبة هــذه الملكيــة تــؤدي إلــى احتماليــة أن يكــون رأي مــدقق الحســابات غيــر  الت
وقد يعزى سبب هذه النتيجة إلى احتمالية أن يكون تأثير زيادة نسبة هذه الملكيـة  ,ولكن هذا االحتمال كان ضعيفاً   ,متحفظ

ر مباشر من خالل وجود عوامل وسيطة مثـل إدارة األربـاح. حيـث أشـارت الدراسـات السـابقة على تقرير مدقق الحسابات غي
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وبالتالي زيادة احتمالية إصدار تقرير غير  ,إلى أن للملكية اإلدارية دور في الرقابة والحد من سلوك اإلدارة في إدارة األرباح
نفــوذ مــرتفعين سـوف يــؤدي إلــى ممارســة دور رقــابي فوجــود مجلـس إدارة يتمتــع بملكيــة و  ,(2010 ,مـتحفظ )الفضــل وراضــي

وبالتــالي الحــد مــن التالعــب فــي البيانــات الماليــة وزيــادة احتماليــة أن يكــون تقريــر مــدقق الحســابات غيــر  ,أكبــر علــى المــدير
 .(2012 ,متحفظ )يوسف

 ثانيا: تأثير العوامل المتعلقة بشركة التدقيق 

من حيث األهمية والتأثير على رأي  في المرتبة الثانية جاءتالمتعلقة بشركة التدقيق الدراسة الحالية أن العوامل نتائج  بينت
بعــد العوامــل المتعلقــة بشــركة العميــل  ,مــدقق الحســابات الخــارجي فــي البيانــات الماليــة للشــركات المدرجــة فــي بورصــة عمــان
ق ثــم أتعــاب التــدقيق ثــم تصــنيف شــركة )ربحيــة ومديونيــة شــركة العميــل(. حيــث كــان ترتيبهــا حســب األهميــة: دوران المــدق

  التدقيق وأخيرًا تأخر صدور التقرير على التوالي.

داللة إحصائية لدوران المدقق على رأي مدقق الحسابات الخارجي فـي  وذايجابي نتائج هذه الدراسة وجود تأثير بينت  حيث
 ,تـأثير إيجـابي علـى إصـدار تقريـر مـتحفظان دوران المـدقق لـه حيـث . البيانات المالية للشركات المدرجة في بورصـة عمـان

تتفق هذه و طول الفترة التعاقدية بين شركة التدقيق والشركة محل التدقيق تسهم  في إصدار تقرير غير متحفظ. ان في حين 
يـل قـد يـؤدي ألثـار سـلبية تم اإلشارة إليه سابقا إلى أن طول فترة التعاقـد مـا بـين مـدقق الحسـابات وشـركة العمالنتيجة مع ما 

بعدم السـماح لشـركة  Sarbanes Oxley: 2002قانون مع توصية ايضا وتتفق تؤثر على رأي مدقق الحسابات الخارجي. 
اال ان هـــذة النتيجـــة  ســـنوات لضـــمان موضـــوعية واســـتقاللية المـــدقق. 5التـــدقيق باالســـتمرار مـــع شـــركة العميـــل ألكثـــر مـــن 

لى أنه  ليس بالضرورة ان يكون لطول فترة التعاقد بـين الطـرفين أثـر سـلبي علـى جـودة تتعلرض مع دراسات اخرى اشارت ا
التدقيق. على العكس تماما فقد يكون لقصر الفترة أثـر عكسـي علـى رأي مـدقق الحسـابات الخـارجي  لقلـة خبرتـه فـي أعمـال 

قق قـد ال يـتمكن مـن معرفـة طبيعـة عمـل ألن أكبر حاالت فشل التدقيق تكون خالل السنوات األولى حيـُث أن المـد ,العميل 
ن االحتفـاظ شركة العميل. وبالتالي قد تحتوي البيانات الماليـة علـى  تحريفـات وال يسـتطيع المـدقق مـن اكتشـافها. وبالتـالي فـأ

واقعـة بالعميل لفترة طويلة تزيد من احتمالية إصدار تقـارير متحفظـة. أي كلمـا زادت مـدة االرتبـاط مـا بـين المـدقق والشـركة ال
وبالتــالي زادت قدرتــه علــى اكتشــاف التالعــب فــي البيانــات  ,تحــت التــدقيق كلمــا اكتســب المــدقق خبــرة ومعرفــة بهــذه الشــركة

