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 : مذركةالدؽقية لقيسة التطبيق السراجعة السذتركة عمى  أثر
 الدعؽدي سؽق األسهػمؼ تطبيقي  دليل

  
 (*)د/ أحسد حامد محسؽد عبد الحميػ

 قدػ السحاسبة -أستاذ مداعد
 جامعة بشها-كمية التجارة

 ممخص البحث:
عيمهدا  ساتتبدار تحديدد اثثدار اجاجابيدة سالددمبية لمسراجعدة السذدتركة ستليدات ت  :الهدف -

 مذركة.الدؽقية لقيسة الأثر تطبيقها عمى 
                        عمدددددددى مددددددددتل تحميدددددددل السحتددددددددؽ   الباحددددددددثاعتسدددددددد التردددددددسيػ سالسشهجيدددددددة :  -

Content Analysis  في فحص التقارير الدشؽية ستقارير السراجعدة لعيشدة منؽ دة مدؼ
( 239إجسدالى مذداادات )بم  1029حتدى  1027( شركة مدرجدة تد ل ال تدرة مدؼ 35)

الدؽقية قيسة السذلغ لبشاء  سؽذج لقياس أثر تطبيق السراجعة السذتركة عمى مذاادة  
( م دردة مدؼ 50بإجراء دراسة ميدا ية عمى عيشة منؽ دة مدؼ: ) الباحثمذركة. كسا قام ل

  ؼ الخددارجييؼ( م ددردة مددؼ السددراجعي40أعزدداء اي ددة التدددري  تخرددص مراجعددة  س)
مددؼ السدددتنسريؼ )اسددنمهػ السحممددؽن السدداليؽن سالؽسددطاء بذددركات تددداسل ( م ددردة 20س)

ستددػ اسددتخدام بعددل األسدداليي اجحرددابية السشاسددبة ستطبيقهددا مددؼ  .األسراق الساليددة(.
 في تحميل الشتابج. (SPSS)ت ل بر امج 

تذددير  تددابج اددحا البحددث أن لمسراجعددة السذددتركة تثددار إاجابيددة الشتددابج سالتؽادديات:  -
  كسددا تؽجددد ع قددة العسددال الدددعؽداةبي ددة مددى مهشددة السراجعددة سمااسليهددا فددي ع سسددمبية

ارتباط معشؽية بيؼ السراجعة السذتركة سقيسة الذركة. ساستشاًدا إلى ذلدغ يؽادي الباحدث 
 السسمكدة العرييدة الددعؽداةبزرسرة تبشي الجهات السعشية سالسشعسة لسهشة السراجعة فدي 

ة يتزددسؼ اجرددار ال كددري لمسراجعددة السذددتركة سكي يددة إادددار مايددار لمسراجعددة السذددترك
تطبيقها سالسبادئ ساججراءات ساثليات التي اجي أن يمتام بها مناتي السراجعة سمراجعؽ 

 الدددعؽداة لدددؽق السددالالحدددابات السنم دديؼ بالقيددام بهددا  سنددرسرة تبشددي الهي ددة العامددة 

                                        
جذب تا لدبتذ   – كليتا لمذتعة ا للما لستذإل لدست بيا بذد دتذ  –بقدت  لدال   أستاذ  لمسحذست ا لمسذتذ     )*(

 لمد وايا .  –لدس بيا  بحستا بن س وا
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السذتركة  ستكؽن ممامدة لكدل إنافة مادة إلى البحة حؽكسة الذركات تااة بالسراجعة 
 الذركات التي يتػ تداسل أسهسها في البؽراة.

ُاعدددد البحدددث مدددؼ أسابدددل الدراسدددات التدددي تشاسلددد  أثدددر السراجعدددة األادددالة ساجندددافة:  -
مذددركة فددي بي ددة األعسددال العرييددة بردد ة عامددة سيي ددة الدددؽقية لقيسددة الالسذددتركة عمددى 

الدراسدة فدي األدب السحاسدبي مدؼ تد ل بر ة تاادة  سُتددهػ ادح   الدعؽداةاألعسال 
تحميل الع قة بيؼ السراجعة السذتركة سقيسة الذركة  سقياس أثر ادح  الع قدة فدي بي دة 

  ساؽ ما قد اداعد معدي معايير السراجعة مدتقبً  عشد سنع مايار الدعؽداةاألعسال 
 لمسراجعة السذتركة.

جعدددة النشابيدددة  السراجعدددة السادسجدددة  السراجعدددة السذدددتركة  السراالكمسدددات الس تاحيدددة:  -
 .مذركةالدؽقية لقيسة الحؽكسة الذركات  التقارير السالية  
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The Impact of Joint Auditing’s Application on 

the Firm’s market value:  An Empirical Evidence 

from The Saudi Stock Market 

Abstract: 
- Research Objective: This research aims at empirically 

scrutinizing the positive/negative impacts of joint auditing on 

the firm's value, which comprise; its definitions, its activation 

mechanisms, and investigating its application's influence on the 

firm’s value.  

- Design / Methodology: This research depends on Content 

Analysis as a research strategy so as to analyze the annual and 

audit reports for a sample of 53 companies listed on the 

Egyptian Stock Exchange during the period from 2017 - 2019 

with the purpose of creating a model for assessing the impact of 

the joint audit on the Firm’s value. Besides, the researcher also 

have conducted a field study on a sample of (30) staff members 

who are specialized in auditing field, and (40) external auditors, 

and (20) investors. To test the hypotheses and analyze the 

consequences, the research has used SPSS program.  

- Findings / Recommendations: The Results of this study 

indicate that the Joint Audit has positive and negative effects 

on the audit profession along with its practitioners in the 

Egyptian business environment. In addition, there is also a 

significant correlation between the Joint Audit and the firm's 

value. Based on that, the research concludes numerous 

recommendations; (1) the concerned bodies of auditing 

profession should adopt issuing a particular standard for Joint 

Audit, (2) such innovative standard should embrace the 

theoretical framework of Joint Audit, its application 

procedures, and mechanisms that should be pursued from the 

audit firms and auditors, and (3) the Saudi Capital Market 

Authority should provide the corporate governance list with a 

certain article for Joint Auditing which will be obligated for all 

firms whose shares are traded on the Stock Exchange.   

- Originality / Value: The research is considered one of the 

first studies that addressed the influence of Joint Auditing on 

      Dr. Ahmed  Hamed  Mahmoud Abdelhalim 

Assistant Professor Department of Accounting 
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the Firm’s value in the Arab business environment in general 

and the Saudi business environment in particular. The Current 

study may contribute to the accounting literature through 

analyzing the relationship between Joint Auditing and the 

Firm’s value, which may assist future reviewers in establishing 

a particular standard for Joint Auditing. 

Keywords: Joint Audit, Double Auditing, Dual Auditing, 

Corporate Governance, Financial Reports, The Firm’s Market 

Value. 
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 :  السقدمة -2
  سشدددركة Enron تيجدددة ج هيدددار العديدددد مدددؼ الذدددركات العالسيدددة مندددل شدددركة 

Xerox سشدركة  Worldcom سمدا تبعهدا مدؼ سدقؽط منتدي  Arthur Anderson- 
ااتات ثقة السددتنسريؼ فدي مهشدة السراجعدة برد ة عامدة  -Big 5 الدأحد مناتي السراجعة 

لغ  تيجة ل قدان النقة في التقدارير الساليدة  سيسناتي السحاسبة سالسراجعة بر ة تااة  سذ
 مسا جعل الكؽ جرس األمريني يتدتل جعادة تشعيػ مهشة السراجعة مؼ ت ل إادار قا ؽن 

Sarbanes Oxley  م.1001عام 
 تقريددًرا European Commission (EC)كسدا أادددرت الس ؽنددية األسرسييدة 

                   ؽان: ددددددددددددم بعش1020ر ددددددددددددددددددددددفددي أكتؽي Green Paperُاعددرف باسددػ الؽرقددة الخزددراء 
Audit Policy Lessons from the Crises سالحي يهدف إلى تذدجيع الشقداش بديؼ  

األرراف السهتسة بالسراجعة سالعسل عمى استعادة النقة في التقارير السالية  ستحديؼ تشعديػ 
 .(EC, 2010)ق تدماتها السهشة سزيادة جؽدتها سالسشافدة في سؽ

ثشيؼ أس امؼ ت ل االستعا ة ب -Joint Audit (JA)ستسنل السراجعة السذتركة 
أحددد اثليددات التددي اقترحهددا  -أكنددر مددؼ مناتددي السراجعددة لسراجعددة القددؽابػ سالتقددارير الساليددة

 .Audit Qualityلتحديؼ جؽدة السراجعة  (EC)تقرير الد 
د مددؼ السشعسددات السهشيددة الدسليددة فددي دعددػ سفددي ذات الدددياق  فقددد شددرع  العديدد

السراجعة السذتركة كأحد أكنر السؽنؽعات السنيرة لمجدل حؽل دسراا في زيادة جؽدة األداء 
السهشدددي لمسراجدددع الخدددارجي سجعدددل دسر  أكندددر فاعميدددة فدددي مشدددع أس تقميدددل حددددسث األزمدددات 

إادددار  الدددعػ فددي (. ستسنددل أاددػ اددؽر اددحاAzibi, 2015 & Velte؛ 1022  محسدددد)
 International Auditing Standards (IASB)مجمد  معدايير السراجعدة الددسلي 

Board ( سالخداص باسدتخدام عسدل مراجدع تتدر  حيدث يؽند  000لسايار السراجعة رقػ )
 معايير سإرشادات لسراجعي الحدابات عشد تطبيق السراجعة السذتركة.

تطبيق السراجعة السذتركة بهدا سقد اتتم   التشعيسات السهشية في الدسل التي يتػ 
  سذلغ بدبي Voluntaryأس اتتيارية  Mandatoryفي رريقة تطبيقها ما بيؼ إلاامية 

التكاليف اجنافية السرتبطة بعسمية التطبيق مؼ جهة  سربيعة بي ة السراجعة لكل دسلة مؼ 
 (.Mandour et al., 2018؛ 1029جهة أتر  )حديؼ  
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السذتركة يتػ تطبيقهدا بال عدل فدي مجدال السسارسدات  سعمى الرغػ مؼ أن السراجعة
مددؼ الجدددل  مددا بدديؼ مريددد سمعددارض  االسهشيددة فددي العديددد مددؼ الدددسل  إال أ هددا أثددارت كنيددرً 

لتطبيقها؛ مسا دفدع البداحنيؼ إلدى االتجدا   حدؽ دراسدة أثدر تبشدي مددتل السراجعدة السذدتركة 
إلددى  تددابج متزددارية؛ حيددث  عمددى قيسددة الذددركة  سقددد تؽاددم  الدراسددات فددي اددحا السجددال

                             تؽاددم  بعددل الدراسددات إلددى سجددؽد أثددر إاجددابي لت عيددل السراجعددة السذددتركة عمددى قيسددة 
(  فدددي Benali,2013 ؛1029عبددددالحميػ )أ(  ؛1022؛ غدددالي  1025الذدددركة )متدددؽلي  

تدأثير سدمبي لت عيدل إلى سجدؽد  عدم سجؽد تأثير معشؽي أس حيؼ تؽام  دراسات أتر  إلى 
 .(Khatab, 2013; Gramling et al., 2011)الذركة  السراجعة السذتركة عمى قيسة

 تابج الدراسات الدابقة  إلى جا دي  ددرة الدراسدات التدي تشاسلد   سفي ظل تعارض
  تتزدد  أاسيددة السسمكددة العرييددة الدددعؽداةأثددر السراجعددة السذددتركة عمددى قيسددة الذددركة فددي 

عددؼ أثددر السراجعددة  الدددعؽداةتدد ل محاسلتددق لتقددداػ دليددل مددؼ البي ددة  البحددث الحددالي مددؼ
 مذركة.الدؽقية لقيسة الالسذتركة عمى 

 مذنمة ستداؤالت البحث: -1
األساسدية التدي اعتسدد عميهدا الستعدامميؼ فدي  تسنل التقارير الساليدة أحدد السردادر

لخارجيددة أداة اامددة لدددعػ أسددؽاق السددال عشددد اتخدداذ قددراراتهػ االسددتنسارية  سُتعددد السراجعددة ا
 النقة في السعمؽمات التي تتزسشها القؽابػ سالتقارير السالية.

اددحا ستؽاجددق السراجعددة الخارجيددة ال رداددة العديددد مددؼ التحددداات  مددؼ أاسهددا قدددرة 
عمدى  ا  مسا قدد يدرثر سدمبً ػاجدارة عمى فرض قيؽداا عمى مراقبي الحدابات لمتأثيرعمى رأيه

 خ دداض جددؽدتي التقددارير الساليددة سالسراجعددة. سلددحلغ أاددبح  القددؽابػ اسددتق لهػ سيالتددالي ا
السالية ال تعبر بردق عدؼ السركدا السدالي الحقيقدي لمذدركة سأدابهدا السدالي  سذلدغ فدي ظدل 

 .Earnings Managementاجدارة جدارة األرياح  مسارسات
                    ؛1022  محسددددددد؛ 1029سلدددددحلغ أسندددددح  العديدددددد مدددددؼ الدراسدددددات )حدددددديؼ  

 ;Okaro et al., 2018;  Ittonen& Tronnes, 2015؛ 1020دسر  ددددددددددددددددددددددمش

Alhadi et al., 2017; AlSadoun& Al Jabr, 2014; Bisogno & Deluca, 

2016; Deng et al., 2014 بسراجعدة قيدام اثشديؼ أس أكندر مدؼ مراجعدي الحددابات ( أن
 ى تحديؼ مرداقيتها ساستعادة ثقة أاحاب السرال  فيها.د عمالقؽابػ السالية قد اداع
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لددػ احدد     يتزدد  أن مؽنددؽم السراجعددة السذددتركةالدددعؽداةسيددالشعر إلددى البي ددة 
لعددم  اتعدارض  تدابج الدراسدات الددابقة  س عدرً  باالاتسام الكافي مؼ قبل الباحنيؼ  سفي ظل

جشبيدة سد  فدي بعدل الددسل األدراسدات التدي تإمنا ية تعسيػ الشتابج السدتخمرة مؼ تمغ ال
ة سالدياسية سالنقافية مدؼ دسلدة عمى كافة الدسل  تيجة اتت ف العرسف البي ية ساالقترادا

  تاادة الددعؽداةتر   لحلغ فسؼ األاسية بسنان دراسة احا السؽنؽم في بي دة األعسدال أل
 ي جددداًل لمبحددث سيمقددى فددي الؽقدد  الحددال اسأن مؽنددؽم السراجعددة السذددتركة مددا زال مطرسًحدد

 ؼ البحؽث سالدراسات.ا  ستحتاج إلى السايد معمسيً 
ؼ  ددددددددددام السدتنسريدددددددل ااتسددددددمح Firm Value (FV)ة دددادحا سُتعددد قيسددة الذرك

تععيػ قيسة الذركة كأحد أادافها االستراتيجية سلمتعبير عدؼ ك اءتهدا  ى دددارة إلاجى دددستدع
 (.Gregory et al., 2014؛ 1027في استخدام األاؽل )بدسي  

سُتعد الع قة بيؼ تطبيق السراجعة السذتركة سقيسة الذدركة مدؼ الع قدات التدي لدػ 
حيددث ُتؽجددد  دددرة فددي الدراسددات التددي مددؼ قبددل البدداحنيؼ رغددػ أاسيتهددا   اكافًيدد اتشددل ااتساًمدد

ي سفد .الددعؽداةتشاسل  أثر تطبيق السراجعة السذتركة عمى قيسة الذركة في بي ة األعسدال 
  نؽء ذلغ اسنؼ اياغة مذنمة البحث في اججااة  عرًيا سعسمًيا عمى التداؤالت اثتية:

               ؼ السراجعدددددة النشابيدددددة يمدددددا السقردددددؽد بالسراجعدددددة السذدددددتركة  سال دددددرق بيشهدددددا سيددددد -
 .سالسراجعة السادسجة؟

 .ما اي مداتل سأشنال السراجعة السذتركة؟ -

 .؟السذتركة بيق السراجعةما اثثار اجاجابية سالدمبية لتط -

 ما اى تليات ت عيل السراجعة السذتركة؟. -

 .ما اي قيسة الذركة  سما أاػ مقاييدها مؼ مشعؽر محاسبي؟ -

اددل اشدداك ع قددة بدديؼ تطبيددق السراجعددة السذددتركة سقيسددة الذددركة فددي بي ددة األعسددال  -
 الدعؽداة؟ سما اي ربيعة تمغ الع قة في حالة سجؽداا؟.

 أاداف البحث: -5
تسنددل الهدددف الددربي  لمبحددث فددي استكذدداف ساتتبددار تددأثير السراجعددة السذددتركة ي

 عمى قيسة الذركة  سيشبنق عؼ احا الهدف األاداف ال رعية التالية:
 التعرف عمى اجرار ال كري لمسراجعة السذتركة. -

 ؽر محاسبي.عالتعرف عمى م هؽم قيسة الذركة سأاػ مقاييدها مؼ مش -

لدددددمبية لتطبيددددق السراجعددددة ثثددددار اجاجابيددددة ساتددددؽفير دليددددل ميدددددا ي حددددؽل ا -
 السذتركة  ستليات ت عيمها.
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الدؽقية قيسة التؽفير دليل تطبيقي حؽل أثر تطبيق السراجعة السذتركة عمى  -
 بالبؽراة الدعؽداة.مذركات السدرجة ل

 أاسية سدسافع البحث: -4
 هدا فدي أ Theoretical Levelى السددتؽ  األكداداسي تتسندل أاسيدة البحدث عمد

إلددى  الدراسددات التددي ااتسدد  بالسراجعددة السذددتركة فددي الدددسل الشاميددة مددؼ تدد ل  تزدديف
 تؽسعها التتبار أثر تطبيقها عمى قيسة الذركة.

؛ حيث اسندؼ أن تكدؽن  Apractical Level كسا ادتسد البحث أاسيتق العسمية
اسلتهػ لردياغة في مح الدعؽداة تابج الدراسة م يدة لؽانعي التذريعات في بي ة األعسال 

تليات حؽكسة م بسة  سيرؽرة تااة فيسا يتعمق بالسراجعة السذتركة  سقد ُتدااػ الدراسة 
في مداعدة السدتنسريؼ عمى فهػ تليات الحؽكسدة سعسميدة السراجعدة بذدنل عدام سالسراجعدة 

 .الدعؽداةالسذتركة بذنل تاص ساستعادة ثقتهػ في القؽابػ سالتقارير السالية لمذركات 
ا اسندددؼ أن تكدددؽن  تدددابج الدراسدددة م يددددة لمجهدددات السشعسدددة سالسعشيدددة بسهشدددة كسددد

 يشعػ تطبيق السراجعة السذتركة. عريي )أسسعؽدي(السحاسبة سالسراجعة في اياغة مايار 
 Academicسيسنؼ بمؽرة أاػ دسافع البحث في تزييق فجؽة البحدث األكداداسي 

Research Gap لدراسات التي تريط بديؼ السراجعدة في احا السجال  تااة في ظل  درة ا
فدي حددسد عمدػ  -بر ة تااة الدعؽداةالسذتركة سقيسة الذركة بر ة عامة  سفي البي ة 

كسنال القتراداات الدسل الشاشد ة  باجندافة إلدى إاجداد دليدل عمدى الع قدة محدل   -الباحث
 .بالبؽراةالدراسة مؼ ت ل التطبيق عمى الذركات السقيدة 

 مشهج البحث: -3
 ةالستعمقدد أدبيددات السحاسددبةعمددى السددشهج االسددتقرابي فددي مراجعددة  الباحددثاعتسددد 

بهددددف االسدددت ادة مشدددق فدددي ادددياغة اجردددار الشعدددري لمبحدددث  سالسدددشهج بسؽندددؽم البحدددث 
ة سقيسدة الذدركة. كسدا ربيعة الع قة بيؼ السراجعة السذتركست دير االستشباري الستكذاف 

: م رأي عيشددة منؽ ددة مددؼ ثدد ث ف ددات اددىاسددتط دراسددة ميدا يددة مددؼ تدد ل ب الباحددثقددام 
باعتبداراػ  سالسراجعدؽن الخدارجيؽن  سالسددتنسرسن   تخرص مراجعة أعزاء اي ة التدري 

السددددت يديؼ مدددؼ تدمدددة السراجعدددة)اسنمهػ السحممدددؽن السددداليؽن سالؽسدددطاء بذدددركات تدددداسل 
 .ستليات ت عيمها ةبذأن اثثار اجاجابية سالدمبية لمسراجعة السذترك األسراق السالية( 
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أسدددمؽب تحميدددل  الباحدددث أاًزدددا بدراسدددة تطبيقيدددة مددددتخدًماباجندددافة لدددحلغ  قدددام 
سذلدغ بػدرض   بالبؽراة الددعؽداةسقيدة مؼ الذركات الة عيشالسحتؽ  في فحص التقارير ل

  تطؽير  سؽذج لقياس اح  الع قة ساتتبار فرسض البحث.
 تطة البحث: -0

ألادافق ساججابة عمى تداؤالتق البحنية  سؽف  اقيقً مؼ أاسية البحث ستح اا ط قً 
 يتػ استكسال البحث عمى الشحؽ اثتي:

 .سال جؽة البحنيةالدراسات الدابقة  -0/2
 لمسراجعة السذتركة. ال كري اجرار  -0/1
 الدراسة السيدا ية. -0/5
                 الذددددركة ساشدددددتقاق تحميددددل الع قدددددة بدددديؼ السراجعدددددة السذددددتركة سقيسدددددة  -0/4

 ال رض التطبيقي.
 مشهجية البحث سيشاء الشسؽذج. -0/3
 ترسيػ الدراسة التطبيقية. -0/0
 لتطبيقية ساتتبار ال رض التطبيقي سفرعياتق.تحميل  تابج الدراسة ا -0/7
 السدتقبمية. سمجاالت البحثالشتابج سالتؽايات  -0/2

 :سال جؽة البحنيةالدراسات الدابقة  -0/2
 ات الدابقة السرتبطة بسؽنؽم البحث:الدراس -0/2/2

فددي اددحا الجدداء بعددل الدراسددات التددي ارمددع عميهددا  سالسرتبطددة  الباحددثاعددرض 
بسؽنؽم البحث  لمؽقؽف عمدى مدا تؽادم  إليدق مدؼ  تدابج  ساالسدت ادة مشهدا فدي اسدتكسال 
جؽا ي الدراسة في احا السؽنؽم  بسا احقدق التؽاادل سالتكامدل بديؼ الدراسدات البحنيدة فدي 

 حا السجال  سذلغ عمى الشحؽ اثتي:ا
إلى اتتبدار أثدر الع قدة بديؼ تطبيدق  (Gramling et al., 2011)ادف  دراسة 

السراجعة السذتركة سقيام منتي السراجعة بأداء تدمات السراجعدة ألكندر مدؼ عسيدل فدي ذات 
( شددركة 101الؽقد  عمدى أسدعار أسدهػ الذدركات محددل السراجعدة  سذلدغ لعيشدة منؽ دة مدؼ )

إلدى تدأثر قيسدة الذدركة محدل تؽادم  الدراسدة م. سقدد 1007حتدى  1003 ل ال تدرة مدؼ ت
السراجعة بتقارير السراجعة األتر  الرادرة مؼ     منتي السراجعة لعس بدق اثتدريؼ  كسدا 

بقبؽل عس ء تتريؼ لدق  -Non Big4عشدما انؽن ك اسا مؼ  -أن قيام مناتي السراجعة
الذدركات التدي يدتػ مراجعتهدا فدي ذات الؽقد  سيخاادة أسدهػ  تأثير سمبي عمى قيسة أسدهػ
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العسيددل األسل  باجنددافة إلددى أن السراجعددة السذددتركة لهددا دسر فددي ارت ددام تكدداليف عسميددة 
 السراجعة ستخ يل تركا سؽق السراجعة.

إلددى اتتبدار أثددر السراجعددة  (Leasage & Kettunen, 2012)اددف  دراسددة 
( شدركة مدؼ 571راجعة سجؽدتها  سذلغ لعيشة منؽ دة مدؼ )السذتركة عمى كل مؼ أتعاب الس

م. سقددد 1020حتددى  1001الذددركات السدددجمة فددي البؽراددة الد ساركيددة تدد ل ال تددرة مددؼ 
إلدى عددم سجدؽد ع قدة معشؽيدة بديؼ السراجعدة السذدتركة سأتعداب السراجعدة  تؽام  الدراسة 

ارية  سالسخدارر مات االستذدمؼ ا خ اض تكم دة الخدد كسا أن السراجعة السذتركة ترتبط بنل
 التي تهدد استق ل السراجع الخارجي.

إلددى اتتبددار الع قددة بدديؼ السراجعددة  (Alanezi et al., 2012)ادددف  دراسددة 
شددة منؽ ددة لعيالسذددتركة سمدددتؽ  التدداام السرسدددات الساليددة بسعددايير التقريددر الدددسلي  سذلددغ 

تؽاددم  م. سقددد 1000ل عددام شددركة مددؼ الذددركات السدددجمة بالبؽراددة الكؽيتيددة تدد   (55)
إلدددى أن السرسددددات الساليدددة التدددي تخزدددع لمسراجعدددة النشابيدددة تمتدددام بذدددنل أكبدددر الدراسدددة 

بستطمبددات اجفردداح الخااددة بالسعددايير الدسليددة لمتقريددر السددالي بالسقار ددة مددع السرسدددات 
 السالية التي ال تخزع لمسراجعة السذتركة.

لدى اتتبدار أثدر السراجعدة السذدتركة إ (Zerni et al., 2012)اددف  دراسدة كسدا 
االتتياريددة عمددى جددؽدة السراجعددة سجددؽدة التقددارير الساليددة  سأتعدداب السراجعددة  سذلددغ لعيشددة 

( شدركة مدؼ الذدركات السدددجمة فدي البؽرادة الددؽيداة تد ل ال تدرة مددؼ 292منؽ دة مدؼ )
عمددى  اإلددى أن السراجعددة السذددتركة تددرثر إاجاًبددتؽاددم  الدراسددة م. سقددد 1000حتددى  1000

السحاسدبي ساالسدتحقاقات غيدر العادادة  كسدا تدرثر  جؽدة السراجعدة مقاسدة بسددتؽ  الدتح  
 عمددى جددؽدة التقددارير الساليددة مقاسددة بترددشيف الجدددارة االبتسا يددة سالتشبددر بسخددارر اأاًزدد

السالي  سمؼ ثػ فإن السراجعة السذتركة تعسل عمى استعادة ثقة أاحاب السرال   اجعدار
إلدى أن تؽادم  الدراسدة ساؽ ما يرثر عمى أسعار أسهػ اح  الذدركات. كسدا  سالسدتنسريؼ 

الذركات التي تطبق السراجعة السذتركة تتحسل تكداليف أكبدر مقار دة بالذدركات التدي تطبدق 
 السراجعة ال رداة.

( إلى تؽني  الع قات التأثيريدة لمسراجعدة السذدتركة 1025)متؽلي  ادف  دراسة 
اغة القؽابػ السالية سدقدة تقريدر السراجدع الخدارجي  سيالتدالي قيداس عمى الحد مؼ إعادة اي

( شددركة مدددجمة فددي 27أثراددا عمددى أسددعار األسددهػ لمذددركات  سذلددغ لعيشددة منؽ ددة مددؼ )
إلدددى تؽادددم  الدراسدددة م. سقدددد 1021حتدددى  1004البؽرادددة السردددرية تددد ل ال تدددرة مدددؼ 

اددحا التبددايؼ فددي الشتددابج إلددى  مجسؽعددة مددؼ الشتددابج العمسيددة سالتطبيقيددة الستبايشددة  سيرجددع
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برامج السراجعة السذتركة في الدؽق السهشي لمسراجعدة  كسدا أن اشداك ع قدة  حداثة تطبيق
ررداددة إلددى حددد كبيددر بدديؼ جددؽدة السراجعددة السذددتركة سأسددعار األسددهػ فددي سددؽق األسراق 

 السالية.
إلددى قيددداس أثدددر كددل مدددؼ تطبيدددق السراجعدددة  (Khatab, 2013)ادددف  دراسدددة 

كة سالتػييدر اجلاامدي لمسراجدع الخدارجي عمدى قيسدة الذدركة  سذلدغ لعيشدة منؽ دة مدؼ السذتر 
حتددى  1003( شددركة مددؼ الذددركات السدددجمة فددي البؽراددة السرددرية تدد ل ال تددرة مددؼ 54)

عمدى  اأن التػيير اجلاامي لمسراجع الخدارجي يدرثر إاجابًيدإلى تؽام  الدراسة م. سقد 1009
ير اجلاامي إلى زيادة قيسة الذدركة  سعمدى العند  مدؼ ذلدغ قيسة الذركة  حيث يردي التػي

 فتطبيق السراجعة السذتركة لي  لها تأثير معشؽي عمى قيسة الذركة.
إلدددى اتتبدددار أثدددر سجدددؽد اثشددديؼ مدددؼ مراجعدددي  (Benali, 2013)اددددف  دراسدددة 

سيعل تليدات حؽكسدة الذدركات عمدى  Big4الحدابات أس أكنر مؼ مناتي السراجعة الكبر  
السدتنسريؼ سا عناس ذلغ عمى أسعار األسهػ لمذركات السددجمة بالبؽرادة ال ر ددية   ثقة

تؽادم  م. سقدد 1020حتدى  1003( شدركة تد ل ال تدرة مدؼ 243سذلغ لعيشة منؽ دة مدؼ )
إلى أن السراجعة السذتركة تقمل مؼ إعادة ادياغة القدؽابػ الساليدة ستايدد مدؼ قيسدة الدراسة 

دهػ في رفع ك اءة قرارات السددتنسريؼ  باجندافة إلدى سذتركة تُ الدهػ  كسا أن السراجعة ال
أن الع قددات الستذددابنة بدديؼ اسددتق ل السددراجعيؼ السذددتركيؼ فددي عسميددة السراجعددة سجددؽدة 

دددااػ بذددنل إاجددابي فددي زيددادة سأتعدداب عسميددة السراجعددة سإعددادة اددياغة القددؽابػ الساليددة تُ 
 أسعار األسهػ.

