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  الدراسةملخص: 
 

  اااان عة شاااري  محددا، اإل اسااات وب وبيااتجساااد ال دل الر يل للدراساااة  ي      

وتاحااااديااااد  مرهااااا على مساااااااتو  التحي  المحاااااسااااااابي  Audit Partnerالاماراجاعااااة 

Accounting Conservatism  ي التقاارير الماالياة باالااااااااركاا، المقيدة بالبور اااااااة 

المساااااااا الميداةي لعينة مةوةة مة  تماد الباادال علىإعالم ااااااارياة، ولتحقيه هايا ال ادل 

( ميردة الساات وب محددا، اإل  ااان عة شااري  المراجعة بالتقارير المالية، كما 251)

 حص وتحلي   مة خول Content Analysis سااالوح تحلي  المحتو   تم االعتماد على

( شركة مة الاركا، المسجلة بالبور ة الم رية 211التقارير المالية لعينة مةوةة مة )

قياس  مر ل( مااااهدة، 011) بواقعن وذل  1122ن ودتى عان 1122خول اليترة مة عان 

مالية، ر ال  اان عة شااري  المراجعة على مسااتو  التحي  المحاساابي بالتقاريمحددا، اإل

 (.    SPSSد ا ية المناسبة مة خول برةامج )تم است دان مجموعة مة األساليب اإلو

المحتو   دعمإلى مجموعة مة النتا ج العلمية والتيبيقية  هم ا:  وخلصتتتتد الدراستتتتة     

( المستثمرية  ي تقييم جودة APDMالمعلوماتي لنموذج اإل  ان عة شري  المراجعة )

 ما، كوشااااايا ية التقارير المالية مة خول تتبع ساااااج  شااااااركا  المراجعة عملية المراجعة

كااي  ةتا ج المسا الميداةي عة وجود  رو  ذا، داللة معنوية بية ررا  عينا، الدراسة 

سااام، السااامعة، الت  اااص ال اااناعي، بااااما محددا، اإل  اااان عة شاااري  االرتبا  )اإل

التقرير( ودورها  ي تحسااية مساااتو   اإلسااتقولية، المسااا ولية والمسااا لة، الماااااركة  ي

اإل  ان المحاسبي بالتقارير المالية. وقد كاي  ةتا ج الدراسة التيبيقية بالاركا، المقيدة 

بالبور ااة الم اارية عة وجود تممير ذو داللة معنوية بية محددا، اإل  ااان عة شااري  

ح  لاااااركا، موبية مسااااتو  التحي  المحاساااابي بالتقارير المالية لباااااة  عان المراجعة 

  .الدراسة
 

 :ااان المحاساابي، شااري  المراجعة، التحي  المحاساابي المااارو  ، اإل الكلمات الدالة  

التحي  المحاساااااابي مير المااااااارو  ، التقارير المالية، الاااااااركا، المقيدة بالبور ااااااة 

 الم رية.
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The effect of the determinants of the audit partner's disclosure 

on the accounting conservatism level in the financial reports 

with an applied evidence in the Egyptian Stock Exchange. 
 Abstract: 

     The main objective of the study was extracting and clarifying the 

determinants of the audit partner's disclosure and determining its impact 

on the level of accounting conservatism in the financial reports of the 

companies listed in the Egyptian Stock Exchange. To achieve this goal the 

researcher relied on a field survey of a sample consisting of (150) items to 

extract the determinants of the audit partner’s disclosure in the financial 

reports. The content analysis method also has been used by examining and 

analyzing the financial reports of a sample of (100) companies registered 

in the Egyptian Stock Exchange during the period from 2017 to 2019, by 

(300) views, to measure the impact of the determinants of the audit 

partner’s disclosure on the level of accounting conservatism in the 

financial reports. A set of appropriate statistical methods have been used 

through (SPSS) program.  

     The study concluded a set of scientific and applied results, the most 

important of which are: The informational content of the Audit Partner’s 

Disclosure Model (APDM) helps investors in evaluating the quality of the 

audit process and the transparency of financial reports by tracking the audit 

partner’s history. The results of the field survey also revealed that there are 

significant differences between opinions of the study samples regarding 

the determinants of the audit partner’s disclosure (name, reputation, 

industry specialization, independence, responsibility and accountability, 

participation in the report) and their role in improving the level of 

accounting disclosure in financial reports. The results of the applied study 

of companies listed on the Egyptian Stock Exchange revealed that there is 

significant impact between the determinants of disclosure of the audit 

partner in general and the level of accounting conservatism in the financial 

reports of the companies under study.  

 Keywords: Accounting Disclosure, Audit Partner, Conditional 

Accounting Conservatism, Unconditional Accounting Conservatism, 

Financial Reports, Companies listed in the Egyptian Stock Exchange. 
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 القسم األول: اإلطار العام للدراسة

  مقدمة:أوالً: 

تعد  سااوا  المال  دد األعمدة الر يسااية لوقت اااديا، مة ديل تو ير التموي  الو ن      

لتوسااعا، الاااركا، و ةااايت ا الم تلية، وتعتبر البور ااا، قلب  سااوا  ر س المال مة 

 تسما للمستثمرية بنق  الملةية ب ورة شيا ة ومرةة مع ديل تو ير من ا، التداول التي

تو ير معدال، اإل  ان والحوكمة التي تدعم اةتقال الاركا، المقيدة إلى العم  المؤسسي 

الو ن الستدامة الناا  ومة مم تحقيه ةمو اقت اد  قو  وشمولي على ةحو مستدان، وقد 

إلى عملية اإل ون االقت اد  مة   خي، إدارة البور اة الم رية على عاتق ا  ا تنرر

منرور سااالسااالة القيمة المااااا ة باالرتةا  على تحساااية مساااتويا، العر   ي األورا  

المالية ساوا  عبر  يادة  عداد الااركا، المقيدة ب ا وتحساية معدال، اإل  اان بالتوا   

ا، مالية وما بية الااركا، المقيدة والمساتثمرية،  و تبسايل رليا، التداول مع استحداد  د

جديدة. وقد شاا د،  سااوا  ر س المال  ي ا وةة األخيرة العديد مة األ ما، االقت ااادية 

القي برول ا الةثير مة  والمالية ساااااوا  على المساااااتو  المحلي  و الدولي، والتي ما ال  ت

القاايا وا مار السلبية على كيا ة واستقرار هي  األسوا  مة ديل: تيبيح  سعار األس م 

سااريع، وتاااارح سااياسااا، وقيم تو يعا، األربان، وترلر  ممارسااا، المحاساابة  باااة 

االبداعية، وتزايد عدن تمام  المعلوما، المحاساابية، األمر الي  ينجم عنه تااااويه التقارير 

  .(1111)البور ة الم رية، المالية وتالي  قرارا، المستثمرية

؛ 1122عبد الحليم،  ؛1122، مساااااااارالسااااااا (تزاياد اهتماان األكاديميية وانطالقتاً من     

 &Im& Nam,2019; Haque et al.,2019 Amira ؛1111ال ااااااااااااياااااااد،

Nuha,2019)  والاما اناياية (KPMG, PWC, EY, Deloitte)   والقااااا مية على

شااةاليا، والقاااا  على مراهرها بتحلي  ومواج ة هي  اإل (IAASB - FASB) التنريم

كمدد (Accounting Conservatism) التحي  المحاساااابيم اااايلا الساااالبية،   اااابا 

األعرال المحاسااابية والقااااايا الجوهرية مااارورة دتمية تاسااا م  ي الحد مة ممارساااا، 

دتياااال باااالتقاااارير الماااالياااة، وتعزيز مقاااة إدارة األرباااان، وت ييا دااااال، الر  واإل

المسااااتثمرية وجيح مزيد مة االساااااتثمارا، التي ترتةز على تقديم معلوما، مالية ومير 

ية تتسااااام بالعدالة والموماااااوعية،  ااااااور عة ت ييا م ا ر التقاماااااي الناتجة عة مال

ر مع تزايد اإل موع هتمان بموادتمال تعر  مراقبي الحسابا، للدعاو  القاا ية. وتمايا

عتبار  ركيزة  ساسية إب (Covid-19) التحي  المحاسابي  ي سيا  تداعيا،   مة كوروةا

بالتقارير المالية كوساااايلة لزيادة مقة المسااااتثمرية    ااااان والااااايا يةتاااااايي مزيد مة اإل

بالبور اااااة الم ااااارية  ي المعلوما، المحاسااااابية والتمكيد على خلوها مة الممارساااااا، 

 .(Daniel A. et al.,2020) ةوالسلوكيا، االةت ا ية مة قب  االدار

 (IAASB) ما قدمه مجلل معايير المراجعة والتوكيد الم ني الدولي واستتتتتناداً إلى     

بإمااااااا ة  قرة جديدة تتعله بممور المراجعة  (IFAC) تحاد الدولي للمحاساااااابيةالتابع لإل

للااااركا، المدرجة بالبور اااة، وكيل  تريير شاااة  ومحتو  تقرير  KAM األسااااساااية

ن بإمااااا ة 1125المعدل عان  IAS700 مراقب الحسااااابا، و قا لمعيار المراجعة الدولي
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تقرير مراقب الحسااابا، الجديد. واسااترشااادار بما قدمته  قرة اساام شااري  المراجعة ماامة 

تيساااايرار لإل  ااااان عة اساااام شااااري   Sarbanes- Oxley ( مة قاةوا011المادة رقم )

يجابي على تعريم درجة المسا ولية والمساا لة لد  الااري  وتحسااية المراجعة وتممير  اإل

مااال مراقبي دساااااااابااا، جودة عمليااة المراجعااة، وإيمااا ر إلى تاامكيااد المجلل الرقااابي ألع

  اااان على  همية اإل (PCAOB,2015-008) الااااركا، المقيدة بالبور اااة األمريةية

عة شااااااري  المراجعة ودور   ي تحسااااااية شاااااايا ية وم ااااااداقية التقارير المالية وتو ير 

ا اإل  ااان عة شااركا  إمعلوما، مو مة تاساا م  ي ترشاايد قرارا، المسااتثمرية، ديل 

مبا،  منا  عملية حسااااااااباا، على جمع مزياد مة  دلة وقرا ة اإلالمراجعاة يحيز مراقبي ال

 دارةتمكيدا، اإلعة التدقيه وتيوير وتنييي إجرا ات ا بااااااة   كثر  ااااارامة واساااااتقولية 

 .(Carcello&Santore,2015; Gatot S. et al.,2020) باما التقارير المالية

  :ثانياً: مشكلة الدراسة 

التنريمية والتاااااااريعية على المسااااااتو  الدولي تير  على على الرمم مة  ا البي ة      

  اان عة شاري  المراجعة لدعم تد ه الااركا، المقيدة بالبور اة مزيد مة متيلبا، اإل

المعلومااا، الماااليااة ومير الماااليااة مة الااااااااركااة إلى األ رال ال ااارجيااة، إال  ا البي ااة 

المراجعة  ي التقارير الم ااارية ال يوجد ب ا إلزان مباشاااار وكال باإل  ااااان عة شااااري  

تير  معيار ديال نرماة للم ناة، الماالياة ساااااااوا  مة قبا  المعاايير الحااكماة والقواةية الما 

( ال اب بمراقبة الجودة على عمليا، مراجعة معلوما، 111المراجعة الم ااااار  رقم )

، إلى إرساااا  المبادأل األسااااساااية للسااالوك الم ني لااااركا  المراجعة،   قل مالية تاري ية

ر مساااا وليا، شااااري  المراجعة باااااما المتيلبا، الساااالوكية واألخوقية، كما  كد، قراإو

ال ي ة العامة للرقابة المالية على ماااااارورة توقيع شاااااااري  المراجعة على التقرير لتعميه 

 ومماا جودة األدا  وسومة وم داقية التقارير.والمسا لة مستو  المس ولية 

ر، ديل توجد  ا توقيع شااري  المراجعة واإل ويرى الباحث    ااان عة اسااامه ال يعد كا يا

العديد مة المتريرا، والعوام  التي تتيلب ا معايير المراجعة الدولية وال ي ا، التاااااريعية 

  اان عة شركا  المراجعة ودورها  ي تحسية مستو  ذا، ال الة، لتعميه محددا، اإل

  .ةالتحي  المحاسبي بالتقارير المالي

رتباط الدراستة في تحديد وتحليل العوامل التي تقتر  بشريك اإل مشتكلةومن ثم تتجستد 

المستتاةلةس المستتلولية وستتتقالليةس )استتم الشتتريكس الستتمعةس التخصتتص الصتتناعيس اإل

فصاح عن شريك المراجعة وفقاً للمعايير محددات اإل الستخالصالمشاركة في التقرير( 

صتتتدارات المةنية  ات الصتتتلةس وكملك تصتتتميم والقوانين واإلالمحلية والدولية الحاكمة 

نمو ج كمي يجستد أثر هم  المحددات على مستتوى التحفظ المحاسبي كدحد أبعاد جود  

التقارير المالية مع تقديم دراستة تطبيقية بالشتركات المقيد  بالبورصتة المصرية. ومن 

 :تتمثل مشكلة الدراسة في األسللة األتيةثم 

  ااااااان المحاساااااابي عة شااااااري  المراجعة  ي مااااااو  معايير لبا، اإلما هي متي .2

  دارا، الم نية الحاكمة؟المراجعة المحلية والدولية، واإل
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  ااااااان عة شااااااري  المراجعة بالتقارير المالية ما هي  هم مااااااوابل ومحددا، اإل .1

 للاركا، المقيدة  ي البور ة الم رية؟

كا، المقيدة بالبور ااااة ماهي  بيعة ومؤشاااارا، قياس التحي  المحاساااابي بالااااار .0

       الم رية؟ وماهي اةعةاسات ا على تعزيز شيا ية وجودة التقارير المالية؟

  ان عة شري  المراجعة على مستو  التحي  المحاسبي ما هو تممير محددا، اإل .4

 بالتقارير المالية للاركا، المقيدة  ي البور ة الم رية؟
 

  اااااان عة الر يل للدراساااااة  ي بياا متيلبا، اإلتمث  ال دل  ة:اً: أهداف الدراستتتتتلثثا

ر للمعايير المحلية والدولية الجديدة والقواةية واإل ية  ااااادارا، الم نشاااااري  المراجعة و قا

ساام، الساامعة، الت  ااص ال ااناعي، رتبا  بالاااري  )اإلالحاكمة، وتقييم  مر محددا، اإل

  راجعة( على مسااتو  التحيسااتقولية، المساا ولية والمسااا لة، المااااركة  ي تقرير الماإل

المحاسابي بالتقارير المالية، مع تقديم دراساة تيبيقية بالااركا، المقيدة  ي ساو  األورا  

 :و لك سعياً نحو تحقيق األهداف الفرعية التاليةالمالية الم رية. 

  اان المحاسبي عة شري  المراجعة  ي مو  معايير المراجعة متيلبا، اإل تحديد .2

 . دارا، الم نية الحاكمة، والقواةية واإلIASBة المحلية والدولي

  ااااان عة شاااااري  المراجعة بالتقارير دراسااااة وتحلي   هم مااااوابل ومحددا، اإل .1

 .المالية للاركا، المقيدة  ي البور ة الم رية

تحديد  بيعة ومؤشااااارا، قياس التحي  المحاسااااابي بالااااااركا، المقيدة بالبور اااااة  .0

 .يز شيا ية وجودة التقارير الماليةالم رية، وبياا اةعةاسات ا على تعز

  ااان عة شااري  المراجعة على مسااتو  التحي  المحاساابي قياس تممير محددا، اإل .4

 .بالتقارير المالية للاركا، المقيدة  ي البور ة الم رية

  ااااان عة شااااري  المراجعة كمدد محددا،  رن رؤية مسااااتقبلية باااااما تعزيز اإل .5

 .ا ية التقارير الماليةالجودة إلميا  مزيد مة م داقية وشي

مة تزايد اهتمان  أهميتةا العلميةتساااااتمد هي  الدراساااااة  اً: أهمية ودوافع الدراستتتتتة:رابع

   ان عة شري  المراجعة،بارورة اإل م نة المراجعة األكاديميية والقا مية على تنريم

ر للمعايير المحلية وتقديم مدخ  متةام  ياام  متيلبا، هيا اإل لحاكمة اوالدولية   ان و قا

نرمة، مع تركيز الدراسااااة الحالية على بنا  ةموذجية والقواةية واإل  اااادارا، الم نية الما

  ااااان عة شاااااري  المراجعة  ي دية يتناول األخر يجسااااد  ددهما عوام  ومحددا، اإل

ألهمية اتممير هي  المحددا، على مسااتو  التحي  المحاساابي بالتقارير المالية. كما تتجسااد 

للدراسااة  ي تزايد داجة الاااركا، المقيدة بالبور ااة الم اارية لتيبيه مزيد مة  يةالعمل

،  اااور Covid-19ا سااياسااا، التحي  المحاساابي خا ااة  ي ا  تداعيا، جا حة كوروة

عة تزايد داجة المساتثمرية الحاليية والمرتقبية إلى معلوما، تتسم بالمو مة والموموقية 

لرشااايدة، و خيرار تلبية داجة الج ا، الرقابية )ال ي ة العامة ساااتثمارية االت اذ القرارا، اإل

للرقابة المالية( باااااااما المعلوما، المالية ومير المالية التي تسااااااااعدها  ي تعدي  القواةية 

والتااريعا، الحالية  و سة القواةية والتاريعا، التي تامة جودة التقارير المالية وتةي  
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ومن ثم تنبع  .اااااااركا، المقيدة بالبور ااااااة الم ااااااريةجرا ا، الرقابية على التيعي  اإل

 :الدوافع األساسية لدى الباحث إلجراة هم  الدراسة من

   ةدرة البحود التيبيقية  ي مجال المراجعة، والتي ترتبل باإل  اااااااان عة شاااااااري

 .المراجعة والتحي  المحاسبي بالبي ة الم رية

  ) اااااااان عة شاااااااري  اإلساااااااد اليجوة البحثياة الحالية  ي مجال محددا، )عوام  

 .المراجعة بالبي ة الم رية

 ااااااان عة شااااااري  المراجعة بمسااااااتو  تو ير مرجعية علمية لربل متريرا، اإل  

  .التحي  المحاسبي بالتقارير المالية

اح عن فصيجابية لمحددات اإلفضالً عن الدوافع االضافية التي ترتبط بالمزايا واألثار اإل

وى التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية للشركات شريك المراجعة بشكل عام وعلى مست

 :المقيد  بالبورصة المصرية بوجه خاصس وأهمةا ما يلي

  تحسية جودة عملية المراجعة مة خول  يادة دجم المس ولية والمسا لة التي ستقع

ااااري  إلى بيل العلى شاااري  المراجعة تجا    اااحاح الم اااالا، األمر الي  يد ع 

 .(Jason B.& Ling L.,2015) لعناية  ي عملية المراجعةالمزيد مة الج د وا

  تعزيز شاااااااياا ياة وم اااااااداقياة التقاارير الماالية، لااااااااماا تو ير معلوما، مو مة

للمساتثمرية والدا نية و  احاح الم الا األخر ، والتي تس م  ي ترشيد قرارا، 

  .(Kyungha K. & Carolyn B.,2020) ةستثمار  ي البور ة الم رياإل

 مؤسااسااا، المراجعة على تحسااية ةوعية الاااركا  اليية ساايتم االرتبا  ب م،  تحييز

 .لاماا االرتقا  بجودة ال دما، المقدمة للعمو  وتياد  م ا ر التقامي

تقت ار الدراسة على عر  وتحلي  محددا، )عوام (  :اً: نطاق وحدود الدراستةخامست

الااااري ، الت  اااص   اااان عة شاااري  المراجعة مة ديل )اسااام الااااري ، سااامعة اإل

ال اااناعي، االساااتقولية، المسااا ولية والمساااا لة، الماااااركة  ي التقرير( دوا ميرها مة 

  ااااااااان عة هااي  المحااددا، على مساااااااتو  التحي  المحااددا، األخر . وقياااس  مر اإل

المحاسااابي بالتقارير المالية للااااركا، المقيدة  ي البور ااااة الم ااارية باساااات دان ةموذج 

ديل يعبر عة ك  مة التحي  المحاسااااابي   (MTB) القيمة الد تريةالقيمة الساااااوقية إلى 

ر، وذل  مة خول دراساااة وتحلي  التقارير المالية وتقارير  الماااارو  ومير الماااارو  معا