 .  (Vastraelen:2000،:2001 Ebrahim) المالية

الدراسة وجود تأثير ذي داللة إحصائية ألتعاب التدقيق على رأي مدقق الحسابات الخارجي للشركات المدرجة في  بينتكما 
وهـذه  حيث إن زيادة أتعاب شركة التدقيق يؤدي إلى زيادة احتمالية أن يكون رأي مـدقق الحسـابات مـتحفظ. ,بورصة عمان 

األتعاب التي يتقاضاها المدقق من المؤشرات على جودة عملية التدقيق في  ما تم االشارة اليه سابقا بأنالنتيجة تنسجم مع  
 ,بمعنـى إن قبـول المـدقق بأتعـاب أقـل مـن اآلخـرين ال يعتبـر فـي حـد ذاتـه غيـر أخالقـي  ,ظل التنافس الشـديد بـين المـدققين

هنيــة وذلـك ألن المـدقق يتــأثر لكـن األمـر حـول مــدى تـأثير انخفـاض األتعــاب علـى كفـاءة أداء المـدقق وعلــى بـذل العنايـة الم
 . بالتكلفة والمنفعة عند تحديد كمية األدلة المطلوبة

الدراسـة وجـود تـأثير سـلبي ذي داللـة إحصـائية لتصـنيف  بينـت ,وفيما يتعلق بتأثير تصنيف شركة التدقيق على رأي المدقق
 أن شـركات التـدقيق الكبـرى بمعنـى . نشركة التدقيق على رأي مدقق الحسابات الخارجي للشركات المدرجة فـي بورصـة عمـا

مقارنة بشركات التدقيق االخرى. وتفسـير هـذة النتيجـة قـد يعـزى الـى أن الشـركات تكون أكثر ميال إلعطاء رأي غير متحفظ 
( تمارس إدارة أرباح بشكل أقل من تلـك الشـركات المدققـة مـن قبـل شـركات Big.4المدققة من قبل شركات التدقيق الكبرى )

اشـارت لوجـود (. اال ان هذة النتيجة ال تتفـق مـع الدراسـات التـي Tendeloo and Vanstraelen:2005االخرى )التدقيق 
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التـي تكـون  التدقيق بين شركات التـدقيق الكبـرى وشـركات التـدقيق الصـغرى لصـالح الشـركات الكبـرى جودة تباين في مستوى 
وبالتــالي تكــون اكثــر قــدرة علــى اكتشــاف التحريفــات فــي القــوائم الماليــة  ,حريصــة علــى ســمعتها أكثــر مــن االحتفــاظ بالعميــل

جــود تــأثير ذي داللــة و الدراســة  كمــا بينــت. (2002 ,حميــدات ,Habib:2013واإلفصــاح عــن هــذه التحريفــات فــي تقريرهــا )
لتــأثير واحتماليــة ولكــن قــوة ا  إحصـائية لتــأخر إصــدار تقريــر مــدقق الحســابات علــى رأي مــدقق الحســابات الخــارجي المــتحفظ

وذلـك  ,إلى  إصدار تقريـر مـتحفظفانه يكون اكثر ميال تأخر المدقق في إصدار تقريره بمعنى انه كلما  حدوثه كان ضعيفا.
ومعــــدي البيانــــات الماليــــة حــــول بعــــض  اشــــات بــــين المـــدققإلـــى كثــــرة المــــداوالت والنقالن تـــأخر صــــدور التقريــــر قــــد يعــــزى 

 . إصدار التقرير المتحفظ علىمل التي تؤثر المالحظات التي تعتبر من العوا

 : التوصيات

اإلجراءات التحليلية( علـى العوامـل ) 520 معيار التدقيق الدولي رقمعند تطبيق  أن تقوم شركات التدقيق بالتركيز :والا
 تكـوينعتبـران مـن أهـم العوامـل التـي تسـاعد المـدقق علـى يحيـث . األخص الربحية والمديونيةبالمرتبطة بشركة العميل و 

 ,ومعرفة الرأي الفني المتوقع في البيانات المالية. مما يساعد في تحديـد نطـاق التـدقيق صورة أولية عن البيانات المالية
وتكــوين الــرأي الصــحيح عــن البيانــات الماليــة فــي المراحــل النهائيــة بعــد  ,وتخطــيط عمليــة التــدقيق فــي المراحــل األوليــة
المنخفضـة والمديونيـة المرتفعـة تعتبـران مـن أهـم الضـغوطات التـي تواجـه إدارة اكتمال عملية التدقيق. حيـث إن الربحيـة 

مــن شــركات التــدقيق الييــام  وهــذا يتطلــب ,شــركة العميــل للييــام بممارســات إلدارة األربــاح والتــأثير علــى البيانــات الماليــة
 بإجراءات إضافية الكتشاف أية تجاوزات في البيانات المالية والخروج برأي فني صحيح.