إلددى اتتبددار أثددر السراجعددة عمددى جددؽدة  (Lobo et al., 2013)ادددف  دراسددة 
( شدركة مدؼ الذدركات 92  سذلغ لعيشة منؽ دة مدؼ )-مقاسة بالتح   السحاسبي -السراجعة

إلدددى أن تطبيدددق تؽادددم  الدراسدددة سقدددد  م.1021حتدددى  1007ال ر ددددية تددد ل ال تدددرة مدددؼ 
أكندر اجعدل التقدارير الساليدة  Big4 &  Non Big4السراجعة السذتركة مدؼ تد ل السدايج 

 عمى مدتؽ  النقة في التقارير السالية سجؽدة السراجعة. ا  مسا يشعن  إاجابً اتح عً 
( إلى دراسة ستحميدل تدأثير السراجعدة السذدتركة 1024)سعؽدي  ادف  دراسة كسا 

في الحد مؼ مسارسات إدارة األرياح في شركات التأميؼ في مردر  سذلدغ لعيشدة منؽ دة مدؼ 
إلددى أن اسددتخدام تؽاددم  الدراسددة م. سقددد 1025إلددى  1022( شددركة تدد ل ال تددرة مددؼ 27)

السراجعة السذتركة اداعد عمى الكذد  سالحدد مدؼ تثدار مسارسدات إدارة األريداح  باجندافة 
اجدارة فددي القددؽابػ الساليددة لذددركات  أتطدداء سغدد  إلددى تحددديؼ درجددة دقددة تقريددر مخددارر

 التأميؼ.
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اتتبدددار تدددأثير السراجعدددة  ( إلدددى1024)الجبدددر سالددددعدسن  اددددف  دراسدددة بيشسدددا 
السذددتركة عمددى جددؽدة األريدداح السحاسددبية  سذلددغ لعيشددة مددؼ الذددركات الدددعؽداة السدددجمة 

إلددى  1007تدد ل ال تددرة مددؼ  -مذدداادة 307بمددع عدددد مذدداادات العيشددة –بدددؽق األسددهػ 
إلى عدم سجؽد تأثير لمسراجعة السذدتركة عمدى جدؽدة األريداح تؽام  الدراسة م. سقد 1022
بية بذنل عدام  سكدحلغ ال يؽجدد تدأثير لمسراجعدة السذدتركة عمدى جدؽدة األريداح حتدى السحاس

 في تش يح السراجعة السذتركة. (Big4)مع مذاركة مناتي السراجعة الكبر  
( بتقدددداػ دليدددل عسمدددي باسدددتخدام البيا دددات 1024كسدددا قامددد  دراسدددة )الداددددطي  

سدات إدارة األريداح كسرشدر لكدل ال عمية لمذركات السددااسة السردرية عدؼ مدد  تقييدد مسار 
مؼ جؽدة السراجعة سجؽدة التقرير السالي في ظل السراجعة السذتركة بالسقار ة مع السراجعة 

( شددركة مددؼ أريعددة قطاعددات مددؼ 207  سذلددغ لعيشددة منؽ ددة مددؼ )Single Auditال رداددة 
م. 1022حتدى  1002الذركات السدجمة في بؽراتي القاارة ساجسنشدرية ت ل ال تدرة مدؼ 

إلدى عددم سجدؽد إتت فدات فدي جدؽدة السراجعدة بديؼ عسميدات السراجعدة تؽام  الدراسدة سقد 
   سالتدي ال يتؽاجدد فيهدا أيالسذتركة التي اذارك فيها أحد مناتدي السراجعدة العالسيدة الكبدر 

 مؼ اح  السناتي.
( تددأثير السراجعددة السذددتركة عمددى جددؽدة 1024كسددا تشاسلدد  دراسددة )عبدالحسيددد  

عة سعمى سؽق السهشة في مرر  مدؼ تد ل اسدتخدام قابسدة استقرداء لعيشدة منؽ دة السراج
( 70مدؼ السدديريؼ السدالييؼ  س)م ردة ( 220مؼ السراجعيؼ الخارجييؼ  ) م ردة (227مؼ )

الدراسة إلى عدم سجؽد اتت فدات معشؽيدة بديؼ  مؼ سساسرة األسراق السالية. ستمر م ردة 
 لسشاسبة لتطبيق السراجعة السذتركة.ف ات الدراسة بخرؽص اثليات ا

إلدددى اتتبدددار أثدددر فتدددرة التعاقدددد مدددع شدددريغ  (Azzouzi, 2014)اددددف  دراسدددة 
السراجعة سحجػ منتي السراجعة عمى جدؽدة عسميدة السراجعدة السذدتركة  سذلدغ لعيشدة منؽ دة 

حتددى  1002( شددركة مددؼ الذددركات السدددجمة ببؽراددة بدداري  تدد ل ال تددرة مددؼ 245مددؼ )
رؽل فترة التعاقد مع السدراجعيؼ فدي عسميدة السراجعدة إلى أن تؽام  الدراسة  م. سقد1021

عمى االستحقاقات االتتيارية سيالتالي تحددؼ جدؽدة عسميدة السراجعدة   االسذتركة ترثر سمبيً 
 Big4إلى عدم سجؽد تأثير لؽجؽد مراجع مؼ مناتي السراجعدة الكبدر  تؽام  الدراسة كسا 

 ركة عمى جؽدة السراجعة.نسؼ عسمية السراجعة السذت
( إلى اتتبار تأثير السراجعة السذدتركة عمدى جدؽدة 1023)الهريدي  ادف  دراسة 

مددؼ البشددؽك السقيدددة ببؽراددتي  اتجارًيدد ا( بشًكدد24التقددارير الساليددة  سذلددغ لعيشددة منؽ ددة مددؼ )
إلدى سجدؽد تؽادم  الدراسدة م. سقدد 1020حتى  2999القاارة ساجسنشدرية ت ل ال ترة مؼ 
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تت ف جؽاري بيؼ البشؽك التجاريدة مدؼ حيدث جدؽدة اجفرداح فدي القدؽابػ الساليدة  كسدا ال ا
إلددى أن اشدداك جددؽدة أعمددى لمقددؽابػ الساليددة السشذددؽرة لمبشددؽك التددي  يؽجددد أ  تددأثير جددؽاري 

مقار ددة بحالددة الجسددع بدديؼ منتبدديؼ مددؼ غيددر  مراجعددة مددؼ األريعددة الكبددار منتبدديتجسددع بدديؼ 
الدددديؽن  ريدددر السدددالي مقاسدددة بعشردددر محددددد )مخردددصن جدددؽدة التق  كسدددا أاألريعددة الكبدددار

السذنؽك في تحريمها( كان أعمى برؽرة جؽارية في البشدؽك التدي تددتعيؼ بسدراجعيؼ مدؼ 
 السراجعة. مقار ة باأل ؽام األتر  مؼ مناتي األريعة الكبار

( إلددى اتتبددار الع قددة بدديؼ ت عيددل 1023)عمددي  ادددف  دراسددة سفددي ذات الدددياق 
السذددتركة( سجددؽدة التقددارير الساليددة  سذلددغ  -النشابيددة -ل السراجعددة الخارجيددة )ال رداددةمدددات

( شددركة مددؼ الذددركات السقيدددة بالبؽراددة السرددرية تدد ل ال تددرة مددؼ 50لعيشددة منؽ ددة مددؼ )
 إلددى سجددؽد تددأثير لمسراجعددة الخارجيددة النشابيددةتؽاددم  الدراسددة م. سقددد 1025حتددى  1022

 ير السالية.سالسذتركة عمى جؽدة التقار 
( إلددى اتتبددار أثددر السراجعددة السذددتركة عمددى جددؽدة 1023)اددال   ادددف  دراسددة 

سؽق تدمات السراجعة في البي ة السررية  سذلغ لعيشة منؽ دة  يالسراجعة سدرجة التركيا ف
م  سقدددد 1024  1025( شدددركة مدددؼ الذدددركات السددددجمة بالبؽرادددة تددد ل عدددامي 45مدددؼ )

ددهػ فدي تحدديؼ جدؽدة السراجعدة  لسراجعدة السذدتركة ال تُ تمر  الدراسة الدراسة إلدى أن ا
 دهػ في تخ يل درجة التركيا في سؽق تدمات السراجعة في البي ة السررية.سلكشها تُ 

( إلددى اتتبددار سالتحقددق مددؼ أثددر مدددتل السراجعددة 1023)يؽسدد   ادددف  دراسددة 
جعدة السذدتركة السذتركة عمى جؽدة السراجعة سذلغ مؼ ت ل اتتبار مد  قددرة مددتل السرا

فدي القدؽابػ الساليدة سالتقريدر عشدق   مراقدي الحددابات فدي اكتذداف الػد عمى تحديؼ قددرة 
سذلددغ مددؼ تدد ل حالددة تجريبيددة افترانددية لقددؽابػ ماليددة بهددا تحري ددات جؽاريددة ستددػ تقددديػ 

( مراقددي حدددابات اسنمددؽن عيشددة 10السذدداركيؼ إلددى عيشتدديؼ  تتكددؽن العيشددة االسلددى مددؼ )
( مراقددي حدددابات اسنمددؽن عيشددة 01داددة  بيشسددا تتكددؽن العيشددة النا يددة مددؼ )السراجعددة ال ر 

 ت مراقبدي الحددابات لسخدارر الػد إلى أن تقديراتؽام  الدراسة السراجعة السذتركة. سقد 
في القؽابػ السالية الحيؼ يردسن عسمية السراجعة مؼ ت ل مدتل السراجعدة السذدتركة أعمدى 

ات لتمغ السخارر  الحيؼ يدردسن عسميدة السراجعدة مدؼ تد ل مقار ة بتقديرات مراقبي الحداب
مدتل السراجعة ال رداة  كسا أن مراقبي الحدابات الحيؼ يدردسن السراجعدة مدؼ تد ل مددتل 

سالتقريددر عشددق مقار ددة بسراقبددي  انؽ ددؽن أكنددر ك دداءة فددي كذدد  الػدد السراجعددة السذددتركة 
 عة ال رداة.لسدتل السراج االحدابات الحيؼ يردسن السراجعة سفقً 
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( إلدددى تحديددد مددد  الع قدددة بدديؼ تطبيددق السراجعدددة 1023)حدداف   ادددف  دراسددة 
السذتركة ساستخدام السسارسات السحاسبية الستح عة في نؽء جؽدة السراجعة في الذركات 

 1002( شركة ت ل ال تدرة مدؼ 30السقيدة في البؽراة السررية  سذلغ لعيشة منؽ ة مؼ )
إلى سجؽد تأثير معشدؽي لخردابص الجدؽدة )حجدػ لجشدة لدراسة تؽام  ام. سقد 1025حتى 

( عمدى اتتيدار السراجعدة السذدتركة  بيشسدا ال الذدركة السراجعة  حجػ منتدي السراجعدة  حجدػ
يددرثر تخرددص منتددي السراجعددة عمددى اتتيددار السراجعددة السذددتركة  كسددا يؽجددد تددأثير معشددؽي 

 ستح عة.سمبي لمسراجعة السذتركة عمى السسارسات السحاسبية ال
إلدى اتتبدار أثدر تعيديؼ اثشديؼ  (Ittonen & Tronnes, 2015)اددف  دراسدة 

لمقيددام بعسميددة السراجعددة عمددى جددؽدة األريدداح سأتعدداب عسميددة  امددؼ منتددي السراجعددة اتتيارًيدد
( شركة مؼ الذدركات ال شمشدادة سالددؽيداة السددجمة 724السراجعة  سذلغ لعيشة منؽ ة مؼ )

إلى ارت ام جؽدة األرياح سكحلغ تؽام  الدراسة م. سقد 1020حتى  1003ت ل ال ترة مؼ 
أتعداب عسميدة السراجعدة فدي الذدركات التدي تددتعيؼ بسدراقبيؼ بذدنل اتتيداري لمقيدام بعسميدة 
السراجعة مقار ة بتعيديؼ مراقدي ساحدد  باجندافة إلدى أ دق ال تؽجدد فدرسق فدي جدؽدة األريداح 

ات التددي تدددتعيؼ بسددراقبيؼ مددؼ ذات منتددي فددي أتعدداب عسميددة السراجعددة بدديؼ الذددرك اسأاًزدد
 السراجعة سييؼ الذركات التي تقؽم بتعييؼ اثشيؼ مراقبيؼ مؼ مناتي مراجعة مختم ة.

ل مددتل السراجعدة إلى اتتبار أثر ت عيد (Velte & Azibi, 2015)ادف  دراسة 
يشددة سددتحقاقات غيددر العاداددة مقار ددة بسدددتل السراجعددة ال رداددة  سذلددغ لعالسذددتركة عمددى اال

م. سقددد 1021حتددى  1002( شددركة فر دددية سألسا يددة تدد ل ال تددرة مددؼ 507منؽ ددة مددؼ )
إلددى عدددم سجددؽد تددأثير إاجددابي لمسراجعددة السذددتركة عمددى جددؽدة السراجعددة تؽاددم  الدراسددة 

 مقاسة بإدارة األرياح.
إلددى تحميددل أثددر الع قددة بدديؼ ت عيددل السراجعددة  (1020)أبددؽ جبددل  ادددف  دراسددة 

جؽدة عسمية السراجعة في بي ة السسارسة السهشية السررية  سذلغ لعيشدة  السذتركة ستحديؼ
 1009سدنشدرية تد ل ال تدرة مدؼ كات مدجمة في بؽراتي القاارة ساأل( شر 20منؽ ة مؼ )

إلى سجؽد تأثير إاجابي لت عيل السراجعة السذتركة عمى تؽام  الدراسة م. سقد 1025حتى 
سارسدددات إدارة ت بدددالقؽابػ الساليدددة  اتجدددة عدددؼ مقيدددام مراجدددع الحددددابات باكتذددداف تحري دددا

تت ف في جؽدة السراجعة في ظل سجؽد أحدد مناتدي السراجعدة العالسيدة األرياح  كسا يؽجد ا
 الكبر  نسؼ ررفي السراجعة.

( إلى اقتدراح مدشهج يتزدسؼ مجسؽعدة مدؼ السحداسر 1020)محسؽد  ادف  دراسة 
دة ستكددداليف السراجعدددة  مدددؼ تددد ل لتطدددؽير مسارسدددات السراجعدددة السذدددتركة فدددي ندددؽء جدددؽ 
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( 40استخدام قابسة استقراء السدتط م تراء عيشدة فدي بي دة السراجعدة السردرية تتزدسؼ )
( م ددردة مددؼ 50( م ددردة مددؼ أعزدداء اي ددة التدددري   )40م ددردة مددؼ مناتددي السراجعددة  )

ة تؽادم  الدراسد( م ردة مؼ الذدركات. سقدد 50السراجعيؼ بالجهاز السركاي لمسحاسبات  س)
 افردًاد اإلى أ ق اجي أن اردر أي مؼ منتبي السراجعدة القدابسيؼ بالسراجعدة السذدتركة تقريدرً 

ة منددل حالددة تػييددر اجدارة أحددد البدددابل السحاسددبية سلددػ اقتشددع أحددد منتبددي شدديفددي حدداالت مع
ة في السراجعة بسبررات التػيير دسن ل    عر السنتي اثتر  سحالة اتت ف منتبي السراجع

مددؼ  لسراجعددة  كسددا اجددي أن يددتػ تػييددر أيفددي تقريددر ا ات التددي اجددي أن ُتػطددىاالاتسامدد
لػ اذر الباحث ماذا اعشدي بدال ترة –السراجعيؼ كل فترة متؽسطة األجل سليد  رؽيمة األجل 

حتى ال تدس  لمسراجع بإمنا ية ساحتسدال  -الستؽسطة األجل أس رؽيمة األجل سال رق بيشهسا
 تؽارر  مع إدارة الذركة.

( إلى تحديد أثر التطبيق االتتياري لسددتل السراجعدة 1020)مشدسر  دف  دراسة ا
( 42الخارجيددة السذددتركة فددي الحددد مددؼ مسارسددات إدارة األريدداح  سذلددغ لعيشددة منؽ ددة مددؼ )

( شدركة تطبدق مددتل السراجعدة 53تطبق مدتل السراجعدة السذدتركة س) ( شركة25) -شركة
 1020مة في البؽراة السررية  تد ل ال تدرة مدؼ مؼ الذركات السدااسة السدج -ال رداة
إلدددى سجدددؽد تدددأثير إاجدددابي معشدددؽي لسددددتل السراجعدددة تؽادددم  الدراسدددة م. سقدددد 1024حتدددى 

إدارة األريدداح مددؼ تدد ل االسددتحقاقات االتتياريددة مقار ددة بسدددتل مسارسددات السذددتركة عمددى 
عدددة السذدددتركة عمدددى السراجعدددة ال ردادددة  بيشسدددا ال يؽجدددد تدددأثير معشدددؽي لت عيدددل مددددتل السراج

 مسارسات إدارة األرياح مؼ ت ل العسميات الحقيقية مقار ة بت عيل مدتل السراجعة ال رداة.
إلددى اتتبددار أثددر السراجعددة  (Bisogno & Deluca, 2016)ادددف  دراسددة 

( شدركة 21544السذتركة االتتيارية عمى جؽدة التقدارير الساليدة  سذلدغ لعيشدة منؽ دة مدؼ )
اعية اجاطاليددة اددػيرة سمتؽسددطة الحجددػ غيددر السقيدددة بدددؽق األسراق مددؼ الذددركات الرددش

إلدددى سجدددؽد تدددأثير إاجدددابي لمسراجعدددة تؽادددم  الدراسدددة م. سقدددد 1020الساليدددة تددد ل عدددام 
السذتركة عمى جؽدة األريداح سدقدة القدؽابػ الساليدة فدي الذدركات ادػيرة سمتؽسدطة الحجدػ  

كمسدددا زادت الحاجدددة لتطبيدددق السراجعدددة كسدددا أ دددق كمسدددا زاد حجدددػ الذدددركة ستعقددددت عسمياتهدددا 
 السذتركة.

( إلددى اتتبددار ستحميددل أثددر تطبيددق سياسددة التػييددر 1027ادددف  دراسددة )محسددؽد  
اجلاامي لمسراجع الخارجي عمى تحديؼ جؽدة أداء السراجعة الستذتركة  مؼ ت ل إستخدام 

( 45خارجييؼ  )( م ردة مؼ السراجعيؼ ال31قابسة استقراء الستط م تراء عيشة تتزسؼ )
م ردة مؼ أعزاء اي ة التدري  بالجامعات السررية. سقد تؽام  الدراسة إلدى أن تطبيدق 
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سياسددة التػييددر اجلاامددي لمسراجددع الخددارجي مددؼ شددأ ق أن يددردي إلددى الحددد مددؼ سددمبيات 
 السراجعة السذتركة ستعايا سدعػ إاجابياتها.

داء السراجعددة السذددتركة ( إلددى اقتددراح إرددار لتطددؽير أ1027)تميددل  ادددف  دراسددة 
باسددتخدام أسدددمؽب العرددد  الدددحاشي االلكترس دددي لمكذددد  عدددؼ أس الحدددد مدددؼ مسارسدددة إدارة 

حدددؼ مددؼ مدددتؽ  األريدداح  سقددد تمردد  الدراسددة إلددى أن مسارسددة السراجعددة السذددتركة اُ 
مسارسة الذغ السهشدي لدد  مراقبدي الحددابات  مسدا يايدد قددرتهػ عمدى اكتذداف سالحدد مدؼ 

دددااػ فدي تخ ديل التركيددا فدي سددؽق األريداح  كسددا أن السراجعدة السذدتركة تُ مسارسدة إدارة 
السراجعددة  باجنددافة إلددى أن اسددتخدام أسددمؽب العردد  الددحاشي اجلكترس ددي فددي مسارسددة 
السراجعة السذتركة ادداعد عمدى تحدديؼ ك داءة أداء السراجعدة السذدتركة فدي كافدة مراحمهدا 

اقترددرت إلددى أن اددح  الدراسددة الباحددث سيذددير  سدعددػ األحنددام السهشيددة لسراقبددي الحدددابات.
عمى الجا ي الشعري فقط دسن التطبيقي أس العسمي  مسا ُاعد مدؼ سجهدة  عدر البداحنيؼ أحدد 

 القرؽر التي تؽجق لهح  الدراسة.
( إلدددى تحميدددل دسر جمددددات 1027)الذدددابا ي  اددددف  دراسدددة سفدددي ذات الددددياق 

جددؽدة أداء السراجعددة السذددتركة  مددؼ  العردد  الددحاشي االلكترس ددي لمسددراجعيؼ فددي تحددديؼ
( مراجددع مددؼ مناتددي السراجعددة 51) -( مراجددع حدددابات فددي مرددر39تد ل اسددتط م رأي )

إلددى تؽاددم  الدراسددة . سقددد -( مراجددع مددؼ مناتددي السراجعددة الستؽسددطة17  )Big4الكبيدرة 
ة اسددتخدام جمدددات العردد  سجددؽد اتت فددات بدديؼ تراء ف تددي عيشددة الدراسددة حددؽل مدددااس

لكترس ي في االرتقاء بدأداء فريدق السراجعدة السذدتركة  كسدا أن اشداك ات داق كبيدر اشي اج الح
لسذددتركيؼ لتقشيددة بدديؼ تراء ف تددي عيشددة الدراسددة حددؽل الع قددة بدديؼ اسددتخدام السددراجعيؼ ا

لكترس ددي سيدديؼ كددل مددؼ تخ دديل سددمبيات السراجعددة السذددتركة ستعايددا العردد  الددحاشي اج 
 إاجابياتها.

( إلى قياس أثر تطبيق مدتل السراجعة السذتركة عمى 1027بر  )جادف  دراسة 
( شدركة مددجمة فدي البؽرادة السردرية تد ل 24جؽدة السراجعة  سذلغ لعيشة منؽ دة مدؼ )

( 17( مراجدع حددابات  )72م  باجنافة إلدى اسدتط م رأي )1020حتى  1022ال ترة مؼ 
لدى أن مددتل السراجعدة السذدتركة إتؽادم  الدراسدة سقدد  ( أكداداسييؼ.53محمميؼ مالييؼ  )

يدردي إلدى: تعايدا اسدتق لية السراجدع الخدارجي  زيدادة جدؽدة التقدارير الساليدة  زيدادة درجددة 
أن اشداك  إلدىتؽادم  الدراسدة التح   السحاسبي مسا يايد مؼ جؽدة عسمية السراجعة  كسدا 

ة السراجعة  سلكؼ ع قة ارتباط قؽية بيؼ تطبيق مدتل السراجعة السذتركة سييؼ جؽدة عسمي
 تختم  درجة تأثيراا باتت ف مايج أس تذنيمة السراجعة السذتركة.
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إلى تحديد مد  االسدت ادة مدؼ مددتل السراجعدة  (1) (1027)الذيخ  ادف  دراسة 
الخارجيددة السذددتركة فددي الحددد مددؼ ستزددييق فجددؽة التؽقعددات بػددرض تحددديؼ جددؽدة عسميددة 

مدددؼ م دددردة ( 50ميدا يدددة السدددتط م رأي )السراجعدددة فدددي مردددر  سذلدددغ مدددؼ تددد ل دراسدددة 
مددؼ األكدداداسييؼ. سقددد م ددردة ( 12مددؼ السدددتنسريؼ  )م ددردة ( 51السددراجعيؼ الخددارجييؼ  )

إلددى سجدؽد أثددر إاجددابي السدتخدام السراجعددة السذددتركة فدي الحددد مددؼ فجددؽة تؽادم  الدراسددة 
 التؽقعات ستحديؼ جؽدة عسمية السراجعة.

بيددان دسر السراجعددة السذددتركة فددي الحددد مددؼ ( إلددى 1027)الذدديخ  ادددف  دراسددة 
( 32فجددؽة األداء بػددرض تحقيددق جددؽدة تقريددر السراجعددة  سذلددغ مددؼ تدد ل اسددتط م رأي )

مؼ السدتنسريؼ في مرر. سقد تمر  الدراسة م ردة ( 59مؼ مناتي السراجعة  س )م ردة 
تركة سمتطمبدات إلى عدم سجؽد ع قة ذات داللة إحرابية معشؽية بيؼ برامج السراجعة السذ

 الحد مؼ فجؽة األداء السحققة لجؽدة تقرير السراجع.
إلدى التعدرف عمدى أثدر كدل مدؼ: تطبيدق  (Alhadi et al., 2017)اددف  دراسدة 

عمددى تكم ددة رأس  Political Connectionsالسراجعددة السذددتركة  سالددرسابط الدياسددية 
مدؼ  ( شدركة2571)   سذلدغ لعيشدة منؽ دة مدؼCost of Debt Capitalالسدال السقتدرض 

( شدددركة فدددي السسمكدددة العرييدددة 430) -مجمددد  التعددداسن الخميجدددي الذدددركات فدددي مشطقدددة
( شدركة فدي 112( شدركة فدي الكؽيد   )132( شركة في سمطشة عسدان  )544الدعؽداة  )

سذلددغ تدد ل  -( شددركة فددي البحددريؼ12( شددركة فددي قطددر  )72اجمددارات العرييددة الستحدددة  )
إلددى سجددؽد تددأثير سددمبي لتطبيدددق تؽاددم  الدراسدددة م. سقددد 1025حتددى  1003ال تددرة مددؼ 

ة لمذركات يرسابط سياسالسراجعة السذتركة عمى تكم ة رأس السال السقترض  كسا أن سجؽد 
 يؼ أكنر مؼ مراجع تارجي ألداء عسمية السراجعة.يدهػ في تؽجق الذركات إلى تعاُ 

جعدة السذدتركة إلى استكذاف مد  تدأثير السرا (Bianchi, 2018)ادف  دراسة 
 فددي  ذددر السعرفددة سالخبددرة فددي مجددال السراجعددة سذلددغ مددؼ تدد ل الذددبنات التددي تجسددع بدديؼ

( شددركة مددؼ الذددركات الخااددة اجاطاليددة 2220السددراجعيؼ السذددتركيؼ  لعيشددة منؽ ددة مددؼ )
إلدى سجدؽد ع قدة إاجابيدة بديؼ تؽادم  الدراسدة م. سقد 1022حتى  1002ت ل ال ترة مؼ 

                                        
 (2119(، لا لسا )لمجسيتوا،،2118( لا لسا )نخذل، 2117لتفقت ا لسا )عبالمع ي ،  (1)

 Expectationsبع تلك لما لسا في ال  لمسعلج ا لمسذاعكا في تقليت  فجتو  لماوا تذإل 

Gap .في لمسعلج ا  
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تعسددل عمددى  قددل السذددتركة  ة سجددؽدة عسميددة السراجعددة  كسددا أن السراجعددةالسراجعددة السذددترك
 السعرفة ستايد مؼ تبرة السراجعيؼ  تيجة التعاسن السذترك في عسميات السراجعة السذتركة.