ن 1122دارة وتقارير المراجعة لسالسلة  منية مةوةة مة مود سنوا، تبد  عان مجلل اإل

التيبيقية كا ة الااااركا، مير المقيدة ن، كما ي رج عة ةيا  الدراسااة 1122وتنت ي عان 

بالبور ااة الم ااارية وكيل  قياع البنوك وشاااركا، التممية وال دما، المالية لما ل ا مة 

 . بيعة وقواعد خا ة  ي إعداد التقارير المالية

ر ةحو تحقيه  هدال الدراساااة واختبار  روماااا ا اعتمد  ستتتاً: منةل الدراستتتة:ستتتاد ساااعيا

سااااتنبا ي، ديل تم دراسااااة وتحلي  ما ورد سااااتقرا ي واإلاإلالبادل على ك  مة المن ج 

باليةر واألدح المحاسااااااابي ومعايير المراجعة ذا، ال ااااااالة بمتريرا، الدراساااااااة وكيل  

 ادارا، والقواةية التي تتعله باإل  اان عة شاري  المراجعة مة جاةب، والساياساا، اإل

مة جاةب  خر، وذل  والاااوابل التي تحةم التحي  المحاساابي وةماذج ومؤشاارا، قياسااه 
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  ااااااان عة شااااااري  الساااااات وب  هم محددا، اإلالمنةل االستتتتتتتنباطي عتماد على باإل

المراجعة بالتقارير المالية وبياا تمميرها على التحي  المحاسااااااابي. كما اعتمد البادل على 

 ي جمع وتحلي  البياةا، مة واقع تقارير الاركا، المقيدة بالبور ة  ستتقراييالمنةل اإل

ر  ساالوح تحلي  المحتو ، ب دل الم ااري ة والتي تدخ   ي ةيا  عينة الدراسااة مساات دما

 .اختبار اليرو  وتحديد  هم النتا ج وتقديم التو يا، بامة ا

 :اً: عرض وتحليل الدراسات السابقةبعسا

يمةة عر  وتحلي  الدراسااا، السااابقة مة ديل ارتبا  ا بمتريرا، الدراسااة للتمكيد      

وجوهرية المااةلة، وتساليل الاو  على اليجوة البحثية التي تاة  الركيزة على عمومية 

 .األساسية ليةرة الدراسة الحالية

 :دراسات تناولد التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية  -4

  Accounting بعنواا (Rush & Taylor ,2015) اساااااااتا ااااد اااا  دراسااااااااااة     

Conservatism, A Review of Literature    مر التحي  المحاسااااااابي على تحلي 

جودة األربان المحاسااااابية، وذل  باالرتةا  على قياس تممير الممارساااااا، الم تلية للتحي  

المحاساااااابي على ال  ااااااا ص الزمنية لمربان   االسااااااتمرارية والقدرة التنبؤية  وجودة 

 –االسااااااتحقاقا،،  ااااااااور عة تممير التحي  المحاساااااابي على مسااااااات دمي القوا م المالية 

سااتثمروا والمحللوا الماليوا، والدا نوا والمقرمااوا، والمساااهموا وإدارة الاااركة. الم

وتو ال  الدراسة إلى العديد مة النتا ج  هم ا وجود عوقة عةسية بية التحي  المحاسبي 

ي يجابي للتحي  المحاسااااابوال  اااااا ص الزمنية لمربان، كما  كد، النتا ج على الدور اإل

ام  المعلوما، المحاسااااااابية، و خيرار عدن وجود تممير ملموس  ي الحاد مة اااهرة عدن تم

  ل.على القيمة المو مة لمربان وتةلية ر س الما

( بعنواا  مر التعثر المالي على مسااااتو  التحي  1122وقد تناول  دراسااااة )ةويجي،      

 ااااة رالمحاسااابي بالقوا م المالية دراساااة تيبيقية على الااااركا، مير المالية المقيدة بالبو

دراسااة وتحلي  واختبار العوقة بية التعثر  بةدف، 1125-1120الم ارية  ي اليترة مة 

المالي ومساااااتو  التحي  المحاسااااابي بالقوا م المالية، وقد تمث  مجال وعينة الدراساااااة  ي 

وخلصتتتتد شااااركة.  41الاااااركا، مير المالية المقيدة بالبور ااااة الم اااارية والتي بلر  

بية معنوية بية درجة التعثر المالي للاركة ومستو  التحي  وجود عوقة سل الدراستة إلى

المحاسااااابي  ي ا  وجود عدد مة المتريرا، الرقابية،  ي دية تبية وجود عوقة ايجابية 

 .معنوية بية درجة الرا عة المالية ومستو  التحي  المحاسبي بالتقارير المالية

( محددا، مااااعر الرقابة الداخلية و مرها على 1122بينما تناول  دراسااااة )مليجي،      

مساتو  التحي  المحاسابي  ي التقارير المالية: دراساة تيبيقية  ي بي ة األعمال الم رية، 

اساااتةااااال العوام  التي ترتبل بوجود ةران رقابة داخلية ماااعير داخ  الااااركة،  بةدف

باع الاركة لسياسة التحي  المحاسبي  ي بي ة األعمال ومد  اةعةاس ذل  الاعر على ات

الم ارية. وتم تقديم دراساة تيبيقية بالااركا، المقيدة  ي سو  األورا  المالية الم ر  

 وتمثلد أهم نتايل الدراستتةشااركة،  222ن، ديل بلر  عينة الدراسااة 1125خول عان 

الاااااااركة والموارد المالية  ي وجود عوقة ارتبا  ساااااالبة بية: عدد  قسااااااان العم  وعمر 

الم  ااا اااة للرقابة الداخلية وبية ماااعر ةرم الرقابة الداخلية،  ااااور عة وجود عوقة 
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ارتبا  سااااالبة وذا، تممير معنو  بية مااااعر الرقابة الداخلية ودرجة التحي  المحاساااابي 

 .بالتقارير المالية

 The Association بعنواا (Tuan & Tarihi ,2016) دراساااة استتتتةدفدوقد      

between Audit Committee Characteristics and Accounting 

Conservatism : Evidence From Borsa Istanbul   اختبار  مر خ اااا ص لجنة

المراجعة ) ال برة المالية وال برة الساااااابقة ألعااااااا  اللجنة ودجم لجنة المراجعة( على 

شاااركة مة  404عينة مةوةة مة مساااتو  التحي  المحاسااابي، مة خول دراساااة تيبيقية ل

وقد ن. 1120 / 1121الااركا، مير المالية المساجلة  ي بور ة اسينبول خول عامي 

إلى وجود عوقة ذا، داللة معنوية ايجابية بية ال برة المالية وال برة  توصتتتلد الدراستتتة

 ،الساابقة ألعاا  لجنة المراجعة ومستو  التحي  المحاسبي،  ي دية ال توجد عوقة ذا

 .داللة معنوية بية دجم لجنة المراجعة ومستو  التحي  المحاسبي بالتقارير المالية

ر         ااان  ي تقرير لجنة (  بياا  مر درجة اإل1122دراسااة ) ااالا،  استتتةدفدو ياااا

المراجعة على مسااتو  التحي  المحاساابي بالقوا م المالية، مة خول تقديم دراسااة تيبيقية 

شاااااركة تم  01بالبور اااااة الم ااااارية، وقد بلر  عينة الدراساااااة على الاااااركا، المقيدة 

عة ةتيجة هامة  وقد كشتتتتفد الدراستتتتةاختيارها باااااة  دةمي، إلجرا  تحلي  المحتو . 

تةمة  ي وجود تاممير ذو داللاة معنوية بااااااااة  ايجابي لدرجة اال  اااااااان  ي تقرير لجنة 

تحساااية جودة التقارير المراجعة على مساااتو  التحي  المحاسااابي، األمر الي   يؤد  إلى 

 .المالية و يادة القيمة السوقية للاركة

 The level of conservatism  بعنواا (Kermani et al., 2018) كما تبن  دراسة 

and its effect on earnings management of listed companies in Tehran 

stock exchange  رة األربان، وذل  تحديد  مر ممارسااااا، التحي  المحاساااابي على إدا

مة خول دراسااة تيبيقية بالاااركا، المقيدة  ي سااو  األورا  المالية بي راا، وقد بلر  

ن ودتى عان 1112ماااااهدة خول اليترة مة عان  255شااركة بواقع  202عينة الدراسااة 

عة عدة ةتا ج تتمث   ي وجود عوقة ذا، داللة اد ا ية بية  وكشتفد الدراستةن. 1121

، بتيبيه ممارسااا، التحي  المحاساابي المااارو  وممارسااا، إدارة األربان، قيان الااركا

و ساتثمار  ي البور ة  ديل  ا معرم القرارا، التي تت يها الااركة ساوا  ما يتعله باإل

ماا يتعله بااالقرارا، التمويليااة، وميرهااا مة القرارا، تتيلااب مزيااد مة الاادقااة والمو مااة 

 .ه بجودة األربان المحاسبيةوالموموقية  ي المعلوما، التي تتعل

( بعنواا  مر هية  الملةية وخ اااا ص 1122 ي دية توساااع  دراساااة )عبد الحليم،      

لجاا المراجعة على مساااااتو  التحي  المحاسااااابي بالتقارير المالية: دراساااااة تيبيقية على 

ار ب مر هية  )الملةية المؤسسية، ملةية ك الختبارالاركا، المسجلة بالبور ة السعودية، 

دارياة، الملةياة العاا لية، الملةية المااااااااتتة( وخ اااااااا ص لجاا المساااااااتثمرية، الملةياة اإل

المراجعة )االسااتقولية، ال برة المالية والمحاساابية، دجم اللجنة، عدد مرا، االجتماعا،( 

على مساااتو  التحي  المحاساااابي. وتمث  مجال وعينة الدراسااااة  ي الاااااركا، السااااعودية 

ن، ديل بلر  عينة 1122-1120المسااااااجلة  ي سااااااو  األورا  المالية خول اليترة مة 

إلى العديد مة النتا ج  هم ا  وتوصلد الدراسةمااهدة،  414شركة بواقع  212الدراساة 



 .….........ددات اإلفصاح عن شريك المراجعة علـى مستوى التحفظ المحاسبي بالتقارير الماليةــأثـر مح

 0202ديسمبر   العدد الثانى     المجلد السابع   لبحوث المالية واإلداريةات واالعلمية للدراس المجلة 01

 

دارية، والملةية العا لية مة ةادية عدن وجود عوقة بية ملةية كبار المساهمية والملةية اإل

  ومساااااتو  التحي  المحاسااااابي،  ي دية تبية  ا خ اااااا ص لجاا المراجعة تؤمر بااااااة

 .معنو   ي مستو  التحي  المحاسبي بالتقارير المالية

( إلى تحلياا  العوقااة بية مساااااااتو  تيبيه 1122بينمااا ذهباا  دراسااااااااة ) بو جباا ،      

ممارسااااااا، التحي  المحاساااااابي  ي التقارير المالية وم ا ر الدعاو  القاااااااا ية لمراقب 

م اااااارية، وقد اعتمد، الحسااااااابا، مع تقديم دراسااااااة ةررية وميداةية  ي بي ة األعمال ال

الدراسااااة على اسااااتق ااااا  ررا  مجموعة مة مراقبي الحسااااابا، بالاااااركا، المساااااهمة 

الم ااااااارياة، ومراقبي الحسااااااااباا، باالج اا  المركز  للمحااسااااااابا،، والمديرية الماليية 

وقد أكدت اسااااتمارة.  255بالااااركا، المقيدة  ي البور اااة الم ااارية، وبلي دجم العينة 

المحاسااابي يسااا م  ي  يادة م اااداقية وموموقية القوا م المالية، على  ا التحي   الدراستتتة

ودماية دقو    احاح الم االا،  ااور عة عدن وجود  رو  معنوية بية عينة الدراسة 

بااما قيان الااركا، بممارسا، التحي  المحاسبي عند إعداد التقارير المالية مما يس م  ي 

 .ابا،ت ييا م ا ر الدعاو  القاا ية مد مراقبي الحس

 The impact of conditional بعنواا (Amira & Nuha,2019) وقدم  دراسة    

conservatism on creative accounting: A suggested framework   إ ار

مقترن يجساد تممير تيبيه ساياسا، التحي  المحاسبي على ممارسا، المحاسبة االبداعية، 

ة، وم ا ر التقاماااااااي لمراقبي الحساااااااابا،، ومة مم التاممير على كا  مة  تعاح المراجع

وتادعيم االساااااااتقولياة وتحساااااااية جودة عملياة المراجعاة، األمر الي  ينعةل على تعزيز 

لى إ وقد خلصتتد الدراستتةم ااداقية وشاايا ية التقارير المالية ومقة   ااحاح الم ااالا ب ا. 

بداعية ة اإلالعديد مة النتا ج  هم ا: وجود عوقة معنوية بية  يادة ممارسااااااا، المحاسااااااب

و يااادة  تعاااح عمليااة المراجعااة ةتيجااة الج ااد الةبير الااي  يقون بااه مراقااب الحساااااااابااا، 

الكتاااال هي  الممارسااا،، وكيل  وجود عوقة معنوية مع  يادة دجم م ا ر التقامااي 

التي يتعر  ل ا المراجع دال عدن اكتااال هي  الممارسا،،  ي دية توجد عوقة سلبية 

لتحي  المحاساابي وممارسااا، المحاساابة االبداعية  ةلما  اد تيبيه بية تيبيه سااياسااا، ا

ساااياساااا، وممارساااا، التحي  المحاسااابي بمقتااااى المعايير كلما اة ياااا  ممارساااا، 

  ة.بداعيالمحاسبة اإل

( قياس  مر تبني معايير التقرير المالي 1122دراسة ) رج،  استةدفدو ي هيا السيا      

محاسبي بالقوا م المالية، وذل   ي مو  تبني م ر معايير الدولية على مساتو  التحي  ال

ن. مع تقديم دراساااااة تيبيقية على الااااااركا، المقيدة 1125عان  (IFRS) التقارير المالية

ةررار 1125ن، وقد تم اسااتبعاد عان 1122إلى  1120بالبور ااة الم اارية  ي اليترة مة 

شاااااااركة  21ل  تمثل  العينة  ي لتبني م ااااااار معاايير التقاارير الماالياة  ي هاي العان، وبي

عة العديد مة النتا ج  هم ا:  وقد كشتفد الدراستتةمااااهدة.  141بإجمالي عدد ماااهدا، 

اختول تااممير تبني معااايير التقااارير الماااليااة الاادوليااة على مساااااااتو  التحي  المحاااسااااااابي 

ة، كختول ك  مة: كثا ة األ ول مير الملموسة  ي هية    ول الارابالتقارير المالية ب

ومستو  الر ع المالي، و بيعة القياع ال ناعي الي  تنتمي له الاركة، وكيل  باختول 

 .باختول دجم مةتب المراجعة دجم الاركة، و خيرار 
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( بتحلي   مر اختيار مراقب الحسابا، كمترير 1111هتم  دراساة )ال اياد، إو خيرار      

وسااااااايل  ي العوقاة بية  بيعاة وتركز الملةياة والتحي  المحااسااااااابي  ي التقاارير المااليااة 

للااااركا، المسااااهمة المقيدة  ي ساااو  األورا  المالية  ي م ااار، وةرم البادل دراساااة 

-1122المالية الم اااارية خول اليترة مة  تيبيقية بالاااااركا، المقيدة ببور ااااة األورا 

إلى  وقد خلصد الدراسةمااهدة.  442شاركة بواقع  242وتمثل  عينة الدراساة  1122

وجود تممير سااااااالبي لتركز الملةية العا لية على اختيار مراقب الحساااااااابا،، وكيل  وجود 

 .ر الماليةييجابي معنو  بية اختيار مراقب الحسابا، والتحي  المحاسبي بالتقارإتممير 

 :فصاح عن شريك المراجعةدراسات تناولد اإل  -0

 The audit reporting بعنواا (Mock et al., 2013) دراسااااااة استتتتتتتةدفد     

model: Current research synthesis and implications.    الةاااااار عة  مر

تمكيد معايير   ااان عة شااري  المراجعة على جودة عملية المراجعة، وذل   ي ساايا  اإل

المراجعة األمريةية على ماارورة توقيع شااري  المراجعة على تقرير مراقب الحسااابا،، 

  اان عة شاري  المراجعة يؤد  إلى تعريم درجة المسا لة والمس ولية التي ديل  ا اإل

تقع على عاته الااااري ، وكيل  وجود تممير ايجابي لإل  اااان عة شاااري  المراجعة على 

لتقارير المالية وتحساااية جودة عملية المراجعة. كما  كد، الدراساااة على  يادة الاااايا ية با

ر للعم  على تحسية جودة عملية المراجعة ر اقت اديا   . ا سمعة شري  المراجعة تعد دا عا

 Audit quality effects of بعنواا (Blay et al., 2014) وقد تناول  دراسااااة     

an individual audit engagement partner signature mandate.    بااااياااااا

ه سم شري  المراجعة وتوقيع  ان االلزامي إلوتحلي  األمار الناتجة عة عملية اعتماد اإل

على وجود  اااااااعوباة  ي تحديد وتحلي  وأكتدت التدراستتتتتتتة بتقرير مراقاب الحسااااااااباا،، 

اةعةاساا، اال  اان عة شري  المراجعة باة  مباشر سوا  على تعريم درجة المس ولية 

لمسااااا لة لد  الاااااري   و تحسااااية جودة عملية المراجعة ذات ا، وذل  ةتيجة العديد مة وا

  ااااان عة شااااري  العوام   هما:  ا بعا دول العالم وعلى ر ساااا ا اسااااتراليا يدخ  اإل

 ااااادار معيار دولي إالمراجعة  ي دا رة العرل والساااااياساااااا، الحاكمة قب   ا يتوج  ي 

لزن، كماا  ا العديد مة الدول التي    اااااااان االلزامي لااااااااري  المراجعة  ي عتمد، اإلإما

ليا تباين  ا را  بااااااااما  همية  IFRS .ة سااااااايا  التزامة مع تبني دقبة المعايير الجديد

لزامي عة شاااري  المراجعة والمزايا والمنا ع التي يمةة تحقيق ا   اااان اإلومااارورة اإل

 .  انهيا اإل مة جرا 

 Audit partner بعنواا (Albert L. Nagy, 2017) بينما كااااااااي  دراساااااااة     

specialization and audit fees    عة  بيعة العوقة بية الت  اص ال ناعي لاري

المراجعة و تعاح ورسااااااون عملية المراجعة، وذل   ي  عقاح تداعيا، الياااااااا ا المالية 

رب المستثمروا باة  مبرر على التمكد مة جودة عملية واساعة النيا  التي  د، إلى د

ساااااااتثمااار. ومة جاااةااب  خر  كااد، ت اااذ قرارا، اإلمراجعااة التقااارير الماااليااة كمرتةز إل

الدراسااة على  ا المملةة المتحدة تقون باالعترال بساامعة شااري  المراجعة كإشااارة لجودة 

اتب المراجعة مني عان المراجعة ديل تم الةاااار عة  ساااما  الااااركا  الر يسااايية  ي مة

 - اعتمد مجلل الرقابة المحاسبية العامة للاركة 1122. كما  ةه اعتبارار مة مايو 1112
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(PCAOB)  ،لوا ا جديدة تتيلب اإل  اااان  -ووا ق  لجنة األورا  المالية والبور اااا

عة ك  عملية مراجعة للاااااااركة العامة ،  (ل واليرد المساااااا)العان عة شااااااري  المراجعة 

باإلمااااا ة إلى تحديد    شااااركا، محاساااابة إمااااا ية تساااا م  ي المراجعة، و خيرار  كد، 

الدراساااااة على المزايا واليرب المتادة لااااااركا  المراجعة لتيوير سااااامعة  ردية للجودة 

 والت  ااص ال ااناعي باإلمااا ة إلى ماارورة اسااتيادة مدير  األعمال والمسااتثمرية مة

 .المعلوما، التي ستو رها اإل  ادا، الجديدة عة شركا  المراجعة

 Impact of the بعنواا (Dao Mai et al., 2018) دراساااة ستتتتةدفدإ ي دية      

disclosure of audit engagement partners on audit quality: Evidence 

from the USA  عملية المراجعة  بياا تممير اال  ااان عة شااري  المراجعة على جودة

مع تقديم دلي  تيبيقي بالواليا، المتحدة األمريةية، وقد قام  الدراساة باسات دان مقياساية 