 ,مــن خــالل اتخــاذ اإلجــراءات المبينــة تاليــا ,أن يقــوم المشــرع األردنــي بتنظــيم مهنــة تــدقيق الحســابات فــي األردن ثانيــا:
 ,وبالتــالي جـودة المخــرج النهــائي لعمليــة التــدقيق ,لحســابات الخــارجيوالكفيلـة بضــمان الموضــوعية واالســتقاللية لمـدقق ا

 وهو الرأي الفني المحايد في البيانات المالية للشركات المدرجة في بورصة عمان: 

ــ - أ التعاقــد بــين شــركة التــدقيق و  االختيــارلتنظــيم عمليــة مــن قبــل الجهــات التنظيميــة والتشــريعية جديــدة  اتوضــع آلي
ل البيانـــات وبالتـــالي موضـــوعيته واســـتقالليته فـــي إعطـــاء رأي فنـــي محايـــد حـــو  ,دوران المـــدقق وشـــركة العميـــل  لضـــمان
جهــة وإنمــا مــن خــالل  ,بحيــث ال يــتم التعاقــد بــين شــركة العميــل وشــركة التــدقيق بطريقــة مباشــرة ,الماليــة لشــركة العميــل
كمـا هـو  ,دقيق وفقـا آلليـة واضـحة وشـفافةتقـوم باختيـار شـركة التـ ,جمعيـة المحاسـبين القـانونينمثل  ,تنظيمية او مهنية

تخفــيض حــدة  تشــملدوران المــدقق لــه إيجابيــات أخــرى  التحقــق مــنفــي شــركات التــأمين علــى المركبــات. كمــا ان  متبــع
أدنى لمدة التعاقـد حد كذلك في هذا المجال أيضا وضع حد أعلى و  انكما يوصي الباحث المنافسة بين شركات التدقيق.

وبالتالي علـى  ,وذلك ألن لطول فترة التعاقد تأثير على استقاللية مدقق الحسابات الخارجي ,والعميلبين شركة التدقيق 
ــة  تــأثيرلقصــر المــدة تــأثير كمــا أن  ,رأيــه الفنــي فــي البيانــات الماليــة عكســي علــى رأي مــدقق الحســابات الخــارجي  لقل

 .  القوائم الماليةوبالتالي قدرته على اكتشاف التحريفات في  خبرته في أعمال العميل

ضرورة وضع آليـات رقابيـة لضـمان التـزام مـدقق الحسـابات الخـارجي بالحـد األدنـى ألتعـاب التـدقيقل ألن التنـازل   - ب
وبالتـالي  ,عن الحد األدنى لألتعاب المنصوص عليها في التشريعات يـؤثر علـى مفهـوم التكلفـة والمنفعـة لعمليـة التـدقيق

وخفـــض كميـــة أدلـــة  ,ف عمليـــة التـــدقيق مثـــل اختصـــار إجـــراءات عمليـــة التـــدقيقعلـــى إجـــراءات التـــدقيق لخفـــض تكـــالي
 وبالتالي التأثير على جودة عملية التدقيق. ,التدقيق
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وضع آليات ضـابطة لضـمان التـزام شـركات التـدقيق بإصـدار تقريـر المـدقق الخـارجي ضـمن الفتـرة المحـددة فـي   - ت
 علـى الشـركات األردنيـة إصـدار تقاريرهـا بمـا فيهـا تقريـر ,(1997القانون. حيث أوجب قانون الشركات األردنـي لسـنة )

حـدًا  مدقق الحسابات الخارجي بمدة ال تتجاوز الثالثـة أشـهر مـن نهايـة السـنة الماليـة. إال أن المشـرع األردنـي لـم يضـع
ضـا بوضـع حـد وبالتـالي يوصـي الباحـث فـي هـذا المجـال أن يقـوم المشـرع أي ,أدنى من الوقت إلصدار البيانـات الماليـة

الجوانـب أدنى إلصدار التقارير حتى ال يصدر مدقق الحسابات الخارجي تقريره دون أخذ الوقت الكافي لدراسة مختلف 
حيث بينت نتائج الدراسة أن قيام بعض شـركات التـدقيق بإصـدار تقريـر مـدقق  .المادية التي تؤثر على البيانات المالية

يومـًا مـن انتهــاء  361فـي حـين أن الـبعض اآلخــر أصـدر التقريـر بعــد  ,الحسـابات بعـد يـومين مــن انتهـاء السـنة الماليــة
 السنة المالية.