إلددى قيدداس أثددر مدددتل السراجعددة السذددتركة عمددى ( 1022ادددف  دراسددة )غددالي  
( شدركة 41سذلغ لعيشدة منؽ دة مدؼ ) الع قة بيؼ مدتؽ  التح   السحاسبي سقيسة الذركة 

سقدد تؽادم   م.1027حتدى  1020ت ل ال تدرة مدؼ عدام  EGX100مدرجة نسؼ مرشر 
إلى سجؽد ع قة ارتباط مؽجبدة سذات تدأثير معشدؽي بديؼ مددتل السراجعدة السذدتركة الدراسة 

سمدددتؽ  الددتح   السحاسددبي  كسددا يؽجددد أثددر إاجددابي سذس تددأثير معشددؽي لسدددتل السراجعددة 
 ذتركة عمى  سؽذج الع قة بيؼ مدتؽ  التح   السحاسبي سقيسة الذركة.الس

( إلددى الؽاددؽل لدددليل تطبيقددي لت دددير الع قددة بدديؼ 1022  محسدددد)ادددف  دراسددة 
تطبيددق السراجعددة السذددتركة سالسراجعددة السادسجددة سيدديؼ تحقددق جددؽدة األريدداح  سذلددغ لعيشددة 

ألسراق الساليددة السرددري تدد ل ( شددركة مددؼ الذددركات السدددجمة فددي سددؽق ا72منؽ ددة مددؼ )
فدرسق معشؽيدة بديؼ إلدى عددم سجدؽد تؽادم  الدراسدة م. سقدد 1020حتدى  1007ال ترة مدؼ 

تطبيدددق السراجعدددة السذدددتركة سيددديؼ السراجعدددة ال ردادددة فدددي تؽجدددق إدارة الذدددركات  حدددؽ إدارة 
 أرياحهددا  باجنددافة إلددى اتددت ف األثددر بدداتت ف القطددام االقترددادي سربيعددة السمكيددة حيددث

تحدددش  جددؽدة األريدداح عشددد تطبيددق السراجعددة السذددتركة اجلااميددة فددي البشددؽك ذات السمكيددة 
 العامة سالسختمطة بالسقار ة بالبشؽك ذات السمكية الخااة.

إلى تقييػ مد  جددس  إلداام الذدركات  (Okaro et al., 2018)استهدف  دراسة 
اجعة ال رداة  مؼ ت ل استقرداء الشيجيرية بتطبيق مدتل السراجعة السذتركة بداًل مؼ السر 

( م ددردة مددؼ السحاسددبيؼ سالسددراجعيؼ الخددارجييؼ ساألكدداداسييؼ  237تراء عيشدة منؽ ددة مددؼ )
حؽل مشافع ستكاليف السراجعة السذدتركة. سقدد تؽادم  الدراسدة إلدى عددم سجدؽد ات داق بديؼ 

ذدتركة  بيشسدا تراء عيشة الدراسة حؽل مد  ندرسرة إلداام الذدركات الشيجيريدة بالسراجعدة الس
متسنمدددة فدددي: تحدددديؼ جدددؽدة  –يؽجدددد ات ددداق بيدددشهػ عمدددى أن مشدددافع السراجعدددة السذدددتركة 

 ت ؽق تكالي ها. -السراجعة  سالحد مؼ االحتكار في سؽق السراجعة
( إلى إتتبار أثر تطبيق السراجعة السذتركة عمى 1029ادف  دراسة )عبدالحميػ  
ركة مدرجددددددة نددددددسؼ السرشددددددر ( شدددددد54ؽ ددددددة مددددددؼ )قيسددددددة الذددددددركة  سذلددددددغ لعيشددددددة من

م. سقددد تؽاددم  الدراسددة إلددى أن 1027حتددى 1020تدد ل ال تددرة مددؼ  EGX100السرددري 
لمسراجعة السذتركة تثار إاجابية سسمبية عمى مهشة السراجعة سمااسليها في البي ة السررية  

 كسا ُتؽجد ع قة ارتباط معشؽية بيؼ السراجعة السذتركة سقيسة الذركة.
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( إلددى قيدداس أثددر تطبيددق السراجعددة السذددتركة عمددى 1029  )حددديؼادددف  دراسددة 
( شدركة مددجمة فدي سدؽق األسراق 21النقة في التقارير الساليدة  سذلدغ لعيشدة منؽ دة مدؼ )

إلدى أن تطبيدق تؽام  الدراسة م. سقد 1027حتى  1020السالية السرري ت ل ال ترة مؼ 
ة فددي التقددارير الساليددة مقار دددة سيدرجددة أكبدددر عمددى النقدد االسراجعددة السذددتركة يددرثر إاجابًيدد

ؽي التدددت ف السدددايج السددددتخدم فدددي تطبيدددق شدددبالسراجعدددة ال ردادددة  كسدددا ال يؽجدددد تدددأثير مع
 .عمى النقة في التقارير السالية السراجعة السذتركة

( إلدى بيدان دسر بدرامج العرد  الدحاشي اجلكترس دي 1029ادف  دراسدة )ادال   
لسراجعة السذتركة  سذلغ مؼ ت ل دراسدة ميدا يدة لهينل فريق السراجعة في تحديؼ جؽدة ا

( مدؼ األكداداسييؼ بالجامعدات 40( مدؼ السدراجعيؼ الخدارجييؼ  )20عمى عيشة منؽ دة مدؼ )
السرددرية. سقددد تؽاددم  الدراسددة إلددى سجددؽد ع قددة ارتبدداط بدديؼ اسددتخدام اثليددات السقترحددة 

 عدام اترداالت تمدؼ ان دل سمدؼ أاسهدا: تدؽفير  –لت عيل برامج العر  الحاشي اجلكترس دي 
حسااددة السعمؽمددات ساألفكددار السح ؽظددة عمددى السجمدددات اجلكترس يددة  القيددام بإ ذدداء ممدد  
الكترس ددي اذددتسل عمددى كافددة الخبددرات ساثراء سالسعمؽمددات السطرسحددة الخااددة بنددل عسيددل 

سجددؽدة عسميددة  -)مشذددأة(  اسددتخدام سسددابل تكشؽلؽجيددا السعمؽمددات السختم ددة ساالتردداالت
اجعة السذتركة  كسا تؽام  أاًزا إلى أ ق ال تؽجدد فدرسق ذات داللدة معشؽيدة بديؼ تراء السر 

ف تي الدراسة حؽل أاسية تبشي برامج العر  الحاشي اجلكترس دي لتحدديؼ مسارسدة أعسدال 
 السراجعة السذتركة.

( إلى اتتبار األثر غيدر السباشدر لتبشدي مددتل 1029استهدف  دراسة )أبؽ الع   
الخارجيددة السذددتركة عمددى رأي مراقددي الحدددابات سا عندداس ذلددغ عمددى عدددم تساثددل السراجعددة 

( شددركة مددؼ شددركات السدددااسة السدرجددة بدددؽق 23السعمؽمددات  سذلددغ لعيشددة منؽ ددة مددؼ )
م. سقدد تؽادم  الدراسدة إلدى 1027م حتدى 1001األسراق السالية السرري ت ل ال ترة مدؼ 

تأثيًرا معشؽًيا مؽجًبدا عمدى إبدداء الدرأي السدتح   تبشي مدتل السراجعة الخارجية السذتركة لق 
في تقرير السراجعة برؽرة أكبر مؼ السراجعة ال رداة  ساحا التأثير اجاجابي يردي إلى الحد 

 مؼ عدم تساثل السعمؽمات في الذركات السدرجة في سؽق االسراق السالية السرري.
التاام مراجعدي البشدغ إلى تقييػ مد   (Saloom et al., 2019)استهدف  دراسة 

اجسددد مي الدددؽرشي بزدددؽابط عسدددل السراجعدددة السذدددتركة لمسدددداعدة فدددي تقميدددل السخدددارر 
السررفية. سقدد تؽادم  الدراسدة إلدى عددم قيدام مراجعدي البشدغ اجسد مي الدؽرشي بسراجعدة 

 أعسال السراجع اثتر لمتحقق مؼ تش يح بر امج السراجعة السذتركة.
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( إلى اتتبدار أثدر التخردص الردشاعي لمسراجدع 1029استهدف  دراسة )الجشدي  
الخارجي عمى تحديؼ جؽدة أداء السراجعة السذتركة  مؼ تد ل اسدتخدام قابسدة استقرداء 

( م ددردة مددؼ 42( م ددردة مددؼ السددراجعيؼ الخددارجييؼ  )212السددتط م تراء عيشددة تتزددسؼ )
التخردددص  أعزددداء اي دددة التددددري  بالجامعدددات السردددرية. سقدددد تؽادددم  الدراسدددة إلدددى أن

الردددشاعي لمسراجدددع الخدددارجي يدددردي إلدددى تحدددديؼ أداء سك ددداءة السدددراجعيؼ تددد ل عسميدددة 
 السراجعة السذتركة.

( إلددى تقيدديػ تددأثير السراجعددة 1029سفددي ذات الدددياق اسددتهدف  دراسددة )سادددان  
السذتركة عمى التح   السحاسبي فدي ندؽء التخردص الردشاعي لمسراجدع الخدارجي  سذلدغ 

( شركة مؼ الذركات السقيدة بالبؽراة السررية تسنل أريعة قطاعدات 59لعيشة منؽ ة مؼ )
)العقددارات  التذددييد سمددؽاد البشدداء  األغحاددة سالسذددرسيات  سالخدددمات سالسشتجددات الرددشاعية 

م. سقدد تؽادم  الدراسدة إلدى سجدؽد تدأثير 1022م حتدى 1022سالديارات( تد ل ال تدرة مدؼ 
لتح   السحاسبي سجؽدة السراجعدة بالذدركات محدل إاجابي معشؽي لمسراجعة السذتركة عمى ا

الدراسدددة  باجندددافة إلدددى سجدددؽد تدددأثير إاجدددابي معشدددؽي لمتكامدددل بددديؼ السراجعدددة السذدددتركة 
 سالتخرص الرشاعي لمسراجع عمى التح   السحاسبي.

( إلددى دراسددة ع قددة السراجعددة السذددتركة 1029ادددف  دراسددة )سددسعان  سأحسددد  
رددددرفي متسنمددددة فددددي )سددددعر ال ابدددددة  حجددددػ الددددديؼ  أجددددل باشددددترارات مددددش  االبتسددددان الس

( شركة مددجمة بالبؽرادة السردرية 42االستحقاقات  الزسا ات(  سذلغ لعيشة منؽ ة مؼ )
م. سقددد تؽاددم  الدراسددة إلددى ادددق تددأثير السراجعددة 1020م حتددى 1025تدد ل ال تددرة مددؼ 

السردرفي شدريطة أن السذتركة عمى أسعار ال ابدة سحجػ الديؼ كاشدتراريؼ لسدش  االبتسدان 
 -السراجعدة السذدتركة–  سعدم داللة تأثيراا Big4انؽن أحد شركابها مؼ كبر  السناتي الد 

عمدددى الزدددسا ات سأجدددل اسدددتحقاق الدددديؼ كاشدددتراريؼ تتدددريؼ لسدددش  االبتسدددان السردددرفي  
باجنافة إلدى أن السراجعدة السذدتركة تكدؽن أكندر فعاليدة إذا كدان أحدد مذداركيها مدؼ كبدر  

 السراجعة.مناتي 

 ال جؽة البحنية: -0/2/1
لسا ا ته  إليق الدراسات الدابقة اسندؼ لمباحدث اجشدارة إلدى بعدل الددالالت  اربقً 

سذلدغ سمدااستها في األدب السحاسبي لتقميل ال جؽة البحنيدة سما تتسيا بق الدراسة الحالية 
 عمى الشحؽ اثتي:

سددؽاء عمددى  – اسنددارة حدددينً اعتبددر مؽنددؽم السراجعددة السذددتركة مددؼ السؽنددؽعات ال* 
السسارسديؼ سالهي دات س حيدث حعدى بإاتسدام البداحنيؼ  -السدتؽ  السحمي أس الددسلي
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التي تس  فيها اح  الدراسدات سادي  السهشية سالتشعيسية  باجنافة إلى تشؽم البي ات
 .الدعؽداةاتها سترابرها عؼ البي ة تختم  في سس

فيسددا يتعمددق بأاسيددة السراجعددة  الدددابقة فددي  تددابج الدراسددات اسانددحً  ااشدداك تعارًندد* 
السذدتركة سدسرادا فدي: الحدد مددؼ مسارسدات إدارة األريداح  سجدؽدة التقدارير الساليددة  
سجددؽدة السراجعددة  باجنددافة إلددى الحددد مددؼ سددمبيات السراجعددة ال رداددة  سلكددل رأي 
حجتددق سمبرراتددق. مسددا يتطمددي عشااددة تااددة عشددد دراسددة اثثددار اجاجابيددة سالدددمبية 

 طبيق السراجعة السذتركة  ساؽ ما ستتشاسلق الدراسة الحالية.لت
ُتعدد  –* قمة الدراسات الدابقة التي تشاسل  أثر السراجعة السذتركة عمى قيسة الذركة 

فدي حددسد في بي ة األعسال الددعؽداة سذلدغ  الدراسة الحالية األسلى في احا السجال
 Gramling (2011); Benaliحيدث اقتردرت بعدل الدراسدات  -الباحدثعمدػ 

(2013); Khatab (2013)( عمى تشاسل أثر السراجعة السذتركة 1025؛ متؽلى )
( عمددى قيدداس أثددر مدددتل 1022بيشسددا ركددات دراسددة غددالي ) عمددى أسددعار األسددهػ 

السراجعددددة السذددددتركة عمددددى مدددددتؽ  الددددتح   السحاسددددبي  سأثددددر مدددددتؽ  الددددتح   
السذدتركة عمدى  سدؽذج الع قدة  السحاسبي عمى قيسة الذركة  سأثر مدتل السراجعة

ادح  الدراسدات دراسدتيؼ مدؼ كسا أن بيؼ مدتؽ  التح   السحاسبي سقيسة الذركة. 
  ساددؽ مددا اسنددل الدددعؽداةتسدد  فددي بي ددات تختمدد  فددي ربيعتهددا عددؼ بي ددة األعسددال 

 التي تتعامل معها الدراسة الحالية. Research Gapال جؽة البحنية 
لألدبيدات السحاسدبية التدي تتشداسل قزدية الع قدة  ساستكسااًل  ا* ُتعد اح  الدراسة إمتدادً 

أن تددداعد  تددابج الدراسددة  الباحددثبدديؼ السراجعددة السذددتركة سقيسددة الذددركة  سيأمددل 
عمدددى حددددػ الجددددل سالشقددداش حدددؽل اثثدددار اجاجابيدددة سالددددمبية لتطبيدددق السراجعدددة 

عمدى عيشدة مدؼ السذتركة  باجنافة إلى أثراا عمى قيسدة الذدركة  سذلدغ بدالتطبيق 
 السدجمة. الدعؽداةالذركات 

                        * سجددددؽد تبددددايؼ فددددي  تددددابج األدبيددددات الدددددابقة بذددددأن تددددأثير السراجعددددة السذددددتركة
 ( ؛1022سغددددالي ) (؛1025متددددؽلي ) تؽاددددم  دراسددددات -عمددددى قيسددددة الذددددركة 

ام  إلى سجؽد تأثير معشؽي  بيشسا تؽ  Benali (2013)(؛ 1029))أ( عبدالحميػ س 
إلى عدم سجؽد تأثير معشؽي  Germaling (2011)؛ Khatab (2013)دراستي 

  لدحا تحداسل الدراسدة -أس سجؽد تأثير سمبي لمسراجعة السذتركة عمدى قيسدة الذدركة
عؼ الع قة بديؼ السراجعدة السذدتركة  الدعؽداة مؼ البي ة اعسميً  الحالية تقداػ دليً  
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ددااػ فدي تقميدل سالحدد مدؼ الجددل بسدا اُ سقيسة الذركة في ندؽء بعدل الستػيدرات  
 سالشقاش السنار حؽل تمغ الع قة.

تختمددد  مشهجيدددة الدراسدددة الحاليدددة عدددؼ مشهجيدددة مععدددػ الدراسدددات الددددابقة فدددي  *
االستقردداء السددتط م تراء ثدد ث ف ددات ساددى: أسددمؽب  ها ألسددمؽييؼ اسددا:إسددتخدام

كدداداسي لسؽندددؽم أعزدداء اي ددة التددددري  باعتبدداراػ اسنمدددؽن الجا ددي العمسدددي ساأل 
البحددث  سالسراجعددؽن الخددارجيؽن باعتبدداراػ اسنمددؽن الجا ددي العسمددي سالؽاقددع ال عمددي 

يدة مدؼ لسسارسة السراجعة السذتركة  سالسدتنسرسن باعتباراػ إحد  ال  ات السددت 
حدؽل اثثدار االاجابيدة سالددمبية لمسراجعدة السذدتركة  تدمات مهشدة السراجعدة  سذلدغ

 Contentتحميدددل السحتدددؽ  ندددافة إلدددى اسدددتخدام أسدددمؽب ستليدددات ت عيمهدددا. باج

Analysis  ستقارير السراجعة لعيشدة مدؼ الذدركات السدرجدة ل حص التقارير السالية
لبشدداء  سددؽذج لقيدداس أثددر   تدد ل سمدددمة زمشيددة أكنددر حداثددةبالبؽراددة الدددعؽداة 

                 ددي مذدركة  سلعدل ذلدغ مدا قدد ُاحالددؽقية لقيسة التطبيق السراجعة السذتركة عمى 
 لمبحث الحالي.

 لمسراجعة السذتركة: ال كري اجرار  -0/1

 م هؽم السراجعة السذتركة: -0/1/2
أس  -أكدددت دراسددات عديدددة عمددى أن م هددؽم السراجعددة السذددتركة ُاذددير إلددى قيددام 

 منتبيؼ أس أكنر مؼ مناتي السراجعة السش رمة سالسدتقمة بسراجعدة القدؽابػ الساليدة -شتراكا
برؽرة إلاامية أس اتتيارية  حيث يتػ تخطيط عسمية  -الذركة محل السراجعة -لعسيل ساحد 

السراجعددة بذددنل مذددترك  ستقددديػ العسددل ستبددادل اجشددراف فيسددا بيشهسددا بذددنل متددؽازن سفًقددا 
ألس  محددة بسا ازدسؼ عددم تكدرار مهدام السراجعدة  مدع إاددار تقريدر مراجعدة ساحدد يدتػ 

مراقبددي الحدددابات  سذلددغ فددي ظددل سجددؽد مدددرسلية تزددامشية عددؼ تؽقيعددق مددؼ قبددل جسيددع 
 ;Zerni et al., 2012)السردددر فدي تقريدر السراجعددة  عسميدة السراجعدة كنددل سعدؼ الدرأي

Ratzinger- Sakel et al., 2013; Deng et al., 2014; André et al., 2016;         

Azibi, 2018; Abdelmoula & Affes, 2019; Holm&Thinggaard,2016;). 

لمدراسدات الددابقة  سفدي ندؽء التعريدف الددابق اسندؼ  الباحثمؼ ت ل استقراء 
 تؽني  إرار عسل السراجعة السذتركة في الشقاط اثتية:

  يددتػ القيددام بالسراجعددة السذددتركة بسعرفددة منتبدديؼ مددؼ مناتددي السراجعددة  مدددتقميؼ عددؼ
رددة سالسحددددة لددق بذددنل بعزددهسا  سيقددؽم كددل مشهسددا بددأداء السهددام ساألعسددال السخر

 مدتقل عؼ اثتر.



- 23 - 

  ال يددتػ تقددديػ السهددام ساألعسددال بدديؼ منتبددي السراجعددة القددابسيؼ بالسراجعددة السذددتركة
بذنل متداسي  سإ سدا يدتػ تؽزيدع ستخرديص مهدام السراجعدة السذدتركة بيشهسدا بذدنل 

ي متشاسق سسفًقا ألس  سمعايير محددة منل: حجػ منتي السراجعة  مدة ارتباط السنتد
سيذدير  بالعسيل محل السراجعة  سمدد  تخردص السنتدي فدي ادشاعة س ذداط العسيدل.

أال ارددل حجددػ األعسددال السخررددة ألحددد السنتبدديؼ إلددى  دددبة إلددى نددرسرة  الباحددث
ُتسنشق مؼ الديطرة سفرض رأاق في تقرير السراجعة مسدا ا قدداا اد تها الرقابيدة  ساشدا 

فدي اجشدراف عمدى عسميدة تؽزيدع   Audit Committeeاعهر دسر لجشة السراجعدة 
ستخردديص مهددام سأعسددال السراجعددة السذددتركة عمددى منتبددي السراجعددة القددابسيؼ بهددا  

 سمشاقذة كل منتي في الشتابج التي تؽال إليها.

  يتػ إادار تقرير مراجعة مذتركة ساحد مؽقع عميق مؼ كد  منتبدي السراجعدة القدابسيؼ
 بها  سيسنل سجهة  عر ساحدة.

 ؼ منتبدي السراجعدة السذدتركيؼ فدي أعسدال السراجعدة السذدتركة مددرسليؼ اعتبر كدً  مد
عددؼ أعسددال السراجعددة لمقددؽابػ  Solidarity Responsibilityمدددرسلية تزددامشية 

سالتقارير السالية لمذدركة محدل السراجعدة سعدؼ األتطداء السادادة سالتحري دات الجؽاريدة 
ت الدددؽاردة بتقريدددر السراجعدددة التدددي لدددػ يدددتػ اكتذدددافها سالتقريدددر عشهدددا  سعدددؼ السعمؽمدددا

إلدى أ دق اجدي أن تقتدرن السددرسلية التزدامشية بسددرسلية  الباحدثيذير س  السذتركة.
منتي السراجعة عؼ الجاء السخرص لق مؼ أعسدال سمهدام عسميدة السراجعدة  كسدا أن 
السدددرسلية التزددامشية ُت يددد فددي حددرص كددل منتددي عمددى التحقددق مددؼ إتسددام السهددام 

سؽكمددة لمسنتددي اثتددر بسدددتؽ  مرت ددع مددؼ جددؽدة األداء السهشددي  السؽكمددة إليددق أس ال
باجنافة إلى أ ق اجي عمى لجان السراجعة تؽثيدق تخرديص أعسدال سمهدام السراجعدة 
السذددتركة حتددى اسنددؼ الرجددؽم إليددق عشددد الحاجددة منددل حالددة القزددااا السرفؽعددة نددد 

    منتبي السراجعة السذتركة.

  يتػ بعداا تػيير أًاا مؼ منتبدي السراجعدة  ف دي فر ددا اتتم   اثراء بذأن ال ترة التي
يددتػ تػييددر منتبددي السراجعددة مددرة كددل سدد  سددشؽات مددع إمنا يددة البقدداء عمددى منتددي 

  سفدي االتحداد األسرسيدي (Velte & Azibi, 2015)السراجعدة ثد ث سدشؽات أتدر  
                 يتسندددل الحدددد األد دددى لمتػييدددر فدددي سدددشة ساحددددة سالحدددد األقردددى فدددي عذدددر سدددشؽات

(Quick & Schmidt, 2018)  سفي مرر يتسنل الحد األقرى لمتػيير في تس  
(  سفدي السسمكدة العرييدة الددعؽداة 1020يل السردري لحؽكسدة الذدركات  سشؽات )الدل

يتػ تػيير السراجع الخارجي كل ث ث سشؽات  سيسنؼ أن اددتسر سدشتيؼ إندافيتيؼ إذا 
نؽن اشداك منتبديؼ لمسراجعدة فدي الددشتيؼ الرابعدة ا زػ إليق منتي تتر كذريغ  أي ا

 (.1029سالخامدة )عبدالحميػ )ب(  
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  يتعيؼ أن اندؽن لدد  كدل منتدي مدؼ منتبدي السراجعدة دليدل مراجعدةAudit Guide 
بأن الجاء السخرص لق تػ أداؤ  سفًقا لسعايير السراجعة الستعارف عميها  سأ ق تػ بحل 

مراحل عسمية السراجعة  سأن أدلة السراجعدة السشاسدبة العشااة السهشية الؽاجبة في كافة 
سالكافيددة قددد تددػ جسعهددا ستقييسهددا لتكددؽيؼ رأي حددؽل القددؽابػ سالتقددارير الساليددة محددل 

 السراجعة.

 ال رق بؼ السراجعة السذتركة سالنشابية سالسادسجة: -0/1/1

         لقددددددد فددددددرق البدددددداحنؽن بدددددديؼ مدددددددتل السراجعددددددة السذددددددتركة سمددددددداتل أتددددددر  
 Dualة النشابيدددددة ددددددعدل السراجددددددددددددقة سمتعدددددارف عميهدددددا  مشهدددددا مدتدمطبددددد ةدددددددددددددددراجعددددلمس

Auditing   سمدتل السراجعدة السادسجدةDouble Auditing ) ؛1029سأحسدد  سدسعان 
.  ;Mandour et al., 2018; El- Dyasty, 2017; El Assy, 2015) 1020أحسدد 

 دق ُيؽجدد  دؽم مدؼ عددم فإم هدؽم السراجعدة السذدتركة   سعمى الرغػ مؼ ات اق الباحنيؼ عمى
االت اق أس التداتل بيؼ الدراسات فيسا يتعمق بس هؽمي السراجعة النشابية سالسادسجة. فبيشسدا 

تعشدي مراجعدة القدؽابػ  (1)أن السراجعدة النشابيدة (Ratzinger-Sakel et al., 2013)يدر  
ركاء داتددل   دد  السنتددي أس مددؼ منتبدديؼ الساليددة لعسيددل السراجعددة مددؼ قبددل اثشدديؼ مددؼ الذدد

مش رميؼ بحيث اقؽم كل منتي بسراجعة مجسؽعة مدتقمة مؼ السعمؽمدات الساليدة  سإاددار 
 Alanezi et al., 2012; Jan- Line et)تتدرسن  تقريدريؼ مددتقميؼ لمسراجعدة. يدر  

al., 2014)  السراجعدة مدؼ أن السراجعة النشابية تعشي أن يتػ مراجعة القدؽابػ الساليدة لعسيدل
قبل منتبديؼ مش ردميؼ  حيدث اقدؽم كدل منتدي بدأداء عسميدة السراجعدة بردؽرة مش ردمة عدؼ 
السنتي اثتر  عمدى أن ُاعدد كدل مدشهػ تقريدًرا مش ردً  عدؼ عسميدة السراجعدة التدي قدام بهدا. 
سمؼ ثػ سعمى ت ف السراجعة السذتركة ال يتػ تقدديػ العسدل بديؼ منتبدي السراجعدة  كسدا ال 

 ل منتي مؼ عسل ستؽثيق ساستشتاجات السنتي اثتر.يتحقق ك

                                        
على سبي  لمسثتذل يسنتن أي يقتو  أ تا لمستعلج ين بسعلج تا وتعكا أل وتعكذإل تذب تا تقتا  (  1)

أ ا لألنذطا لالاارذايا، على أي يقو  لمسعلجع لآلخع بسعلج ا وعكا أل وتعكذإل تذب تا 
ا لمقتولم  تقا  نذذط آخع تذبع مذلإل لمذعكا لمقذبزتا، أل أي يقتو  أ تا لمستعلج ين بسعلج ت

لمسدتتتاقلا لةقتتتو  لمسعلجتتتع لآلختتتع بسعلج تتتا لمقتتتولم  لمسجس تتتا، أل أي يقتتتو  أ تتتا لمستتتعلج ين 
بسعلج ا لمقولم  لمس ا  لفًقذ مس ذييع بحذسبيا بحليا لةاتومى لمسعلجتع لآلختع بعلج تا  لإل 
لمقتتولم  للمس تتا  لفًقتتذ ملس تتذييع لمالميتتا، فتت  يع تتا  متتك بعلج تتا بذتتاعكا أل ب الجتتا ل نستتذ 

 سث  في ىذه لمحذما بعلج ا ثشذميا.ت
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ُاطمددق عيهددا أاًزددا  – (1)ةددددددددددادسجددددة السددددددددؽم السراجعدددددق بس هددددددا يتعمدددددددأمددا فيس
 ;Lobo et al., 2013)ي ددددارت دراستددددد أشددفق - Parallel Auditالسراجعة الستؽازية 

Ratzinger- Sakel et al., 2013)  تعشدي قيدام منتبديؼ مددتقميؼ بدأداء عسميددة أ هدا
السراجعة بالكامل مرتيؼ بذنل مش رل  سلكؼ لػ تؽند  الدراسدتان ادل سديتػ إاددار تقريدر 
مراجعة ساحد أم تقريريؼ مش رميؼ. سمؼ ثػ سعمى تد ف السراجعدة السذدتركة ُتدرد  عسميدة 

تدي السراجعدة اثتدر  أي السراجعة مرتيؼ سيالتالي تكرار السهدام ساألعسدال التدي اقدؽم بهدا من
أ ق يتػ تكرار العسل مرتيؼ بحيث اعسل كل منتي مراجعة سفًقدا لألسدمؽب ساألادداف الخاادة 
بددق  كسددا أ ددق غيددر ساندد  اددل سدديتػ إادددار تقريددر ساحددد اذددترك فيددق منتبددي السراجعددة فددي 

عسددا اردددر   مش رددً   االسدددرسلية كسددا فددي السراجعددة السذددتركة أم سيردددر كددل منتددي تقريددرً 
لسنتي اثتر  بسعشى أ ق ال تؽجد أي مدرسلية تزامشية فيسا بيشهسا سال يؽجد ثسدة تعداسن ا

 فيسا بيشهسا.
( فدددي أن السراجعدددة السادسجدددة ادددي عسميدددة 1023مدددع )يؽسددد    الباحدددثسيت دددق 

مراجعة القؽابػ السالية بالكامل مرتيؼ مؼ قبل     منتي السراجعة  سإادار تقريدر مش ردل 
 .عؼ كل عسمية مراجعة

أن جددؽار االتددت ف بدديؼ السراجعددة السذددتركة سكددل مددؼ السراجعددة  الباحددثسيددر  
النشابيددة سالسادسجددة اددؽ: التخطدديط ألعسددال السراجعددة بذددنل مذددترك  تقددديػ ستؽزيددع مهددام 

مؼ العشاادة  -أس مراجع-سأعسال ستكاليف سأتعاب السراجعة بذنل متؽازن  تحقق كل منتي 
ر )مراقبدة جدؽدة متبادلدة(  ت ددير الشتدابج بذدنل مذدترك السهشية السبحسلة مؼ السنتي اثت

                                        
 Financialا تتتتتتتال  لمقتتولم  لمسذميتذا  إصتتتتتتتتتا إعتتتتتتتا فتتي  ذمتتتتتتتس الجتا لمتتتتتتتتظيتتع لمسعلج (  1)

Statements Restatement فحيشستتذ يعبتتا، لمسعلجتتع  أيتتو فتتي لمقتتولم  لمسذميتتا ملذتتعكا ،
ضتعل   إعتذا  لمشظتع فتي اولمسيتذ  بأنيذ تازسن أخطذ  جوىعةا، يدتال    متك بتن لمذتعكا

لمسذميتتتا لترتتتحيحيذ، علتتتى أي يع يتتتا لمسعلجتتتع لمختتتذ جي  أيتتتو فتتتي لمقتتتولم  لمسذميتتتا لمس امتتتا 
لةذيع لم ذ ت  أي ىتذل لمشتون بتن أنتولن لمسعلج تا  .(Ernst & Young, 2012)مشذعىذ 

لمتا في لمبيئا لمسرعةا في لمذعكذإل لماي تعدذى  لما -على سبي  لمسثذل-يظيع بوضوح 
فتتتي بلهيايتتتذ بثتتت  لمذتتتعكذإل لمحنوبيتتتا لوتتتعكذإل اطتتتذن لألعستتتذل لم تتتذ  لوتتتعكذإل لماتتتأبين 
لوعكذإل لماسوة  لم قتذ ،،  يت  يقتو  بسعلج تا  دتذبذإل ىتذه لمذتعكذإل لمجيتذي لمسعكت ، 
ملسحذس ذإل بذدضذفا إمى بعلجع  دذبذإل آخع بداق  يا  لخايذ ه لفًقتذ ملقتولنين لمسشظستا 

 ميذه لمذعكذإل.
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سإادددار تقريددر مراجعددة ساحددد يتزددسؼ تؽقيددع كددل مشهسددا  مددع العمددػ بددأن كميهسددا مدددرسل 
 مدرسلية تزامشية عؼ الرأي الرادر عؼ عسمية السراجعة.