ختيارية وادتمال اكتااااال شاااركا، المحاسااابة ةقا  لجودة التدقيه وهي: االساااتحقاقا، اإل

شركة  2122الاعر المادية  ي الرقابة الداخلية، وذل  مة خول  حص عينة مةوةة مة 

شااركة عامة  مريةية لتحلي  مااعر  222ة  مريةية لتحلي  االسااتحقاقا، التقديرية و عام

إلى العديد مة النتا ج  وقد خلصتتد الدراستتةن. 1122إلى  1120ةرم الرقابة الداخلية مة 

 AP  هم ا وجود عوقة معنوية بية الةاااااار عة هويا، شااااااركا  المراجعة  ي ةموذج

ية هناك عوقة ساالبية بية اإل  ااان عة الاااري  وتحسااية جودة عملية المراجعة ،  ي د

رتباا  وبية االساااااااتحقااقا، مير اليبيعية مة جاةب، بينما هناك عوقة المسااااااا ول عة اإل

إيجابية بية اإل  ااااان عة الاااااري  المساااا ول عة االرتبا  وادتمالية اكتاااااال شااااركا، 

 .المحاسبة ةقا  الاعر المادية  ي ةرم الرقابة الداخلية

 Audit partner بعنواا (Yu-Shan Chang et al., 2019) ، دراساااةوقد  كد     

independence and business affiliation: evidence from Taiwan عااالاااى 

نرمة لمعايير م نة المراجعة  ي الدور الر يسااااي الي  تمارسااااه ال ي ا، والمجموعا، الما 

التحديد، ديل  ا ك  مة مجلل األساوا  ب اية عامة واألسوا  المالية الناش ة على وجه 

والمجلل الرقابي على شاااركا، المحاسااابة  (IAASB) معايير المراجعة والتوكيد الدولي

 عربوا عة االرتباا  الوميه لجودة المراجعة باساااااااتقولية شاااااااري   (PCAOB) العااماة

المراجعة. وخل ااا  الدراساااة إلى وجود عوقة معنوية بية  يادة درجة االساااتقولية التي 

ع ب ا شاااااري  المراجعة ومةتب المراجعة كة  وبية تحساااااية جودة عملية المراجعة، يتمت

كما  كد، الدراسااة على  ا  شااركا  المراجعة  كثر عرمااة لل ير مة خول تدةي درجة 

 .استقوليت م للعمو  المنتسبية لمجموعا، األعمال الموددة

 Mandatory بعنواا (Veena et al., 2019) دراساااااااااة ستتتتتتتتةتتتدفتتتدإو خيرار     

disclosure of audit engagement partner's: insights from practice     بياا

لزامي لورتبا  بااااري  المراجعة مع ر اااد االد اااا ا، مة واقع   اااان اإلعوام  اإل

من جه ومسا ميداةي لمؤسسا،  الممارساا، العملية، وقد قام  الدراساة بتنريم مقابو، ما

شاااااااركااا  المراجعااة المرتبيية  وقتتد أكتتدحاادة األمريةيااة وكناادا. المراجعااة بااالواليااا، المت

بمؤساااساااا، المراجعة الةندية على تزايد إدراك م لحجم المسااا ولية والمساااا لة التي تقترا 

باإل  اااااااان عة اسااااااام شاااااااري  المراجعة،  ي دية  ة م ال يؤمنوا بوجود تممير ملموس 
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لإل  اااااااان عة شاااااااريا  المراجعاة على جودة عملياة المراجعاة. ومة جاةب  خر  عرح 

الااركا  عة ت و  م باااما إدارة السامعة ال ارجية بدالر مة إدارة الساامعة الداخلية، والتي 

ة باااارور كما أوصتتتد الدراستتتةيعتقدوا  ا ل ا تممير مباشااار  كثر على ديات م الم نية، 

التممير الةلي لااااااارو  المسااااااا لة متعددة األبعاد التي تقع مراعاة المنرمية واألكاديميية 

على عاته شااااااركا  المراجعة والمةتب كة  وبياا العوام  والمحددا، التي تي اااااا  بية 

 .المسا لة وجودة المراجعة

 :واستدراكاً لمناقشة وتحليل الدراسات السابقة

  حاسااابي التحي  المتبية للبادل  ا معرم الدراساااا، العربية واألجنبية تناول  قااااية

باعتبار  مومااااوع قديم دديل، ديل اةقساااام  الدراسااااا، وا را  بية مؤيد لتيبيه 

سااياسااا، وممارسااا، التحي  المحاساابي ودور   ي تحسااية جودة األربان المحاساابية 

وامااايا  مزيد مة الم اااداقية والاااايا ية بالتقارير المالية، وررا  معارماااة تر   ا 

سااا، تعم  على تاااويه المحتو  المعلوماتي للتقارير تيبيه هي  السااياسااا، والممار

 المااليااة برر  تحقيه منااا ع و مرا  خااا اااااااة. ويتيه البااادال مع المؤياادية ةررار 

للمزايا والمنا ع التي يمةة تحقيق ا مة جرا  تيبيه هي  السااياساااا، وخا اااة  ي ا  

  COVID-19.األ ما، مث  ارول جا حة كوروةا

 الم ااااااارية بتناول تممير العديد مة المتريرا، ) لجنة  قام  معرم الدراساااااااا، بالبي ة

المراجعاة، ةرم الرقااباة الاداخلياة،  بيعاة هيةا  الملةياة، اختياار مراقاب الحسااااااااباا، 

وميرها مة المتريرا،... ( على مسااااااتو  التحي  المحاساااااابي بالتقارير المالية، دوا 

 .التير  لتممير اإل  ان عة شري  المراجعة على التحي  المحاسبي

  دود  ي د -لم تتير     مة الدراسا، العربية ب ية عامة والم رية ب ية خا ة

ساام، الساامعة، الت  ااص   ااان عة شااري  المراجعة )اإللمحددا، اإل -علم البادل

ال اناعي، االستقولية، المس ولية والمسا لة، المااركة  ي التقرير( كمدد  بعاد جودة 

  التحي  المحاساااابي كمدد محددا، جودة عملية المراجعة، واةعةاساااات ا على مسااااتو

التقارير المالية بالاااركا، المقيدة بالبور ااة الم اارية، وهو ما يمث  الدا ع الر يسااي 

 .لد  البادل إلعداد الدراسة الحالية

ر ةحو تحقيه  هدا  ا، وتجساايدار   :اً: هيكل الدراستتةثامن  ي مااو  ماااةلة الدراسااة، وسااعيا

 :تم تقسيم هي  الدراسة على النحو التالي ،ختبار  روم اإل

 ة.القسم األول: اإل ار العان للدراس  

 اااان عة شاااري  المراجعة: تحديد اليجوة القسااام الثاةي: دراساااة وتحلي  محددا، اإل  

  .البحثية وتيوير الير  األول

  القساااام الثالل: اال ار المن جي للتحي  المحاساااابي بالتقارير المالية: اساااات وب ةماذج

 .القياس وتيوير الير  الثاةي

  :من جية المسا الميداةي وةتا ج اختبار الير  األول.القسم الرابع 

  :ةموذج الدراسة التيبيقية وةتا ج اختبار الير  الثاةي.القسم ال امل 

 القسم السادس: النتا ج والتو يا، والدراسا، المستقبلية. 

  .وفيما يلي عرض تفصيلي لباقي محاور خطة الدراسة
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 القسم الثاني

 فصاح عن شريك المراجعةدراسة وتحليل محددات اإل

 األول"الفجو  البحثية وتطوير الفرض  تحديد" 
  اااان هتمان ال ي ا، التنريمية والتااااريعية بمتيلبا، وماااوابل اإلإ ي سااايا  تزايد      

ر مة وجود رؤ  م تلية باما   التداعيا،عة شري  المراجعة  ي ا وةة األخيرة، واةيوقا

دارا،  ااا  اااان، وارتةا ار على ما  قرته اإليجابية والسااالبية المرتبية ب يا اإلوا مار اإل

  اااااان عة شاااااري  المراجعة وعوقت ا بتحساااااية جودة عملية الم نية بااااااما من جية اإل

المراجعة مة جاةب، وترشااااااايد قرارا، المساااااااتثمرية مة جاةب  خر. يمةة التير  إلى 

ر والتي ك  اان عة شري  المراجعة محددا، وماوابل اإل مدد الموموعا، الحديثة ةسبيا

 :على النحو التاليوذل  هتمان كبير  ي الوق  الحالي إدر  ب

  ة:فصاح عن شريك المراجعصدارات المةنية بشد  متطلبات اإلتحليل اإل -4

ع بالتوقيرتبا  السبه  ي إلزان شري  اإل 1112سترالية عان كاا لقاةوا الاركا، اإللقد   

على تقرير المراجعة باالماااا ة إلى توقيع مراقب الحسااااابا، كمدد الاااارو  والاااااوابل 

(، كماا تبنا  بعا الادول األوربية وعلى 21( اليقرة رقم )014القااةوةياة باالقسااااااام رقم )

مرورة توقيع شري  المراجعة على تقرير  1111ر سا ا  لماةيا و رةسا  ي ماوا عان 

التوجيه الثامة لقاةوا  1112عان  EU تحاد األوروبيتمد اإلالمراجعة. وساااااارعاا ما اع

الااركا،، والي  يير  على  عاا  االتحاد األوروبي ميالبة شري  المراجعة بالتوقيع 

على التقرير كمرتةز لتحساااية جودة عملية المراجعة وتعزيز مقة المساااتييدية مة التقارير 

وال ند وتايواا إلى إلزان شااري  المراجعة  المالية، األمر الي  د ع ك  مة ال ااية والياباا

 (.(Albert N.,2012; Ropert W. et al., 2015 ن1112بالتوقيع على التقرير مني 

  اادر المجلل الرقابي ألعمال مراقبي دسااابا، الاااركا،  1112و ي ماااوا عان     

 (PCAOB,2009-005)  ار المن جي رقماإل PCAOB المقيدة بالبور ااة األمريةية

 ار بعنواا   ميالبة شاااااري  المراجعة بالتوقيع على تقرير المراجعة   ويقااااااي هيا اإل

بااارورة قيان شااري  المراجعة بالتوقيع على التقرير اسااتةماالر لتوقيع مراقب الحسااابا،، 

  ااان عة شااري  المراجعة يجابي لعمليا، اإلإ ار المن جي وجود تممير وقد تبنى هيا اإل

المراجعة مة جاةب وتعزيز درجة المسااااا لة والمساااا ولية لد   على تحسااااية جودة عملية

شاااااااريا  المراجعااة مة جاااةااب  خر، ومة الجاادير بااالاايكر  ا هاايا اال ااار المن جي درى 

ان عة   ااااةتقادا، كبيرة مة قب  بعا البادثية والممارسااااية رةياك، ةررار الرتبا  اإلإب

 .(Wiliam R. et al,2015) الاري  بدرجة كبيرة مة التحي  بالتقارير المالية

ر ل ي  االةتقادا، قان مجلل        ار جديدإبإ ااااادار  1122عان  PCAOB واساااااتدراكا

(PCAOB,2011-007)  ااادار بعنواا   تحساااية شااايا ية المراجعة   وتيلب هيا اإل 

عادن إلزان شااااااارياا  المراجعااة بااالتوقيع على التقرير،  ي دية  تا   ااا  جاادياادة مة خول 

 –اةه عنو –التقرير تاي اا عة هوية شري  المراجعة )اسم الاري  ماا ية بإدراج جملة إ

 ااادار يمث   ا هيا اإل وهنا يرى الباحثةسااابة ماااااركة الااااري   ي عملية المراجعة(، 

  ااااان عة شااااري  المراجعة بدالر مة االكتيا  بتوقيعه ةقية تحول  ارقة باااااما عملية اإل
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وج اا، النرر التي  1125عاان  يوةيو 01 ي  PCAOB على التقرير. كماا تبنى مجلل

عداد تقرير مستق  عة المااركية  ي عملية إتناد  بقيان مؤساسا، المحاسبة والمراجعة ب

( بعنواا   0122القاااعاادة رقم ) 1125عتمااد المجلل  ي ديسااااااامبر إالمراجعااة، و خيرار 

ا مة  تقرير المراجع عة المااااااركية  ي عملية المراجعة المعنية   والتي تم الموا قة علي

ن، وتقااااااي بعدن توقيع شاااااري  المراجعة على 1122قب  البور اااااة األمريةية  ي مايو 

   اان عة شري  المراجعة بتقرير المااركية  ي عملية المراجعةالتقرير وإةما ينبري اإل

(Christian L.,2018; Wuchun Chi. Et al, 2015 ). 

ر لما قدمه مجلل معايير المراجعة        ي يناير  IAASB والتوكيد الم ني الدوليوتتويجا

بااااما تيوير المعايير ال ا اااة بتقرير مراقب الحساااابا، وتعدي  شاااة  ومحتو   1125

ر   التقرير، والتي كاا مة  بر  هي  التعديو، امااااا ة اساااام شااااري  المراجعة بالتقرير و قا

ر عة القوا م بعنواا   تةوية الر   والتقري IAS700 لمتيلباا، معيار المراجعة الدولي

لمراجعة ا المالية   والي  يتيلب بااة   ريا اإل  ان عة اسم شري  المراجعة بتقرير

(IAASB,2015) ر  ( مة قااااةوا011مع ماااا قااادمتاااه الماااادة رقم )وتةاااامور . وتزامناااا

Sarbanes- Oxley   ،تيساايرار لإل  ااان عة اساام شااري  المراجعة لما له مة اةعةاسااا

عملية المراجعة وتعميه مسااااتو  المساااا لة والمساااا ولية لد  يجابية على تحساااية جودة إ

 ،(Cathy J. Cole, 2014; Sati P. & Changling C., 2014) شاااري  المراجعة

يدعم مزيد مة النزاهة والمومااااااوعية وبيل ج د  كبر مة قب  الاااااااري   منا  عملية مما 

 .المراجعة

ال يوجد إلزان باإل  اااااان عة شاااااري  المراجعة، ديل لم  وعلى الصتتتتتعيد المصتتتتتر     

( بعنواا   تقرير مراقب الحسااااااابا، على 211يتير  معيار المراجعة الم ااااار  رقم )

مجموعاة كاملة مة القوا م المالية ذا، األمرا  العامة   إلى ماااااااوابل اإل  اااااااان عة 

ة راجعة،  ي ديشااااااري  المراجعة وإةما اكتيى بتوقيع مراقب الحساااااااابا، على تقرير الم

( ال اااب بمراقبااة الجودة على عمليااا، 111تير  معيااار المراجعااة الم ااااااار  رقم )

مراجعة معلوما، مالية تاري ية، إلى إرسااا  المبادأل األساااسااية للساالوك الم ني لاااركا  

المراجعة، واقرار مسا وليا، شاري  المراجعة بااما المتيلبا، السلوكية واألخوقية، كما 

امة للرقابة المالية عة  همية توقيع شااري  المراجعة على التقرير لتعميه كاااي  ال ي ة الع

 مستو  المسا لة والمس ولية ومماا جودة األدا  وسومة وم داقية التقارير. 

ان    ا معايير المراجعة الم رية ترك  عملية اإل وبناًة على ما تقدم يرى الباحث    

على رؤية مؤساااساااا، المحاسااابة والمراجعة، عة شاااري  المراجعة  مر اختيار  يتوقر 

وهو ماا اليتوا ه مع توج اا، المعاايير واال ااااااادارا، الم نياة األمريةياة والدولية. و ي 

  اااان عة شااري  المراجعة يتااااا  ااادارا، الم نية باااما اإلساايا  عر  وتحلي  اإل

مريةية ألللبادل على ةحو جلي، تمكيد ك  مة ال ي ا، التنريمية والتاااريعية األوروبية وا

  اان عة شاري  المراجعة ودور  اليعال  ي تحسية جودة عملية والدولية على  همية اإل

 .المراجعة وشيا ية التقارير المالية
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 :نتقاداتاإلفصاح عن شريك المراجعة بين المزايا واإل -0

 David M.,2016; Xianjie)  الم نية  ااادارا،واإل  كد، العديد مة الدراساااا،     

H. et al., 2016; Wan N. et al.,2018; Patrick V. & Jakob I.,2019    

IAASB,2015; PCAOB,2013-2015-2016;اااان ( على  ا تعزيز محددا، اإل  

عة شاري  المراجعة  هوية الا ص الي  ياارك  ي تقديم ال دمة  يامةة اإلدارة ولجاا 

مة المعلوما، المتعلقة بمة يقدن خدما، المراجعة والمساااتثمروا مة الو اااول إلى مزيد 

المراجعة، ومة يساا م  ي ا، ومد  موموقيته،  اااور عة تتبع ممارسااا، المراجعية اليية 

. ومة (Lambert A. et al.,2012; Lawrence J. et al, 2019) يتم االسااتعاةه ب م

لجاا مم يمةة عر  مزايا اإل  اان عة شاري  المراجعة على مسااتو  ك  مة اإلدارة و

 :كما يليالمراجعة والمستثمرية 

سااتح اا  اإلدارة ولجاا المراجعة على مزيد  على مستتتوى اإلدار  ولجا  المراجعة: -أ

مة المعلوما، دول خلييا، شاااري  المراجعة عند اختيار مدقه دساااابا، الااااركة، وذل  

 Nathan) بنا ر على المعلوما، التي تتقاسام ا شركا، المراجعة  واعية مع هي  اللجاا

R. & John D., 2019; Sean A. & Karla M., 2018 )،  كما سااايةوا لد  لجاا

  لما يجب على الشتتتتركات المقيدالمراجعة سااااج   كثر اكتماالر لل برة السااااابقة للاااااري . 

  :بسوق األوراق المالية ولجا  المراجعة النظر في تطبيق أفضل الممارسات التالية

  شاااركا  مراجعة الحساااابا، الر يسااايية، مة خول تحديد القيان بدور ةاااال  ي اختيار

 بياااةااا،الالعااديااد مة شاااااااركااا  المراجعااة المحتملية والتعرل على تاااري  م الم ني و

 .(Dickins, D. et al.,2018) عتمادهم وسمعت م المتراكمةإل األساسية

  لاركا  المراجعة المحتمليةو هم مؤشرات ا التحقه مة ال برة ال ناعية. 

 مة عادن وجود إجرا ا، تمديبية  و قااااااااا ية لااااااااركا  المراجعة المحتملية،  التحقه

وتجنب مة لدي م تاريخ مة النزاعا، التي تم دل ا بموجب شاااارو  تاااااير إلى ةقص 

 (.Candice T. Hux,2017) العناية الواجبه مة جاةب الاري 

  ولدراساااة وتحديل ساااج  شاااركا  المراجعة المحتملية لودتياا بالعمو  وتجنب    

 وال يتم تيساااااااير  بعواماا  منيقيااة / مقبولااة ،الاايية لاادي م تاااريخ مة الترير الساااااااريع

(Gopal K. & Jing Zhang b.,2019; Brian C. et al., 2018 .) 