متعـــــددة المتغيـــــرات  أكثـــــر شـــــمولية مســـــتقبليةدراســـــات البـــــاحثين واألكـــــاديميين بضـــــرورة إجـــــراء  الدراســـــةوصـــــي ت :ثالثـــــا
Multivariate Studies   رأي مـــدقق  علـــىتأخـــذ بعـــين االعتبـــار أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن المتغيـــرات التـــي قـــد تـــؤثر

نتـائج الدراسـات  وذلـك  لفهـم طبيعـة العالقـات بـين المتغيـرات يشـكل افضـل وخصوصـا عنـدما تكـون  الحسابات الخـارجي
  Bivariate Modelsالدراسـات السـابقة اسـتخدمت نمـاذج بسـيطة ثنائيـة المتغيـراتيث إن غالبيـة ح .السابقة متعارضة

لدراسة أثر متغير أو متغيرين على رأي المـدقق وقـد تخـرج الدراسـة بوجـود أثـر لمتغيـر معـين علـى رأي مـدقق الحسـابات 
مسـتقبلية ال البحـوثوصـي كمـا ت اسـتخدام نمـاذج شـموليه متعـددة المتغيـرات.تـم في حين قـد يتالشـى هـذا األثـر فـي حـال 

لنتــائج المتعارضــة وذلــك لتوضــيح ا المــدققمثــل: إدارة األربــاح واســتقاللية  وذج الدراســةبإضــافة متغيــرات وســيطة فــي نمــ
ــللبحــوث الســابقة وتفســير طبيعــة العالقــات  ــأثير ب ــأثير مباشــر ين المتغيــرات المســتقلة والتابعــةوالت أم غيــر  ســواء كــان الت

 ات الوسيطة. مباشر من خالل المتغير 
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الحسـابات  ( " العوامـل المـؤثرة علـى جـودة تـدقيق الحسـابات: دراسـة ميدانيـة مـن وجهـة نظـر مـدققي2006النوايسـة, محمـد )
 .3, العدد 2المجلد ، المجلة األردنية في إدارة األعمال"، الخارجيين في األردن 
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 ,دار وائـل للنشـر ,الطبعـة السادسـة  ،تدقيق الحسابات في ضـوء المعـايير الدوليـة: نظريـة وتطبيـق( 2017علي ) ,الذنيبات
 .األردن ,عمان

المدرجة في بورصة عمان على آراء مدققي الحسابات الخارجيين فـي  أثر األداء المالي للشركات"( 2011نواف ) ,الذنيبات
 ., االردنعمان ,جامعة الشرق األوسط ,ة إدارة األعمالكلي , رسالة ماجستير غير منشورة ، "األردن )دراسة تحليلية(

المحاسـبة  قسـم ,المراجعة الخارجية )موضوعات متخصصـة (2000محمود ) ,سمير ودرويش ,عبد الفتاح وكامل ,الصحن
 مصر. ,جامعة اإلسكندرية ,كلية التجارة  ,والمراجعة

( " العالقــة بــين الحاكميــة المؤسســية وقيمــة الشــركة فــي ضــوء نظريــة 2010نــوال حربــي ) ,محمــد وراضــي  مؤيــد ,الفضــل
 .4د العد ,12المجلد  ،مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية ,الوكالة: دراسة حالة في األردن "

"اســتخدام االنحــدار اللوجســتي لدراســة العوامــل المــؤثرة علــى أداء األســهم )دراســة  ,(2014ســهيلة حمــود عبــد  ) ,الفرهــود
 .16العدد  ,مجلة جامعة األزهر للعلوم الطبيعية ,تطبييية على سوق الكويت لألوراق المالية("

مجلة جامعة دمشـق للعلـوم  ,( "أثر محددات هيكل الملكية في تحفظ التقارير المالية )دراسة تطبييية("2012علي ) ,يوسف
 .1العدد  ,28المجلد  ،االقتصادية والقانونية
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