                 فدددي ندددؽء مدددا سدددبق  اسندددؼ تؽندددي  أسجدددق االتدددت ف بددديؼ مدددداتل السراجعدددة
           ؛1022 محسددددددددد ؛1023؛ يؽسددددددد  1024عمدددددددى الشحدددددددؽ اثتدددددددي )الهدددددددؽاري   الددددددددابقة
 ;Ratzinger- Sakel et al., 2013 1020أحسددددددددددد  ؛1029ػ )أ( ددددددددددددعبدالحمي

Karjalainen, 2011 Baldauf&Steckel, 2012 Lin et al., 2014; Muraz 

& Ziesenib, 2014;): 

 (2جدسل رقػ )
 ت ف بيؼ مداتل السراجعة النشابية سالسادسجة سالسذتركةيؽن  أسجق االت

 مدتل السراجعة
 أسجق السقار ة

 السراجعة النشابية
السراجعة 
 السادسجة

 السراجعة السذتركة

ن مددددددؼ ن مش ردددددد  امنتبدددددد القابػ بعسمية السراجعة
مناتددي السراجعددة السدددتقمة 

مددددددؼ الذددددددركاء  انأس اثشدددددد
 داتل     السنتي.

  ددددددد  منتدددددددي 
 السراجعة.

أس  نن مش رددددد  امنتبددددد
أكنددددددددر مددددددددؼ مناتددددددددي 

 السراجعة السدتقمة.

اقدددؽم كدددل منتدددي بسراجعدددة  أداء عسمية السراجعة
مجسؽعددددددة مدددددددتقمة مددددددؼ 
السعمؽمددات الساليددة برددؽرة 
مش ردددددددمة عدددددددؼ السنتدددددددي 
اثتددددر  حيددددث اقددددؽم كددددل 
منتددددددي بتخطدددددديط عسميددددددة 
السراجعة سالقيدام بدإجراءات 
سأعسددددال السراجعددددة بردددد ة 

 مدتقمة.

اقدددددددددؽم   ددددددددد  
ي السراجعددة منتدد

بسراجعددة القددؽابػ 
الساليدددة بالكامدددل 
مدددرتيؼ سإاددددار 
تقريددددر مش رددددل 
عددؼ كددل عسميددة 

 مراجعة.

يدددددددددددددتػ أداء عسميدددددددددددددة 
السراجعددددة مددددرة ساحدددددة  
حيث تتػ السذاركة بديؼ 
منتبدددديؼ مختم دددديؼ فددددي 
تخطيط عسمية السراجعدة 
سالجهدددددددددددد السبدددددددددددحسل  
ست ددددددددددددير الشتدددددددددددابج  
سإاددددار تقريدددر مراجعدددة 

ر ساحد  حتى ال يتػ تكدرا
السهدددام ساألعسدددال التدددي 

 اقؽم بها كل منتي.

ال يدددتػ تقدددديػ العسدددل بددديؼ  تقديػ العسل
 منتبي السراجعة.

ال يددددددتػ تقددددددديػ 
العسدددددددددل بددددددددديؼ 

 السراجعيؼ.

يدددددددتػ تقددددددددديػ العسددددددددل 
ستؽزيدددع مهدددام سأعسدددال 
السراجعددددة بدددديؼ منتبددددي 
السراجعة بذدنل متدؽازن 

 سسفًقا ألس  محددة.
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 مدتل السراجعة
 أسجق السقار ة

 السراجعة النشابية
السراجعة 
 السادسجة

 السراجعة السذتركة

اجشدددددددددراف سالرقابدددددددددة 
التبادليددددددددددددددة بدددددددددددددديؼ 

 راجعيؼالس

ال يتحقددددق أي منتددددي مددددؼ 
عسددل ستؽثيددق ساسددتشتاجات 

 السنتي اثتر.

اقؽم كل منتي بدالتحقق  -
مدددددؼ العشاادددددة السهشيدددددة 
السبحسلددددة مددددؼ السنتددددي 
اثتددددر )مراقبددددة جددددؽدة 

 متبادلة(.

يددددددددتػ إادددددددددار تقريددددددددريؼ  شنل التقرير
مدددددتقميؼ لمسراجعددددة  كددددً  

تقريددر مش رددل عددؼ  امشهسدد
عسميددة السراجعددة التددي قددام 

 منتي السراجعق.بها 

يدددددددددتػ إاددددددددددار 
تقريدددددددددددددددددددددددددريؼ 
مش رددددميؼ عددددؼ 
كدددددددددل عسميددددددددددة 

 مراجعة.

يددتػ إادددار تقريددر ساحددد 
اذددددددترك فيددددددق منتبددددددي 
السراجعددة مددع إبددداء رأي 
ساحد سيتػ التؽقيع عميدق 

 مؼ السنتبيؼ.

كددددددددل مراجددددددددع أس منتددددددددي  السدرسلية التزامشية
مدددددرسل فقددددط عددددؼ رأاددددق 

 الحي أادر  في تقرير .

السددددددددددددددددددرسلية 
ذاتهدددددددا لدددددددش   

 نتي السراجعة.م

كددددد  منتبدددددي السراجعدددددة 
مددددددددددرسل مددددددددددرسلية 
تزدددددددددامشية عسدددددددددا سرد 

 بتقرير السراجعة.

 

 مداتل تطبيق السراجعة السذتركة: -0/1/5
 -Ratzinger)يتػ تطبيق السراجعة السذتركة مؼ تد ل أحدد السددتميؼ التدالييؼ 

Sakel et al., 2013; Lobo et al., 2013; Holm & Thinggaard, 2014; 

Deng et al., 2014; Al Assy, 2015;     Piot, 2007; Alanezi et al., 2012; 

AlSadoun & Aljabr, 2014) : 
  السدددتل اجلاامددي: حيددث يددتػ تطبيددق السراجعددة السذددتركة إلاامًيددا فددي الذددركات بحنددػ

 القا ؽن أس كذرط أساسي الستسرار  ذارها.
  السذددتركة رؽعًيددا بسعشددى عدددم سجددؽد السدددتل االتتيدداري: حيددث يددتػ تطبيددق السراجعددة

إلدداام قددا ؽ ي بتطبيقهددا  سُيتددرك ذلددغ بسددا يتؽافددق مددع رؤيددة إدارة الذددركة لتقددرر مددد  
 حاجتها إلى التطبيق.

ساشاك بعل الدسل التي تبش  استخدام السراجعة السذتركة بذدنل إلاامدي ستاادة 
مذددركات فددي تطبيددق فددي البشددؽك سشددركات التددأميؼ  بيشسددا تؽجددد دسل أتددر  تركدد  الحريددة ل
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السراجعة السذتركة. ف ي فر دا يتػ تطبيق مددتل السراجعدة السذدتركة بذدنل إلاامدي لجسيدع 
  سفددي الددد سارك سجشددؽب أفريقيددا كددان اطبددق مدددتل -م2900سذلددغ مشددح عددام  –الذددركات 

السراجعة السذتركة بذنل إلاامي عمى كافة الذركات السقيدة في سدؽق األسراق الساليدة  ثدػ 
طبددق اثن بذددنل اتتيدداري فيسددا عدددا البشددؽك يددتػ بذددنل إلاامددي. سفددي الدددؽيد يددتػ أاددب  اُ 

تطبيق السراجعة السذتركة بذنل إلاامي بالشددبة لمبشدؽك سشدركات التدأميؼ  ساتتيارًيدا لبداقي 
القطاعددات. سفددي الكؽ ػددؽ سسدداحل العدداج  أاددب  اددحا السدددتل إلاامًيددا عمددى كافددة الذددركات 

 م.2991م  سعمى البشؽك مشح عام 2997ام السقيدة في البؽراة مشح ع

كسا استخدم  كشدا السدتل اجلاامي لمسراجعة السذتركة بالشددبة لمبشدؽك مشدح عدام 
م تددػ إلػدداء إلااميددة التطبيددق 2992م  إال أ ددق بعددد تعددديل قددا ؽن البشددغ الكشدددي عددام 2915

 سجعمها اتتيارية.
بشدي السراجعدة السذددتركة سياجندافة إلدى مدا سددبق يؽجدد العديدد مدؼ الدددسل التدي تت

 بذنل اتتياري منل ألسا يا  سأمرينا  سالشسدا  سأستراليا.
اددحا ستجددددر اجشددارة إلدددى أن اشددداك بعددل الددددسل العرييدددة التددي ُتطبدددق السراجعدددة 
السذددتركة فددي بي تهددا السهشيددة سددؽاء بذددنل إلاامددي أس بذددنل اتتيدداري. ف ددي تددؽ   أاددب  

البشؽك سشركات التأميؼ سالذركات التي تقؽم بإعدداد مدتل السراجعة السذتركة إجبارًيا عمى 
م. سفدي الجاابدر يدتػ تطبيدق مددتل السراجعدة السذدتركة 1003قؽابػ مالية مجسعدة مشدح عدام 

م ساتتيارًيددا لكافددة الذددركات 1005بذددنل إلاامددي فددي البشددؽك سالسرسدددات الساليددة مشددح عددام 
بيدق مددتل السراجعدة السذدتركة م. سفي السػرب يدتػ تط1021السقيدة في البؽراة مشح عام 

م سعمدى البشدؽك مشدح 2990بذنل إلاامي عمى كافة الذركات السقيدة في البؽراة مشدح عدام 
 م.2995عام 

سفددي الكؽيدد  يددتػ تطبيددق السراجعددة السذددتركة بذددنل إلاامددي عمددى كافددة الذددركات 
مددؼ حيدث تطبيددق  اسندؼ تقددديػ الذدركات سفددي مردرم. 2994السقيددة بالبؽرادة مشددح عدام 

: شدددركات تطبدددق السراجعددة السذدددتركة اتتيارًيددا  ستذدددسل: شدددركات إلددى السراجعددة السذدددتركة
السددددااسة  سشدددركات التدددأميؼ  سشدددركات التخرددديػ. سشدددركات تطبدددق السراجعدددة السذدددتركة 
إلاامًيا  ستذدسل: البشدؽك  سادشاديق االسدتنسار  سشدركات اجيددام سالقيدد السركداي  سشدركات 

 ظيف األمؽال  ساشدسق حسااة السدتنسر.التسؽيل العقاري  سشركات تؽ 
السسمكددة العرييددة الدددعؽداة يددتػ تطبيددق السراجعدددة أمددا فيسددا يتعمددق بالؽنددع فددي 

م سعمددى شددركات التددأميؼ مشددح عددام 2900السذددتركة بذددنل إلاامددي عمددى البشددؽك مشددح عددام 
 ُتمدام األ عسدة فدي السسمكدة العرييدة الددعؽداة البشدؽك سشدركات التدأميؼ عمدىحيث  .م1005
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سجق التحديد أن يتػ مراجعتهدا مدؼ قبدل مدراجعيؼ اثشديؼ. إذ تدشص السدادة الرابعدة عذدرة مدؼ 
ادد عمدى مدا 11/1/2520( بتداريخ 3 عام مراقبدة البشدؽك الردادرة بالسرسدؽم السمكدي رقدػ )م/

يمدي: ياجدي عمددى كدل بشددغ أن ُاعدياؼ سددشؽًيا مدراقبيؼ اثشدديؼ لمحددابات مددؼ القابسدة السدددجمة 
.ي. كسددا تددشص السددادة العاشددرة مددؼ  عددام مراقبددة شددركات التددأميؼ التعدداس ي بددؽزارة التجددارة..

ادد عمدى مدا يمدي: يُتعدياؼ الجسايدة 1/0/2414( بتداريخ 51الرادر بالسرسؽم السمكي رقػ )م/
العامة في شركة التأميؼ أس شركة إعادة التأميؼ سشؽًيا اثشيؼ مؼ مناتي مراقبي الحددابات 

السرتص لهػ بسااسلة السهشة في السسمكة ستحديدد أتعابهسداي. مؼ بيؼ السحاسبيؼ القا ؽ ييؼ 
اد تعيديؼ 11/5/2523( بتاريخ 0كسا اجيا  عام الذركات الرادر بالسرسؽم السمكي رقػ )م/

( مدؼ  عدام الذدركات عمدى 250أكنر مؼ مراجع حدابات لحات الذركة  حيث تشص السادة )
دابات أس أكندر مدؼ بديؼ السدراقبيؼ السردرح ما يمي: يُتعياؼ الجساية العامة العاداة مراقي ح

لهددػ بالعسددل فددي السسمكددة ستحدددد منافددلتهػ سمدددة عسمهددػي. سلددحلغ تقددؽم شددركات تشتسددي إلددى 
اشاعات أتر  في السسمكة بخ ف البشؽك سشركات التأميؼ بتعييؼ مراجعيؼ اثشيؼ لسراجعدة 

 حداباتها.
 أشنال ساؽر السراجعة السذتركة: -0/1/4

 ؛1029سدددسعان  سأحسدددد  ؛1027ؽد  دددددد)محس د مدددؼ الدراسددداتلقدددد عرنددد  العديددد
 ;Thinggaard & Kiertzenrr, 2008  1029عبدالحميددددػ )أ(  ؛1029ؼ  ددددددددددددحدي

Mandour et al., 2018; Okaro et al., 2018; Al-Hadi et al.,2017; 

ElAssy, 2015; Francis et al., 2009 ) ذدتركة  األشدنال السختم دة لمسراجعدة الس
  أس مددؼ قبددل منتددي مددؼ الددد Big4منتبدديؼ مددؼ مناتددي الددد  حيددث يددتػ تقددداسها إمددا مددؼ قبددل

Big4  سمنتي تتر مؼNon- Big4مؼ    أس مؼ منتبيؼNon- Big4. 
ستجدددر اجشددارة إلددى أ ددق لددػ تتعددرض التذددريعات سالقددؽا يؼ فددي الدددسل التددي جعمدد  

س التددي سددسح  بهدا بذددنل اتتيدداري أس السراجعدة السذددتركة إلااميدة منددل فر دددا سالدد سارك  أ
اشتررتها لقطاعات معيشة منل الهشدد سالددؽيد ستدؽ   سالسسمكدة العرييدة الددعؽداة سمردر  
                    لكي يدددددددددة اتتيدددددددددار السدددددددددايج مدددددددددؼ مناتدددددددددي السراجعدددددددددة لمقيدددددددددام بعسميدددددددددة السراجعدددددددددة

عددة السذددتركة السذددتركة. إال أن الس ؽنددية األسرسييددة أشددارت نددسؼ مقتددرح تطبيددق السراج
سذلدغ لمحدد مدؼ تركدا سدؽق السراجعدة  Big4نرسرة أن انؽن أحد السدراجعيؼ مدؼ غيدر الدد 

Audit Market Concentration  سفت  السجال أمام السناتي الؽرشية لمحردؽل عمدى
؛ 1024عمددددى سددددؽق السراجعددددة )الدادددددطي   Big4حرددددة سددددؽقية سكدددددر  يسشددددة الددددد 

(EC,2010. 
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 ;Lobo et al., 2013؛ 1027ؽد  ددددددددددددددددددددددع )محسددددددددددم دددددثالباحدددق ددددددددددددسيت 

Thinggaard & Kiertzner, 2008 في أن ال هػ الددميػ ألشدنال مسارسدة السراجعدة )
السذددتركة سمعرفددة تددأثير كددل شددنل مشهددا ُاعددد مددؼ األمددؽر السهسددة لمسدددتنسريؼ  سالذددركات  

 سذلغ لعدة أسباب مؼ أاسها: سأاًزا الهي ات التشعيسية سالسهشية 
  مداعدة سانعي الدياسات سالتذريعات في معرفدة مدا إذا كدان اشداك شدنل معديؼ مدؼ

 أشنال السراجعة السذتركة احقق جؽدة عالية لعسمية السراجعة.
  التحقق مؼ احة مدا سرد فدي اقتراحدات الس ؽندية األسرسييدة بذدأن ندرسرة مذداركة

 ة السراجعة السذتركة.أحد السناتي الرػيرة في أداء عسمي

  ُتداعد لجان السراجعةAudit Committee  فدي الذدركات فدي اتخداذ القدرار الددميػ
 سالسشاسي حؽل  ؽعية السناتي التي سيتػ تكمي ها بأداء عسمية السراجعة السذتركة.

التقددارير  ؽالسراجعددؽن سمددديرس الذددركات سمدددتخدمسفددي البي ددة السرددرية ا زددل ا
اجعة  أن انؽن أحدد السنتبديؼ عمدى األقدل مدؼ غيدر األريعدة الكبدار  لسدا السالية ستقارير السر 

(. فؽجددؽد 1024اسنددؼ أن ُاحدثددق فددي الحددد مددؼ ظدداارة تركددا سددؽق السراجعددة )عبدالحسيددد  
يرشدددر إلدددى مددددتؽ  أكبدددر مدددؼ النقدددة سالسردددداقية  Big4أس أكندددر مدددؼ الدددد  ُُ دساحددد ُ ُُُتؽقيدددع

كمسدا أرادت  Big4ات إلدى ساحدد أس أكندر مدؼ الدد سالحؽكسة لعسميدات السراجعدة  ستمجدأ الذدرك
تؽجيددق إشددارات جيدددة لمسدددتنسريؼ أس حيشسددا ترغددي فددي إعطدداء إشددارة لمدددؽق بددأن لددديها 
عسميددات مراجعددة مختم ددة سمتسيدداة  سلعددل الدددبي فددي ذلددغ يرجددع إلددى ترددؽر الستعددامميؼ 

ية ال زمددة ال يتددؽفر لددديها السددؽارد التذددػيم Non- Big4بالدددؽق بددأن مناتددي السراجعددة 
 (.1024)عبدالحسيد   Big4لمسراجعة سالتي تتؽفر بذنل متسيا لد 

األفزددل مددؼ أشددنال  (السددايج)أن تحديددد الذددنل الباحددثفددي نددؽء مددا سددبق  يددر  
مسارسة السراجعة السذتركة ُاعد عشرًرا مهًسا اجي أتح  في االعتبار عشدد تطبيدق السراجعدة 

د جؽدة عسميدة السراجعدة  سجدؽدة التقدارير الساليدة السذتركة  لسا لق مؼ تأثير اام عمى أبعا
 سا عناس ذلغ عمى قيسة الذركة.

 اثثار اجاجابية سالدمبية لتطبيق السراجعة السذتركة: -0/1/3
لمدراسدددات الددددابقة سغيرادددا مدددؼ الدراسدددات الستعمقدددة  الباحدددثمدددؼ تددد ل إسدددتقراء 

سعيدددؽب مددددتل السراجعدددة  بالسراجعدددة السذدددتركة اسندددؼ التسييدددا بددديؼ اتجددداايؼ بذدددأن مااادددا
رنددق  سذلددغ عمددى الشحددؽ يؽجددد مددؼ يريددد اددحا السدددتل سمددؼ عا السذددتركة  أس بسعشددى تتددر

 اثتي:
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 ساددؽ اسنددل سجهددة الشعددر التددي تددر  سجددؽد تددأثير إاجددابي لمسراجعددة االتجددا  األسل :
 السذتركة يتسنل في:

ؼ تعزددد ستدددعػ اسددتق لية كددل منتددي مددؼ منتبددي السراجعددة  مسددا يددردي إلددى تحدددي -
جؽدة عسمية السراجعة كنل  كسا اسنؼ اعتبار سجؽد منتبديؼ لمسراجعدة دلديً  سمرشدًرا 

 لسدتؽ  حؽكسة الذركة محل السراجعة.

رد م عمدى أسداليي جديددة الخبرات بيؼ مناتدي السراجعدة ساال تداعد في  قل سزيادة -
ن أحدد في السراجعة مؼ ت ل االحتكاك ستبادل ستكامل تبراتهػ ال شية  تااة إذا كا

 السنتبيؼ مؼ مناتي السراجعة الرػيرة أس الستؽسطة.

يشعر السدتنسرسن لمذركات التي ُتراجع مؼ قبل أكندر مدؼ منتدي مراجعدة با خ داض  -
 Alsadounمخارر السعمؽمات بها  سيالتالي تشخ ل فيها تكم ة حقؽق السمكيدة )

& Aljabr, 2016.) 

مراقدددي حددددابات  مدددؼ جهدددؽد كدددل Reciprocal Checkتدددؽفر تحقدددق متبدددادل  -
Auditor’s Diligence بسعشدى أ هدا تدداعد عمدى تدؽفير إشدراف تبدادلي مدادسج  

بيؼ مراقبي الحدابات  سيالتالي تحديؼ جؽدة عسميدة السراجعدة مدؼ تد ل الحدد مدؼ 
 سجؽد فراة لمتؽارر بيؼ أي مؼ منتبي السراجعة سإدارة الذركة محل السراجعة.

ليددة  ستحقيددق جددؽدة التقريددر السددالي  سزيددادة الحددد مددؼ إعددادة اددياغة القددؽابػ السا -
    احتسدددال اكتذددداف األتطددداء سالػددد . فؽجدددؽد أريعدددة عيدددؽن لدددي  كؽجدددؽد عيشددديؼ

 ;Bedard et al., 2012)بالشدبة الحتساالت كذ  األتطاء سالتحري ات الجؽارية 

Ali et al; 2019). 

ى دددددددددددي عمدددددددددا اجاجابددددددددددددؼ تدد ل تأثيرادددددددددة مددددددددددػ الساليددددددددددؽدة القؽابدددددددددددددادة جدددددزي -
 Bisogno & DeLuca, 2016) .؛1029)عاشؽر اح دددددددددددداألري ؽدةددددددددددددج

عددددم ارت دددام تكددداليف عسميدددة السراجعدددة  ألن األتعددداب تعدددل كسدددا ادددي  حيدددث إن  -
    فيسدددا بيدددشهػ فدددي السراجعدددة السذدددتركة اقتددددسؽا األتعددداب  -السنتبددديؼ–السدددراجعيؼ 

سيالتددالي لددؼ تختمدد  األتعدداب فددي ظددل السراجعددة السذددتركة عددؼ السراجعددة ال رداددة 
(Velte, 2017). 

في عسمية السراجعة في نؽء  Professional Skepticismتعايا الذغ السهشي  -
 طرف اثتر.ممراقبة كل ررف مؼ أرراف السراجعة السذتركة ل

ي مجدددال السراجعدددة )الذددديخ  فددد Expectation Gapالحدددد مدددؼ فجدددؽة التؽقعدددات  -
 (.1029 الجسهؽدي؛ 1022؛  خال  1027
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تقريدددر  ُتايدددد مدددؼ جدددؽدة السراجعدددة سمشافددددة الددددؽق  سُتزددديف االعتسادادددة عمدددى -
                   السراجعددددة  سزيددددادة ثقددددة مدددددتخدميق فددددي السعمؽمددددات التددددي يتزددددسشها  سيالتددددالي 

                  ج حرافددددات فددددي التقدددداريرأل هددددا ُتحددددد مددددؼ ا زيددددادة النقددددة فددددي التقددددارير الساليددددة
Marnet et al., 2019 ؛1022عبدددالقؽي  ؛1029)سددسعان  سأحسددد  الساليددة

 Okaro et al., 2018.) 

ُتعددد السراجعددة السذددتركة أكنددر فعاليددة مددؼ السراجعددة ال رداددة فددي الحددد مددؼ الدددمؽك  -
 .(Al-Hadi et al.,2017)اال تهازي لإلدارة 

قدمدددق السنتبددديؼ القدددابسيؼ بالسراجعدددة السذدددتركة اجعدددل اجدارة الدددرأي السؽحدددد الدددحي ا -
تتؽقددف عددؼ مقاسمددة رأي السراجددع  فسؽاجهددة أكنددر مددؼ مراجددع أاددعي مددؼ مؽاجهددة 

 مراجع ساحد في حالة السراجعة ال رداة.

فددي حالددة   Auditor Changeتجشددي األثددر الدددمبي السحتسددل لتػييددر السراجددع  -
بيؼ لمسراجعة اعطي ال راة لتػيير أحداسا مع السراجعة ال رداة  حيث إن سجؽد منت

 ًرا فدي  ذداط الذدركة محدل السراجعدةاجبقاء عمى السنتي اثتر األكنر تبرة ستخر
 (.1029الجشدي  ؛1027)محسؽد 

تخ دديل مدددتؽ  الخطددر االبتسددا ي لمذددركة محددل السراجعددة التددي تطبددق السراجعددة  -
 مدؼ أشدنال الزدسان أس التدأميؼ السذتركة. فالسراجع ُيشعر إليق عمى أ ق اسنل شنً  

(  سقدد أيددت دراسدة 1024االبتسا ي لمسددتنسريؼ سالسقرنديؼ لمذدركة )عبدالحسيدد  
(Zerni et al., 2012)  القيسة التأميشية لرأي السراجع السيسا في حالدة كؽ دق أحدد

  سمددؼ ثددػ فددإن سجددؽد منتبدديؼ لمسراجعددة يددؽفر مدددتؽ  ابتسددا ي أفزددل (Big4)الددد 
 دؽق بالشدبة لمستعامميؼ معها.لمذركة في ال

زيادة السدرسلية القا ؽ ية ساألت قية لمسراجعة الخارجية السذتركة عؼ  تابج عسمية  -
السراجعة أمام إدارة الذدركة سالسددتنسريؼ سالدرأي العدام السدالي ساالقتردادي )متدؽلي  

1025.) 