تدعم محددا، وموابل اإل  ان  على مستوى المستثمرين بسوق األوراق المالية: -ب

عة شاااااري  المراجعة المساااااتثمرية  ي تقييم جا د )كيا ة و عالية( المراجع، وكيل  كييية 

اختيار لجنة المراجعة للاااري ، وال سااايما قدرة المسااتثمرية على تقييم خبرة الااااري   ي 

سا لة  عاا  لجنة المراجعة الختيار الاركا  ذو  الس ، معة الييبةدالة معينة، ومة مم ما

وكيل  الحماية مة لجاا المراجعة التي ال تمارس العناية المناساابة  ي هيا ال اادد،  اااور 

ا لجميع المراجعية اليية ساااهموا  ي عملية المراجعة،  عة  يادة إدراك المسااتثمرية  يااار

و خيرار تساااااعد هي  المعلوما، المسااااتثمرية على ات اذ قرارا،  كثر اسااااتنارة عند إدارة 

لما يجب . (Colin D. & Julie F.,2017) قت م مع مؤساساا، المحاسابة والمراجعةعو

 :على المستثمرين التحقق من المحددات والضوابط التالية
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  تاريخ وسامعة شاري  المراجعة الر يسي للاركا، المقيدة بسو  األورا  المالية، مة

ه   شرل شري  المراجعة سابقرا على المراجعا،  :خول تق ي بعا االستيسارا،

المعيبة  و ات م بالقيان بيل ؟ ه  تم منع الاااااااري  مؤقترا مة  دا  عمليا، المراجعة  و 

 (.Daniel A,2016 )تم  ر  عقوبا، عليه مة قب  ال ي ة العامة للرقابة المالية ؟

 ل بعا مااد  تةرار تناااوح الااااااااركااة مع شاااااااركااا  المراجعااة الر يسااااااايية مة خو

سنوا،؟  5ه  قام  الاركة بتريير المراجعية باة  متةرر  كثر مة : االستيسارا،

 .(Devi S.,2019 ؛1111)الاا عي،ودال ددود ذل   ما هو السبب؟ 

 جتماعية التي بية اإلدارة ولجنة المراجعة مع شاااااري  العوقا، الساااااابقة والروابل اإل

 (.Mingcherng D.,2018) ةالمراجعة للحياا على االستقولية والموموعي

يجابية لإل  ان عة شري  المراجعة، إال  ةه هناك المزايا والتمميرا، اإلوعلى الرغم من 

الااااااةوك بااااااما دور هيا اإل  اااااان  ي تحساااااية جودة عملية  بعاتيار معار  يالقي 

المراجعة ومة مم تحسية جودة التقارير المالية وترشيد قرارا، المستثمرية، ديل ةوه  

 Reid& Youngman,2017; Dao et al.,2019; Abbott) العديد مة الدراسااااا،

et al.,2019; Daniel A. & Reining P.,2019; Wuchun C. et al.,2019)   

 ا معرم مراقبي الحساااااااابااا، ال يمةة التمييز بين م باااإلعتماااد على المعلومااا، المتو ر  

ر مة جاةب  عن م بتقرير المراجعاة، وكايلا  محادودياة شاااااااركاا  المراجعاة المعتمادية علنا

ال ي ا، والج ا، الرقابية،  اااااااور عة  ا اللوا ا المحاساااااابية األكثر  ااااااارامة قد تحيز 

إدارة األربان الحقيقية لتعريم م اااااااالح م الحدية،  ي دية قد المديرية ةحو ممارساااااااا، 

ياساااا م اإل  ااااان عة شااااركا  المراجعة  ي جعل م  ق  قبوالر إلدارة األربان على  ساااااس 

 . (Saverio B.,2019) االستحقاقا، االختيارية

رؤية ا را  المعارماة إلى محدودية اإل  اان عة شركا  المراجعة  ويرجع الباحث     

ديل اقت ااار، على اسااام الااااري  وتوقيعه  قل، دوا تيرق ا لةا ة المحددا، التي تدعم 

التحسية الحقيقي لجودة عملية المراجعة بوجه عان ومتيلبا، الحوكمة المؤسسية لمراقبي 

وتعزيز شااايا ية وموموقية التقارير المالية الحساااابا،، والحد مة ممارساااا، إدارة األربان 

بوجه خاب، واةعةاسااا، هي  المحددا، على تعزيز مقة المسااتثمرية بالتقارير المالية مة 

جاةب، وتعزيز درجة المسا لة والمس ولية لد  شري  المراجعة، وكيل  تحييز مؤسسا، 

ل ةتير  ل ي  المحاسااابة والمراجعة على اةتقا  شاااركا  المراجعة مة جاةب  خر، وساااو

  ي.المحددا، باي  مة التي ي   ي المحور التال

 :محددات )عوامل( اإلفصاح عن شريك المراجعة: رؤية مستقبلية -3

ر مة االةتقادا، الموج ة لل ي ا، التااااريعية واال ااادارا، الم نية        ,FASB) اةيوقا

IAASB, PACOB, EU)    المراجعة على بااما تركيز متيلبا، اإل  اان عة شري

 توقيع الاااري (، –)اساام الااري   الجاةب الاا  اي للاااري   قل ساوا  ما يتعله ب ااااااا ااااااا

ر على دراساة وتحلي  ا را  المؤيدة التي تدعم  همية ومزايا اإل  ان عة شري   وتمسايساا

باااما  هم محددا،  يُمكن للباحث طرح رؤية مستتتقبليةالمراجعة وا را  المعارمااه له، 

عة شاااري  المراجعة والتي تتمث   ي ساااتة محددا،  سااااساااية )اسااام  وماااوابل اإل  اااان
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ساااتقولية، المسااا ولية والمساااا لة، الااااري ، سااامعة الااااري ، الت  اااص ال اااناعي، اإل

الماااركة  ي التقرير( لما ل ا مة اةعةاسااا، ايجابية على تحسااية جودة المراجعة وتعزيز 

معاااايير المراجعاااة والتوكياااد إلزان مجلل  وال شتتتتتتتتتك أ ة. شاااااااياااا ياااة التقاااارير المااااليااا

مؤساساا، المحاسبة والمراجعة باإل  ان عة اسم الاري   ي  (IAASB,2015)الدولي

 التقرير، وكيل  تمكيد مجلل الرقابة على  عمال مراجعي الااااااركا، المقيدة بالبور اااااة

(PACOB,2016) اان عة شاركا  المراجعة بتقرير مني   بحيل على مارورة اإل  

ديز العديد مة  قدتوقيعه وةسااابة مااااااركته  ي  عمال المراجعة، ياااام  اسااام الاااااري  و

 ؛1111؛  يتوا،1122السااامساااار، ) الدراسااا، والبحود المحاسااابية  ي ا وةة األخيرة

Abbott et al.,2019; Klaus R., Stefanie S.,2019; 

Kyungha&Carolyn,2020)   لزامي عة ختيار  و/ و اإل  ااااان اإللدراسااااة  مر اإل

المراجعاة باالتقرير على عدة متريرا،  هم ا: جودة المراجعة، وقرارا،  اسااااااام شاااااااريا 

  ااان عة شااري  االسااتثمار، و تعاح عملية المراجعة. والتي  كد،  ي مجمل ا  همية اإل

سااام الااااري  وتوقيعه على التقرير اساااتةماالر لتوقيع مراقب إالمراجعة خا اااة ما يتعله ب

 .تقرير المراجعة الحسابا، األساسي وتعزيز م داقية ومقة

وقد تااااارب  ا را  بااااما اةعةاساااا، اإل  اااان عة شاااري  المراجعة على سااامعة      

عة وجود تممير  (Lambert et al.,2012) الاااري  والمةتب كة ، ديل ةوه  دراسااة

سالبي ل يا اإل  اان  ي دالة وجود خل   ي عملية المراجعة  و  ادور  دةان قااا ية  و 

، اإلشاارا ية والرقابية على ساامعة شااري  المراجعة، األمر الي  وجود عقوبا، مة الج ا

يلحه الااارر بالاااري  ومة مم المساااس بالحوا ز والمةا م، التي يح اا  علي ا.  ي دية 

إلى  ا  (Mock et al.,2013; Itsaso B. & Marcela E.,2015) تيخل اا  دراساا

عملية المراجعة مة ساامعة شااري  المراجعة تعد دا ع اقت اااد  قو  للعم  على تحسااية 

كا ية ومومااوعية لتةوية رر   ني  امبا، خول بيل مزيد مة الاج د وتجميع  دلة وقرا ة

 ا اإل  اااان عة سااامعة شاااري  المراجعة يدعم مزيد مة الاااايا ية  ويرى الباحثمحايد، 

 .والموموقية للمستييدية مة التقارير المالية بوجه عان والمستثمرية على وجه التحديد

ما يااير الت  ص ال ناعى لمراقبي الحسابا، إلى  دا  خدما، المراجعة لاركا، ك    

قت ااااد  بواساااية مراجعية مت  ااا اااية  ى هيا تنتمى إلى قياع معية مة النااااا  اإل

القياع، مما يؤد  إلى اكتسااح المزيد مة المعر ة وال برة المتعلقة بيبيعة العمليا، التى 

ا للمراجع إتااااااااال الم اا ر المرتبياة ب اا، ديال تقون ب اا الااااااااركاا، والقادرة على اك

ر  ي ا  وجود ادتماال، القياس المتحيز لمربان وقدرة الاااركا،  المت  ااص دورار هاما

على إدارة  ربااد اا وعدن ادتوا  المعايير المحاسااااااابية على دلول موماااااااوعية للحد مة 

د مة الدراسااااااا، مع ما  كد، عليه العدي وهنا يتوافق الباحثممارسااااااا، إدارة األربان، 

 ;Aleksandra B. & Albert L., 2016; PCAOB,2016) الم نية  ااادارا،واإل

IAASB,2015; Candice T.,2017)    باما  بيعة العوقة بية الت  ص ال ناعي

لاري  المراجعة كإشارة لجودة عملية المراجعة و دد متيلبا، اإل  ان العان عة شري  

المراجعة، والي  يةي  دزمة مة المزايا واليرب المتادة على مستو  شركا  المراجعة 

مال لتيوير سااااامعة  ردية للجودة والت  اااااص ال اااااناعي، وعلى مساااااتو  مدير  األع
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سااتيادة بالمعلوما، التي ساتو رها اإل  ااادا، الجديدة والموك والمساتثمرية مة ديل اإل

 (.Khairul A. et al.,2019) عة شركا  المراجعة

 (PACOB,2016) و(IAASB,2015) ساااااااي مجل ا على ما  قر ويرتكز البتاحث    

ااااري ، ديل  كدا على وجود عوقة الساااتقولية إرتبا  الوميه لجودة المراجعة ببااااما اإل

معنوية بية  يادة درجة االسااااااتقولية التي يتمتع ب ا شااااااري  المراجعة ومةتب المراجعة 

  مع ما تو ااال الباحث يتفقكة  وبية تحسااية جودة عملية المراجعة، و ي هيا الساايا  

بما  (Yu-Shan Chang et al., 2019; Abhijeet S. et al.,2020) تيإليه دراسااا

 .ا  المراجعة  كثر عرمة لل ير مة خول تدةي درجة استقوليت مشرك

التي تقاااي بما التممير  Accountability وتجساايدار ألساال ةررية القابلية للمسااا لة     

يجابي لزيادة درجة المساااا لة والمساااا ولية يقت ااار على القاااااايا التي تتعله باة يا  اإل

 را   ي ساااااااياااساااااااا، الموارد، وتاامكياادار على  ا اإلالجا ااد وليل ةتيجااة ةقص ال برة  و 

ر، ررا   كثر تحيوتبني وإجرا ا، ومعايير المسا لة والمس ولية يؤد  إلى  دور  دةان  را

ه مع ما كاي  عن يتفق الباحثوكيل  تنييي اجرا ا، موساعة  منا   دا  عملية المراجعة. 

  ان عة بما اإل (Mock et al., 2013; Blay, A. et al.,2014) الدراساا، الساابقة

شاااااااريا  المراجعاة يؤد  إلى تعريم درجة المساااااااا لة والمسااااااا ولية التي تقع على عاته 

  ان بما اإل Sarbanes- Oxley ( مة قاةوا011الاري ، وما  كد، عليه المادة رقم )

عة شاااركا  المراجعة يزيد مة إدراك م وتقديرهم لحجم المسااا ولية وتوابع المساااا لة التي 

التي قاااماا  بتنريم  (Veena et al., 2019)  ااا. وهو مااا يتوا ه مع دراساااااااةتقترا ب

من جه ومسا ميداةي لمؤسسا، المراجعة بالواليا، المتحدة األمريةية  مقابو، ش  ية ما

وكندا، ديل  كد شاااااركا  المراجعة المارتبيية بمؤساااااساااااا، المراجعة الةندية على تزايد 

 .ي تقترا باإل  ان عة اسم شري  المراجعةإدراك م لحجم المس ولية والمسا لة الت

 Reid & Youngman,2017; Cianci et) العااديااد مة الاادراساااااااا، وأخيراً أيتتدت

al.,2017; Cunningham et al.,2019)  تمكيدا، المجلل الرقابي PACOB  عان

  اان عة ةساابة ماااركة الاااري   ي عملية المراجعة، بااار  بااما ماارورة اإل 1122

 و  كثر مة ساااااعا، المراجعة الةلية، األمر الي  يسااااتدعي التوقيع  %5 ا تةوا ةساااابة 

  .ما ة لتوقيع مراقب الحسابا، األساسيعلى التقرير باإل

، ير  الباادال  ا المحتو  المعلوماتي لنموذج وتلخيصتتتتتتتاً لعرض المحتددات الستتتتتتتابقتة

يسااااااااعد  Audit Partner Discloser Moodelاإل  اااااااان عة شاااااااريا  المراجعاة 

تبع سااج  مة خول توشاايا ية التقارير المالية المسااتثمرية  ي تقييم جودة عملية المراجعة 

اسم شركا  المراجعة وعددهم، والر يد  يجب أ  يشمل كل من:شركا  المراجعة والي  

المتراكم مة الساااامعة الداخلية وال ارجية لة  شااااري ، ومسااااتو  الت  ااااص ال ااااناعي 

سااااتقولية التي تمتع ب ا ومؤشاااارا، درجة اإلو  ااااناعة معينة،   محدد وال برة  ي مجال

شاااري  المراجعة دال الماااااركة  ي عملية المراجعة وال سااايما عند الماااااركة  ي إبدا  

ر يه وتوميقه بالتقرير، وكيل  مسااتو  وعي وإدراك شااركا  المراجعة لحجم المساا وليا، 

لقا  ا دال التق ااااااير  ي  دا  م ان على عاتق م ودرجة المسااااااا لة التي يتعرمااااااوا ل ةالما

المراجعة وددود اخياقا، تجعل م عرماة لمزيد مة م ا ر التقاماي،  اور عة  همية 
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مما  .تقرير وةسبة مااركته  ي عملية المراجعةالاإل  ان عة مااركة الاري   ي إعداد 

عان و ي ه التقارير المالية بوج مةينعةل على اساتعادة مقة المستثمرية وكا ة المستييدية 

 .تقرير المراجعة على وجه التحديد
      

 Audit Partner  اااااان عة شاااااري  المراجعة اإل محددا، ويوضتتتتتك الشتتتتتكل التالي

Discloser Determinants  كمدد المحددا، والااااوابل التي يجب اإل  اااان عن ا  ي

ةم  للقوا م المالية وتقرير المراجعة األساسي.    تقرير مني   ما
 

 
 APDDفصاح عن شريك المراجعة اإل محددات( : 4شكل رقم )

 مة إعداد البادل. المصدر:

 

 اادارا، الم نية ومتريرا، الدراسااا، السااابقة متيلبا، اإل واستتتخالصتتاً لعرض وتحليل

وممارسااا، مؤسااسااا، المحاساابة والمراجعة، والرؤية التي يتبناها البادل باااما محددا، 

 :يمكن صياغة الفرض األول للدراسة على النحو التالياإل  ان عة شري  المراجعة، 

 

 

 

 

 

 

نموذج االفصاح 
عن شريك 
المراجعة

اســم 
الشريك

سمعة 
الشريك

التخصص
الصناعي

ةاالستقاللي

المسئولية
والمساءلة

المشاركة
تقريرفي

المراجعة

توجد فروق  ات داللة معنوية بين آراة عينات الدراستتتتتة بشتتتتتد  محددات اإلرتباط 

بالشتتتتريك ) اإلستتتتم س الستتتتمعةس التخصتتتتص الصتتتتناعيس االستتتتتقالليةس المستتتتلولية 

 .ةوالمساةلةس المشاركة في التقرير( لتحسين مستوى اإلفصاح عن شريك المراجع
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 القسم الثالث

 طار المنةجي للتحفظ المحاسبي بالتقارير الماليةاإل

  "الثانينما ج القياس وتطوير الفرض  استخالص"
 هتمان كبير مة جاةبإيعد التحي  المحاسااابي  دد الساااياساااا، المحاسااابية التي در  ب     

ي عملية لما له مة تممير  البادثية والممارسااية والقا مية على التنريم  ي ا وةة األخيرة، 

القياس والتقييم المالي ودور  عال  ي  يادة م اداقية وموموقية التقارير المالية المناورة، 

 Chengru)ةت ا ية للمديرية واأل رال التعاقدية األخر وكايلا  تحجيم الماد وعاا، اإل

H. & Wei J.,2019) يتعله  ،  اور عة كوةه  دد ركا ز معالجة ال ير األخوقي الي

د  ستقولية لبممارساا، عدن تمام  المعلوما، المحاسابية والتحيزا، الاا  اية وعدن اإل

. وال شاااا   ا مسااااتو  (Hideaki S. & Naoki W.,2020) دارة والمراجعةلجاا اإل

  ااااااان عة شااااااري  المراجعة كمدد التحي  المحاساااااابي بالتقارير المالية يتممر بدرجة اإل

ستثمارية بوجه عان و ي ا  تداعيا، ية وترشيد القرارا، اإلمحددا، جودة التقارير المال

، و يما يلي (Gary C.et al.,2020) على وجاه التحديد Covid- 19 جاا حاة كوروةاا

 .يعر  موجز لمن جية وسياسا، التحي  المحاسب

  ق:التحفظ المحاسبي بين المفةوم واألشكال ودوافع التطبي -4

الي  درى بقبول  Prudence تيورار لمبد  الحيية والحيريامث  التحي  المحاساااااابي      

واسااااع على مد  عقود كثيرة، والي  يقتاااااي مراعاة جميع ال سااااا ر واألعبا  المحتملة 

يرادا، لحية تحقق اا. وقااد عترال باااألربااان  و اإلعناد إعاداد التقااارير الماااليااة وتاامجياا  اإل

ي  المحاسابي، ديل  شار مجلل  ادارا، والدراساا، التي تناول  مي ون التحتعدد، اإل

 1 رقم بقا مة مياهيم المحاساااااابة المالية ن2221عان  FASB معايير المحاساااااابة المالية

(SFAC-2)   إلى التحي  المحاساااابي بمةه رد  ع  دير لررول عدن التمكد، لاااااماا  ا

و مة لناااا  الاااركة و عمال ا قد تم مراعات ا على ةحو ارول عدن التمكد والم ا ر الما 

بمةه  1112عان  (ICAEW) كال، كما عر ه مع د المحاساابية القاةوةيية باةجلترا وويلز

الحير عند ممارسة األدةان الا  ية الو مة لومع التقديرا، الميلوبة  ي ا  ارول 

 .عدن التمكد

على  ا التحي  المحاسااابي يتجساااد عندما  (Chen et al.,2009)  كد، دراساااة بينما    

الد ترية لم اااول التااااريلية إلى قيمت ا الساااوقية  ق  مة الوادد، و ي  تةوا ةسااابة القيمة

( بمةه اختيار 1122؛ عبد الحليم ، 1124سايا   كثر شاموالر عر ته دراستي )سعد الدية، 

الير  والساااياساااا، المحاسااابية التي  تادت ا المعايير المحاسااابية للتقرير عة القيم المتدةية 

عرمى لولتزاما، والم رو ا، مما ينتج عنه اة يا   ي لم ول واإليرادا،، والقيم ال

ى التحي  إل ومن ثم يمكننا النظر اااا ي القيمة الد ترية لحه الملةية عة القيمة الساااوقية. 

   دد الير  والسااااياسااااا، والمعالجا، التي  قرت ا المعايير المحاساااابية المحاساااابي بمةه 
 ول وااليرادا، بالقيمة األق  وااللتزاما،واعتمدت ا ال ي ا، الرقابية، لقياس وتقدير األ ااا

والم ارو ا، بالقيمة األكبر  ي ا  ارول الم ا رة وعدن التمكد، ب دل تحسااية جودة 
 ."التقارير المالية وترشيد قرارا، المستييدية
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؛عباد الحليم، 1122شاااااااوقي، وقاد اتيقا  العادياد مة الادراساااااااا، العربياة واألجنبيااة )    

(  ةه يمةة ت اااااانير التحي   Isuru M et al.,2019; Shroff et al.,2013؛1122

المحاسااااابي و قار ألكثر مة منرور، ديل يمةة ت اااااانير التحي  المحاساااااابي مة منرور 

ساتمرارية إلى: تحي  دا م يااير إلى اختيار اإلدارة لمجموعة مة الساياساا، المحاسابية اإل

ار حي  مؤق  ياااااير إلى اختيسااااتراتيجية، وتالدا مة التي تساااااعدها  ي تحقيه  هدا  ا اإل

اإلدارة لبعا السااياسااا، المحاساابية التي يتم ترييرها بترير الررول التي ترتبل بعوام  

ر لدرجة/ مسااتو  التحي   الم ا رة وعدن التمكد، كما يمةة ت انير التحي  المحاساابي و قا

دة اإلى تحي  ألق اى دد ممةة والي  يتيلب اختيار وتيبيه ساياساا، محاسبية هد  ا  ي

ر ةحو تحقيه  هدال  ال سااااااا ر ألق ااااااى دد  و ت ييا األربان ألق  درجة ممةنة سااااااعيا

إدارية، وكيل  تحي  ألدةى دد ممةة والي  يتيلب اختيار وتيبيه سياسا، عادية التؤمر 

ر  على ةتا ج األعمال مة  ترة ألخر ، و خيرار يعد مة الت اااانييا، األكثر اةتاااااارار وتيبيقا

ية، ت ااانير التحي  المحاسااابي مة ديل توقي  التحي  وينقسااام إلى  ي الممارساااا، الم ن

سبه( وتحي  مارو  )بعد / الده(  :تحي  مير مارو  )قبلي/ ما

 ) التحفظ المشتتتتتتروط )البعد :Conditional Conservatism  يااااااااير إلى قيان

اإلدارة باختيار وتيبيه الساااياساااا، والمعالجا، المحاسااابية التي تعترل بتممير األخبار 

بةرة ودورية، ومة مم يقترا هيا النوع بوجود  دداد  السااااااي ة على األربان ب ااااااية ما

قت اااادية مة خول اساااتبعاد عترال بال ساااا ر اإلوارول مير ساااارة ويتم تساااريع اإل

وت ييا القيماة الااد ترياة لم اااااااول،  ي دية عادن االعترال بزياادة القيمااة الاد تريااة 

ددم  باليع   و تو ر دلي  ماد  على لم اااااااول  ي ا  وجود  دداد ساااااااارة إال إذا 

 . (David O. & Boniface U., 2019)تحقق ا

 )التحفظ غير المشتتروط )القبليUnconditional Conservatism  :  يااااير إلى

ختيار وتيبيه السااااااياسااااااا، والمعالجا، المحاساااااابية التي تقون بت ييا إقيان اإلدارة ب

رتبا  بحدود  دداد وقية دوا اإلالقيمة الد ترية ل ااااااا ي األ ااااااول عة قيمت ا الساااااا

هوك وارول معيناة، مث  قيان الااااااااركة بإهوك األ اااااااول  ويلة األج  بيريقة اإل

عترال اليور  لنيقااا، المعجاا  باادالر مة  ريقااة القسااااااال الثاااباا ، واختيااار  ريقااة اإل

البحود والتيوير كم اااااارول بدالر مة رسااااااملت ا وإا ارها كم اااااا  بقا مة المركز 

   .المالي

 Amira .H, & Nuhaما كاااي  عنه العديد مة الدراسااا، السااابقة )   وتدكيداً على    

.B,2019; David O. & Boniface U.,2019; Isuru M. et al.,2019 باااااما )

  :هيووجود  ربعة محددا، ودوا ع ر يسية لتبني الاركا، سياسا، التحي  المحاسبي 

 هم التيسااايرا، التي تقترا  تعد:  Contracting Motivation الدوافع التعاقدية -4

ةي اال الملةية عة اإلدارة وسااعي ك  من ما لتعريم منا عه على دساااح اليرل إبة  مة 

األخر، والعوقاة التعااقادياة بية الموك والدا نية والتي تتاااااااامة مجموعة مة القيود التي 

 .دارة سلةويا، اةت ا ية ل الا الموك على دساح الدا نيةتاعيه ممارسة اإل

ترتةز باة   ساسي على ممارسا،  :Litigation Motivation  دوافع التقاضي -0

عادن تمام  المعلوما، المحاسااااااابية بما يساااااااما لم رال المساااااااتييدة مة التقارير المالية 
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بمقااااااااة مجلل اإلدارة ومراقبي الحسااااااابا، لتريية ال سااااااا ر الناجمة عة التوعب  ي 

 .التقارير المالية

ةتيجة رمبة الاركا، لتبني سياسا،  :Taxation Motivation الضريبيةافع والد -3

يرادا، بامقا  مة قيمت اا الحقيقياة والم ااااااارو ا، بمكبر مة قيمت ا الحقيقية عترال بااإلاإل

 .عترال المبةر بال سا ر لتجنب األعبا  الاريبية المقرر  اور عة اإل

ترتبل بتحم  الااااااااركة تةالير  :Regulation Motivation التدوافع التنظيمية -1

مااااا ية ةتيجة التوسااااع  ي دجم ا وومااااع ا التنريمي وكيل  العوام  التي تاحدد شااااة  إ

 تنريم م نة المحاسبة والمراجعة ومن جية إعداد المعايير والسياسا، المحاسبية.

  ااان عة شااري  المراجعة ترتبل بدوا ع وتيساايرا،  ا محددا، اإل ومن الجدير بالمكر

مير مباشر، لما ل ا مة دور  و يجابي ساوا  بااة  مباشار إالتحي  المحاسابي مة منرور 

 ة.والمستييديجيد  ي تحسية جودة التقارير المالية وترشيد قرارا، المستثمرية 

 :نما ج قياس التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية -0

اةتااار تيبيه ممارسااا، التحي  المحاسابي الماارو  ومير المااارو   ي د ع سااهم      

البادثية إلى تقديم العديد مة ةماذج ومؤشااااااارا، القياس والتي تتياو،  يما بين ا مة ديل 

الااااااوابل والمحددا، التي تانرم ا والمتريرا، التي ترتةز علي ا واألهدال التي تساااااعى 

 ;Kermani  Z. et al.,2018دح المحاسااااااابي )إلى تحقيق اا، وقاد اساااااااتقر اليةر واأل

Reyad, S. ,2012; Shroff, P.K. et al.,2013 على وجود خمسااة ةماذج  ساااسااية )

يمةة ت ااااااانيي اا إلى مود مجموعاا،: مقاايييل تعتماد على العوقاة بية األربان وعوا د 

و يما  ،.األسا م، و خر  تعتمد على قيم األ اول، و خيرار مقاييل تعتمد على االساتحقاقا

يلي عر  موجز ألهم ةماذج قياس التحي  المحاسبي و كثرها شموالر واةتاارار  ي الواقع 

 :العملي

 نمو ج القيمة السوقية إلى القيمة الدفتريةMarket To Book (MTB) :  
يقون هيا النموذج على قياس التحي  المحاسااابي مة خول تحديد  اااا ي قيم األ اااول، 

اختول القيم السااااوقية لحقو  الملةية عة قيمت ا الد ترية على ديل يساااات دل تيسااااير 

مدار اساااااتمرار الااااااركا،  ي مزاولة  ةاااااايت ا الم تلية، على  ا يتم اسااااات دان هيا 

النموذج مة خول ايجاد ةساااابة القيمة السااااوقية ل ااااا ي األ ااااول إلى قيمت ا الد ترية 

، التحي  المحاسبي، وقد إلى وجود ممارسا  حيا وتااير  يادة هي  النسبة عة وادد

على  ا التحي  المحاساابي ياااير إلى عدن  (Beaver & Ryan,2000)  كد، دراسااة

 المبالرة  ي القيم الد ترية ل ا ي األ ول عة القيم السوقية ل ا. 

؛ 1124ما اساااتقر، عليه العديد مة الدراساااا، ) ساااعد الدية،  ويتفق الباحث مع     

( بااااااااما مزايااا و هميااة هاايا 1111؛ ال اااااااياااد، 1122؛ عبااد الحليم، 1122مليجي، 

النموذج كمؤشار قاب  للتيبيه العملي  ي البي ة الم ارية وتوا ر البياةا، ال ا ة بة  

مة القيمة السااااوقية والقيمة الد ترية ل ااااا ي األ ااااول، وكيل  ساااا ولة دسااااابه على 

 مساااتو  الااااركا،،  ااااور عة شااامول هيا النموذج لة  مة التحي  الماااارو  ومير

 .المارو  ، و خيرار قدرته على ربل عنا ر المركز المالي بمتريرا، السو 
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 نمو ج العالقة بين األرباح وعوايد األسةمBasu Model  : 

ةموذج اةحدار لقياس التحي  المحاساااااابي يعبر عة  2222عان  Basu قدم  دراسااااااة

ما بمد  اسااتجابة األربان المحاساابية لعوا د األساا م، وتبن  الدراسااة ا ترا  ر يسااي 

 سعار األس م تعةل كا ة المعلوما،  ي ا  تزايد درجة كيا ة سو  األورا  المالية، 

موجبة وسااااالبة  ي  وسااااول تنعةل األخبار السااااارة ومير السااااارة  ي شااااة  تريرا،

 سااااااعار األساااااا م، وال شاااااا   ا هي  التريرا، الموجبة والسااااااالبة تؤمر على األربان 

(. وقد تم التعبير عة ةموذج  Basu,2018المحاساابية  ي توقي  ةااار التقارير المالية)

 :خول هي  المعادلة  مةةحدار اإل

 

 
 

إلى   itP- 1، وتاااير tعة الساانة المالية  iتاااير إلى ربحية الساا م للاااركة itXاإديل 

إلى العا د السنو  على  س م الاركة،  itR سعر الس م  ي تاريخ بداية السنة، كما تاير

إلى المترير الوهمي وهي تساو  وادد إذا كاة  عوا د األس م سالبة  itDR بينما تاير

إلى مد  سااارعة  1B األسااا م موجبة،  ي دية تااااير وتسااااو   اااير إذا كاة  عوا د

اساااتجابة الربا لمخبار مير الساااارة مقارةة باألخبار الساااارة، وعندما يةوا مقدار هيا 

المعام  موجب ومعنو  يااااااير إلى جوهرية اختول سااااارعة اساااااتجابة الربا لعوا د 

  األس م السالبة عة عوا د األس م الموجبة.

 قاقات واألرباحنمو ج العالقة بين االستح Givoly & Hany Model:  
على  ا التحي  المحاساااابي ي يا  (Givoly & Hany,2000) ديل  كد، دراسااااة

ساتحقاقا، التراكمية مة األربان المعلنة والمتراكمة عبر الزمة، ومة مم يةوا دجم اإل

ا  وتممير  الساالبي على األربان عبر الزمة مقياس مو ن للتحي  المحاساابي. وال ساايما 

ساااااتحقاقا، )الير  بية الربا المحاسااااابي و اااااا ي التد ه النقد  مة اة يا  قيمة اإل

 .األةاية التاريلية( مة  ترة ألخر  يعد مؤشر على اة يا  التحي  المحاسبي

ةماذج قياس مساتو  التحي  المحاسبي بالتقارير المالية، يعد  واستتخالصتاً لعرض وتحليل

مة   ا  المقاييل و كثرها  MTB سابة القيمة الد تريةمقياس ةسابة القيمة الساوقية إلى ة

ر وتتوا ر بياةاته ومة مم  اةتااااااارار ديل يعبر عة التحي  الماااااارو  ومير الماااااارو  معا

 .قابليته للتيبيه العملي، ليا سول يقون البادل باست دامه  ي الدراسة التيبيقية

  :التحفظ المحاسبيتدصيل العالقة بين محددات االفصاح عن شريك المراجعة و -3

 ,Soliman, M.,2014; Reyad)خل اااااااا  العااديااد مة الاادراسااااااااا، والبحود      

S.,2012 ;Volker L. & Korok R.,2020 ) إلى وجود عوقااا، م تليااة بية عاادة

متريرا، ترتبل بمقوماا، جودة عملياة المراجعاة والتحي  المحااسااااااابي كامداد  بعاد جودة 

( على وجود عوقة ارتبا  ذا، 1122)عبد المل ، التقارير المالية، ديل  كد، دراسااااااة 

داللة معنوية بية رليا، دوكمة الاااااااركا، )دقو  المساااااااهمية والااااااايا ية واإل  ااااااان 

دارة ولجنة المراجعة و  اااااحاح الم ااااااالا األخر ( وبية التحي  واساااااتقول مجلل اإل

*  itR1+ B itR0+ B itDR 1+ a 0= a1 -it/Pit X

itDR 
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و  بية ( إلى وجود تممير إيجابي مير معن1122المحاسابي، كما تو ال  دراساة )دماد، 

ر ل ا إ يادة مسااااااتو  التحي  المحاساااااابي وإدارة األربان ديل  ا الاااااااركا، األكثر تحيرا

ير ة مما يؤد  إلى تحقيه الةيا ة االستثمارية  .القدرة على الحد مة االستثمارا، الما
 

عة وجود عوقة ايجابية بية ال برة   (Tuan & Tarihi,2016) وقد كااااي  دراساااة   

ة الساابقة ألعاا  لجنة المراجعة ومستو  التحي  المحاسبي، وكيل  المالية وكيل  ال بر

( على وجود تاممير ايجاابي ذو داللاة معنوية بية درجة 1122 كاد، دراساااااااة ) اااااااالا، 

اإل  ااااان  ي تقرير لجنة المراجعة على مساااااتو  التحي  المحاسااااابي، و ي هيا السااااايا  

ن   اذو داللة معنوية بية اإل( إلى وجود تممير ايجابي 1122تو ل  دراسة )السمسار، 

 ساااااتثمار بالبي ةلزامي عة شاااااري  المراجعة وبية ترشااااايد قرارا، اإلختيار  و/ و اإلاإل

( عة وجود تممير سااااالبي ذو داللة 1111الم ااااارية،  ي دية كااااااي  دراساااااة ) يتوا، 

معنوية بية اإل  اان عة شاري  المراجعة والقيمة الميلقة إلدارة األربان،  ي دية يوجد 

مير ايجابي ذو داللة معنوية بية اال  ااااان عة شااااري  المراجعة مة ديل ت  اااا ااااه تم

 .ال ناعي وجودة عملية المراجعة
 

المحاور الساااابقة واسااات و اااار الساااتنتاج  بيعة العوقا،  وارتكازاً على عرض وتحليل

  ااان عة شااري  المراجعة ومسااتو  التحي  المحاساابي، ودرجة تمميرها بية محددا، اإل

 :ياغة الفرض الثاني للدراسة على النحو التالييمكن ص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوجد تدثير  و داللة معنوية لمحددات اإلفصتتتتتاح عن شتتتتتتريك المراجعة ) اإلستتتتتتمس 

الستمعةس التخصتص الصتناعيس اإلستتقالليةس المستلولية والمستاةلةس المشاركة في 

 .التقرير( على مستوى التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية
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 القسم الرابع

 .المسك الميداني ونتايل اختبار الفرض األولمنةجية 
 

 

  :طار العام للدراسةأوالً: اإل
  ااااان عة شااااري  المراجعة على مسااااتو  التحي  اساااات د   الدراسااااة قياس  مر اإل     

ومة مم تحساية م داقية وشيا ية التقارير  التقارير الماليةالمحاسابي كمدد محددا، جودة 

 اار  ار العان لوالمالية للااركا، المقيدة بالبور اة الم ارية، ويجساد الااة  التالي اإل

 .متريرا، الدراسة
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  :الميدانيالمسك ثانياً: منةجية وطرق قياس متغيرات 

كمدد الم ااااادر األولية لجمع البياةا، ب دل  االسااااتق ااااا قان البادل بت ااااميم قا مة     

اساات وب محددا، اإل  ااان عة شااري  االرتبا  )اساام الاااري ، الساامعة، الت  ااص 

ال ااناعي، اإلساااتقولية، المسااا ولية والمسااا لة، الماااااركة  ي التقرير( كمرتةز لتحساااية 

البعد  اولتنديل عدية، مسااااتو  اإل  ااااان المحاساااابي بالتقارير المالية. وذل  مة خول با 

 ي دية تناول ( عبارة، 21) عدد   اااااان عة شاااااري  المراجعة بواقعاألول محددا، اإل

 ( عبارا،.2) عدد البعد الثاةي مزايا اإل  ان عة شري  المراجعة بالتقارير المالية بواقع

تمث  مجتمع المسااا الميداةي  ي مود   ا،  ساااسااية  :المستك الميداني مجتمع وعينة -4

 –المستثمرية بالبور ة الم رية  –الحساابا، بمؤسسا، المحاسبة والمراجعة )مراقبي 

 عاااا  هي ة التدريل بقساام المحاساابة والمراجعة بالجامعا، الم اارية( وتعد هي  الي ا، 

ر بمتريرا، الدراساة ميردة كعينة  221وقد بلر  عينة المسا الميداةي  ،هي األكثر ارتبا ا

استمارة لة    ة. وتم  21ا، الثود مح  الدراسة بواقع عاوا ية بسيية مو عة على الي 

وهي ةسبة مرتيعة تعةل   %3333 احيحة بنسابة استجابة   استتمار 452عدد تجميع 

 لوختبارا، اإلد ا ية.  ودية البياةا،

اعتماد الباادال على مقيااس ليةر، ال مااسااااااي لتحديد درجا،  وفي هتما الصتتتتتتدد

 من م كما يلي: األهمية النسبية إلجابا، المستق ى

 مقياس الرتب
موافق 

 تماماً 
 محايد موافق 

غير 

 موافق

غير موافق 

 ً  تماما

 2 1 0 4 5 الوز  النسبي

 

ر ليبيعة البياةا، ومن جية المسا الميداةي، حصايي المستخدمة: أدوات التحليل اإل -0 و قا

 SPSSد اااااااا ية المتعلقة ببرةامج اعتماد الباادل على مجموعة مة األسااااااااليب اإل

 اال دار الثاةي والعاروا، وتتمث  هي  األساليب  ي ك  مة:

 ( معام  ارتبا   ليا كروةباخChronbach's Alpha للتحقه مة درجة االعتمادية )

 والثبا،  ي المقاييل متعددة المحتو  المست دمة  ي قا مة االستق ا .

 (ساااالوح تحلي  كروسااااةال واالس Kruskal – Wallis لتحديد  ) بية ررا   اليرو

ر بما  - المساااااااتثمريية –مراقبي الحساااااااابا، الادراساااااااة ) ا،عينا األكاديميية(، علما

 االختبار ال يتيلب  ا تةوا العينا، متساوية العدد لةا ة الي ا،.

  تحلي  التمايزDiscriminant analysis .لتحديد دوال التمايز بية   ا، الدراسة 

  :واختبار الفرض األولثالثاً: تحليل نتايل المسك الميداني  

 في المقاييس المستخدمة بددا  الدراسة:  Reliabilityتقييم الثبات/ الصدق  -4

 Alpha Correlation Coefficientسااات دان  سااالوح معام  االرتبا   ليا إقان البادل ب

، للتمكد مة اتساا  متريرا، الدراسة Reliabilityباعتبار   كثر  سااليب تحلي  االعتمادية 

ر، ومة  بعاااااااا ااا البعا مع داخاا  المجموعااة الواداادة، وارتبااا  كااا ااة المتريرا، معااا



 .….........ددات اإلفصاح عن شريك المراجعة علـى مستوى التحفظ المحاسبي بالتقارير الماليةــأثـر مح

 0202ديسمبر   العدد الثانى     المجلد السابع   لبحوث المالية واإلداريةات واالعلمية للدراس المجلة 28

 

ر  ا إد اااا ية االختبار يجب  ال تق  عة  . ويوماااا الجدول 1,2المتعارل عليه إد اااا يا

 عبارة (.  22( معام   ليا كروةباخ لمتريرا، الدراسة ) باعدية بواقع 2التالي رقم )

 (4جدول رقم )

 .الدراسةلمتغيرات ( Cronbach's Alpha) والصدق نتايل اختبار الثبات

كود 

 المتريرا،
 متريرا، المسا الميداةي

ع     دد 

 العبارا،

 معام  الثبا،
Cronbach's 

Alpha 

معام  

 ال د 

 الياتي

X1-X12 
محددا، اإل  ااااان عة شااااري  

 المراجعة بالتقارير المالية.
21 1,210 1,251 

X13-X18 
  ااااااان عة شاااااارياا  مزاياا اإل

 المراجعة بالتقارير المالية.
2 1,212 1,221 

 239,3 23930 43 متغيرات.الإجمالي  --

 د ا ي.عتماد على ةتا ج التحلي  اإلمة إعداد البادل باإل المصدر:

( 1,212( و)1,210) للبعد األول بلر ويتاا مة الجدول السابه  ا قيمة  ليا كروةباخ 

درجة عند ( لةا ة متريرا، الدراسااااة، 1,202بواقع ) ، وذل بالمردلة األولىللبعد الثاةي 

مة ال ااااير، وكيل  درجة   P- Value ديل اقترب  المعنوية الحقيقية %25مقة قدرها 

وتعتبر هي  القيم جيدة بالااة  1,222كة  ديل تبلي الدراساةم اداقية مرتيعة لمتريرا، 

لي   ااوديت ا لمراد  التحالي  يعةل توا ر االعتمادية والثقة بمتريرا، الدراسااة وتؤكد 

 التالية.