سالسخدارر  Audit Market Concentrationالحدد مدؼ تركدا سدؽق السراجعدة  -
ستذدجيع ظهدؽر مناتدي كبدر  جديددة أس مدؼ ال  دة  (Big 4)الدد  لسرتبطدة بسراجعديا

سذلدغ مدؼ تد ل إشدراك السناتدي  (Big 4)الستؽسدطة التدي تكدؽن بدداً  لسناتدي الدد 
  أي أن ة الكبدر  فدي أداء عسميدة السراجعدةالرػيرة سالستؽسدطة مدع السناتدي األريعد

                            ق سُتحددددددددددد مددددددددددؼ السراجعددددددددددة السذددددددددددتركة تحدددددددددداف  عمددددددددددى ا  تدددددددددداح األسددددددددددؽا
 ;Kermiche & Piot,2016؛ 2015) ادال    يسشدة شدركات السراجعدة الكبيدرة

Abdollahiebli, 2018.) 
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 سادددؽ اسندددل سجهدددة الشعدددر السعارندددة لتطبيدددق مددددتل السراجعدددة االتجدددا  الندددا ي :
السراجعدة  السذتركة  حيث يرسن أ ق بالرغػ مؼ تمغ اجاجابيات التدي قدد تترتدي عمدى

  ق تؽجد بعل اثثار الدمبية تتسنل في اثتي:فإالسذتركة 

ؽب ددددددددة أس الركدددددددددة االتكاليدددددددددددؼ مذنمددددددددددا قددد تتزسددددددد هإث ددددديدددة حديف قيسدددزددال ت -
سالتدي تتحقدق عشددما احداسل أحدد السنتبديؼ التهدرب مدؼ  Free- Riderي دددددددالسجا 
 (.Bédard et al.,2014)عمى السنتي اثتر ليتق ساالعتسادمدرس 

احتسددال جعددل السراجعددة السذددتركة عسميددة شددنمية ستحؽيمهددا فددي الؽاقددع إلددى مراجعددة  -
فرداة  سذلغ في حالة اشتراك     منتبي السراجعة في مراجعة   د  العسد ء  فقدد 

يؼ يتػ بيشهػ ات اق غير رسسي بأن اقؽم كل منتي بسراجعة القؽابػ الساليدة لعددد معد
مؼ العس ء بس رد  سيقؽم السنتدي اثتدر بدالتؽقيع معدق عمدى تقريدر السراجعدة بددسن 
القيام بتقديػ إجراءات السراجعة أس االشراف التبادلي  سيالتالي تتحؽل السراجعة إلى 
مراجعددة فرداددة سيددرثر سددمًبا عمددى مدددتؽ  دقددة أدلددة السراجعددة سعمددى جددؽدة السراجعددة 

 (.1024)الهؽاري  

ن منتبددديؼ يتشافددددان فدددي بي دددة سسدددؽق السهشدددة عشدددد القيدددام بأعسدددال ادددعؽية تعددداس -
يرثر سمًبا عمدى جدؽدة العسدل سيعيدق التعداسن ستبدادل السعمؽمدات بديؼ  السراجعة  مسا

السنتبيؼ  مسا يشعن  عمى جؽدة السراجعة تااة في حالة سجؽد معدايير محاسدبية 
 ;Francis et al., 2009؛ 1023تتطمدي قددر مدؼ الحندػ الذخردي )الهريددي  

Zerni et al., 2012). 

احتسالية زيادة تكاليف عسمية السراجعة  فتكم ة أكنر مؼ مراجدع سدتكؽن فدي الػالدي  -
 (.Okaro et al.,2018  1020)رسيذد مراجع ساحد أكبر مؼ تكم ة

قدد يدردي إلدى عددم التؽادل لدرأي  -فدي بعدل الحداالت –تعدد ساتت ف السدراجعيؼ  -
 (.Abdollahiebli,2018)التقرير ؽحد مسا يشعن  عمى تأتيرم

                           فدددددي حالدددددة اتدددددت ف الدددددرأي بددددديؼ منتبدددددي السراجعدددددة بسدددددا احدددددؽل دسن الؽادددددؽل -
                    تدددددددح بهددددددداذدددددددنمة أي اثراء اسندددددددؼ إادددددددداراا ساألإلدددددددى رأي مؽحدددددددد تعهدددددددر م

(Ratzinger-Sakel, 2012). 

قدددد ال احددددث تعددداسن بددديؼ منتبدددي   تيجدددة حددددة السشافددددة بددديؼ مناتدددي السراجعدددة  -
السراجعة  فكل منتي ال يريد أن يشقل تبراتق إلدى السنتدي اثتدر حتدى اعدل محافًعدا 

 (.1022عمى عس بق سحرتق الدؽقية ) خال  
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  ساددؽ مددا Opinion Shoppingحتسددال حدددسث ظدداارة تدددؽيق رأي السددراجعيؼ ا -
 يشعن  سمًبا عمى استق لهػ سعمى جؽدة عسمية السراجعة.

أن السراجعددة السذددتركة قددد تنيددر التددداؤل عددؼ دسر سمددد ؽلية كددل منتددي عددؼ أداء  -
عسمية السراجعة سالسداءلة القا ؽ ية السحتسمدة عدؼ بعدل السخال دات إذا سجددت  ال 
سيسا سأن القؽا يؼ في الدسل التي ألامد  الذدركات بالسراجعدة السذدتركة لدػ تتعدرض 

 (.1024يؼ )عبدالحسيد  لكي ية أس تقديػ العسل بيؼ كل مؼ السنتب

 دق مدؼ أادػ اثثدار الددمبية السحتسمدة إالتأثير عمى ديشامينية سؽق السراجعة  حيث  -
لمسراجعة السذتركة اؽ اتراف سؽق السراجعة بسحدسداة الخيارات الستاحدة لمذدركة 

عشدددد اتتيدددار السدددراجعيؼ  سذلدددغ لقمدددة عددددد مناتدددي السراجعدددة التدددي  محدددل السراجعدددة
 .Lesage et al., 2017)؛ 1025بيشها )متؽلي   تتيارتدتطيع الذركة اال

في نؽء ما سبق  يتز  أن لتطبيق مدتل السراجعة السذتركة العديد مدؼ اثثدار 
ستتركددا فددي الحددد مددؼ مسارسددات إدارة األريدداح سجددؽدة التقددارير الساليددة  –سددؽاء اجاجابيددة 
ساحتسدال جعمهدا عسميدة ستتركا في تخ يل جدؽدة السراجعدة  -أس الدمبية -سجؽدة السراجعة

شنمية ستحؽيمها إلى مراجعدة فردادة سعددم إندافتها لقيسدة  تيجدة االتكاليدة مدؼ أحدد منتبدي 
يركددددد عمددددى أن الدددددمبيات الدددددابقة ترجددددع إلددددى عدددددم سنددددؽح  الباحددددثإال أن  -السراجعددددة

اججراءات  سعدم سجؽد تطؽط ساندحة تحددد مددرسليات كدل منتدي  كسدا أن ُحددؼ اتتيدار 
إلدى أاسيدة دسر لجدان السراجعدة فدي اتتيدار  الباحثاذير  –سراجعة السذتركة فريق عسل ال

سكددحلغ التخطدديط جتسددام أعسددال السراجعددة مددؼ تدد ل إلسددام فريددق العسددل  -منتبددي السراجعددة
بذنل كامل بالسهام سالسدرسليات  ستبادل السعمؽمات ساججراءات الست ق عميها في مؽاجهدة 

رقابددة الجددؽدة قدد يددردي إلددى الشتدابج الستؽقعددة مددؼ تطبيددق كافدة االحتسدداالت  سسجددؽد بدرامج 
 مدتل السراجعة السذتركة.

احا سيسندؼ تحديدد تليدات ت عيدل السراجعدة السذدتركة سالتدي مدؼ الستؽقدع أن اندؽن 
 فددي فددي بي ددة السسارسددة السهشيددة فددي مرددرلهددا تددأثير فددي تحددديؼ جددؽدة عسميددة السراجعددة 

 :(1029)عبدالحميػ )أ(  
 ػ أفزدل ألادداف ساسدتراتيجيات سأ ذدطة الذدركة محدل السراجعدة  الحرؽل عمى فه

 ستؽثيق أعسال السراجعة السذتركة.
 .ت عيل سدعػ مدتؽيات الرقابة عمى جؽدة عسميات السراجعة 

  فدي  ذداط الذدركة محدل  -عمدى األقدل  –التخرص السهشي ألحد منتبي السراجعدة
 السراجعة.
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  اجعة السذتركة مؼ غير السناتدي األريعدة تعييؼ أحد منتبي السراجعة القابسيؼ بالسر
 .(Non Big4)الكبر  

  اسدددتخدام جمددددات العرددد  الدددحاشيBrainStorming  بددديؼ منتبدددي السراجعدددة
 القابسيؼ بعسمية السراجعة السذتركة.

 .(1)إادار مايار تاص بالسراجعة السذتركة

ؼ تدد ل ساثبددات اددحة أس عدددم اددحة مددا سددبق مدد بددالتحقق الباحددثسسددؽف اقددؽم 
 .اسة السيدا ية التاليةالدر 

 الدراسة السيدا ية: -0/5
تددػ اسددتخدام قابسددة استقردداء السددتط م سجهددة  عددر عيشددة منؽ ددة مددؼ: أعزدداء 

سيعددل فددرسم  الدددعؽداةاي ددة التدددري  تخرددص مراجعددة  سالسددراجعيؼ بسناتددي السراجعددة 
اػ السدت يديؼ سالسدتنسريؼ باعتبار   السسمكة العريية الدعؽداةالسناتي العالسية العاممة في 

  )اسنمهػ السحممؽن الساليؽن سالؽسطاء بذركات تداسل األسراق الساليدة(مؼ تدمة السراجعة 
  هدا مدؼ تثدار إاجابيدة أس سدمبيةلمتعرف عمى ترابهػ بذأن السراجعة السذتركة  سما يدرتبط ب

ؽدة ساثليددات التددي اسنددؼ أن انددؽن لهددا تددأثير عمددى ت عيددل السراجعددة السذددتركة ساجرتقدداء بجدد
. سقد تػ تحديد حجػ العيشة بشاًء عمى االستجابة عسمية السراجعة في بي ة السسارسة السهشية

( بشدددبة 90لتعب ددة قددؽابػ االستقردداء  حيددث بمددع حجددػ العيشددة الشهددابي سالرددالحة لمتحميددل )
(  السدراجعيؼ 50(: أعزاء اي دة التددري  )250% مؼ إجسالي القؽابػ السؽزعة )09.152

. ستزددددسش  قابسددددة االستقردددداء قدددددسيؼ  األسل: (10  السدددددتنسريؼ)(40) (2)الخددددارجييؼ
لمبيا ددات الداسؽغرافيددة الخااددة بس ددردات العيشددة  سالنددا ي: يتزددسؼ أسدد مة الدراسددة. حيددث 

                                        
لالساعوتتتذا بذدصتتتال لإل لمسيشيتتتا لمسا لقتتتا بذمسعلج تتتا لمسذتتتاعكا للماتتتي تاسثتتت  فتتتي ث ثتتتتا  يسنتتتن(  1)

لمرتذا   Standard of Auditing (SA No. 299)ب تذييع، لىتيم بايتذ  لمسعلج تا لميشتا، 
، بايتتتذ  (ICAI  )2117للمس تتتال عتتتذ   1995عتتتن ب يتتتا لمسحذستتتبين لمقتتتذنونيين لميشتتتا، عتتتذ  

( لمرتذا  (Norme Exercice Professional NEP No. 100 لمسسذ ستا لمسيشيتا لمفعندتي
 Audit Guidance (AGS No. 10) ، لبايتتتذ  لمسعلج تتتا لمدتتتش ذفو ، 2117عتتتذ  

Statement 2112سحذسبين لمقذنونيين عذ  سش ذفو   مل، لمرذا  عن ب يا ((ISCA,2012. 
 سعلج تا بسحذفظتذإل لد دتذ ،ىتذه لم يشتا بتن بتين لمستعلج ين بسنذتتا لوتعكذإل لم لخاذ  لم ذ ت (  2)

باويةتتع اتتولم  لالساقرتتذ  علتتى لمستتعلج ين بتتن فئتتذإل بعلجتتع  لمتتابذ ، لمعةتتذق. لاتتا اتتذ  لم ذ تت 
 لصذ ا بناا فعا،، وتعةك فتي وتعكا بعلج تا، بعلجتع ألل بسناتا أل وتعكا بعلج تا، بحيت 

بيشتي بستذ يعدتذى  ينوي مايي  خبع  ل ا ل  بسوضون لم حت   اتى يدتاطيع لداال  بعأيتو بذتن  بوضتوعي ل 
 .في تحقيق لمياف بن لما لسا لمسيالنيا
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  سُرمددي مددؼ م ددردات العيشددة تحديددد مددد  مددؽافقتهػ مددؼ تدد ل مجسددؽعتيؼتزددسش  القابسددة 
( 3ى غيدر مؽافدق عمدى اجرد ق  س)( تذدير إلد2(  حيدث )3( إلى )2مقياس تساسي مؼ )

 تذير إلى مؽافق تساًما.
 سيسنؼ عرض  تابج اح  الدراسة السيدا ية ساتتبار ال رسض عمى الشحؽ اثتي:

 فرسض الدراسة السيدا ية: -0/5/2
ال رض األسل: ال تؽجد فرسق ذات داللدة إحردابية بديؼ تراء ف دات الدراسدة فيسدا  -

 السراجعة السذتركة.يتعمق باثثار اجاجابية لتطبيق 
ال رض النا ي: ال تؽجد فرسق ذات داللة إحردابية بديؼ تراء ف دات الدراسدة فيسدا  -

 يتعمق باثثار الدمبية لتطبيق السراجعة السذتركة.

ال رض النالث: ال تؽجد فرسق ذات داللة إحرابية بديؼ تراء ف دات الدراسدة فيسدا  -
 يتعمق بلليات ت عيل السراجعة السذتركة.

 :تحميل  تابج االستقراء ساتتبار ال رسض السيدا ية -0/5/1
                  حيددددددث قددددددام الباحددددددث باتتبددددددار فددددددرسض البحددددددث السيدا يددددددة باسددددددتخدام أسددددددمؽب       

 (Chi – Squareسالحي ت )دددددددددػ تطبيقددد ( ق باستخدام بر امجSPSS مؼ تد ل مقار دة )           
 (Chi – Squareالسحددؽية مدع قيسد ) ( ةChi – Square الجدسليدة  سيسندؼ عدرض )

 تدددابج اتتبدددارات ال دددرسض السيدا يدددة بشددداًء عمدددى تحميدددل  تدددابج الدددردسد الدددؽاردة عمدددى قابسدددة 
 االستقراء عمى الشحؽ اثتي:

ل  ددة أعزدداء اي ددة التدددري )األكاداسيؽن( بالجامعددات  تددابج اتتبددار ال ددرسض  -0/5/1/2
 :الدعؽداة

 ( يؽن 1جدسل رقػ )
 اري سمتؽسط الخطأ الساياري يتؽسط الحدابي ساال حراف الساحداب الس

One- Sample Statistics 

 N Mean ال رسض
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

 0.0424 0.1177 4.224 50 األسل

 0.0527 0.2747 4.132 50 النا ي

 0.0529 0.1072 4.097 50 النالث
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 ( يؽن 5جدسل رقػ )
 ل  ة أعزاء اي ة التدري تت ف سمعامل اال (T)اتتبار 

One- Sample Test 

Test Value= 3.4 

 T DF ال رسض
Sig. (2- 

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 0.7292 0.0299 0.724 0.061 19 26.992 األسل

 0.2212 0.0201 0.751 0.084 19 15.049 النا ي

 0.7735 0.0223 0.097 0.005 19 29.112 النالث

   
  سيسقار ددددة قيسددددة3بالشدددددبة لم ددددرض األسل: تددددػ اسددددتخدام مدددددتؽ  السعشؽيددددة  %               

(P. Value) Sig  :0.05بسدتؽ  السعشؽية يتزد  أن < Sig (P- Value)   مسدا
ذات داللدة اعشي قبؽل فدرض العددم سرفدل ال درض البدديل  أ  أ دق: ال تؽجدد فدرسق 

حدؽل  أعزداء اي دة التددري  بالجامعدات الددعؽداة)األكاداسيؽن(إحرابية بديؼ تراء 
 اثثار اجاجابية لتطبيق السراجعة السذتركة.

  سيسقار ددددة قيسددددة 3بالشدددددبة لم ددددرض النددددا ي: تددددػ اسددددتخدام مدددددتؽ  السعشؽيددددة  %
(P.Value) Sig  :0.05بسددتؽ  السعشؽيدة يتزد  أن < Sig (P- Value)  مسدا 

اعشي قبؽل فدرض العددم سرفدل ال درض البدديل  أ  أ دق: ال تؽجدد فدرسق ذات داللدة 
حدؽل  أعزداء اي دة التددري  بالجامعدات الددعؽداة)األكاداسيؽن(إحرابية بديؼ تراء 

 اثثار الدمبية لتطبيق السراجعة السذتركة.

  سيسقار ددددة قيسددددة 3بالشدددددبة لم ددددرض النالددددث: تددددػ اسددددتخدام مدددددتؽ  السعشؽيددددة  %
(P.Value) Sig  :0.05بسددتؽ  السعشؽيدة يتزد  أن > Sig (P- Value)   مسدا

ال ددرض البددديل  أ  أ ددق: تؽجددد فددرسق ذات داللددة  سقبددؽلفددرض العدددم  رفددلاعشددي 
حدؽل  أعزداء اي دة التددري  بالجامعدات الددعؽداة)األكاداسيؽن(إحرابية بديؼ تراء 

 تليات ت عيل السراجعة السذتركة.
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 :السراجعيؼ الخارجييؼل  ة ل رسض  تابج اتتبار ا -0/5/1/1
 ( يؽن 4جدسل رقػ )

 اري سمتؽسط الخطأ الساياري يحداب الستؽسط الحدابي ساال حراف السا
One- Sample Statistics 

 N Mean ال رسض
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

 0.0395 0.2003 4.559 40 األسل

 0.0420 0.2972 4.112 40 النا ي

 0.0109 0.2430 4.127 40 النالث

 ( يؽن 3جدسل رقػ )
 السراجعيؼ الخارجييؼل  ة سمعامل االتت ف  (T)اتتبار 

One- Sample Test 

Test Value= 3.4 

 T DF ال رسض
Sig. (2- 

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 0.990 0.227 0.959 0.035 59 173520 األسل

 0.829 0.799 0.212 0.001 59 143093 النا ي

 0.940 0.223 0.227 0.059 59 513242 النالث

   
  سيسقار ددددة قيسددددة3بالشدددددبة لم ددددرض األسل: تددددػ اسددددتخدام مدددددتؽ  السعشؽيددددة  %                 

(P. Value) Sig  :0.05بسدتؽ  السعشؽية يتزد  أن < Sig (P- Value)   مسدا
ؽل فدرض العددم سرفدل ال درض البدديل  أ  أ دق: ال تؽجدد فدرسق ذات داللدة اعشي قب

حددؽل اثثددار اجاجابيددة لتطبيددق السراجعددة  السددراجعيؼ الخددارجييؼإحرددابية بدديؼ تراء 
 السذتركة.

  سيسقار ددددة قيسددددة 3بالشدددددبة لم ددددرض النددددا ي: تددددػ اسددددتخدام مدددددتؽ  السعشؽيددددة  %
(P.Value) Sig  :0.05بسددتؽ  السعشؽيدة يتزد  أن < Sig (P- Value)   مسدا

اعشي قبؽل فدرض العددم سرفدل ال درض البدديل  أ  أ دق: ال تؽجدد فدرسق ذات داللدة 
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حدددؽل اثثدددار الددددمبية لتطبيدددق السراجعدددة  السدددراجعيؼ الخدددارجييؼإحردددابية بددديؼ تراء 
 السذتركة.

  سيسقار ددددة قيسددددة 3بالشدددددبة لم ددددرض النالددددث: تددددػ اسددددتخدام مدددددتؽ  السعشؽيددددة  %
(P.Value) Sig 0.05سددتؽ  السعشؽيدة يتزد  أن: ب < Sig (P- Value)   مسدا

اعشي قبؽل فدرض العددم سرفدل ال درض البدديل  أ  أ دق: ال تؽجدد فدرسق ذات داللدة 
 حؽل تليات ت عيل السراجعة السذتركة. السراجعيؼ الخارجييؼإحرابية بيؼ تراء 

 :ل  ة السدتنسريؼ تابج اتتبار ال رسض  -0/5/1/5
 ( يؽن 0جدسل رقػ )

 اري سمتؽسط الخطأ الساياري يحداب الستؽسط الحدابي ساال حراف السا
One- Sample Statistics 

 N Mean ال رسض
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

 0.0121 0.2509 4.223 10 األسل

 0.0302 0.1002 4.230 10 النا ي

 0.0427 0.2245 4.153 10 النالث

 ( يؽن 7جدسل رقػ )
 ل  ة السدتنسريؼعامل االتت ف سم (T)اتتبار 

One- Sample Test 

Test Value= 3.4 

 T DF ال رسض
Sig. (2- 

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 0.791 0.022 0.723 0.033 29 14.219 األسل

 0.844 0.059 0.730 0.002 29 23.427 النا ي

 0.923 0.772 0.253 0.057 29 39..29 نالثال
   

  سيسقار ددددة قيسددددة3بالشدددددبة لم ددددرض األسل: تددددػ اسددددتخدام مدددددتؽ  السعشؽيددددة  %                
(P. Value) Sig  :0.05بسدتؽ  السعشؽية يتزد  أن < Sig (P- Value)   مسدا

لدة اعشي قبؽل فدرض العددم سرفدل ال درض البدديل  أ  أ دق: ال تؽجدد فدرسق ذات دال 
 حؽل اثثار اجاجابية لتطبيق السراجعة السذتركة. السدتنسريؼإحرابية بيؼ تراء 
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  سيسقار ددددة قيسددددة 3بالشدددددبة لم ددددرض النددددا ي: تددددػ اسددددتخدام مدددددتؽ  السعشؽيددددة  %
(P.Value) Sig  :0.05بسددتؽ  السعشؽيدة يتزد  أن < Sig (P- Value)   مسدا

: ال تؽجدد فدرسق ذات داللدة اعشي قبؽل فدرض العددم سرفدل ال درض البدديل  أ  أ دق
 حؽل اثثار الدمبية لتطبيق السراجعة السذتركة. السدتنسريؼإحرابية بيؼ تراء 

  سيسقار ددددة قيسددددة 3بالشدددددبة لم ددددرض النالددددث: تددددػ اسددددتخدام مدددددتؽ  السعشؽيددددة  %
(P.Value) Sig  :0.05بسددتؽ  السعشؽيدة يتزد  أن < Sig (P- Value)   مسدا

ل درض البدديل  أ  أ دق: ال تؽجدد فدرسق ذات داللدة اعشي قبؽل فدرض العددم سرفدل ا
 حؽل تليات ت عيل السراجعة السذتركة. السدتنسريؼإحرابية بيؼ تراء 

 لعيشددة االسددتبيان الكاممددة ب  اتهددا الن ثددة تددابج اتتبددار ال ددرسض  -0/5/1/4
 :)العيشة كاممة(

 ( يؽن 2جدسل رقػ )
 الخطأ الساياري  اري سمتؽسطيحداب الستؽسط الحدابي ساال حراف السا

One- Sample Statistics 

 N Mean ال رسض
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

 0.0148 0.1149 4.276 90 األسل

 0.0273 0.2114 4.304 90 النا ي

 0.0243 0.1884 4.329 90 النالث

 ( يؽن 9جدسل رقػ )
 سمعامل االتت ف لمعيشة الكاممة ب  اتها الن ثة (T)اتتبار 

One- Sample Test 

Test Value= 3.4 

 T DF ال رسض
Sig. (2- 
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 0.9050 0.8453 0.876 0.063 89 57.104 األسل

 0.9688 0.8492 0.904 0.070 89 33.342 النا ي

 0.9771 0.8796 0.929 0.068 89 38.180 النالث

  سيسقار ددددة قيسددددة3بالشدددددبة لم ددددرض األسل: تددددػ اسددددتخدام مدددددتؽ  السعشؽيددددة  %                
(P. Value) Sig  :0.05بسدتؽ  السعشؽية يتزد  أن < Sig (P- Value)   مسدا

اعشي قبؽل فدرض العددم سرفدل ال درض البدديل  أ  أ دق: ال تؽجدد فدرسق ذات داللدة 
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حؽل اثثار اجاجابيدة  -ف ات الدراسة الن ثة مًعا –راسة إحرابية بيؼ تراء عيشة الد
 لتطبيق السراجعة السذتركة.

  سيسقار ددددة قيسددددة 3بالشدددددبة لم ددددرض النددددا ي: تددددػ اسددددتخدام مدددددتؽ  السعشؽيددددة  %
(P.Value) Sig  :0.05بسددتؽ  السعشؽيدة يتزد  أن < Sig (P- Value)   مسدا

 دق: ال تؽجدد فدرسق ذات داللدة اعشي قبؽل فدرض العددم سرفدل ال درض البدديل  أ  أ
حدؽل اثثدار الددمبية  -ف ات الدراسة الن ثدة مًعدا –إحرابية بيؼ تراء عيشة الدراسة 

 لتطبيق السراجعة السذتركة.

  سيسقار ددددة قيسددددة 3بالشدددددبة لم ددددرض النالددددث: تددددػ اسددددتخدام مدددددتؽ  السعشؽيددددة  %
(P.Value) Sig  :0.05بسددتؽ  السعشؽيدة يتزد  أن < Sig (P- Value)   مسدا

اعشي قبؽل فدرض العددم سرفدل ال درض البدديل  أ  أ دق: ال تؽجدد فدرسق ذات داللدة 
حدؽل تليدات ت عيدل  -ف دات الدراسدة الن ثدة مًعدا –إحرابية بديؼ تراء عيشدة الدراسدة 

 السراجعة السذتركة.

 الدراسة: اتال رسض لم رسق السعشؽية بيؼ ف   تابج اتتبار -0/5/1/3

 ( يؽن 20جدسل رقػ )
 التتبار مدتؽ  السعشؽية بيؼ ال  ات الن ثة (ANOVA)ب حدا

ANOVA 

 ال رض األسل
Sig. F 

Mean 

Square 
DF 

Sum of 

Squares 
 

0.062 4.447 0.1205 2 0.233 Between Groups 

  0.0201 87 2.279 Within Groups 

   89 2.512 Total 

 ال رض النا ي
0.039 3.125 0.102 2 0.220 Between Groups 

  0.0319 27 2.801 Within Groups 

   29 3.072 Total 

 ال رض النالث
0.002 9.502 0.157 2 0.474 Between Groups 

  0.0235 27 2.297 Within Groups 

   29 1.072 Total 

 ( سيسقار ددددة قيسددددة%3بالشدددددبة لم ددددرض األسل: تددددػ اسددددتخدام مدددددتؽ  السعشؽيددددة  )                
(P- Value) Sig   :0.05بسددتؽ  السعشؽيدة يتزد  أن < Sig (P- Value)  

 –ساحا اعشي قبدؽل فدرض العددم سرفدل ال درض البدديل  أ  أ دق: ال تؽجدد اتت فدات 
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ذات داللدة معشؽيدة بديؼ تراء ف دات الدراسدة الن ثدة  فيسدا اخدص السجسؽعدة  -فرسق 
 األسلى )اثثار اجاجابية لتطبيق السراجعة السذتركة(.

 (  سيسقار دددة قيسدددة %3بة لم دددرض الندددا ي: تدددػ اسدددتخدام مددددتؽ  السعشؽيدددة )بالشدددد
(P.Value) Sig  :0.05بسددتؽ  السعشؽيدة يتزد  أن < Sig (P.Value) سادحا  

اعشي قبؽل فرض العدم سرفل ال رض البديل  أ  أ دق: ال تؽجدد فدرسق معشؽيدة بديؼ 
ار الدددمبية لتطبيددق تراء ف ددات الدراسددة الددن ث فيسددا اخددص السجسؽعددة النا يددة )اثثدد

 السراجعة السذتركة(.

 ( سيسقار دددة قيسدددة %3بالشددددبة لم دددرض النالدددث: تدددػ اسدددتخدام مددددتؽ  السعشؽيدددة  )
(P.Value) Sig  :0.05بسددتؽ  السعشؽيدة يتزد  أن > Sig (P.Value) سادحا  

اعشددي رفددل فددرض العدددم سقبددؽل ال ددرض البددديل  أ  أ ددق: تؽجددد فددرسق معشؽيددة بدديؼ 
ة الددن ث فيسددا اخددص السجسؽعددة النالنددة )تليددات ت عيددل السراجعددة تراء ف ددات الدراسدد

 السذتركة(.