الير  األول مة  يااااااااير حصتتتتتتايي واختبار الفرض األول:عرض نتايل التحليل اإل -0

توجد  رو  ذا، داللة معنوية بية ررا  عينا، الدراساااااااة   رو  الدراسااااااة بمةه  

بااااااما محددا، اإلرتبا  بالاااااااري  )اإلساااااام، السااااامعة، الت  ااااااص ال ااااااناعي، 

المسا ولية والمساا لة، الماااركة  ي التقرير( لتحسية مستو  اإل  ان االساتقولية، 

 ويمكن اختبار هما الفرض من خالل ما يلي:عة شري  المراجعة . 

بشتتتتتتتد  محددات اإلفصتتتتتتتاح عن شتتتتتتتريك  Kruskal – Wallisنتتايل اختبار  -0/4

 K–Wallisيوماااااااا الجاادول التااالي ةتااا ج اختبااار  المراجعتتة بتتالتقتتارير المتتاليتتة:

 ،الت  اااص ال اااناعي ،السااامعة ،رتبا  )االسااامددا، اإل  اااان عة شاااري  اإللمح

 المااركة  ي التقرير( بالتقارير المالية. ،المس ولية والمسا لة ،االستقولية
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 (0جدول رقم )

 لمحددات اإلفصاح عن  Kruskal – Wallis نتايل اختبار

 شريك المراجعة بالتقارير المالية

محتتددات )متطلبتتات( اإلفصتتتتتتتاح عن شتتتتتتريتتك 

 المراجعة بالتقارير المالية. 

 نتايـل اختبـار 

Kruskal – Wallis 
معامل االرتباط 

 األساسي
Canonical 

Correlation 
Chi-

Square 
P-Value 

X1-  ،يعد اسااااام شاااااري  المراجعة  دد محددا

 اري  بالتقارير المالية.الاال  ان العان عة 
22,21 1,111 1,124* 

X2-  يساا م اال  ااان عة اساام شااري  المراجعة

 ي تحسية مستو  اال  ان المحاسبي بالتقارير 

 المالية.

22,12 1,111 1,022* 

X3-  ،تعد سااامعة شاااري  المراجعة  دد متيلبا

 اال  ان عة شري  المراجعة بالتقارير المالية.
2,21 1,111 1,122* 

X4-   المراجعة يساعد اال  ان عة سمعة شري
 ي تحسية مستو  اال  ان المحاسبي بالتقارير 

 المالية.

25,22 1,111 1,000* 

X5-  يعد الت  اص ال ناعي لاري  المراجعة

 دد متيلبا، اال  ان العان عة شري  المراجعة 
 بالتقارير المالية.

00,12 1,111 1,412* 

X6-   يسااااا م الت  اااااص ال اااااناعي لااااااري

 اال  ان المحاسبيالمراجعة  ي تحسية مستو  

 بالتقارير المالية.

2,102 1,112 1,101* 

X7-  تمثا  اسااااااتقولياة شااااااريا  المراجعاة  دد
متيلبا، اال  ااااان العان عة شااااري  المراجعة 

 بالتقارير المالية.

22,42 1,111 1,120* 

X8-  يدعم مساااتو  اساااتقولية شاااري  المراجعة

تحساااية مساااتو  اال  اااان المحاسااابي بالتقارير 
 المالية.

2,02 1,111 1,122* 

X9-  تعد المسا ولية والمساا لة لاري  المراجعة

 دد متيلبا، اال  ان العان عة شري  المراجعة 

 بالتقارير المالية.

5,12 1,112 1,222* 

X10-  يااااااامة ومااااااون درجااة المساااااا وليااة
والمساااا لة لااااري  المراجعة تحساااية مساااتو  

 اال  ان المحاسبي بالتقارير المالية.

12,12 1,111 1,442* 
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محتتددات )متطلبتتات( اإلفصتتتتتتتاح عن شتتتتتتريتتك 

 المراجعة بالتقارير المالية. 

 نتايـل اختبـار 

Kruskal – Wallis 
معامل االرتباط 

 األساسي
Canonical 

Correlation 
Chi-

Square 
P-Value 

X11-  يعد ماااااركة شاااري  المراجعة  ي اعداد

شاااااارياا  التقرير  دااد متيلبااا، اال  ااااااان عة 

 المراجعة بالتقارير المالية.

2,222 1,252 1,212 

X12-  تساعد مااركة شري  المراجعة  ي اعداد

التقرير على تحساية مستو  اال  ان المحاسبي 

 بالتقارير المالية.

44,00 1,111 1,525* 

23130 23222 34324 المؤشر العام
*
 

 جمالي لعينات الدراسة المتوسط الحسابي اإل
 األكاديمين المستثمرين المراجعين

1345 1305 1350 

 د ا ي.عتماد على ةتا ج التحلي  اإلإعداد البادل باإل المصدر:

( إلى وجود اختو ا، ذا، داللة معنوية بية عينا، 1رقم ) وتشتير نتايل الجدول السابق

الدراساااااة على المساااااتو  اإلجمالي، بااااااما محددا، )متيلبا،( اإل  اااااان عة شاااااري  

( بمساااااتو  معنوية =02,12Chi-Squareبالتقارير المالية، ديل بلر  قيمة ) المراجعة

(1,111=P.Value( ومعام  ارتبا   ساااسااي )1,421=Canonical Correlation .)

 ي المرتبة األولى بإجمالي ، اجابا، المسااااااتثمرية جا ، وعلى المستتتتتتتوى التفصتتتتتتيلي

(، يلي ا إجابا، األكاديميية بمقسااان المحاساابة والمراجعة بإجمالي 4,25متوساال دسااابي )

(. 4,25(، كما بلي المتوسل اإلجمالي الجابا، مراقبي الحسابا، )4,52متوسل دسابي )

لراية وعلى الرمم مة وجود  رو  بية  را  عينا، الدراسة، إال  ا هي  اليرو  محدودة ل

 وهو مايؤكد  همية محددا، )متيلبا،( اإل  ان عة شري  المراجعة بالتقارير المالية. 

باااااما محددا،  Discriminant analysis باستتتتتخدام تحليل التمايز كما قام الباحث

 :(0رقم ) اإل  ان عة شري  المراجعة بالتقارير المالية، كما يومح ا الجدول التالي

 تحليل التمايز لمحددات اإلفصاح عن شريك المراجعة.( نتايل 3جدول رقم )

 
 

 الدوال

معامل 

Wilks 

Lambda 

Chi-

Square 

 درجات الحرية

D. F 

مستوى 

 المعنوية

P-Value 

معامل االرتباط 

 األساسي

Canonical 

Correlation 

 23320 23222 01 0233002 23009 األولى

 23599 23222 44 033,3, 23,14 الثانية

 د ا ي.عتماد على ةتا ج التحلي  اإلمة إعداد البادل باإل المصدر:



 .….........ددات اإلفصاح عن شريك المراجعة علـى مستوى التحفظ المحاسبي بالتقارير الماليةــأثـر مح

 0202ديسمبر   العدد الثانى     المجلد السابع   لبحوث المالية واإلداريةات واالعلمية للدراس المجلة 30

 

 Discriminant analysis(  ا ةتا ج تحلي  التمايز 0رقم ) ويتضتتك من الجدول الستتابق

محددا، تااااااير إلى وجود اختول متمايز ذو داللة معنوية بية عينا، الدراساااااة، بااااااما 

 ، ديل بلر  قيمة معام المالية)متيلباا،( اإل  اااااااان عة شاااااااريا  المراجعاة باالتقارير 

(1,242Wilks Lambda = ( وقيمة ،)21,220Chi-Square =  بمساااتو  معنوية )

(1,111P.Value = عناد درجاا، درياة )وقاد بلي معااما  االرتبا  األسااااااااساااااااي 22 ،

(1,522Canonical Correlation = ) .وذل  بالدالة الثاةية مة دوال التمايز 

 الفرض األول قبول نايمكن(، 0( و )1) يرقم يةالجدول لوفي سياق عرض وتحليل نتاي

توجد فروق  ات داللة معنوية بين آراة عينات الدراستتتتة مة  رو  الدراسااااة، ديل   

بشتد  محددات اإلرتباط بالشتتريك )اإلستتمس الستتمعةس التخصتتص الصتتناعيس االستتتقالليةس 

المستتلولية والمستتاةلةس المشتتاركة في التقرير( لتحستتين مستتتوى اإلفصتتاح عن شتتريك 

ة  تقارب ا باااا الجابا، عينا، الدراساااة تبيةوبتحليل المتوستتتط الحستتتابي المراجعة"س 

مما ياااااير إلى تزايد إدراك وإهتمان ك  مة مراقبي الحسااااابا،  كبير ةحو الموا قة التامة،

بمؤسااااسااااا، المحاساااابة والمراجعة، والمسااااتثمرية بالبور ااااة الم اااارية واألكاديميية 

بالجامعا، الم ااارية ألهمية اإل  اااان عة معلوما، شااااري  المراجعة بالتقارير المالية، 

شاايا ية وم ااداقية التقارير المالية وترشاايد قرارا، المسااتثمرية بسااو   ودور   ي تعزيز

 & .Wan N. et al.,2018; Patrick V) ةتا جوهو ما يتوا ه مع  األورا  الماالية

Jakob I.,2019 .) 

بشتتد  مزايا اإلفصتتاح عن شتتريك المراجعة  Kruskal – Wallisنتايل اختبار  -0/0

لمزايا  Kruskal – Wallisيوماااااااا الجدول التالي ةتا ج اختبار  بالتقارير المالية:

 اإل  ان عة شري  المراجعة بالتقارير المالية.

 لمزايا اإلفصاح عن شريك المراجعة. K – Wallis نتايل اختبار (1جدول رقم )

 اإلفصاح عن شريك المراجعة بالتقارير المالية.  مزايا

 نتايـل اختبـار 

Kruskal – Wallis 
معامل االرتباط 

 األساسي

Canonical 

Correlation 

Chi-

Square 
P-Value 

X13- اااااان عة شاااااري  تسااااا م محددا، اإل  
المراجعة )اسااااام الااااااري ، سااااامعة الااااااري ، 

الت  اااص ال اااناعي، االساااتقولية، المسااا ولية 

والمساااا لة، الماااااركة  ي التقرير(  ي تحساااية 

 جودة عملية المراجعة.

2,11 1,111 1,054* 

X14-   تعز  محاددا، اإل  ااااااان عة شااااااريا

المراجعة شااااايا ية وم ااااااداقية التقارير المالية، 

لاااااااماا تو ير معلوما، مو مة للمسااااااتثمرية 

 والدا نية و  حاح الم الا األخر .

2,21 1,112 1,012* 

X15-   تةيا  محااددا، اإل  ااااااان عة شاااااارياا
  .المراجعة تحسية مستو  التحي  المحاسبي

01,25 1,111 1,244* 
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 مزايا اإلفصاح عن شريك المراجعة بالتقارير المالية. 

 نتايـل اختبـار 

Kruskal – Wallis 
معامل االرتباط 

 األساسي

Canonical 

Correlation 
Chi-

Square 
P-Value 

X16-   تحيز محااددا، اإل  ااااااان عة شاااااارياا

المراجعة مؤسااسااا، المحاسااابة والمراجعة على 

 م، سيتم االرتبا  بتحساية ةوعية الاركا  اليية 

لاماا االرتقا  بجودة ال دما، المقدمة للعمو  
 وتياد  م ا ر التقامي.

44,24 1,111 1,222* 

X17-   تساااااعد محددا، اإل  ااااان عة شااااري

المراجعة المساااااتثمرية على ات اذ قرارا،  كثر 

اسااااااتناارة عنااد إدارة عوقت م مع مؤسااااااسااااااا، 
 المحاسبة والمراجعة.

22,02 1,111 1,012 

X18-   تدعم محددا، اإل  ااااااان عة الاااااااري

 حص العوقاا، السااااااابقاة والروابل االجتماعية 

بية اإلدارة ولجنة المراجعة مع شري  المراجعة 
 لاماا الحياا على االستقولية والموموعية.

04,54 1,111 1,224* 

 *1,222 1,111 40,20 المؤشر العام

 المتوسط الحسابي االجمالي لعينات الدراسة 
 األكاديمين المستثمرين المراجعين

333, 13,3 13,4 

 إعداد البادل باالعتماد على ةتا ج التحلي  االد ا ي. المصدر:

( إلى وجود اختو ا، ذا، داللة معنوية بية عينا، 4رقم ) وتشتير نتايل الجدول السابق

الدراساااة على المساااتو  اإلجمالي، بااااما مزايا اإل  اااان عة شاااري  المراجعة بالتقارير 

( بمساااااااتو  =40,20Chi-Squareقيمة ) إجمالي ديل بليالمساااااااتييدية، الماالياة لةا ة 

 Canonical=1,222رتباااا   ساااااااااساااااااي )إ( ومعااامااا  P.Value=1,111معنويااة )

Correlation .)جا ، اجابا، المساااااتثمرية  ي المرتبة ، وعلى المستتتتتتوى التفصتتتتتيلي

(، يلي ا إجابا، األكاديميية بمقساااااان المحاسااااابة 4,20األولى بإجمالي متوسااااال دساااااابي )

(، كما بلي المتوسل اإلجمالي الجابا، مراقبي 4,22والمراجعة بإجمالي متوسل دسابي )

جود  رو  بية  را  عينا، الدراسااااة، إال  ا هي  (. وعلى الرمم مة و0,22الحسااااابا، )

مزايا اإل  اااااان عة شاااااري  المراجعة بالتقارير المالية  همية يؤكد  ، ممااليرو  محدودة

 لةا ة األ رال المستييدة.
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بااااااااما مزايا  Discriminant analysis باستتتتتتتتخدام تحليل التمايز كما قام الباحث

 :(5رقم ) كما يومح ا الجدول التالي المالية، اإل  ان عة شري  المراجعة بالتقارير
 

 (5جدول رقم )

 نتايل تحليل التمايز لمزايا اإلفصاح عن شريك المراجعة 

 الدوال

معامل 

Wilks 

Lambda 

Chi-

Square 

 درجات الحرية

D. F 

مستوى 

 المعنوية

P-Value 

معامل االرتباط 

 األساسي

Canonical 

Correlation 

 23023 23222 40 4323213 23120 األولى

 23113 23222 5 343513 23321 الثانية

 مة إعداد البادل باالعتماد على ةتا ج التحلي  االد ا ي. المصدر:
 

 Discriminant analysis(  ا ةتا ج تحلي  التمايز 5رقم ) ويتضتتك من الجدول الستتابق

مزايا تااااااااير إلى وجود اختول متماايز ذو داللة معنوية بية عينا، الدراساااااااة، بااااااااما 

لة ولةل بالدا ، ديل بلر  قيمة معام اإل  ااااااان عة شااااااري  المراجعة بالتقارير المالية

( بمساااتو   = 02,540Chi-Square(، وقيمة ) = Wilks Lambda 1,214) الثاةية

، وقد بلي معام  االرتبا  األسااااساااي 5( عند درجا، درية = 1,111P.Valueمعنوية )

(1,440Canonical Correlation = .) 
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 القسم الخامس

 الفرض الثاني.الدراسة التطبيقية ونتايل اختبار نمو ج 
 ي مااااو  ما تم عرمااااه وتحليله  ي الدراسااااة النررية والمسااااا الميداةي بالمحاور      

ر    اااااان عة شاااااري  ألهدال الدراساااااة مة ديل قياس  مر محددا، اإلالساااااابقة، وتحقيقا

المراجعة على مسااتو  التحي  المحاساابي بالتقارير المالية للاااركا، المقيدة  ي البور ااة 

ر ةحو اختبار الير  الثاةي، يتناول البادل  ي الدراسااااة التيبيقية ك   الم اااارية، وسااااعيا

الدراساة، اجرا ا، و دوا، الدراساة  مجتمع وعينةمن جية و ر  قياس المتريرا،، مة: 

 :التيبيقية، و خيرار تحلي  النتا ج واختبار الير  الثاةي وذل  على النحو التالي

 منةجية وطرق قياس متغيرات الدراسة التطبيقية:  أوالً:

من جية و ر  قياس متريرا، الدراساااااة، والتي مة  (2رقم ) يوماااااا الجدول التالي     

عة    ااااان مر محددا، اإلالير  الثاةي لبنا  النموذج الةمي )خول ا سااااول يتم اختبار 

 .شري  المراجعة على التحي  المحاسبي(  ي ا  مجموعة مة المتريرا، الرقابية

 (,جدول رقم )

 .التطبيقية منةجية وطرق قياس متغيرات الدراسة

 المتغيرات 
 المصادر طريقة ونما ج القياس

 المتغيـر رمز المتغير

 أوالً: المتغير التابع: مستـــوى التحفــــظ المحاسبـي.

MTBCONS 
التحي      

 المحاسب ي.

ةموذج القيماااة السااااااوقياااة إلى القيماااة 
(، ويعاااد النموذج MTBالاااد ترياااة )

األكاثر اساااااات اااداماااا لقيااااس التحي  

، البي ة الم ريةالمحاسبي وخا ة  ي 
ويت ار بسا ولة دساابه على مستو  

الااااركة، ديل يربل عنا ااار المركز 

المالي بمتريرا، السااااو ، كما  ةه يعد 
يعةل األمر التراكمي  شااااامور  امقياساااا

للتحي  المحاساابي مة تاريخ التمساايل 

 ودتى تاريخ القياس. 

  القيمة السوقية لحقو  الملةية = عدد
لمد وع  سا م ر س المال الم در وا

السااعر السااوقي للساا م  x)المتداولة( 

  ي تاريخ االقيال.
  = القيمااة الاااد تريااة لحقو  الملةيااة

إجمالي دقو  الملةية مة واقع قا مة 

 المركز المالي.
ويادل ارتيااع هاي  النسااااااباة عة واداد 

  حيا على  يادة درجة التحي .

 

ر على العااادياااد مة  قيااااساااااااااا
 الدراسا،  هم ا:

(Beaver & Ryan 

,2000; Chalie Sohn 

,2012; Geimechi & 

Khodabakhshi,2015). 

شاااااااوقي،  ؛1122)مليجي، 

؛ عااابااااد الاااحاااالاااياااام  1122

،1122.) 
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 فصاح عن شريك المراجعة. ثانياً: المتغيرات المستقلة: محددات اإل

Name 

Partner 

اس    م 

 الاري   

مترير وهمي يعاااادل واداااد إذا كااااةااا  

 ويمخيالاااركة تي ااا عة اساام الاااري  

  يرار ب ول ذل .

(Wuchun Chi et al., 
2015; Lawrence et al., 

2016). 

Reputation 

 

سمع   ة 

 الاري   

مترير وهمي يعاااادل واداااد إذا كااااةااا  

الاركة تي ا عة سمعة الاري  ويمخي 

  يرار ب ول ذل .

(Mingcherng Deng et 
al., 2019). 

Specialty 

Partner 

 

الت  ص 

ال ناعي 

 للاري 

مترير وهمي يعاااادل واداااد إذا كااااةااا  

الاركة تي ا عة الت  ص ال ناعي 

 للاري  و يرار ب ول ذل .

(Candice T., 2017; 
Khairul et al., 2019;  بو 

1122خزاةة و خروا،  ). 

Indepen- 

dence 

استقولية 

 الاري 

مترير وهمي يعاااادل واداااد إذا كااااةااا  

الااااركة تي اااا عة اساااتقولية الااااري  

 ويمخي  يرار ب ول ذل .

(Tamara A., 2012; Yu-
Shan Chang et 

al.,2019). 

Account- 

ability 
 المسا لة

مترير وهمي يعاااادل واداااد إذا كااااةااا  

الااااركة تي اااا عة مسااا ولية ومساااا لة 

 الاري  ويمخي  يرار ب ول ذل .

(Cathy J. Cole, 2014; 
Kyungha K. & Carolyn 

B., 2020). 

Audit 

Report 

تق  ري   ر   

 المراجعة

مترير وهمي يعاااادل واداااد إذا كااااةااا  

الاااااركة تي ااااا عة دور الاااااري   ي 

اعاداد تقرير المراجعاة  وتوقيعاه ويامخااي 

  يرار ب ول ذل .

(Allen D. et al., 2014 ; 
Jason B., 2015). 