تحميددددل الع قددددة بدددديؼ السراجعددددة السذددددتركة سقيسددددة الذددددركة  -0/4
 ساشتقاق ال رض التطبيقي:

 قيسة الذركة مؼ مشعؽر محاسبي )الس هؽم سالسقايي (: -0/4/2
السردرية لمتقيديػ  بر ة عامة  فقد عرفتها السعايير Valueبذأن م هؽم القيسة 

( لدددشة 2السددالي لمسشذددلت الرددادرة بقددرار مجمدد  إدارة الهي ددة العامددة لمرقابددة الساليددة رقددػ )
السقابددل السددالي السقدددر كدددعر عددادل لمسشذددأة محددل التقيدديػ  سينددؽن اددحا  :م بأ هددا1027

يديػ التقدير بشاًء عمى مجسؽعة مدؼ االفتراندات السددتقبمية يدتػ تؽظي هدا سفًقدا ألسداليي التق
( أن لمقيسدة معدا ي 1009السشاسبة سفي نؽء الػرض مؼ التقيديػ. بيشسدا أشدار )حددا يؼ  

سدالالت ساستخدامات عديدة في ال كر السحاسدبي ساجداري ساالقتردادي  ستدردي االتت فدات 
في تمغ الدالالت إلى اتت فات جؽاريدة فدي  تدابج التقيديػ   سلقدد ميدات الدراسدة بديؼ ثد ث 

  سادي القيسدة التدي يتدداسل بهدا الددهػ فدي Market Value يسدة الددؽقيةقيػ  ادي: الق
سددؽق األسراق الساليددة  سالتددي تسنددل سددعر التددؽازن بدديؼ عددرسض البيددع سرمبددات الذددراء فددي 
                     ندددددؽء السعمؽمدددددات التدددددي تؽفرادددددا التقدددددارير الساليدددددة عدددددؼ الذدددددركة. سالقيسدددددة الحقيقيدددددة

Real Value التدددي احنددػ بهدددا ذسي الخبدددرة بشدداًء عمدددى الخردددابص   سادددي تمددغ القيسدددة
الزسشية لمذركة  فهي قيسدة ُتحددد بسؽجدي رأي تبدراء محايدديؼ بػدل الشعدر عدؼ الحاجدة 
ل سددتنسار  باجنددافة إلددى أ هددا تددتػ بشدداًء عمددى الخرددابص الزددسشية لمذددركة الستسنمددة فددي 
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  Fair Valueالعادلدة القددرة عمدى تحقيدق األريداح سالخطدر السدرتبط باالسدتنسار. سالقيسدة 
سادي تمدغ القيسددة التدي اسنددؼ بسؽجبهدا تبددادل أادؽل أس سددداد التاامدات بدديؼ جهدات مطمعددة 
سراغبددة فددي معاممددة مباشددرة  فهددي قيسددة ُتحدددد بسؽجددي ظددرسف عددرض سرمددي بدديؼ رددرفيؼ 
مدددتقميؼ. سقددد جدداء م هددؽم القيسددة العادلددة لتزددييق ال جددؽة بدديؼ القدديػ االقتردداداة سالقدديػ 

 سساعد عمى ت قي الس ا يػ حؽل القيسة بيؼ االقترادييؼ سالسحاسبيؼ. السحاسبية 
بديؼ  اقددددد ات ددددفد  يؽج Firm Valueة ددددددددركدددددة الذددددددددددؽم قيسددددددأن م هدددددا بذدددددددأم

بددسي   ؛1027؛  رمخان  1022ة الذركة )عبدالععيػ  دددددمحدد لقيس الدراسات عمى تعريف
 Bae et al., 012; Liu et al, 2012; Chen et al., 2014 ؛1020؛ الدديد 1027

Plumlee et al., 2015; Leung & Horwitz, 2010; Zeng, 2016; Ahmed, 

2017; Bolos, 2018 تحد   -في الدراسات الددابقة –( سلقد ظهر مرطم  قيسة الذركة
 ;Lee & Kim, 2016; Khlif et al., 2015)عددة مددسيات  حيدث اسدتخدم الدبعل 

Kuzey & Uyar, 2017)  مرددطم  أداء الذددركةFirm Performance  كسددرادف
 لقيسة الذركة.

إلدى  (Liu et al., 2012; Watts & Zuo, 2012)بيشسدا أشدارت دراسدات أتدر  
  ة. فددي حدديؼ أشددار )الحيبددStock Returnأن قيسددة الذددركة تتسنددل فددي عؽابددد األسددهػ 

ػ دددددددددة لمدهددددددل القيسدددة الدؽقيددددددددة تسنددددددددددددذركة الددددددإلدددى أن قيس (1029س)بددددسي  (1025
Market Value of Equity سيددتػ حدددابها بدددعر إغدد ق تتددر يددؽم تددداسل ) هااددة  
 ,Nyoman et al., 2014; Tjia & Setiawati)الددشة(. سمدؼ  احيدة أتدر  يت دق 

 جدداح فددي أن قيسددة الذددركة اددي إدراك سترددؽر السدددتنسر لسددد   (1029س)عبددد   (2012
الذددركة  سالددحي يددرتبط سيددشعن  دابًسددا فددي أسددعار األسددهػ  فالهدددف األساسددي لمذددركة اددؽ 

 .Maximizing the Firm’s Value تععيػ قيسة الذركة
 ;Nguyen et al.,2016) (Mukhtarudin et al.,2014 تيكسدا أشدارت دراسد

ػ  سالذددركة ذات إلددى أن قيسددة الذددركة التددي يدددركها السدددتنسر غالًبددا تددرتبط بأسددعار األسدده
 أسعار األسهػ السرت عة تكؽن قيستها مرت عة.

ستجدددر اجشددارة إلددى أن قيدداس قيسددة الذددركة يمعددي دسًرا ااًمددا فددي القددرارات التذددػيمية 
ساالستنسارية سالتسؽيمية لمذدركات  كسدا أن اشداك العديدد مدؼ األغدراض التدي اخددمها قيداس 

الحقيقيددة لمذددركة اسنددل تحدددًاا لألكدداداسييؼ قيسددة الذددركة  إال أ ددق ال يدداال تقدددير القيسددة 
سالسسارسيؼ سالس ك سالسديريؼ... سغيدراػ مدؼ أادحاب السردال   سذلدغ لؽجدؽد العديدد مدؼ 
                      العؽامل التي ترثر عمى قيسة الذركة  ساعؽية سالتعقد في قياسدها  الدحي اجدي أالق اقتردر 
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لمذركة  سإ سا أاًزا اجي أن يتزسؼ قددرة الذدركة عمدى فقط عمى الشتابج السالية التاريخية 
 (.1023  شرف  1027السدتقبل )رمخان    تمق قيسة في

  فقدد تعدددت السقدايي  التدي اعتسددت عميهدا (1)سيذأن أاػ مقايي  قيسة الذركة
الدراسات الدابقة في قياس قيسة الذركة  ف  يؽجد مقياس ساحد مت ق عميق لقياس قيسدة 

كددل مقيدداس ماااددا  سعيؽيددق سمتطمبددات تطبيقددق  تااددة مددؼ مشعددؽر محاسددبي. الذددركة  فم
سيسندددؼ تقدددديسها إلدددى مجسدددؽعتيؼ مدددؼ السقدددايي  ساسدددا: السجسؽعدددة األسلدددى: السقدددايي  

السحاسبية السدتسدة مؼ القدؽابػ الساليدة  السعمؽماتالسحاسبية  ساح  السقايي  تعتسد عمى 
العابدد عمدى األادؽل  معددل العابدد عمدى ( مقدايي  سادي: معددل 4لمذركة  ستذدتسل عمدى )

حقؽق السمكية  ريحية الدهػ   دبة تػطية ال ؽابد. السجسؽعة النا ية: السقدايي  الددؽقية  
رأس ساددح  السقددايي  تعتسددد عمددى الدددؽق فددي تقدددير أداء سقيسددة الذددركة  ستذددتسل عمددى: 

                ة  دددددبة القيسددددد  Market Capitalizationالسددددال الدددددؽقي )الرسددددسمة الدددددؽقية( 
 مقيداس  س Maket Value to Book Value (MTB)الددؽقية إلدى القيسدة الدفتريدة 

Tobin’s Q. 
                ستجددددر اجشدددارة إلدددى أ دددق اسندددؼ قيددداس قيسدددة الذدددركة باسدددتخدام  سدددؽذج بطاقدددة

             مدددؼ تددد ل تسددددة أبعددداد سادددى Balance Score Card (BSC)األداء الستدددؽازن 
 (:1009اسم  )مط
  سدؽ السبيعدات سمعددل العابددد الُبعدد السدالي: سيتزدسؼ مقدايي  محاسدبية  مندل: معددل 

  ARسمعددل دسران األادؽل   NOP  ساافي الري  التذدػيمي ROIعمى االستنسار
  EVA  سالقيسددة االقتردداداة السزددافة ROEسمعدددل العابددد عمددى حقددؽق السمكيددة 

 .REالستبقي    سالدتلMVA  سالقيسة الدؽقية السزافة

   ُبعد الع قدات مدع العسد ء: سيتزدسؼ رنداء العسد ء الحدالييؼ  سالقددرة عمدى االتت دا
بالعس ء   سجحب عس ء جدد  سعدد قشؽات البيع سالخدمدة الجديددة  س ددبة مدردسدات 
السبيعات  سعدد شدناس  العسد ء  سأسدعار الددمعة أس الخدمدة الحاليدة مقار دة بأسدعار 

 ة تدمات الزسان السقدمة لمعس ء.السشافديؼ  سجؽد

  ُبعد العسميات الداتمية: سيتزسؼ مد  قددرة الذدركة عمدى جدحب العسالدة السداارة سذات
القدددرات الخااددة ساالحت ددا  بهددا  سيشدداء مشدداخ سددميػ لخطددؽط الدددمطة سالسدددرسلية  

                                        
يعذتتيع لم ذ تت  إمتتى ت تتاا بتتالخ  تقتتايع  يستتا لمذتتعكا، لبتتن أىسيتتذم لمستتاخ  لمتتافاع، )لمسحذستتبي(، لمستتاخ  (  1)

 .لالسابالمي، لمساخ  لمدواي، باخ  لماافقذإل لمشقايا لمسخروبا، لمساخ  لمشقا،
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ستؽفير أساس مشاسدي سعدادل لقيداس أداء العدامميؼ سحدؽافااػ  سييدان كسيدة األتطداء 
 ل ت فيها أس تخ يزها.سُسب

  ُبعددد الددتعمػ سالشسددؽ: سيتزددسؼ ا تاجيددة العددامميؼ تدد ل ال تددرة  سعدددد الستدددرييؼ مددشهػ
تدد ل ال تددرة  سمدددتؽ  إلسددامهػ باالسددتخدام الستخرددص لمحاسددي اثلددي  سمدددتؽ  

( إلى اافي السبيعات  سمد  تدؽفير R&Dرنااػ  س دبة مياا ية البحؽث سالتطؽير)
تحديؼ األداء  سعدد االبتكارات فدي ال تدرة الحاليدة مقار دة بدال ترة أس السعرفة ال زمة ل

 .Intellectual Capital ال ترات الدابقة  سمد  تشسية رأس السال ال كري 

 ُبعد السدرسلية االجتساعية Social Responsibility سيتزسؼ حساادة البي دة مدؼ :
جيدددال القادمدددة  سحساادددة التمدددؽث  سعددددم اسدددتشااف السدددؽارد الطبيايدددة ح اًظدددا عمدددى األ

  السدتهمغ  ستحديؼ ستطؽير السجتسع السحمي.
إلددى أ ددق عمددى الددرغػ مددؼ عدددم سجددؽد مقيدداس مت ددق عميددق لقيدداس  الباحددثسيذدير 

ي فد  (Tobin’s Q) سلدراسدات الددابقة اعتسددت عمدى مقيدان مععدػ افدإقيسدة الذدركة  
؛ 1022؛ مميجي  1022عبدالرحيػ   ؛1029عبد   ؛1029عبدالرحيػ قياس قيسة الذركة )

؛ 1027؛  ددددددؽيجي  1020؛ الددددددديد  1020؛ رميمددددددي  1020؛ حدددددداف   1022السدددددد ح  
 ;Buallay et al., 2017 1029عبدددالحميػ )ج(  ؛1027؛ بدددسي  1022عبددالحميػ  

Baroma,2017; Bolos, 2018; Diantimala,2018; Hassanein et al., 

2019; Al Farooque & Ahulu, 2017; Kuzey & uyar, 2017; Bradford 

et al., 2017; Lee & Kim, 2016). 
السقيداس األ ددي مدؼ سجهدة  عدر السددتنسريؼ  Tobin’s Qحيدث اعدد مقيداس 

سأاحاب السرال  بر ة عامة  كسا أ دق اعتسدد عمدى بيا دات حاليدة فعميدة ال تتطمدي تقدديًرا 
 الباحدثسدد عميدق سدؽف اعت مدا مسا اقمل مدؼ أتطداء التقددير سيايدد مدؼ دقدة القيداس. سادؽ

 ألغراض الدراسة الحالية.
 ال ددرضالع قددة بدديؼ السراجعددة السذددتركة سقيسددة الذددركة ساشددتقاق  -0/4/1

 التطبيقي:
                   أن قددددؽة تددددأثير السراجعددددة السذددددتركة عمددددى قيسددددة الذددددركة تتجمددددى  الباحددددثيددددر  

 مؼ ت ل ما يمي:
                    ا جدددددددؽدة التقددددددداريرن السراجعدددددددة السذدددددددتركة ُتعدددددددد أحدددددددد مدددددددداتل تعايدددددددإحيدددددددث  -

  الساليددددة  ستحقيددددق جددددؽدة السراجعددددة  سالحددددد مددددؼ مسارسددددات إدارة األريدددداح  سالقددددؽابػ
Earnings Management.مسا يشعن  إاجاًبا عمى قيسة الذركة   
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                           تطبيددددددددددددق السراجعددددددددددددة السذددددددددددددتركة قددددددددددددد اعدددددددددددداز مددددددددددددؼ سددددددددددددسعة الذددددددددددددركة -
Enhance Reputation   تااددة إذا كددان أحددد منتبددي السراجعددة مددؼ الدددBig4  

 ساؽ ما يشعن  إاجاًبا عمى تعايا قيسة الذركة.

                              اسنددددددددددددؼ أن تدددددددددددددااػ السراجعددددددددددددة السذددددددددددددتركة فددددددددددددي ت عيددددددددددددل السسارسددددددددددددات  -
                      ؛1022؛ غدددددددددددددالي  1023   ددددددددددددددددافددلمذدددددددددددددركة )ح السحاسدددددددددددددبية الستح عدددددددددددددة

ElAssy, 2015; Lobo et al., 2013 )  مسدا يدردي إلدى تخ ديل تكم ددة رأس
  سالحد مدؼ (Alhadi et al., 2017)السال  ستمق فرص استنسارية إنافية لمذركة 

بيؼ أاحاب السرال   ساحا  Information Asymmetry عدم تساثل السعمؽمات
 يشعن  إاجاًبا عمى قيسة الذركة.

تعسدددل السراجعدددة السذدددتركة عمدددى زيدددادة قددددرة السدددراجعيؼ عمدددى اكتذددداف التحري دددات  -
ي ددددددددددددددر العددددر السالدددددددداف سالتشبدددر بسخارددددددددددددد  ساكتذMisstatementsالجؽاريدددة 

Financial Distress س ددددددددساجف Bankruptcy مسددا يددردي لتحددديؼ األداء  
ات ددددؽمددديل تطدر السعمددددددة ستخ ددددؽاق الساليدددددددداءة األسدددددددددك   السالي لمذدركة سزيدادة

Information Risk رارات  ساسددتعادة ثقددة أاددحاب السرددال  ددددددمتخددحي الق أمددام
  سادؽ Mandour et al., 2018; Ziaee, 2014)؛ 1023سالسدتنسريؼ )يؽسد   

ريؼ ستشذديط سدؽق ما يشعن  إاجاًبا عمى تعايا قيسة أسهػ الذركة  سقرارات السدتنس
 األسراق السالية سيالتالي قيسة الذركة.

ستجددددر اجشدددارة إلدددى أن الشتدددابج التدددي تؽادددم  إليهدددا الدراسدددات الددددابقة جددداءت 
           تؽادددم  دراسدددة  -متبايشدددة فيسدددا يتعمدددق بتدددأثير السراجعدددة السذدددتركة عمدددى قيسدددة الذدددركة

سدراسددددة  (1029يػ)أ(  سدراسددددة )عبدددددالحم ( 1022(  سدراسددددة )غددددالي  1023)متددددؽلي  
(Benali, 2013)  إلى سجؽد تدأثير إاجدابي لمسراجعدة السذدتركة عمدى قيسدة الذدركة  بيشسدا

إلددى عددم سجددؽد  (Gramling et al., 2011)س (Khatab, 2013)تؽادم  دراسدتي 
تااة بداتت ف  -تأثير معشؽي أس سجؽد تأثير سمبي لمسراجعة السذتركة عمى قيسة الذركة

السذدددتركة الااميدددة أم اتتياريدددة  سأاًزدددا بددداتت ف مدددايج منتبدددي السراجعدددة كدددؽن السراجعدددة 
السذاركيؼ في عسمية السراجعة السذتركة  مسا اجعدل مدؼ الردعي تعسديػ تمدغ الشتدابج عمدى 

  ساحا ما دعدى الباحدث التتبدار أثدر السراجعدة السذدتركة عمدى قيسدة الدعؽداةبي ة األعسال 
 كسنال القتراداات الدسل الشاش ة.  الدعؽداةالذركة في بي ة األعسال 

 في نؽء ما سبق اعتسد البحث عمى ال رض التطبيقي التالي:
 مذركةالدؽقية لقيسة التؽجد ع قة ارتباط ذات داللة معشؽية بيؼ السراجعة السذتركة س  
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 -بشداًء عمدى مدايج أس شدنل السراجعدة السذدتركة –سسؽف يتػ اتتبار احا ال رض 
 ثة ال رعية التالية:مؼ ت ل ال رسض الن  

  ال دددرض ال رعدددي األسل: تؽجدددد ع قدددة ارتبددداط ذات داللدددة معشؽيدددة بددديؼ السراجعدددة
 مذركة.الدؽقية لقيسة الس  (Big 4)السذتركة بؽاسطة منتبيؼ مؼ الد 

  ال ددرض ال رعددي النددا ي: تؽجددد ع قدددة ارتبدداط ذات داللددة معشؽيددة بدديؼ السراجعدددة
قيسدة الس  (Non- Big 4)منتدي مدؼ س  (Big 4)السذتركة بؽاسطة منتدي مدؼ الدد 

 .مذركةالدؽقية ل

  ال ددرض ال رعددي النالددث: تؽجددد ع قددة ارتبدداط ذات داللددة معشؽيددة بدديؼ السراجعددة
 .مذركةالدؽقية لقيسة الس  (Non- Big 4)السذتركة بؽاسطة منتبيؼ مؼ 

 مشهجية البحث سيشاء الشسؽذج: -0/3
قيسدة الذدركة  سلتحقيدق ادحا استهدف البحث اتتبار أثر السراجعة السذتركة عمى 

  حيددث تددػ Content Analysisعمددى أسددمؽب تحميددل السحتددؽ   الباحددثالهدددف اعتسددد 
 بالبؽراددة الدددعؽداة فحددص ستحميددل التقددارير الساليددة ستقددارير السراجعددة لمذددركات السدرجددة

م. سيسندؼ بيددان مشهجيددة البحددث مددؼ تدد ل 1029م حتددى عددام 1027تد ل ال تددرة مددؼ عددام 
 ية:الشقاط التال

 قياس متػيرات الدراسة: -0/3/2
 تػ قياس متػيرات الدراسة عمى الشحؽ اثتي:

 :Firm Value (FV)الستػير التابع: قيسة الذركة  -0/3/2/2
                                    اتبعدد  الدراسددات السعشيددة بقيدداس قيسدددة الذددركة ررًقددا مختم ددة لقياسددها  مشهدددا:

(  Laskar & Maji, 2016) ػدددددة لمدهدريددددة الدفتدالقيسدد إلددى ةدالقيسددة الدؽقيدد  دددبة
 ;Reverte, 2016; Verbeeten et al., 2016) ػدددددددددلألسه  ةددددددددددة الدؽقيددددالقيس

Bowernman & Sharma, 2016) ددبة   Tobin’s Q (عبددالحميػ )؛1029  )ج 
؛  1027ي ددددددجية سممدعرفد ؛ 1027ر  دددددددددددالشااددددددددددبدع ؛1022إبرا يػ ؛ 1022 ػعبدالحمي

Cahan et al., 2016; Nekhili et al., 2017; Singh et al., 2018;              

Cho et al.,2019; Javeed & Lefen,2019; Khanna & Chahal,2019; 

Zadparvar, 2016). 
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             ساتدددددداًقا مدددددع الدراسدددددات الددددددابقة  فددددددؽف تددددددتخدم الدراسدددددة الحاليدددددة  ددددددبة
(Tobin’s Q)  :لقياس قيسة الذركة  سذلغ عمى الشحؽ اثتي 

 = Tobin’s Q 
 القيسة الدؽقية لحقؽق السمكية + القيسة الدفترية ججسالي االلتاامات

 القيسة الدفترية ججسالي األاؽل

 حيث إن:
سعر إق ال الدهػ فدي × القيسة الدؽقية لحقؽق السمكية = عدد األسهػ السردرة 

 ر يؽم في الدشة.تت
أكبددر مددؼ الؽاحددد  كمسددا كددان ذلددغ مرشددًرا عمددى  Tobin’s Qسكمسددا كا دد   دددبة 

ارت ام سزيادة قيسة الذركة  سيدل عمدى زيدادة قددرة الذدركة عمدى االسدتنسار  سسجدؽد فدرص 
 أفزل لمشسؽ في السدتقبل.

 :Joint Audit (JA)الستػير السدتقل: السراجعة السذتركة  -0/3/2/1
سفًقا لطريقة القياس النشابي  حيث ُاعد متػير  (JA)لسراجعة السذتركة تػ قياس ا

( إذا كا   الذركة تطبق السراجعة السذدتركة  2اأتح القيسة ) Dummy Varibleساسي 
 ;Mandour et al., 2018 1029)عبدالحميػ )أ(   :أس )ا ر( بخ ف ذلغ  قياًسا عمى

AlSadoun & Aljabr, 2014; Khatab, 2013) ع مراعدداة شددنل السراجعددة مدد
السذددتركة السطبقددة فددي الذددركات محددل عيشددة الدراسددة  مددؼ تدد ل مددايج منتبددي السراجعددة 
             السذددداركيؼ فدددي عسميدددة السراجعدددة  بسعشدددى ادددل يدددتػ تش يدددح السراجعدددة السذدددتركة بؽاسدددطة 

ؼ سالسنتدي اثتدر مد Big4  أم بؽاسطة منتدي مدؼ مناتدي الدد Big4منتبيؼ مؼ مناتي الد 
Non Big4 أم بؽاسطة منتبيؼ مؼ مناتي  Non Big4. 

 :Control Variblesالستػيرات الرقابية )الحاكسة(  -0/3/2/5
تبحددث الدراسددة الحاليددة فددي الع قددة بدديؼ تطبيددق السراجعددة السذددتركة سيدديؼ قيسددة 
الذركة  سلبيان تأثير السراجعة السذتركة فقط عمى قيسة الذركة  اجدي أن يتزدسؼ  سدؽذج 

 حدار السقدر لقياس تمغ الع قة مجسؽعة مؼ الستػيرات األتر  التي قد تدرثر فدي قيسدة اال 
الذركة  سال تدتل نسؼ مجال الدراسة الحالية  فيسا ُتعرف بالستػيرات الرقابية )الزابطة(. 

إلدى بعدل الستػيدرات التدي قدد  الباحدثسيسراجعة الدراسات الددابقة فدي ادحا السجدال تؽادل 
في قيسة الذركة بخد ف السراجعدة السذدتركة  سادي: حجدػ الذدركة  سالرفدع ترثر بذنل اام 

 السالي  سريحية الذركة  سجؽدة تليات الحؽكسة.
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في نؽء استقراء الدراسات الدابقة اسنؼ لمباحث تؽندي  رريقدة قيداس متػيدرات 
 الدراسة  مؼ ت ل الجدسل اثتي:

 (22جدسل رقػ )
 يؽن  رريقة قياس متػيرات الدراسة 

 سػ الستػيرا
رما 
 الستػير

 مشهجية القياس

 أساًل: الستػير التابع:

 (Tobin’s Q) سؽذج  FV قيسة الذركة

 ثا ًيا: الستػير السدتقل:

( إذا كا ددد  الذدددركة تطبدددق 2متػيدددر ساسدددي اأتدددح القيسدددة ) JA السراجعة السذتركة
السراجعددة السذددتركة  أس )ادد ر( بخدد ف ذلددغ. مددع مراعدداة 

  ذتركة.شنل السراجعة الس

:JA Big 4 – 

Big 4 
( إذا 2متػير ساسي اأتح القيسة )

كا دددد  الذددددركة ُتطبددددق السراجعددددة 
السذتركة بؽاسطة منتبيؼ مدؼ الدد 

(Big4) )سالقيسدددددددددددة )اددددددددددد ر  
 بخ ف ذلغ.

:JA Big 4 – 

Non Big 4 
( إذا 2متػير ساسي اأتح القيسة )

كا دددد  الذددددركة ُتطبددددق السراجعددددة 
 السذددتركة بؽاسددطة منتددي مددؼ الددد

(Big4)سمنتي مؼ الد   (Non- 

Big4)   سالقيسة )اد ر( بخد ف
 ذلغ.

:JA Non Big 4 

– Non Big 4 
( إذا 2متػير ساسي اأتح القيسة )

كا دددد  الذددددركة ُتطبددددق السراجعددددة 
السذدددتركة بؽاسدددطة منتبددديؼ مدددؼ                         

  سالقيسدددددددددة (Non-Big4)الدددددددددد 
 )ا ر( بخ ف ذلغ.
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 سػ الستػيرا
رما 
 الستػير

 مشهجية القياس

 الرقابية:ثالًنا: الستػيرات 
                          المؽغدددددددددددداريتػ الطبيعددددددددددددي ججسددددددددددددالي األاددددددددددددؽل فددددددددددددي F Size حجػ الذركة 

 ;Mandour et al., 2018)قياًسدا عمدى:     هاادة العدام

AlAssy, 2015; AlSadoun & Aljabr, 2014; 
Lobo et al., 2017) 

إجسددالي األاددؽل فددي إجسددالي االلتاامددات فددي  هااددة العددام/  LEV درجة الرفع السالي
-Lesage et al., 2017; El)   قياًسدا عمدى: هاادة العدام

Dyasty, 2017; André et al., 2016; Zerni et 
al., 2012) 

معدل العابد عمى 
 األاؽل

ROA  ادددافي ريددد  الذدددركة بعدددد الزدددرابي/ إجسدددالي األادددؽل فدددي
 ;Lesage et al., 2017)  قياًسددا عمددى:  هااددة العددام

Park, 2017; Bisogno & De Luca, 2016; Velt 
& Azibi, 2015; AlFaraih & Alanezi, 2012) 

جؽدة تليات 
 الحؽكسة

CGQ  مقيدددداس تجسيعددددي لقيدددداس جددددؽدة تليددددات الحؽكسددددة داتددددل
( حدي مد  9الذركة  حيث اأتح القيسة مؼ )ا ر( إلى )

)الدددليل  قياًسددا عمددى:ات جددؽدة تليددات الحؽكسددة تددؽافر مرشددر 
؛ 1022؛ مميجددددددي  1020ات  السرددددددري لحؽكسددددددة الذددددددرك

Aldamen & Duncan, 2012): 
استق ل أكنر مؼ  ر  أعزاء مجم  اجدارة  عدم الجسع 
بدديؼ مشرددبي ربددي  مجمدد  اجدارة سالعزددؽ السشتدددب  عدددد 

( أعزدداء  اسددتق ل 5أعزدداء لجشددة السراجعددة ال اقددل عددؼ )
أعزاء لجشة السراجعة  تؽافر الخبرة السالية سالسحاسبية في 

لجشة السراجعة  عدد مرات اجتسام لجشة السراجعة ال  أعزاء
( مرات سشؽًيا  سجؽد دليل عسل لمجشة السراجعة  4اقل عؼ )

 سجؽد لجشة لمحؽكسة  سسجؽد لجشة جدارة السخارر.