 ثالثاً: المتغيرات الرقابية: عوامل تؤثر على المتغير التابع وال تدخل في نطاق الدراسة. 

CSIZE 
دج  م 

 الاركة

اللوماريتم اليبيعي إلجمالي األ اااااااول 

  ي ة اية السنة.
(Chen & Zhang, 2014) 

(Ji, et al., 2017) 

INDUS 
 ة   وع 

 النا ا 

مترير وهمي يعاااادل واداااد إذا كااااةااا  

 ابع  ناعي  ذوالااركة تمارس ةااا  

وتسااااات دن مساااااتو  تةنولوجي متقدن  و 

  يرار ب ول ذل .

(Pietro & Aifred, 2014) 
 (1122) مليجي، 

CAGE 
عم   ر 

 الاركة

مترير وهمي يعاااادل واداااد إذا كااااةااا  

الااركة قد مااى على قيدها بالبور ة 

 مكثر، ويمخي سااااااانوا،  21الم ااااااارية 

  يرار ب ول ذل .

؛عبد الحليم، 1122)  الا ، 
1122) 

ROA 
العا د على 

 األ ول

يعبر عة ربحية الااااركة ويقاس بقسااامة 

 ااا ي ربا العان على إجمالي األ ااول 

  ي ة اية العان.

(Alexander & 

Hengky,2017) 
 (1122؛ شوقي ،  1122)دماد، 

IEV 
الرا ع ة 

 المالي  ة

 (Chen & Zhang, 2014) إجمالي األ ول.÷ االلتزاما، إجمالي 
(Ji, et al., 2017) 

Audit. Type 
ةوع مةتب 

 المراجعة

مترير وهمي يعاادل وادد إذا كاا مةتب 

المراجعاااة هو  داااد مةااااتاااب المراجعاااة 

 و  ااايرار ب ول  Big4األربع الةبر  

 ذل .

(Aledwan, et al., 2015) 
(Bassiouny, et al., 

2016) 
؛ شحاتة، 1122)مليجي ، 

 (1122؛ عبد الحليم ،  1122

 مة إعداد البادل. المصدر:
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  : ج الدراسةواً: تطوير وصياغة نمنيثا

أثر محددات قياس لةموذج كمي   ي ساااااااياا  العر  الساااااااابه، اهتم الباادل بتيوير     

المنااااااورة  فصتتتتتاح عن شتتتتتريك المراجعة على التحفظ المحاستتتتتبي بالتقارير الماليةاإل

للااااااركا، المقيدة بالبور اااااة الم ااااارية، كما اسااااات دن البادل مجموعة مة المتريرا، 

الرقابية التي مة شاامة ا ماابل العوقة بية المتريرا، المسااتقلة والمترير التابع، وذل  على 

 :النحو التالي

 

 

 

 

 حيث إ :
 

MTB, it CONS:  :لد ترية.االقيمة التحي  المحاسبي باست دان ةموذج القيمة السوقية 

0B : .ماب  الدالة 

)6B :1 B: ) ان عة شري  المراجعة.ةحدار لمحددا، اإلمعامو، اإل   

)12B :7 B: ) ةحدار للمتريرا، الرقابية )الاابية(.معامو، اإل 

itE  : .معام  ال يم العاوا ي 

 ً  التطبيقية: : مجتمع وعينة الدراسةثالثا

يتةوا مجتمع الدراسااااة مة كا ة الاااااركا، المقيدة  ي سااااو  األورا  المالية الم اااارية  

ن، وقد بلي عدد هي  الاااااركا، بن اية عان 1122ن ودتى عان 1122خول اليترة مة عان 

ر،  122ن )1122 وقد اختار الباحث الشركات التي شاركة( مو عة على ساتة عار قياعا

 :التاليةتمثل عينة الدراسة وفقاً للعوامل 

  استبعاد قياع البنوك وقياع ال دما، المالية وشركا، التممية، لما ل ا مة  بيعة 

 .خا ة  ي إعداد التقارير المالية

  اساااااتبعاد الااااااركا، التي تعد قوا م ا المالية بعملة  جنبية، بحيل تةوا القوا م المالية

 .لةا ة الاركا، مح  الدراسة معدة بالجنية الم ر 

  التقارير المالية عبر المواقع االلةتروةية للاااااركة و/ و موقع البور ااااة اةتران ةااااار

 .الم رية، وكيل  توا ر تقارير مجلل االدارة وتقرير المراجعة عة  ترة الدراسة

  اساااتمرار مزاولة الااااركة لنااااا  ا، وعدن تعرمااا ا للاااايب  و االةدماج  و التوقر

 .خول  ترة الدراسة

رقم  ويعةل الجدول التالي. شركة (211  عينة الدراسة )، بلروبعد تطبيق هم  الشروط

 :شركا، عينة الدراسة مو عة دسب القياعا، (2)

 

CONS MTB, it = B0 + B1 Name + B2 Reputation + B3 Specialty +               

B4 Independence + B5 Accountability + B6 Report + B7 

CSIZE + B8 INDUS + B9 CAGE + B10 ROA + B11 IEV + 

B12 Audit Type + E it . 

 

Partner  
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 ( 0جدول رقم )

 .شركات عينة الدراسة وفقاً للقطاعات

 الشركات القطــــــــــــاع الشركات القطــــــــــاع

 5 خدما، ومنتجا، السيارا، 2 الةيماويا،

 1 الياقة وال دما، المساةدة 22 األميية والماروبا،

 1 االت اال،  2 العقارا،

 2 االعون 20 التاييد ومواد البنا 

 5 تةنولوجيا المعلوما، 2 الموارد األساسية

 5 المو عوا وتجارة التجز ة 24 السيادة والتر يه

 1 المرا ه  1 المنتجا، المنزلية

 5 وش  يةمنتجا، منزلية  2 الرعاية ال حية واألدوية

 422 جمالي عدد الشركات محل الدراسةإ

 .1122عتماد على مركز معلوما، البور ة الم رية، إعداد البادل، باإل المصدر:
 

قااان البااداال بتجميع البياااةاا، التي ت اادن  جراةات وأدوات التدراستتتتتتتة التطبيقيتتة:إاً: رابعت

متريرا، الدراسااة مة واقع التقارير الساانوية للاااركا، المقيدة بالبور ااة الم اارية مح  

الدراساة، وذل  مة خول الموقع االلةتروةي لة  شاركة  و مة الموقع الرسامي للبور ة 

الدراساااة ، وتتمث    ترة www.mubasher.infoالم ااارية باإلماااا ة إلى موقع مباشااار

وقد  1122ودتى عان  1122 عان ساانوا، تراود  ما بية 0والتحلي   ي ساالساالة  منية 

ر ليبيعة البياةا، اسااات دن  EXCEL .ج قان البادل بتجميع البياةا، باسااات دان برةام وو قا

 :والتي تتمثل في،  SPSS البادل مجموعة مة األساليب االد ا ية المتعلقة ببرةامج

  اليبيعي للبياةا، و ااااوديت ا للتحلي  االد ااااا ي، باساااات دان اختباراختبار التو يع 

(Kolmogorov- Smirnov). 

 م ااااااايو ة االرتبا  (Correlation Matrix)  والتي تعةل درجة االرتبا  بية ك ،

 .مترير مة متريرا، الدراسة وبقية المتريرا،

  التااابع )التحي، والااي  يسااااااات اادن لتحااديااد العوقااة بية المترير اللوجساااااااتياالةحاادار  

   ان عة شري  المراجعة(  ي ا  المحاسبي( والمتريرا، المستقلة )محددا، اإل

 .مجموعة مة المتريرا، الرقابية، لبياا تممير المتريرا، المستقلة على المترير التابع
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 :رض الثانياً: تحليل نتايل الدراسة التطبيقية واختبار الفخامس

لتحقه مة با تبد ةتا ج الدراساااااااة التيبيقية على مود مراد   اعتماد الباادال  ي تحلي     

لدراساااااة، ا بيعة العوقة بية متريرا،  تحديدد اااااا ي، مم  اااااودية البياةا، للتحلي  اإل

 وذل  على النحو التالي:، الير  الثاةيذج الدراسة واختبار وةم  يامة و خيرار 

 -Kolmogorovاساااات دان اختبار تم  ي:حصتتتتاياختبار صتتتتالحية البيانات للتحليل اإل -4

Smirnov  ة ديل جا ، درجلتو يع اليبيعي، لبياةا، الدراساااااااة  ماد  تبعياةللتحقه مة

أقل  وهي (الرقابية ، التابعة،المستقلةالدراسة )( لةا ة متريرا، = .1,111Sigالمعنوية )

 البتتاحتتثوقتتد قتتام  .تو يع اليبيعيللهااي  المتريرا،  تبعيااةعاادن وهاايا يؤكااد ، 2325من 

معاااما  تاااااااا م التباااية لتحادياد  Collinearity Diagnosticsستتتتتتتتختدام مقيتتاس إبت

Variance Inflation Factor (VIF) :كما يومحه الجدول التالي 

  (3جدول رقم )

 ( لمتغيرات الدراسة.VIFنتايل اختبار التداخل الخطي)

 المتغيـــــــرات
Collinearity Satistics 

 Tolerance VIF معام 

 Partner Name 1,224 2,112اسم الاري  

 Reputation 1,242 2,222سمعة الاري  

 Speci. Partner 1,224 2,222  الت  ص ال ناعي

 Independence  1,222 2,250   االستقولية 

 Accountability 1,221 2,101 المس ولية والمسا لة 

 Audit Report 1,222 2,202المااركة  ي التقرير 

 CSIZE 1,225 2,201 دجم الاركة 

 INDUS 1,252 2,225 ةوع الناا  

 CAGE 1,214 2,144  عمر الاركة 

 ROA 1,221 2,242العا د على األ ول 

 LEV 1,201 2,120  الرا عة المالية

 Audit Type 1,221 2,122 ةوع المةتب 

 MTBCONS  1,242 2,121التحي  المحاسبي 

 .011د ا ي. عدد المااهدا، = إعداد البادل، باالعتماد على ةتا ج التحلي  اإل المصدر:
لةاا ة المتريرا،  كبر مة  Tolerance ا قيم معااما  ، ويتضتتتتتتتك من الجتدول الستتتتتتتابق

( 1لةا ة المتريرا،  ق  مة القيمة ) VIF( كماا  ا قيماة معاام  تاااااااا م البياةا، 1,12)

ةموذج الدراساااة، ديل  تاااااة مما يعني عدن وجود مااااةلة التداخ  ال يي بالبياةا، التي 

 (. 1عة ) تزيد و قيمة تساو  تر ر ماةلة اال دواج ال يي عند و ول هيا المعام  
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الير  الثاةي مة  رو   ياااااااير تحليل ومناقشتتتتتتة نتايل اختبارات الفرض الثاني: -0

" يوجد تدثير  و داللة معنوية لمحددات اإلفصاح عن شريك المراجعة الدراسة بمةه 

)اإلستتتمس الستتتتمعةس التخصتتتص الصتتتتناعيس اإلستتتتقالليةس المستتتتلولية والمستتتتاةلةس 

يمةة و المشتاركة في التقرير( على مستتوى التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية ".

 ى النحو التالي:اختبار هيا الير  عل

يمةة اساااات دان معام  ارتبا  : Correlation Analysisرتباط نتايل تحليل اإل -0/4

Spearman  ترير والم والرقابيةللةاااااااار عة  بيعة العوقة بية المتريرا، المساااااااتقلة

 :(2ي يجسدها الجدول التالي رقم )مة خول الم يو ة الت ،التابع

 :وجود عوقة ارتبا   ردية معنوية بية  تبية على مستتتتتتوى المتغيرات المستتتتتتقلة

محددا، اإل  اااااان عة شاااااري  المراجعة ومساااااتو  التحي  المحاساااااابي بالتقارير 

اإل  ااااان عة اسااااام الااااااري  بعد  لة  مةرتبا  ، ديل بلر  قيمة معام  اإلالمالية

المسا ولية و(، 1,225ساتقولية )(، واإل1,142) ال اناعيت  اص ال، و(1,220)

 ي والتحي  المحاسبي.  (1,222(، وبعد المااركة  ي التقرير )1,252)والمسا لة 

 التحي  المحاساااابيمسااااتو  ساااامعة الاااااري  وبعد  دية جا ، العوقة عةسااااية بية

 ةااه على الرمم مة وجود عوقااة  وهنتتا يرى البتتاحتتث .(1,152-) بمعاااماا  ارتبااا 

ال  ا معامو، ارتبا  معنوية بية مالبية محددا، اإل  ااان عة شااري  المراجعة، إ

عد اإل  ااان عة اساام شااري  المراجعة ديل با  هي  العوقا، جا ، مااعيية  يما عدا

 تحرب معرم مؤسسا، المحاسبة والمراجعة الةبر  باإل  ان عنه  واعيةر.

 :تبية وجود عوقاة ارتباا   ردياة معنوية بية  على مستتتتتتتتوى المتغيرات الرقتابيتة

معرم المتريرا، الرقابية )الاااابية( ومسااتو  التحي  المحاساابي بالتقارير المالية، 

ديل بلر  قيمة معام  االرتبا  لة  مة دجم الاركة، وعمر الاركة، والعا د على 

 ،1,201، 1,121، 1,221ة الماالياة، وةوع مةتب المراجعة )عااأل اااااااول، والرا 

 ةوع الناااااااا  ي دية جا ، العوقة عةساااااية بية على التوالي.  (1,151، 1,205

 (.1,122-ومستو  التحي  المحاسبي بمعام  ارتبا  )
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 ( لمتغيرات الدراسة.Spearman)مصفوفة ارتباط نتايل ( 9جدول رقم )
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Partner Name 4             

Reputation 23401* 4            

Speci. Partner 23203 23302 4           

 Independence  23420 23291 23440 4          

Accountability 232,4 23209 23293 23420 4         

Audit Report 23440 23444 23439** 234,4* 23490** 4        

CSIZE -23224 234,5** 23295 23401 234,3** 23493** 4       

INDUS -23250 -2343,** 23439 23440 23290 23433* -23233 4      

CAGE -232,3 -23000** 23213 23305 23200 23250 23203 23340** 4     

ROA 23204 -23233 23352 23293 23210 2323, -23000** -2341,* -23403* 4    

LEV -23250 23290 2323, 23233 23290 23209 23423 23299 23202 -23023** 4   

Audit. Type 2322, 23210 23230 232,2 23240 23230 23431** 23422 23430** 23202 23420 4  

MTBCONS 23433** -23250 23213 234,5* 23454* 23400** 23402** -2324, 23242 23430* 23435* 23252 4 
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 Adjustedيمةة بياا قيمة معام  التحديد : (2R) نتايل معامل التحديد المصحك -0/0

Coefficent of determination :مة خول الجدول التالي 

 ( لمتغيرات الدراسة.2Rمعامل تحديد نمو ج االنحدار ) (42جدول رقم )

Model Summary  

   

 النمو ج  

Model 

R 2R 2Adjusted R Std. Error of Est. 

1,522 1,004 1,002 1,20 

a. Predictors: (Constant), Name Partner, Reputation, Spec. Partner, 

Independence, Accountability, Audit Report, CSIZE, INDUS, CAGE, LEV, 
Audit.Type. 

b. Depentent Varible: MTB. 

 د ا ي. عتماد على ةتا ج التحلي  اإلإعداد البادل، باإل المصدر:
، والتي 23331تساو   2Rقيمة معام  التحديد الم حا،  ا يتبين من الجدول السابق

 على تفسيرتجسد قدرة المتريرا، المستقلة )محددا، اإل  ان عة شري  المراجعة( 

الترير الةلي  ي قيم المترير التابع )مستو  التحي  المحاسبي بالتقارير  مة 3331%

المالية(، وتعود باقي النسبة إلى ال يم العاوا ي  ي التقدير،  و لعدن إدراج متريرا،  خر  

 كاا مة الممةة  ا يتامن ا النموذج.

( ةتا ج 22يومااا الجدول التالي رقم )(: ANOVAنتايل اختبار تحليل التباين ) -0/3

  كما يلي: اختبار تحلي  التباية لمعادلة االةحدار المتعدد

 (. ANOVAنتايل اختبار معنوية نمو ج االنحدار المتعدد ) (44جدول رقم )
a

ANOVA 

 النمو ج     

Model 

Sum of 

Squars 

درجات 

الحرية 

DF 

Mean 

Square 

قيمة   

 F)ف( 

 المعنوية 

Sig. 

Regression 2222,410 21 221,21  
0,12 

 
1,111 Residual 24222,122 122 112,11 

Total 20104,512 122 -- 

a. Depentent Varible: MTB. 

b. Predictors: (Constant), Name Partner, Reputation, Spec. Partner, 

Independence, Accountability, Audit Report, CSIZE, INDUS, CAGE, LEV, 
Audit.Type. 

 إعداد البادل، باالعتماد على ةتا ج التحلي  االد ا ي.  المصدر:
( وذل  بمستو  معنوية 0,12 ل = ) F ،  ا قيمة اختبار(44رقم )ويتبين من الجدول 

(1,111Sig.=  )  األمر الي  ياااااااير إلى معنوية النموذج االد ااااااا ي  ،1,12 ق  مة

المساات دن و ااوديته لتحقيه  هدال الدراسااة، ويؤكد على تممير محددا، اإل  ااان عة 

 شري  المراجعة على مستو  التحي  المحاسبي باة  جوهر . 
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( وجود 21رقم ) الجدول التالي يومااااا : معنوية معامالت نمو ج االنحدارنتايل  -0/1

مة التمميرا، لمحددا، اإل  اااااان عة شاااااري  المراجعة على مساااااتو  مجموعة 

 .التحي  المحاسبي

 aCoefficients( نتايل اختبار معنوية معامالت نمو ج االنحدار 04جدول رقم )

 Model النمو ج      

 التقديرات 

B Beta T 
المعنوية 

Sig. 

 **Constant   05,220 -- 0,112 1,110ماب  الدالة 

 **Name Partner 2,122 1,220 0,452 1,112اسم الاري  

 Reputation -2,222 -1,121 -2,102 1,010سمعة الاري  

 Spec. Partner 1,142 1,140 1,102 1,402 الت  ص ال ناعي

 Independence  1,225 1,242 1,214 1,121   االستقولية 

 Accountabil.   1,252 1,202 1,125 1,000 المس ولية والمسا لة

 Audit Report 1,222 1,252 1,221 1,242المااركة  ي التقرير 

 **CSIZE -4,125 -1,221 -1,222 1,114 دجم الاركة 

 INDUS -2,022 -1,140 -1,222 1,424 ةوع الناا  

 CAGE 2,121 1,101 1,520 1,212  عمر الاركة 

 ROA 2,102 1,221 2,255 1,125العا د على األ ول 

 **LEV  1,222 1,221 0,021 1,112 الرا عة المالية

 Audit.Type 2,202 1,121 2,101 1,010 ةوع المةتب 

 .%5.           * معامو، معنوية عند مستو  %2معامو، معنوية عند مستو  ** 

 .011عدد المااهدا، =     د ا ي. عتماد على ةتا ج التحلي  اإلإعداد البادل، باإل المصدر:
 :ا تيويتبية مة الجدول السابه 

  على تحسية مستو سم شري  المراجعة إوجود تممير ذو داللة معنوية لإل  اان عة 

ةحاادار التحي  المحاااسااااااابي بااالقااارير الماااليااة، دياال بلراا  قيمااة معاااماا  ةموذج اإل

(2,122B=( بمستو  معنوية )1,112Sig. = وجا ، هي  النتيجة متوا قة مع ما .)

( وما تو ل  إليه دراسة IAASB,EU,PACOBاال دارا، الم نية ) كد، عليه 

 Abbott et) وكيل  دراساااااا،( 1111( ودراسااااة ) يتوا، 1122)الساااامساااااار، 

al.,2019; Klaus R., Stefanie S.,2019; Kyungha&Carolyn,2020). 