  سؽذج الدراسة التطبيقية: -0/3/1
سدديتػ تحقيددق ادددف الدراسددة ساتتبددار ال ددرض التطبيقددي مددؼ تدد ل تطددؽير  سددؽذج 

ر السراجعة السذتركة كستػير مدتقل عمى قيسة الذركة كستػير تابع  كسا استخدم لقياس أث
بعددل الستػيددرات الرقابيددة التددي مددؼ شددأ ها نددبط الع قددة بدديؼ الستػيددر السدددتقل  الباحددث

 :(2سالستػير التابع  كسا اعهر في الذنل رقػ )
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 ( 2شنل رقػ )
 ج الع قة بيؼ الستػيراتيؽن  إرار البحث س سؽذ

 الستػيرات الرقابية الستػير السدتقل

 لسذتركةل السراجعة

  

JA Big4- Big4 

JA Big4- Non  

Big4  

 

JA Non Big4- 

Non Big4 

 

  ج  لمذعكا

 ا جا لمعفع لمسذمي

ب ا لم ذما على 
 لألصول

 لمسا يع لماذبع
 

 القيسة الدؽقية لمذركة

 جوا  آميذإل لمحوكسا

H
4
.2

 

H
4
.3

 

H
4

 

H
4
.1
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في نؽء ما سبق اسنؼ اياغة  سؽذج اال حدار التتبار أثر السراجعة السذتركة 
 عمى قيسة الذركة عمى الشحؽ اثتي:

FVit=  0 +  1 JAit +  2 FSIZEit +  3 LEVit+  4 ROAit +                 

 5  CGQit  +   it. 
عمى السشهجية السدتخدمة لقياس السراجعة  بشاءً  ث ث اؽرسيأتح احا الشسؽذج 

 السذتركة  سذلغ عمى الشحؽ اثتي:
FVit=  0 +  1 JA Big4-Big4it +  2 FSIZEit +  3 LEVit +  4 ROAit +                

 5  CGQit +   it. 
 

FVit=  0 +  1 Big4- Non Big4 it +   2 FSIZEit +  3 LEVit +  4 ROAit +  

 5  CGQit +  it. 
 

FVit=  0+  1 Non Big4- Non Big4it+  2 FSIZEit+  3 LEVit+  4 ROAit + 

 5  CGQit+  it. 
 حيث إن:

 قيسة الناب  في  سؽذج اال حدار. 0  =

 معامل اال حدار لمستػير السدتقل )السراجعة السذتركة(. 1  =

 ابية.معام ت اال حدار لمستػيرات الرق 5  -2  =

= FSIZE  حجػ الذركةi  في العامt. 

= LEVit  الرافعة السالية لمذركةi  في العامt. 

= ROAit مذركة ل معدل العابد عمى األاؽلi  في العامt. 

= CGQit  جؽدة تليات الحؽكسة لمذركةi  في العامt. 

   it  بشد الخطأ العذؽابي لمذركةi  في العامt. 

  B1, B2, B3, B4, B5 .قيسة معامل بيتا 
 ترسيػ الدراسة التطبيقية: -0/0

 اسنؼ بيان ترسيػ الدراسة التطبيقية مؼ ت ل الشقاط اثتية:
 مجتسع سعيشة الدراسة: -0/0/2

تد ل  الددعؽداةيتكؽن مجتسع الدراسة في كافة الذركات السددجمة فدي البؽرادة 
              عيشدددة الدراسدددة سفًقدددا الباحدددثم  سقدددد اتتدددار 1029م حتدددى عدددام 1027ال تدددرة مدددؼ عدددام 

 لمذرسط اثتية:
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أن تتددؽافر التقددارير الساليددة عددؼ الذددركة با تعددام  سأن تتددؽافر فيهددا بيا ددات كافيددة  -
 .لحداب متػيرات الدراسة

 تدػ إاقداف تدداسل أسدهسها ددماج أس قدد تعرند  لمذدطي أس اال الذدركة أال تكؽن   -
 ت ل فترة الدراسة.

مى قيداا في البؽراة أكنر مدؼ تسد  سدشؽات  سأال أن تكؽن الذركة قد مزى ع -
 تكؽن قد حقق  تدابر بذنل مشتعػ ألكنر مؼ عام.

أن تكددؽن الذددركة قددد ربقدد  السراجعددة السذددتركة بددأي شددنل )مددايج( مددؼ األشددنال  -
 الدابق ذكراا.

( شددركة لتسنددل عيشددة 35سقددد أسدد ر تطبيددق السعددايير الدددابقة عددؼ اتتيددار عدددد )
الذركات تػ االعتساد عمدى جسيدع البشدؽك سشدركات التدأميؼ سذلدغ  مؼ نسؼ اح  -الدراسة 

  بإجسددالي مذدداادات -أل دق كسددا تددػ ذكددر  مدددبًقا ممامددة بتطبيدق مدددتل السراجعددة السذددتركة
 .( مذاادة239)

( مجسؽعات أس عيشات فرعية مؼ حيث مايج 5سقد تػ تقديػ عيشة الدراسة إلى ) 
 ؽ اثتي:تطبيق السراجعة السذتركة  ساي عمى الشح

  العيشة ال رعية األسلى: تزػ الذركات التي تقؽم بتطبيق السراجعة السذتركة بؽاسدطة
 .شركة( 21  ستذسل )Big4منتبيؼ مؼ مناتي السراجعة الد 

  العيشة ال رعية النا ية: تزػ الذركات التي تقؽم بتطبيق السراجعة السذتركة بؽاسدطة
 ( شركة.29  ستذسل )Non Big4 سالسنتي النا ي مؼ Big4منتي مؼ مناتي الد 

  العيشة ال رعية النالنة: تزػ الذركات التي تقؽم بتطبيق السراجعة السذتركة بؽاسدطة
 ( شركة.11  ستذسل )Non Big4منتبيؼ مؼ 

 مرادر الحرؽل عمى البيا ات: -0/0/1

في جسع البيا ات الخااة بالدراسة التطبيقيدة عمدى القدؽابػ الساليدة  الباحثاعتسد 
ازاحات الستسسة لذركات العيشة السشذؽرة في مؽاقعها اجلكترس ية  أس عبر مؽقع اي دة ساج

  إنددددافة إلددددى مددددؽقعي أرقددددام www.tadawl.comسددددؽق السددددال الدددددعؽدي )تددددداسل( 
www.argaam.com سمباشر الدعؽداة  www.mubasher.info  الستخرريؼ في

 تجسيع البيا ات السختم ة لمذركات العاممة في السشطقة العريية.
 
 

http://www.tadawl.com/
http://www.argaam.com/
http://www.argaam.com/
http://www.mubasher.info/
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                تحميدددددددل  تدددددددابج الدراسدددددددة التطبيقيدددددددة ساتتبدددددددار ال دددددددرض -0/7
 :دداتددددقيسفددرعد التطبيقي

 التطبيقيددة ساتتبددار ال ددرض التطبيقددي فددي تحميددل  تددابج الدراسددة الباحددثاعتسددد 
 عمى العشاار اثتية: سفرعياتق

 اتتبار ا حية البيا ات لمتحميل اجحرابي: -0/7/2
 :(Normal Distribution Test)اتتبار التؽزيع الطبيعي  -0/7/2/2

-Shapiro)  ساتتبدددار (Kolmogorov-smirnov)اسدددتخدم الباحدددث اتتبدددار 

wilk)  نددسؼ حامددة بر ددامج(SPSS)  لمتأكددد مددؼ أن  سددط التؽزيددع الددحي تدددمكق بيا ددات
لستػيدر مدا أكبدر  (.Sig)الدراسة السترمة اؽ تؽزيع ربيعي  حيث إذا كا   قيسة السعشؽيدة 

أقددل مددؼ  (.Sig)فددإن بيا ددات الستػيددر تكددؽن مؽزعددة ربياًيددا  أمددا إذا كا دد   (0.05)مددؼ 
 ,Ghasemi & Zahediasl)فهدحا اعشدي عددم تدؽافر تاادية التؽزيدع الطبيعدي  (0.05)

 (S-W)ساتتبددددار  (K-S)(  تددددابج اتتبددددار 21  سيؽندددد  الجدددددسل التددددالي رقددددػ )(2012
 لستػيرات الدراسة السترمة:

 ( يؽن 21جدسل رقػ )
  تابج اتتبار التؽزيع الطبيعي لستػيرات الدراسة السترمة

Continuous 
Variables 

Kolmogorov- smirnov Shapiro- wilk 

Statistic Sig. Statistic Sig. 

FV 0.134 0.213 0.931 0.255 
FSIZE 0.165 0.071 0.945 0.223 
LEV 0.127 0.272 0.922 0.007 
ROA 0.152 0.265 0.831 0.074 
CGQ 0.129 0.272 0.910 0.062 

( أن قدديػ مدددتؽ  الداللددة لكافددة الستػيددرات السترددمة 21يتزدد  مددؼ الجدددسل رقددػ )
فهؽ  السراجعة السذتركة ي أ ها تتبع التؽزيع الطبيعي  أما متػير مسا اعش (0.05)أكبر مؼ 

 خزع لذرسط التؽزيع الطبيعي.اذات قيػ ثشابية ال  Dummy Variableمتػير ساسي 
 :(Multicollinearity Test)اتتبار التداتل الخطي  -0/7/2/1

لكدل متػيدر  (Tolerance)احتدداب معامدل تد ل تػ فحص التداتل الخطي مدؼ 
 (VIF)الستػيدددرات السددددتقمة سالرقابيدددة  سمدددؼ ثدددػ احتدددداب معامدددل تزدددخػ التبدددايؼ  مدددؼ

Variance Inflation Factor  حيدث ُاعدد مقياًسدا لسددد  تدأثير االرتبداط بديؼ متػيددرات
لتردل إلدى قيسدة  (VIF)بحيث تعهر مذدنمة االزدساج الخطدي عشدد ارت دام قيسدة الدراسة  
( فإ ددق اسنددؼ الحنددػ بعدددم سجددؽد 20أقددل مددؼ ) (VIF)(  أمددا إذا كا دد  قيسددة 20تددداسي )

 (:25الجدسل رقػ )(  سيسنؼ تؽني  ذلغ مؼ ت ل 1025ازدساج بيؼ الستػيرات )أميؼ  
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 ( يؽن 25جدسل رقػ )
 لمتداتل الخطي (Variance Inflation Factor) تابج اتتبار 

Variables 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

JA 0.232 4.208 

FSIZE 0.145 6.304 

LEV 0.224 4.487 

ROA 0.275 3.697 

CGQ 0.338 2.711 

لجسيددع الستػيددرات  (Tolerance)( أن قدديػ معامددل 13يتزدد  مددؼ الجدددسل رقددػ )
(  سادحا اعشدي 20لكافدة متػيدرات الدراسدة أقدل مدؼ ) (VIF)  كسا أن قيسدة (0.1)أكبر مؼ 

ساددحا اعشددي سجددؽد   أس االزدساج الخطدديأن  سددؽذج الدراسددة ال اعددا ي مددؼ مذددنمة التددداتل 
ارتباط نايف بيؼ الستػير السدتقل سالستػيرات الرقابية  مسا يدل عمى قؽة  سدؽذج الدراسدة 

 .في ت دير تأثير الستػير السدتقل عمى الستػير التابع

 :(AutoCorrelation Test)اتتبار االرتباط الحاتي  -0/7/2/5
 الرتبددداط الدددحاتي  تدددػ اسدددتخدام اتتبدددارلمتحقدددق مدددؼ تمدددؽ الشسدددؽذج مدددؼ مذدددنمة ا

Durbin Waston اسدتخداًما لمتأكدد مدؼ ادح   االتتبدارات  إذ ُاعد احا االتتبدار مدؼ أكندر
(  حيددث كمسددا اقتريدد  الشتيجددة مددؼ 4السذددنمة  ستتددراسح قيسددة اددحا االتتبددار بدديؼ )ادد ر  

إذا كا دد  )الردد ر( تذددير إلددى سجددؽد ارتبدداط مؽجددي جددؽاري بدديؼ البددؽاقي الستعاقبددة  أمددا 
( فتذير إلى سجؽد ارتباط سالي جؽاري  ستتراسح الشتيجدة السنمدى بديؼ 4الشتيجة قريبة مؼ )

سادددي تذدددير إلدددى عددددم سجدددؽد ارتبددداط ذاتدددي بددديؼ القددديػ الستجددداسرة لمستػيدددرات  (2.5-1.5)
 (:24(  سيسنؼ تؽني  ذلغ مؼ الجدسل رقػ )1027الراسي  ؛ 1021)الاباسي  

 ( يؽن 24جدسل رقػ )
 ل رتباط الحاتي (D – W)اتتبار   تابج

Durbin- Waston 
 السحدؽية

 القيسة الجدسلية العميا
 (D –W) 

 القيسة الجدسلية العميا  -4

4- (D – W) 

1.855 1.778 2.223 
السحددددؽية لشسدددؽذج الدراسدددة  (D – W)( أن قيسدددة 24يتزددد  مدددؼ الجددددسل )

سأريعددة  دداقص القيسددة الجدسليددة ساددي بددحلغ تقددع بدديؼ القيسددة الجدسليددة العميددا     (1.855)
(D-W) (4- (1.778  2.223  ) مسدا يددل عمدى عددم سجدؽد مذدنمة االرتبداط الدحاتي تددرثر

 عمى احة الشتابج.
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 التحميل الؽا ي لستػيرات الدراسة: -0/7/1
التحميل الؽا ي لمستػير السددتقل )السدايج السددتخدم فدي تطبيدق  -0/7/1/2

 السراجعة السذتركة(:
( سادددً ا ألشدددنال تطبيدددق السراجعدددة السذدددتركة بؽاسدددطة 23رقدددػ ) اعهدددر الجددددسل

 Big4  أس بؽاسدطة منتدي مدؼ مناتدي السراجعدة الدد Big4منتبيؼ مؼ مناتدي السراجعدة الدد 
 :Non Big4  أس بؽاسطة منتبيؼ مؼ Non Big4سالسنتي اثتر مؼ 

 (23جدسل رقػ )
 (JA)يؽن  اجحراء الؽا ي لمستػير السدتقل 

Variable Frequency Percent 

JA Big4-Big4   

0 123 77.36 

1 36 22.64 

Total 159 100.00 

JA Big4- Non Big4   

0 102 64.15 

1 57 35.85 

Total 159 100.00 

JA  Non Big4- Non 

Big4 
  

0 93 58.49 

1 66 41.51 

Total 159 100.00 

فيهدددا تطبيدددق  ( أن عددددد السذددداادات التدددي تحقدددق23يتزددد  مدددؼ الجددددسل رقدددػ )
 Big4 & Big4السراجعدة السذدتركة بؽاسدطة منتبديؼ مدؼ مناتدي السراجعدة األريعدة الكبدار 

 (123)مدددؼ إجسدددالي العيشدددة  فدددي حددديؼ اشددداك  (22.64%)مذددداادة بشددددبة  (36)تسندددل 
 لػ يتػ مراجعتها بؽاسطة احا السايج. (77.36%)مذاادة بشدبة 

طبيدددق السراجعدددة السذدددتركة كسددا يتزددد  أن عددددد السذدداادات التدددي تحقدددق فيهددا ت
( 159( مذاادة مدؼ إجسدالي عددد السذداادات )57تسنل ) Big4 & Non Big4بؽاسطة 
( مذداادة لدػ يدتػ مراجعتهدا 102( مؼ إجسدالي العيشدة  فدي حديؼ اشداك )35.85%بشدبة )

 .(64.15%)بؽاسطة احا السايج بشدبة 
لسذددتركة بؽاسددطة سيالشددبة لعدددد السذدداادات التددي تحقددق فيهددا تطبيددق السراجعددة ا

               ( مذدداادة 66  بمػدد  )Non Big4& Non Big4منتبدديؼ مددؼ غيددر األريعددة الكبددار 
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لدددػ يدددتػ مراجعتهدددا  (58.49%)مذددداادة بشددددبة  (93)  بيشسدددا اشددداك (41.51%)بشددددبة 
 بؽاسطة احا السايج.

 التحميل الؽا ي لستػيرات الدراسة: -0/7/1/1
 ؽا ية لستػيرات الدراسة:( اجحراءات ال20اعرض الجدسل )

 (20جدسل رقػ )
 يؽن  اجحراء الؽا ي لستػيرات الدراسة

 Descriptive Statistics 

Variables Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

F.V 3.522 5.126 4.937 0.187 

F.SIZE 5.322 12.971 8.966 1.828 

LEV 2.101 8.783 4.591 2.203 

ROA 0.339 0.592 0.768 0.264 - 

CGQ 4 9 7.565 1.575 

 أن: (20يتز  مؼ الجدسل رقػ )
  بالشدددددبة لمستػيددددر التددددابع(FV) إلددددى  (3.522): قيسددددة الذددددركة تراسحدددد  بدددديؼ

ساؽ ما يايد عؼ الؽاحد  مسا يدل عمى ارت ام  (4.937)سذلغ بستؽسط  (5.126)
 كة.مرشر قيسة الذركة في عيشة الدراسة في ظل تطبيق السراجعة السذتر 

  أمددا بالشدددبة لمستػيددرات الرقابيددة: فقددد بمددع متؽسددط المؽغدداريتػ الطبيعددي ججسددالي
  كسدددا بمدددع متؽسدددط الرفدددع (1.828)بدددا حراف مايددداري  (8.966)أادددؽل الذدددركة 

مدؼ  (0.768سيالشدبة لستؽسدط العابدد عمدى األادؽل فقدد بمدع )  (4.591)السالي 
ػد  متؽسدط جدؽدة تليدات كسدا بم ( 0.264 -إجسدالي األادؽل بدا حراف مايداري )

(  مسا يدل عمى اتجا  عيشة الدراسة لتطبيق السسارسات الجيددة 6.169الحؽكسة )
 -لحؽكسدة الذدركات الدعؽديلحؽكسة الذركات  سقد يرجع ذلغ إلى إادار الدليل 

حيددث ازددػ مجسؽعددة مددؼ القؽاعددد االسترشدداداة عددؼ  -م1027 النددا ياجادددار 
جقميسيدددة سالدسليدددة  باجندددافة إلدددى ااتسدددام الحؽكسدددة ربًقدددا ألفزدددل السسارسدددات ا

بترتيددي الذددركات بشدداًء عمددى حجددػ سكسيددة السعمؽمددات التددي  الدددعؽداةالبؽراددة 
  ؼ مسارسددداتها فيسدددا يتعمدددق بالحؽكسدددةت رددد  عشهدددا الذدددركات بذدددنل ردددؽعي عددد

إلددى تبشددي السسمكددة العرييددة الدددعؽداة لتطبيددق معددايير التقددارير الساليددة  باجنددافة
 م.1027مؼ عام  دًءاب IFRSالدسلية 
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 :سفرعياتق تحميل سمشاقذة  تابج اتتبار ال رض التطبيقي -0/7/5

التتبار احة فرض الدراسة التطبيقية تػ إجراء تحميل االرتباط ساال حددار لمع قدة 
بدديؼ الستػيددرات السدددتقمة سالستػيددر التددابع فددي  سددؽذج الدراسددة  باسددتخدام حامددة البددرامج 

 عمى الشحؽ اثتي:  سذلغ (SPSS)اجحرابية 
 :Correlation Analysis تابج تحميل االرتباط  -0/7/5/2

 Person Correlation Coefficientتدػ اسدتخدام معامدل االرتبداط بيرسدؽن 
لتحديد قؽة ساتجا  الع قة بيؼ الستػير السدتقل سالستػير التدابع  سذلدغ فدي ندؽء الستػيدرات 

 االرتباط لستػيرات الدراسة:( مرؽفة 27الرقابية  سيؽن  الجدسل رقػ )
 (27جدسل رقػ )

 يؽن   تابج مر ؽفة االرتباط بيرسؽن لستػيرات الدراسة

Variables 
Big4-

Big4 

Big4- 

Non 

Big4 

Non 

Big4- 

Non 

Big4 

FV FSIZE LEV 

 

 

ROA 
CGQ 

Big4-Big4 1 -0.355** -0.271** 0.213** 0.244** 0.081 0.094 0.095 

Big4- Non 

Big4 
 1 -0.677** 0.171** 0.031 0.071 

0.018 
0.088 

Non Big4- 

Non Big4 
  1 0.059*  -0.134* -0.083 

0.009 
-0.086 

FV    1 0.069* -0.025 0.007 0.084* 

FSIZE     1 0.181** 0.017 0.001 

LEV      1 0.011 0.016 

ROA       1 0.000 

CGQ        1 

(*) Correlation is Significant at the (0.05) Level. 

(**) Correlation is Significant at the (0.01) Level. 

فددي نددؽء الجدددسل الدددابق يتزدد  لمباحددث سجددؽد ع قددة ارتبدداط مؽجبددة )ررداددة 
           سقيسدددة  (Big4 & Big4)معشؽيددة( بددديؼ تطبيدددق السراجعدددة السذددتركة بؽاسدددطة السدددايج 

                  بإشدددددارة مؽجبدددددة سمددددددتؽ  داللتهدددددا (0.213)الذدددددركة  حيدددددث بمدددددع معامدددددل االرتبددددداط 
(Sig.)  (0.01)أقل مؼ.   

معشؽيدة( بديؼ تطبيدق السراجعدة السذدتركة كسا تؽجد ع قدة ارتبداط مؽجبدة )رردادة 
          سقيسددة الذددركة  حيددث بمددع معامددل االرتبدداط (Big4 & Non Big4)السددايج  بؽاسددطة 
 .(0.01)ؼ أقل م (.Sig)سمدتؽ  الداللة  (0.171)
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يتز  أ ق ال تؽجدد ع قدة معشؽيدة بديؼ تطبيدق السراجعدة السذدتركة بؽاسدطة  بيشسا
 (0.059)سقيسة الذركة  حيث بمع معامدل االرتبداط  (Non Big4& Non Big4)السايج 

 .(0.05)أكبر مؼ  (.Sig)سمدتؽ  الداللة 
ت الشتددابج سفيسددا يتعمددق باالرتبدداط بدديؼ قيسددة الذددركة سمتػيددرات الرقابددة  فقددد أظهددر 

معددل العابدد عمدى مدؼ حجدػ الذدركة  س  تبداط مؽجبدة بديؼ قيسدة الذدركة سكدلسجؽد ع قة ار 
   سجؽدة تليات الحؽكسة  بيشسا ترتبط قيسة الذركة بع قة سالبة بالرافعة السالية.األاؽل

  تابج اتتبار ال رض التطبيقي سفرعياتق: -0/7/5/1

تؽجد ع قة ارتباط ذات داللة ي: (H4.1)سل  تابج اتتبار ال رض ال رعي األ  -0/7/5/1/2
قيسددة الس  (Big 4)معشؽيددة بدديؼ السراجعددة السذددتركة بؽاسددطة منتبدديؼ مددؼ الددد 

 .يمذركةالدؽقية ل

R)معامل التحديد السرح   (أ )
2
) Adjusted Coefficient of Determination: 

R)( حددداب قيسددة معامددل التحديددد 22يتزددسؼ الجدددسل التددالي رقددػ )
2
سالبالػددة  (

  سالتددي تذددير إلددى أن الستػيددر السدددتقل سالستػيددرات الرقابيددة فددي اددحا الشسددؽذج (0.4665)
القيسدددة الددددؽقية مدددؼ التػيدددر الكمدددي فدددي قددديػ الستػيدددر التدددابع ) (46.65%)ت ددددر  ددددبة 

 Std. Error of the(  سيرجدع بداقي الشددبة إلدى الخطدأ العذدؽابي فدي التقددير لمذدركة

Estimate ات مددددتقمة أتدددر  كدددان مدددؼ السسندددؼ إدراجهدددا ندددسؼ   أس لعددددم إدراج متػيدددر
 الشسؽذج.

 ( يؽن 22جدسل رقػ )
R)معامل التحديد 

2
 (H4.1)لشسؽذج ا حدار فرض الدراسة التطبيقي ال رعي  (

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted              

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 0.683
a 

0.4665 0.319 0.654 

a. Predictors: (Constant), Big4 - Big4, FSIZE, LEV, ROA, CGQ. 

b. Dependent Variable: FV. 
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 :ANOVAاتتبار تحميل التبايؼ  (ب )

 يؽن  الجدسل التالي  تابج اتتبار التبايؼ لسعادلة اال حدار:
 ( يؽن 29جدسل رقػ )

 (H4.1)اتتبار معشؽية  سؽذج اال حدار الستعدد ل رض الدراسة التطبيقي 
ANOVA

a 

Model 
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 79.639 5 15.928 

3.762 0.004
b 

Residual 647.7895 153 4.234 

Total 727.4285 158  

a. Dependent Variable: FV. 

b. Predictors: (Constant), Big4 - Big4,FSIZE, LEV, ROA, AUDTYPE. 

بسددتؽ  معشؽيدة أقدل  (3.762)=  (F)( أن قيسة اتتبار 29يتز  مؼ الجدسل )
مسددا يدددل عمددى معشؽيددة الشسددؽذج اجحرددابي السدددتخدم فزددً  عددؼ ادد حيتق  (0.05)مددؼ 

عمددى  )السراجعددة السذددتركةلتحقيددق أاددداف الدراسددة  سيركددد عمددى تددأثير الستػيددر السدددتقل )
بؽاسددطة  لسراجعددة السذددتركةا(  بسعشددى أن تطبيددق مذددركةالدددؽقية ل قيسددةالالستػيددر التددابع )

سذلدددغ  القيسددة الدددؽقية لمذددركةيددرثر تددأثيًرا جؽارًيددا عمدددى  Big4منتبدديؼ مددؼ مناتددي الدددد 
 .(0.05)بسدتؽ  معشؽية أقل مؼ 

 التطبيقيددة مدراسددةال رعددي األسل ل ددرض الاتتبددار معشؽيددة السعددام ت لشسددؽذج اتتبددار  (ج )
(H4.1) :)معادلة اال حدار( 

(  تددابج تحميددل اال حدددار الخطددي الستعدددد  سذلددغ 10يؽندد  الجدددسل التددالي رقددػ )
 عمى الشحؽ اثتي:

 ( يؽن 10جدسل رقػ )
 (H4.1)اتتبار معشؽية  سؽذج اال حدار الستعدد ل رض الدراسة التطبيقي 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig 

  Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.3442 1.879 0.0413 0.886 ددددددددددددددددددددددددد 

Big4 - Big4 1.6593 0.475 0.211 3.355 0.002 

FSIZE 0.0921 0.217 0.029 0.461 0.046 

LEV -0.8971 1.396 -0.042 -0.676 0.132 

ROA 0.0263 0.0443 0.055 0.671 0.522 

CGQ 0.1168 0.0731 0.058 2.146 0.004 
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السراجعددددة الخدددداص بستػيددددر  ( )( أن قيسددددة السعامددددل 20يتزدددد  مددددؼ الجدددددسل )
  مسدا اعشدي (0.05)سادي أقدل مدؼ  (0.002)بسدتؽ  معشؽية  (1.6593)قد بمع  السذتركة

السراجعة السذتركة بؽاسطة منتبيؼ مدؼ أن التأثير كان إاجابًيا  األمر الحي يركد أن تطبيق 
  سيالتددالي يددتػ قبددؽل ال ددرض ال رعددي لقيسددة الدددؽقية لمذددركةيددرثر إاجابًيددا عمددى ا Big4الددد 

 .(H4.1)األسل 
سفيسا يتعمق بستػيدرات الرقابدة فقدد أسندح  الشتدابج ارتبداط كدلم مدؼ حجدػ الذدركة 

  بيشسدا ال يؽجدد ارتبدداط بديؼ درجدة الرافعددة بالقيسدة الددؽقية لمذددركة سجدؽدة تليدات الحؽكسددة
أكبدر مدؼ  (.Sig)  حيدث كا د  قيسدة قيسدة الذدركةالسالية سمعدل العابد عمدى األادؽل مدع 

 .(0.05)مدتؽ  السعشؽية 
 سمسا سبق اسنؼ لمباحث اياغة  سؽذج اال حدار األسل عمى الشحؽ اثتي:

FV=  1.3442 + 1.6593 (Big4 - Big4) + 0.0921 (FSIZE) +  

          0.1168  (CGQ). 

تؽجددد ع قددة ارتبدداط ذات ي: (H4.2) نددا ي تددابج اتتبددار ال ددرض ال رعددي ال -0/7/3/2/1
سمنتدي مدؼ  (Big 4)داللة معشؽية بيؼ السراجعة السذتركة بؽاسطة منتي مؼ الد 

(Non- Big 4)  يمذركةالدؽقية لقيسة الس. 

R)  دد السرحدديددل التحممعا ( أ)
2
) Adjusted Coefficient of Determination: 

R)ديددد ( حددداب قيسددة معامددل التح12يتزددسؼ الجدددسل التددالي رقددػ )
2
   سالبالػددة (

  سالتددي تذددير إلددى أن الستػيددر السدددتقل سالستػيددرات الرقابيددة فددي اددحا الشسددؽذج (0.4238)
القيسدددة الددددؽقية مدددؼ التػيدددر الكمدددي فدددي قددديػ الستػيدددر التدددابع ) (42.38%)ت ددددر  ددددبة 

 Std. Error of the(  سيرجدع بداقي الشددبة إلدى الخطدأ العذدؽابي فدي التقددير لمذدركة

Estimate   أس لعددددم إدراج متػيدددرات مددددتقمة أتدددر  كدددان مدددؼ السسندددؼ إدراجهدددا ندددسؼ
 الشسؽذج.