  لإل  اااان عة سااامعة شاااري  المراجعة على تحساااية مير معنو   سااالبيوجود تممير

                 ةحااداراإلسااااااابي بااالقااارير الماااليااة، دياال بلراا  قيمااة معاااماا  ةموذج التحي  المحااا

(-2,222B=( بمساااااااتو  معنوياة )1,010Sig. =) مع ةتا ج  النتيجاةوا ه هاي  توت

  .(Marcela,2015تعارم  مع ) ي دية  (،Lambert et al.,2012) ةدراس

  ال ناعي لاري  المراجعةلإل  اان عة الت  اص  معنو ايجابي مير وجود تممير 

قارير المالية، ديل بلر  قيمة معام  تعلى تحساااااية مساااااتو  التحي  المحاسااااابي بال

 (. = .Sig 1,402( بمستو  معنوية )=B 1,142ةحدار )ةموذج اإل
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  لإل  اان عة استقولية شري  المراجعة على تحسية  ايجابي مير معنو وجود تممير

ةحدار لمالية، ديل بلر  قيمة معام  ةموذج اإلمسااااتو  التحي  المحاساااابي بالقارير ا

(1,225B=( بمستو  معنوية )1,121Sig. = .) 

  لإل  اااان عة درجة المسااا ولية والمساااا لة لااااري   ايجابي مير معنو وجود تممير

مة قارير المالية، ديل بلر  قيتالمراجعة على تحساااية مساااتو  التحي  المحاسااابي بال

 (. = .1,000Sig( بمستو  معنوية )=1,252Bةحدار )معام  ةموذج اإل

 لإل  ااااان عة مااااااركة شااااري  المراجعة  ي إعداد  مير معنو  ايجابي وجود تممير

يمة قارير المالية، ديل بلر  قتالتقرير على تحساااااية مساااااتو  التحي  المحاسااااابي بال

 (. = .1,242Sig( بمستو  معنوية )=1,222Bةحدار )معام  ةموذج اإل

 و  التحي  المحاسبي بمجموعة المتريرا، الرقابية، تبية وجود و يما يتعله بتممر مست

(. LEVوالرا عة المالية)( CSIZEدجم الااركة )ك  مة تممير ذو داللة معنوية بية 

( وعمر INDUSالنااااااااا  )  ي دية يوجد تممير ايجابي مير معنو  بية ك  مة ةوع

 Auditالمراجعة )( وةوع مةتب ROA( والعا د على األ ااول )CAGEالاااركة )

Type.وبية تحسية مستو  التحي  المحاسبي ،) 

تا ج ة هةحدار جا ، متوا قة مع ماتو ل  إليعلى  ا ةتا ج ةموذج اإلوهنا يؤكد الباحثس 

عنه ةتا ج تحلي    وما كاي IAASBالدراساا، السابقة وما  كد، عليه المعايير الدولية  

المحتو  للتقارير المالية بالاااركا، المقيدة بسااو  األورا  المالية الم ااارية والتي تدخ  

باااااما التركيز على بعد اإل  ااااان عة اساااام شااااري  المراجعة  ، ي ةيا  عينة الدراسااااة

اقي  ا التاممير االيجاابي لبوتاممير  االيجاابي على مساااااااتو  التحي  المحااسااااااابي،  ي دية 

) سااامعة الااااري ، الت  اااص ال اااناعي، االساااتقولية، المسااا ولية والمساااا لة، المحددا،

الماااركة  ي التقرير( جا  مير معنو  ةتيجة عدن وجود إلزان مة قب  المعايير الم رية 

 و الج اا، الرقاابيااة بااال  اااااااان عة هاي  المحااددا، مااااااامة تقرير المراجعاة  و بتقرير 

، كما ترجع ايجابية العوقة وتمميرها 1122مني عان  PACOBمني اااا  كما  قر  مجلل 

  اااااان عة المحدود إلى تبني بعا مؤسااااسااااا، المحاساااابة والمراجعة الةبر  من ج اإل

  شري  المراجعة، ودر  ا على تعزيز مستو  شيا ية وم داقية التقارير المالية.

  ث  الفرض الثاني حي قبوليمكن ، نتايل الدراستتتتة التطبيقية وفي ستتتتياق عرض وتحليل
" يوجد تدثير  و داللة معنوية لمحددات اإلفصاح عن شريك المراجعة )اإلسمس السمعةس 
التخصتص الصتناعيس اإلستتقالليةس المستلولية والمساةلةس المشاركة في التقرير( على 

   مستوى التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية ".

ةحدار لتممير محددا، اإل  اااان عة شاااري   ااايامة ةموذج اإل ومما ستتتبق يمكن للباحث

 المراجعة على مستو  التحي  المحاسبي بالتقارير المالية، كما يلي: 

CONS MTB, it = 35,913 + 6,098 Name – 6,896 Reputation + 0,048 

Specialty + 0,165 Independence + 0,151 Accountability 

+ 0,177  Report – 4,095 CSIZE – 1,381 INDUS + 1,210 

CAGE + 9,038 ROA + 2,766 IEV + 1,939 Audit Type  
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 القسم السادس

 النتايل والتوصيات والدراسات المستقبلية
التي تحقه  هدال الدراسة، ومة واقع  باألقساان الساابقة هوتحليل هعرما تجسايدار لما تم    

عينة، لا والتي تدخ   ي ةيا للااااركا، المقيدة بالبور اااة الم ااارية الدراساااة التيبيقية 

 ما يلي:كيمةة للبادل است وب  هم النتا ج وتقديم التو يا، والدراسا، المستقبلية 

 إلى مجموعة مة النقا  الجوهريةالدراسة النررية  خل   :نتايل الدراسةخالصة و -4

 : هم ا ما يلي

همية والدولية بااااااما  توا ه ال ي ا، التنريمية والتااااااريعية األوروبية واألمريةية  -2/2

  اااااااان عة شاااااااري  المراجعة ودور  اليعال  ي تحساااااااية جودة عملية المراجعة اإل

وشاااااااياا ياة التقاارير الماالياة، ديال  قر، معاايير المراجعاة األمريةياة إعاداد المراجع 

، معايير المراجعة الدولية د ككما تقرير مساااااتق  بالماااااااركية  ي عملية المراجعة، 

 شري  المراجعة بالتقرير.على اإل  ان عة اسم 

تركا  معاايير المراجعاة الم ااااااارية عملية اإل  اااااااان عة شاااااااري  المراجعة  مر  -2/1

 األمر الي  ال يواكباختيار  يتوقر على رؤية مؤسااااسااااا، المحاساااابة والمراجعة، 

  دارا، الم نية األمريةية والدولية.ا، المعايير واإلي توجو متيلبا،

 Auditيسااااااااعاد المحتو  المعلومااتي لنموذج اإل  اااااااان عة شاااااااري  المراجعة  -2/0

Partner Discloser Moodel  المساااااااتثمرية  ي تقييم جودة عملياااة المراجعااااة

معة اركا ، سالوشايا ية التقارير المالية مة خول تتبع ساج  شاركا  المراجعة )اسام 

رجة ود دجم المساا وليةلية، ، الت  ااص ال اناعي وال برة ، درجة االسااتقوكا الاار

ينعةل على  (، األمر الي المساااااا لة، مااااااااركة الاااااااري   ي إعداد تقرير المراجعة

اساااتعادة مقة المساااتثمرية وكا ة المساااتييدية  ي التقارير المالية بوجه عان و ي تقرير 

 .المراجعة على وجه التحديد

المالي  ملية القياس والتقييميرسا م التحي  المحاسابي كمدد السااياساا، المحاساابية  ي ع -2/4

و ياادة م اااااااداقياة وموموقياة التقاارير المالية المنااااااااورة، وكيل  تحجيم المد وعا، 

اإلةت ا ية للمديرية واأل رال التعاقدية األخر ،  اااور عة كوةه  دد ركا ز معالجة 

ال ير األخوقي الي  يتعله بممارساااا، عدن تمام  المعلوما، المحاسااابية والتحيزا، 

 ا  ية وعدن اإلستقولية لد  لجاا اإلدارة والمراجعة.ال

 :الدراسة التطبيقية عن ما يليو المسك الميداني د نتايلكشفكما 

وجود  رو  ذا، داللااة معنويااة بية  را  عينااا، الاادراسااااااااة )مراقبي الحسااااااااابااا،،  -2/5

والمسااااتثمرية، واألكاديميية( باااااما ك  مة محددا، ومزايا اإل  ااااان عة شاااااري  

إال  ا هاي  االختو اا، كااةا  محادودة للرااياة، مما يؤكد  المراجعاة باالتقاارير الماالياة.

  همية محددا، ومزايا اإل  ان عة شري  المراجعة لةا ة األ رال المستييدة.

وجود تممير ذو داللة معنوية بية محددا، اإل  ااااان عة شااااري  المراجعة بوجه عان،  -2/2

 حيث تفستتتر هم  المحددات نستتتبةوبية مساااتو  التحي  المحاسااابي بالتقارير المالية. 
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 ي  تدثيرويتجلى هما المساااااتو  التحي  المحاسااااابي بالتقارير المالية،  مة 3331%

  .%21,2وذل  بمعام  وجه التحديد اإل  ان عة اسم شري  المراجعة على 
 

ة يمةة تقديم مجموع ي مو  ةتا ج الدراسة النررية والتيبيقية،  :توصتيات الدراستة -0

 : هم ا ما يليلمكاديميية والممارسية والقا مية على التنريم  مة التو يا،

  عة ومني  تي يليإ دار تقرير بمؤساساا، المحاسبة والمراجعة  ي م ر  قيان -1/2

تقرير المراجعة، بحيل ياام  اسام الااري ، سمعة الاري ، الت  ص ال ناعي، 

االساتقولية، المسا ولية والمساا لة، المااركة  ي التقرير، واةعةاسات ا على تحسية 

جودة التقاارير الماالياة بوجاه عاان وتقرير المراجعة على وجه التحديد، وبما يتوا ه 

 ة الم رية والدولية.مع متيلبا، معايير المراجع

قيدة بسو  األورا  المالية الم رية على اختيار وتيبيه دل وتااجيع الاركا، الما  -1/1

تحيرة التي تتوا ه مع معايير المحاسبة الم رية  الير  والساياساا، المحاسبية الما

ل خا ااة  ي ا  ارو السااوقية والدولية، للحياا على اسااتمراريت ا وتعريم قيمت ا

 الم ا رة وعدن التمكد ةتيجة التداعيا، واأل ما، المالية واالقت ادية.

يجب على مؤساااااسااااااا، المحاساااااابة والمراجعة  ي م اااااار، التحقه مة رمار تيبيه  -1/0

ساااياساااا، التحي  المحاسااابي على جودة التقارير المالية التي يتم  ح ااا ا، لااااماا 

 وسومة تقرير المراجعة بوجه خاب. جودة  دا  عملية المراجعة بوجه عان

قه رقابة المالية بالبي ة الم ااااارية للتحلاالعامة  ي ة لمااااارورة تيعي  الدور الرقابي ل -1/4

مة قيان الااااركا، باإل  اااان عة شاااركا  المراجعة مااامة التقارير المالية، لما له 

 لمالية.امة تممير ايجابي على ممارسا، التحي  المحاسبي وتعزيز شيا ية التقارير 

 و سااة  (211معيار وخا ااة الحالية ) ماارورة تيوير معايير المراجعة الم اارية -1/5

لزامي لااااااري  المراجعة، كمدد عوام  بمتيلبا، اإل  اااااان اإلمعيار جديد يتعله 

تعزيز شايا ية التقارير المالية واستعادة مقة المستثمرية  ي جودة تقارير المراجعة، 

 وبما يتماشى مع توج ا، المعايير الدولية والقواةيية واال دارا، الم نية. 

زيد مة يمةة للبادثية اجرا  م  :الدراستات المستتقبلية التي ترتبط بمجاالت الدراسة -3

 و هم ا ما يلي:  ان عة شري  المراجعة الدراسا، والبحود التي ترتبل بمحددا، اإل

  اان عة شاري  المراجعة على ترشيد قرارا، المستثمرية اةعةاساا، محددا، اإل -0/2

 .بسو  األورا  المالية الم رية مع دراسة تيبيقية

المراجعة وادتمالية تعر  مراقبي   ان عة شري  تحلي  العوقة بية محددا، اإل -0/1

 .الحسابا، لم ا ر التقامي مع دلي  ميداةي بالبي ة الم رية

  اااااااان عة شاااااااري  المراجعة على قرارا، منا مادخا  مقترن لتممير محددا، اإل -0/0

 .اال تماا بالبنوك التجارية الم رية

قيمة  لى تعريم مر العوقة بية اإل  ااان عة شااري  المراجعة والتحي  المحاساابي ع -0/4

 .الاركة مع دراسة تيبيقية بالاركا، المقيدة  ي البور ة الم رية

على ممارساااااااا، التحي   Covid-19 تاممير االةعةااساااااااا، الماالية لجا حة كوروةا -0/5

 .دراسة تيبيقية بالبي ة الم رية –المحاسبي بالتقارير المالية
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 مراجع الدراسة
 :المراجع العربية -أ

 الدوريات العلمية: 

(،   تحلي  العوقة بية مستو  تيبيه ممارسا، 1122 بو جب ، ةجو  محمود  دمد ) .2

التحي  المحاساابي  ي التقارير المالية وم ا ر الدعاو  القاااا ية لمراقب الحسااابا، : 

مجلة االستتتتتتكندرية للبحوث دراسااااااة ةررية وميداةية  ي بي ة األعمال الم اااااارية  ، 

ة، كلية التجارة، جامعة االسةندرية، العدد األول، ، قسم المحاسبة والمراجعالمحاستبية

 .215 -52المجلد الثاةي،       

(، 1122 بو خا ةة، إي اح محمد ؛ سايد، سايد عبد اليتان؛ شبيب،  ميرة عبد الردمة ) .1

   مر دجم مةتب المراجعة والت  ااص ال ااناعي على التحي  المحاساابي  ي التقارير 

مجلة الدراستتتتتتات التجارية ة األعمال الم اااااارية  ، دراسااااااة تيبيقية  ي بي  -المالية 

 .212 -22، كلية التجارة، جامعة كير الايخ، العدد ال امل،       المعاصر 

(،    مر االلزان باال  ااااان عة اسااام شااااري  1122السااامسااااار، علي دساااة إبراهيم ) .0

 االستتتتتتتكندريةمجلة المراجعة  ي تقرير مراقب الحساااااااابا، على قرار االساااااااتثمار ، 

كلية التجارة، جامعة االسااةندرية، العدد األول،  قساام المحاساابة،  ،المحاستتبيةوث للبح

 .502 -422،       األولالمجلد 

(،   قياس مسااتو  التزان الاااركا، بالتناوح االلزامي 1111الاااا عي، الساايد  كريا ) .4

دراساااة تيبيقية على الااااركا، المقيدة بالبور اااة الم ااارية  ،  –لمراقب الحساااابا، 

، قساااام المحاساااابة والمراجعة،  كلية التجارة، االستتتتكندرية للبحوث المحاستتتتبيةمجلة 

 .24 -2جامعة االسةندرية، العدد األول، المجلد الرابع،       

(،   اختيار مراقب الحساااااابا، كمترير وسااااايل  ي 1111ال اااااياد، علي محمد علي ) .5

الاااركا،  قية علىدراسااة تيبي –العوقة بية  بيعة وتركز الملةية والتحي  المحاساابي 

بة ، قسام المحاسمجلة االستكندرية للبحوث المحاستبيةالمقيدة بالبور اة الم ارية  ، 

     اااااااساةندرية، العدد الثاةي، المجلد الرابع،  اوالمراجعة،  كلية التجارة، جامعة اإل

2- 02. 

(،   دور التحي  المارو   ي الحد مة ممارسا، 1122دماد، م ييى  دمد محمد ) .2

جلة مالتوعب  ي األربان و مر  على كيا ة القرارا، االساااتثمارية: دراساااة تيبيقية ، 

، قسااام المحاسااابة والمراجعة، كلية التجارة جامعة عية شااامل، العدد الفكر المحاستتتبي

 .022 -014الثاةي، يوليو،       

(،    مر اإل  ااااااااان االختيااار  عة شااااااارياا  1111وا، محمااد خميل جمعااة، ) يت .2

المراجعة على جودة المراجعة: دلي  تيبيقي مة الااركا، المقيدة بالبور ة الم رية 

، قسااااام المحاسااااابة، كلية التجارة، جامعة  نيا، المجلد مجلة البحوث المحاستتتتتبية  ، 

 .142-112السابع ، العدد األول ،       

(،   تحلي  العوقة بية التحي  المحاساااااابي بالتقارير 1124ة، إيماا محمد )سااااااعد الدي .2

، مجلة المحاستتتتتتبة والمراجعةالمالية وتةلية ر س المال و مرها على قيمة المنااااااامة ، 

 .041 -122كلية التجارة ، جامعة بني سوير، المجلد الثاةي، العدد األول،       
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(،    مر  بيعة الملةية وال  ا ص 1122)شحاتة، شحاتة السيد ؛ ة ر، عبد الوهاح  .2

التاااريلية للاااركا، على التحي  المحاساابي  ي التقارير المالية: دراسااة تيبيقية مقارةة 

 مجلة كليةعلى الااااااااركاا، العا لية ومير العا لية المقيدة بالبور اااااااة الم ااااااارية  ، 

ع ل، المجلد الراب، كلية التجارة، جامعة االسةندرية، العدد األوالتجار  للبحوث العلمية

 .55 -2وال مسوا،       

(،    مر التحي  المحاساابي والتو يعا، على المساااهمية 1122شااوقي،  دمد محمد ) .21

، دراساة تيبيقية على الاااركا –و ةااية المسا ولية االجتماعية على األدا  المساتقبلي 

، جعة، قسااام المحاسااابة والمرامجلة الفكر المحاستتتبيالمقيدة  ي البور اااة الم ااارية، 

 .225 -201كلية التجارة جامعة عية شمل، العدد الثالل، الجز  الثاةي،       

(،    مر درجة اال  ان  ي تقرير لجنة المراجعة 1122 الا،  دمد السيد إبراهيم ) .22

التجار   مجلة كليةدراسة تيبيقية  ،  -على مساتو  التحي  المحاسابي بالقوا م المالية 

 .54سةندرية، العدد األول، المجلد جارة جامعة اإل، كلية التللبحوث العلمية

(،    مر هيةاا  الملةيااة وخ اااااااا ص لجاااا 1122عبااد الحليم،  دمااد دااامااد محمود ) .21

المراجعاة على مساااااااتو  التحي  المحااسااااااابي بالتقارير المالية: دراساااااااة تيبيقية على 

امعة ج ، كلية التجارةمجلة الفكر المحاسبيالاركا، المسجلة بالبور ة السعودية  ، 

 .22 -2،       11، المجلد 2عية شمل، العدد 

(،   دراساااااااة العوقة بية رليا، دوكمة الااااااااركا، 1122عباد الملا ،  دمد رجب ) .20

ة مجلة المحاسبوالتحي  المحاسابي  ي الااركا، المساجلة بسو  األس م السعود   ، 

  ةي، مايو،  ، كلية التجارة، جامعة بني سوير، المجلد ال امل، العدد الثاوالمراجعة

   112-101. 

(،    مر تبني معايير التقرير المالي الدولية على مساااااااتو  1122 رج، خليا  هااةي ) .24

التحي  المحاساااابي بالقوا م المالية: دراسااااة تيبيقية على الاااااركا، المقيدة بالبور ااااة 

، مجلة االستكندرية للبحوث المحاسبيةن ، 1122إلى  1120الم ارية  ي اليترة مة 

اساااااابة والمراجعة، كلية التجارة، جامعة االسااااااةندرية، العدد الثاةي، المجلد قساااااام المح

 .221 -212الثالل،       

(،   محددا، ماااااااعر الرقابة الداخلية 1122مليجي، عباد الحةيم مجد ، و خروا ) .25

و مرها على مساااااتو  التحي  المحاسااااابي  ي التقارير المالية: دراساااااة تيبيقية  ي بي ة 

، قسام المحاسبة والمراجعة، كلية التجارة مجلة الفكر المحاستبي األعمال الم ارية  ،

 .025 -012جامعة عية شمل، العدد الرابع، المجلد العاروا،       

(،    مر التعثر المالي على مسااتو  التحي  المحاساابي 1122ةويجي، دا ن محيوا ) .22

لم اارية البور ااة ابالقوا م المالية دراسااة تيبيقية على الاااركا، مير المالية المقيدة ب

، كليااة التجااارة مجلتة التتدراستتتتتتتات المتتاليتة والتجتاريتتة ، 1125-1120 ي اليترة مة 

 .44 -2جامعة بني سوير، العدد الثالل،       

 أخرى: 

 1111الاااابااااور ااااااااااة الاااام ااااااااااريااااة، اسااااااااااتااااراتاااايااااجاااايااااة الاااابااااور ااااااااااة، .22

https://www.egx.com.eg/ar/Strategy.aspx. 
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