 ( يؽن 12جدسل رقػ )
R)معامل التحديد 

2
 (H4.2)لشسؽذج ا حدار فرض الدراسة التطبيقي ال رعي  (

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted              

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

2 0.651
a 

0.4238 0.301 0.582 
a.Predictors: (Constant), Big4 - NonBig4, FSIZE, LEV, ROA, CGQ. 

b.Dependent Variable: FV. 
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 :ANOVAاتتبار تحميل التبايؼ  ( ب)

 يؽن  الجدسل التالي  تابج اتتبار التبايؼ لسعادلة اال حدار:
 ( يؽن 11جدسل رقػ )

 (H4.2)رض الدراسة التطبيقي اتتبار معشؽية  سؽذج اال حدار الستعدد ل 
ANOVA

a 

Model 
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F Sig. 

2 
Regression 112.08 5 22.416 

2.637 0.006
b 

Residual 1300.587 153 8.5006 
Total 1412.667 158  

a.Dependent Variable: FV. 
b.Predictors: (Constant), Big4 - NonBig4,FSIZE, LEV, ROA, CGQ. 

بسددتؽ  معشؽيدة أقدل  (2.637)=  (F)( أن قيسة اتتبار 11يتز  مؼ الجدسل )
مسددا يدددل عمددى معشؽيددة الشسددؽذج اجحرددابي السدددتخدم فزددً  عددؼ ادد حيتق  (0.05)مددؼ 

عمددى  )لتحقيددق أاددداف الدراسددة  سيركددد عمددى تددأثير الستػيددر السدددتقل )السراجعددة السذددتركة
بؽاسددطة  السراجعددة السذددتركة(  بسعشددى أن تطبيددق ؽقية لمذددركةالقيسددة الدددالستػيددر التددابع )

القيسددة يددرثر تددأثيًرا جؽارًيددا عمددى  NonBig4ساثتددر مددؼ  Big4منتبدديؼ أحددداسا مددؼ الددد 
 .(0.05)سذلغ بسدتؽ  معشؽية أقل مؼ  الدؽقية لمذركة

 التطبيقيددة مدراسددةل النددا يال رعددي  ددرض الاتتبددار معشؽيددة السعددام ت لشسددؽذج اتتبددار  ( ج)
(H4.2) :)معادلة اال حدار( 

(  تددابج تحميددل اال حدددار الخطددي الستعدددد  سذلددغ 15يؽندد  الجدددسل التددالي رقددػ )
 عمى الشحؽ اثتي:

 ( يؽن 15جدسل رقػ )
 (H4.2)اتتبار معشؽية  سؽذج اال حدار الستعدد ل رض الدراسة التطبيقي 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients T Sig 

  
Std. 

Error 
Beta 

1 

(Constant) 0.566 1.772 0.001 0.299 دددددددددددددددددددددد 

Big4 -Non Big4 0.789 0.332 0.171 2.633 0.008 
FSIZE 0.0253 0.216 0.073 1.225 0.016 
LEV -0.527 1.359 -0.024 -0.376 0.092 
ROA 0.608 0.975 0. 119 2.852 0.077 
CGQ 0.015 0.129 0.014 0.078 0.038 
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السراجعددددة الخدددداص بستػيددددر  ( )( أن قيسددددة السعامددددل 23يتزدددد  مددددؼ الجدددددسل )
  مسا اعشي أن (0.05)ساي أقل مؼ  (0.008)بسدتؽ  معشؽية  (0.789)قد بمع  السذتركة

سطة منتبديؼ مدؼ الدد السراجعة السذتركة بؽاالتأثير كان إاجابًيا  األمر الحي يركد أن تطبيق 
Big4 -Non Big4 تالي يتػ قبؽل ال درض   سياليرثر إاجابًيا عمى القيسة الدؽقية لمذركة

 .(H4.2) لنا يال رعي ا
سفيسا يتعمق بستػيدرات الرقابدة فقدد أسندح  الشتدابج ارتبداط كدلم مدؼ حجدػ الذدركة 

بديؼ درجدة الرافعددة    بيشسدا ال يؽجدد ارتبدداطبالقيسدة الددؽقية لمذددركة سجدؽدة تليدات الحؽكسددة
أكبدر مدؼ  (.Sig)  حيدث كا د  قيسدة قيسدة الذدركةالسالية سمعدل العابد عمدى األادؽل مدع 

 .(0.05)مدتؽ  السعشؽية 
 عمى الشحؽ اثتي: النا يسمسا سبق اسنؼ لمباحث اياغة  سؽذج اال حدار 

FV= 0.566 + 0.789 (Big4 -Non Big4) + 0.0253 (FSIZE) +  

          0.015 (CGQ). 

تؽجددد ع قددة : (H4.3) نالددث تددابج اتتبددار ال ددرض ال رعددي ال -0/7/5/1/5
ارتبدداط ذات داللددة معشؽيددة بدديؼ السراجعددة السذددتركة بؽاسددطة منتبدديؼ 

 مذركة.الدؽقية لقيسة الس  (Non- Big 4)مؼ 

R)معامل التحديد السرح   ( أ)
2
) Adjusted Coefficient of Determination: 

R)( حددداب قيسددة معامددل التحديددد 14ػ )يتزددسؼ الجدددسل التددالي رقدد
2
سالبالػددة  (

  سالتددي تذددير إلددى أن الستػيددر السدددتقل سالستػيددرات الرقابيددة فددي اددحا الشسددؽذج (0.3146)
القيسدددة الددددؽقية مدددؼ التػيدددر الكمدددي فدددي قددديػ الستػيدددر التدددابع ) (31.46%)ت ددددر  ددددبة 

 Std. Error of the(  سيرجدع بداقي الشددبة إلدى الخطدأ العذدؽابي فدي التقددير لمذدركة

Estimate أس لعددددم إدراج متػيدددرات مددددتقمة أتدددر  كدددان مدددؼ السسندددؼ إدراجهدددا ندددسؼ  
 الشسؽذج.

 ( يؽن 14جدسل رقػ )
R)معامل التحديد 

2
 (H4.3)لشسؽذج ا حدار فرض الدراسة التطبيقي ال رعي  (

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted              

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

3 0.5609
a 

0.3146 0.271 0.476 
a.Predictors: (Constant), NonBig4 - NonBig4, FSIZE, LEV, ROA, CGQ. 

b.Dependent Variable: FV. 
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 :ANOVAاتتبار تحميل التبايؼ  ( ب)

 يؽن  الجدسل التالي  تابج اتتبار التبايؼ لسعادلة اال حدار:
 ( يؽن 13جدسل رقػ )

 (H4.3)ؽية  سؽذج اال حدار الستعدد ل رض الدراسة التطبيقي اتتبار معش
ANOVA

a 

Model 
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F Sig. 

3 

Regression 47.215 5 9.443 

1.068 0.048
b 

Residual 1352.826 153 8.842 

Total 1400.041 158  
a.Dependent Variable: FV. 
b.Predictors: (Constant), NonBig4 -Non Big4,FSIZE, LEV, ROA, AUDTYPE. 

بسددتؽ  معشؽيدة أقدل  (1.068)=  (F)( أن قيسة اتتبار 13يتز  مؼ الجدسل )
مسددا يدددل عمددى معشؽيددة الشسددؽذج اجحرددابي السدددتخدم فزددً  عددؼ ادد حيتق  (0.05)مددؼ 

عمددى  )كةلتحقيددق أاددداف الدراسددة  سيركددد عمددى تددأثير الستػيددر السدددتقل )السراجعددة السذددتر 
بؽاسددطة  السراجعددة السذددتركة(  بسعشددى أن تطبيددق القيسددة الدددؽقية لمذددركةالستػيددر التددابع )
 القيسة الدؽقية لمذركةيرثر تأثيًرا جؽارًيا عمى  NonBig4 -Non Big4 منتبيؼ مؼ الد 

 .(0.05)سذلغ بسدتؽ  معشؽية أقل مؼ 
 التطبيقيددة مدراسددةل الددثالنال رعددي  ددرض الاتتبددار معشؽيددة السعددام ت لشسددؽذج اتتبددار  ( ج)

(H4.3) :)معادلة اال حدار( 

(  تددابج تحميددل اال حدددار الخطددي الستعدددد  سذلددغ 10يؽندد  الجدددسل التددالي رقددػ )
 عمى الشحؽ اثتي:

 ( يؽن 10جدسل رقػ )
 (H4.3)اتتبار معشؽية  سؽذج اال حدار الستعدد ل رض الدراسة التطبيقي 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig 

  Std. Error Beta 

3 

(Constant) 0.104 1.811 03935 0.032 دددددددددددددددددددددددد 

NonBig4 - 
NonBig4 

0.324 0.322 0.002 23005 03042 

FSIZE 0.276 0.218 0.024 23193 0.010 

LEV -0.685 1.413 -0.051 -0.427 0.093 

ROA 0.149 0.056 0.239 13095 0.201 

CGQ 0.136 0.093 0.243 2.302 0.002 
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السراجعددددة الخدددداص بستػيددددر  ( )( أن قيسددددة السعامددددل 26يتزدددد  مددددؼ الجدددددسل )
  مسا اعشي أن (0.05)ساي أقل مؼ  (0.041)بسدتؽ  معشؽية  (0.324)قد بمع  السذتركة

 السراجعة السذتركة بؽاسطة منتبيؼ مؼ الدطبيق التأثير كان إاجابًيا  األمر الحي يركد أن ت

NonBig4 تالي يدتػ قبدؽل ال درض ال رعدي   سياليرثر إاجابًيا عمى القيسة الدؽقية لمذركة
 .(H4.3) نالثال

سفيسا يتعمق بستػيدرات الرقابدة فقدد أسندح  الشتدابج ارتبداط كدلم مدؼ حجدػ الذدركة 
يشسدا ال يؽجدد ارتبدداط بديؼ درجدة الرافعددة   ببالقيسدة الددؽقية لمذددركة سجدؽدة تليدات الحؽكسددة

أكبدر مدؼ  (.Sig)  حيدث كا د  قيسدة قيسدة الذدركةالسالية سمعدل العابد عمدى األادؽل مدع 
 .(0.05)مدتؽ  السعشؽية 

 عمى الشحؽ اثتي: نالثمباحث اياغة  سؽذج اال حدار السمسا سبق اسنؼ ل
FV= 0.104 + 0.324 (NonBig4 -Non Big4) + 0.276 (FSIZE) +  
         0.136 (CGQ). 

تؽجددد ع قددة ارتبدداط ذات داللددة اتتبددار ال ددرض التطبيقددي الددربي : ي تددابج  -6/7/5/1/4
 الدؽقية لمذركةي.قيسة المعشؽية بيؼ السراجعة السذتركة س 

 :Multipe Regression تابج تحميل اال حدار الخطي الستعدد  ( أ)
عددددد لقيددداس أثدددر تطبيدددق الستالخطدددي اسدددتخدم الباحدددث أسدددمؽب تحميدددل اال حددددار 

الددؽقية قيسدة الالسراجعة السذتركة )بأشنالها الن ثة الددابق ذكرادا( كستػيدر مددتقل عمدى 
 :عمى الشحؽ اثتي (  تابج احا االتتبار27مذركة كستػير تابع  سيؽن  الجدسل رقػ )ل

 (27جدسل رقػ )
 (H4)ل رض الدراسة التطبيقي يؽن   تابج تحميل اال حدار الخطي الستعدد 

 الستػيرات
(Variables) 

 (F.V)الستػير التابع 

معام ت اال حدار غير 
 Unstandardizedالقياسية 

Coefficients 

معام ت اال حدار القياسية 
standardized 
Coefficients 

 قيسة 
(T) 

مدتؽ  
 الداللة

B Std. Error Beta T Sig.  
Constant  0.698 1.857 - 3.637 0.000 

Big4- Big4 1.744 0.832 0.261 3.187 0.011 
Big4- Non Big4 0.122 0.566 0.034 2.335 0.014 

Non Big4- Non Big4  0.712 0.582 0.126 1.514 0.018 
FSIZE 0.044 0.063 0.053 0.525 0.000 
LEV 0.008 0.076 0.008 0.077 0.632 
ROA 1.523 0.386 0.159 3.161 0.008 
CGQ 0.124 0.082 0.049 2.671 0.010 

0.877= R 0.769 معامل االرتباط الستعدد= R
 معامل التحديد 2

 معامل التحديد السعدل
0.798= Adj R

2
 

 114.54= (ANOVA)السدتخرجة مؼ جدسل تحميل التبايؼ  (F)قيسة 
 0.000 = (.Sig)القيسة االحتسالية 
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تحديددد السعدددل أن قيسددة معامددل ال( 17رقددػ )يتزدد  لمباحددث مددؼ الجدددسل الدددابق 
(Adj R

2
ساددؽ مددا اعندد  أن الستػيددرات السدددتقمة مجتسعددة ت دددر حددؽال  (0.664)تبمددع  (

مذركة  في حيؼ ترجع باقي الشددبة إلدى الخطدأ الدؽقية لقيسة المؼ التػير في  (%66.4)
العذؽابي في الشسؽذج أس  تيجة عددم إدراج متػيدرات مددتقمة أتدر   كسدا يتزد  مدؼ تد ل 

ارت دام معشؽيددة الشسدؽذج السدددتخدم ساد حيتق لتحقيددق ادددف  (ANOVA)تحميدل التبددايؼ 
 .(0.000)بسدتؽ  معشؽية  (114.54)السحدؽية  (F)الدراسة حيث بمػ  قيسة 

 :الربي  اتتبار ال رض التطبيقي )ب(
( أن تطبيدق السراجعدة 27أظهرت  تابج تحميل اال حدار الستعدد فدي الجددسل رقدػ )

الدددؽقية قيسددة اليددرثر إاجابًيددا )لددق تددأثير معشددؽي( عمددى  -جبددأي شددنل أس مدداي –السذددتركة 
 (.Sig)مؽجبدة سكا د  القيسدة االحتساليدة  (B)مذركة  حيث كا د  إشدارة معامدل اال حددار ل

                      ساددؽ مددا ينبدد  اددحة ال ددرض التطبيقددي. سيت ددق ذلددغ (0.05)أقددل مددؼ مدددتؽ  السعشؽيددة 
     (  سدراسدددة 1025  سدراسدددة )متدددؽلي  (Benali, 2013)مدددع مدددا تؽادددم  إليدددق دراسدددة 

بيشسا تتعارض مع ما تؽام  إليدق دراسدة  (1029  )أ(سدراسة )عبدالحميػ ( 1022)غالي  
(Gramling et al., 2011) سدراسة  (Khatab, 2013). 

سمسا سبق اسنؼ ادياغة  سدؽذج اال حددار ألثدر تطبيدق السراجعدة السذدتركة عمدى 
 الشحؽ اثتي: عمى مذركةالدؽقية لقيسة ال

FV= 0.698 + 1.744 ( Big4- Big4 ) + 0.122 ( Big4- Non Big4 ) + 0.713                                       

(Non Big 4- Non Big4) + 0.044 (FSIZE) + 1.523 (ROA)+ 

0.124 (CGQ). 
 

 :السدتقبمية سمجاالت البحثالشتابج سالتؽايات  -0/2
بذدقيها الشعدري سالعسمدي  الباحدثعشدق الدراسدة التدي قدام بهدا في نؽء ما أس رت 

إلددى مجسؽعددة مددؼ الشتددابج سالتؽادديات  باجنددافة  الباحددث)السيدددا ي سالتطبيقددي(  اخمددص 
             القتدددراح  بعدددل مجددداالت البحدددث التدددي اسندددؼ تشاسلهدددا مدددؼ جا دددي البددداحنيؼ  سذلدددغ عمدددى

 الشحؽ اثتي:

 ج البحث فيسا يمي:الشتابج: تتسنل أاػ  تاب -0/2/2
  تابج الدراسة الشعرية: -0/2/2/2

ُتعددد السراجعددة السذددتركة أحددد السؽنددؽعات السنددارة حددديًنا سددؽاء عمددى السدددتؽ    -
السحمدي أس الددسلي  حيددث حعدى بااتسدام البدداحنيؼ سالسسارسديؼ سالهي دات السهشيددة 
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لمعديدد سالتشعيسية  سأيددت جسيعهدا أاسيدة ت عيدل مددتل السراجعدة السذدتركة سذلدغ 
 مؼ السشافع التي تحققها لكافة األرراف السهتسة بعسمية السراجعة.

تخاذ قدراراتهػ ذات أاسية قيسة الذركة كسقياس لمعديد مؼ أاحاب السرال  في ا -
  سقد قدم األدب السحاسبي العديد مؼ الشساذج سالسشهجيات لقيداس الرمة بالذركة

            سفًقدددا لمشسدددؽذج السددددتخدم قيسدددة الذدددركة  مسدددا قدددد يدددردي إلدددى اتدددت ف الشتدددابج
 في التقييػ.

سجددؽد اتددت ف ستبددايؼ بدديؼ  تددابج الدراسددات الدددابقة بذددأن أثددر تطبيددق السراجعددة  -
السذدددتركة سقيسدددة الذدددركة  مسدددا يركدددد عمدددى أاسيدددة دراسدددة الع قدددة بددديؼ تطبيدددق 
السراجعة السذتركة سقيسة الذركة في بي ة األعسال الدعؽداة  تااة سأن السحدد 

حتدددى سقددد  إعدددداد –الدددربي  لتطبيدددق السراجعدددة السذدددتركة فدددي البي دددة الددددعؽداة 
يتسنل في عدم سجؽد إرار سان  سمحدد لدسر السراجعة السذتركة مقابدل  -البحث

 السراجعة ال رداة في تععيػ النقة في التقارير السالية سقيسة الذركة.
ؽافر دليدل ميددا ي لقبدؽل تؽادل البحدث إلدى تدعمى مددتؽ  الدراسدة السيدا يدة   -0/2/2/1

فددرض العدددم سرفددل ال ددرض البددديل لم رندديؼ األسل سالنددا ي  بسعشددى أ ددق ال تؽجددد 
اتت فات ذات داللة معشؽية بيؼ تراء ف ات الدرالددة فيسدا اخدص اثثدار اجاجابيدة 
سالدمبية لتطبيق السراجعة السذتركة. بيشسدا تدػ رفدل فدرض العددم سقبدؽل ال درض 

  حيدددث تؽجدددد فدددرسق ذات داللدددة معشؽيدددة بددديؼ تراء ف دددات البدددديل لم دددرض النالدددث
 الدراسة فيسا اخص تليات ت عيل السراجعة السذتركة.

عمى مددتؽ  الدراسدة التطبيقيدة  تؽادل البحدث إلدى ادحة ال درض التطبيقدي:  -0/2/2/5
عمددى  –السراجعددة السذددتركة  يتؽجددد ع قددة ارتبدداط ذات داللددة معشؽيددة بدديؼ تطبيددق

ن تطبيق السراجعة إحيث سالقيسة الدؽقية لمذركةي   -اؽراااتت ف أشنالها أس 
                    السذددتركة يددرثر إاجابًيددا عمددى قيسددة الذددركة  سيت ددق ذلددغ مددع مددا تؽاددم  إليددق 

 ( 1022(  سدراسدة )غدالي  1025  سدراسدة )متدؽلي  (Benali, 2013)دراسدة 
   إليددددق دراسددددةبيشسددددا تتعددددارض مددددع مددددا تؽاددددم (  1029سدراسددددة )عبدددددالحميػ  

(Gramling et al., 2011) سدراسة  (Khatab, 2013). 
 التؽايات: -0/2/1

عمى نؽء الشتابج التي تػ التؽال إليهدا فدي كدل مدؼ الدراسدة الشعريدة سالسيدا يدة 
 بسا يمي: الباحثسالتطبيقية  يؽاي 

ق نرسرة التؽسع في تطبيق السراجعة السذتركة   عًرا لمسشدافع العديددة التدي تتحقد -
لكافة األرراف السهتسة بعسمية السراجعة  ستااة تأثيراا اجاجابي عمدى النقدة فدي 
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التقارير السالية مقار ة بالسراجعة ال رداة  سما يترتي عمى ذلغ مؼ اسدتعادة النقدة 
فددددي مهشددددة السراجعددددة  سا عندددداس ذلددددغ عمددددى أسددددعار أسددددهػ الذددددركات سقددددرارات 

 التشسية بذنل عام. السدتنسريؼ سزيادة قيسة الذركات سدفع عجمة
السسمكددة العرييددة نددرسرة تبشددي الجهددات السعشيددة سالسشعسددة لسهشددة السراجعددة فددي  -

إاددددار مايدددار لمسراجعدددة السذدددتركة يتزدددسؼ تحديدددد اجردددار ال كدددري  الددددعؽداة
لمسراجعة السذتركة سكي ية تطبيقهدا سالسبدادئ ساججدراءات ساثليدات التدي اجدي أن 

اتدي السراجعدة السنم ديؼ بالقيدام بهدا  بسدا ازدسؼ يمتام بها مراجعؽ الحددابات سمن
 .الدعؽداةزيادة النقة في مهشة السراجعة في بي ة األعسال 

إنددافة مددادة إلددى البحددة  الدددعؽداةنددرسرة تبشددي الهي ددة العامددة لمرقابددة الساليددة  -
حؽكسدة الذدركات تاادة بالسراجعدة السذدتركة  ستكدؽن ممامدة لكدل الذدركات التددي 

 ي البؽراة.يتػ تداسل أسهسها ف

نددددرسرة إدراج السراجعددددة السذددددتركة فددددي تطددددط السشددددااج الدراسددددية بالجامعددددات  -
  مدددع التركيددا عمدددى عقددد سرش العسدددل سالشدددسات سالسدددرتسرات سالحددداالت الدددعؽداة

ستااة مناتي السراجعدة  –العسمية باالستعا ة بسااسلي مهشة السحاسبة سالسراجعة 
لس هددؽم  سال ؽابددد التددي تعددؽد عمددى لذددرح الجؽا ددي التطبيقيددة لهددحا ا -Big4الددد 

 الذركات سأاحاب السرال  مؼ تطبيقها.

 :السدتقبمية مجاالت البحث -0/2/5

مدؼ السجداالت  في نؽء مدا تدػ التؽادل إليدق مدؼ  تدابج سجدؽد العديدد الباحثير  
 التي اسنؼ أن تذنل أساًسا لبحؽث مدتقبمية سمؼ أاسها ما يمي:

 .العرييةبي ة السسارسة السهشية  حؽ مايار لمسراجعة السذتركة في  -
التكامدل بديؼ السراجعدة السذدتركة سالتخردص السهشدي لمسراجدع الخدارجي لمحدد مدؼ  -

 مسارسات السحاسبة اجبتداعية.

أثر السراجعة السذدتركة عمدى جدؽدة التقدارير الساليدة: دراسدة تطبيقيدة مقار دة بديؼ  -
 البي ة السررية سالدعؽداة.

طر ا هيار أسعار األسهػ: دليل تطبيقدي مدؼ سدؽق أثر السراجعة السذتركة عمى ت -
 األسهػ الدعؽدي.

محدددددات الطمدددي عمدددى مددددتل السراجعدددة السذدددتركة: دراسدددة مقار دددة بددديؼ البي دددة  -
 السررية سالدعؽداة.

 سددؽذج قيدداس مقتددرح أثددر السراجعددة السذددتركة عمددى جددؽدة األريدداح السحاسددبية:  -
 مقار ة. سدراسة ميدا ية
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:السراجع -7  
 جع العريية:السرا -7/2

ترددابص الذددركات عمددى الع قددة بدديؼ (. أثددر 1022) فريددد محددرم فريددد  إبددرا يػ -
مددددتؽيات اجفرددداح سفًقدددا لمتقدددارير الستكاممدددة سالقيسدددة الددددؽقية لمذدددركة: دليدددل 

                السحاسددبي  قدددػ السحاسددبة ال كددر  مجمددة تطبيقددي مددؼ سددؽق األسددهػ السرددري 
            العدددددد األسل  (  11الدددددشة )  عدددديؼ شددددس    كميددددة التجددددارة  جامعددددةسالسراجعددددة

 .070-004ؽ: أبريم

(. أثددر السراجعددة السذددتركة عمددى جددؽدة 1020أبددؽ جبددل   جددؽ  محسددؽد أحسددد ) -
عسميددة السراجعددة فددي بي ددة السسارسددة السهشيددة السرددرية: دراسددة تطبيقيددة  مجمددة 

لعدددد األسل  البحددؽث السحاسددبية  قدددػ السحاسددبة  كميددة التجددارة  جامعددة رشطددا  ا
 .200-221يؽ يؽ: 

(. دراسددة مددد  إدراك مراجعددي الحدددابات لمع قددة بدديؼ 1020أحسدد  أحسددد أ ددي  ) -
 عددامي السراجعددات السذددتركة سال رداددة سجددؽدة عسميددة السراجعددة فددي ظددل إعتبددارات 
السشافدددة فددي بي ددة األعسددال السرددرية  مجمددة السحاسددبة السرددرية  كميددة التجددارة  

 .213 – 93( : 22(   العدد )0ة )  الدشجامعة القاارة

(. أثدددر السراجعدددة 1024الددددعدسن ) محسدددددالجبدددر  احيدددى بدددؼ عمدددي   اادددر بدددؼ  -
السذددتركة عمددى جددؽدة األريدداح السحاسددبية لمذددركات السدددجمة فددي سددؽق األسراق 
الساليددة الدددعؽدي  مجمددة اجدارة العامددة  معهددد اجدارة العامددة  الريدداض  السسمكددة 

اددد  فبرايددر: 2453(  العدددد النددا ي  رييددع اثتددر 34سجمددد )العرييددة الدددعؽداة  ال
125-505. 

(. دسر السراجعددددة السذددددتركة فددددي 1029الجسهددددؽدي  إاسددددان عبدددددال تاح حدددددؼ ) -
تحديؼ جؽدة عسمية السراجعة ستزييق فجؽة تؽقعات السراجعدة )دراسدة ميدا يدة(  

 در الذديخ    كميدة التجدارة  جامعدة ك(JCCS)مجمة الدراسات التجارية السعاارة 
 .597-505العدد الخام   الجاء النا ي  دادسبر: 

(. أثدددر التخردددص الردددشاعي 1029الجشددددي  تدددامر يؽسددد  عبددددالعايا عمدددى. ) -
لمسراجددع الخددارجي عمددى تحددديؼ جددؽدة أداء السراجعددة السذددتركة: دراسددة ميدا يددة. 

دد السجمة العمسية لمدراسدات السحاسدبية  كميدة التجدارة  جامعدة قشداة الددؽي   العد
 .110-252األسل:
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( بذدأن إاددار قددا ؽن 244(. القددا ؽن رقدػ )2922الجهداز السركداي لمسحاسدبات ) -
 . Available at: http://www.cao.gov.egالجهاز السركاي لمسحاسبات 

(. مركدددا السدددديريؼ السردددري بالهي دددة 1020الددددليل السردددري لحؽكسدددة الذدددركات.) -
 .42-2اجادار النالث   دخة معدلة  أغدط :  امة لمرقابة السالية الع

(. السراجعدددة السذدددتركة فدددي مقابدددل 1024عبددددالقادر ) محسددددد محسدددددالداددددطي   -
السراجعددة ال رداددة: دراسددة تطبيقيددة عددؼ مددد  تقييددد مناتددي السراجعددة السرددرية 

مدراسدددات لسسارسدددات إدارة األريددداح فدددي الذدددركات السددددااسة  السجمدددة السردددرية ل
                        (  العدددددددددد 52التجاريددددددددة  كميددددددددة التجددددددددارة  جامعددددددددة السشرددددددددؽرة  السجمددددددددد )

 .59-29 النا ي:

(. أثر القدرارات اجسدتراتيجية لمذدركات عمدى قيسدة 1025الحيبة  زياد عبدالحميػ. ) -
الذركة: دراسة تطبيقية عمى الذركات الردشاعية السددااسة العامدة السدرجدة فدي 

سددان لددألسراق الساليددة  مجمددة البحددؽث سالدراسددات اج دددا ية ال مدددطيشية  سددؽق ع
 .24-59(: 12فمدطيؼ  العدد )

(. ردرق التحميدل اجحردابي متعددد الستػيدرات  السعهدد 1027الراسي  زياد رشاد .) -
               العريدددددي لمتددددددريي سالبحدددددؽث اجحردددددابية  الطبعدددددة األسلدددددى  السنتبدددددة الؽرشيدددددة 

 .242-2األردن: 

(. أثر السراجعة الداتمية لإلستدامة عمى قيسدة 1020) محسددفؽزي  محسددالديد   -
دراسدة ميدا يدة تجريبيدة.  -الذركة في ظدل اجفرداح عدؼ سيددابل دسريهدا كؽظي دة

 رسالة دكتؽرا  في السحاسبة غير مشذؽرة  كمية التجارة  جامعة اجسنشدرية.

العرد  الدحاشي اجلكترس دي  (. دسر جمددات1027عمدى ) محسدددالذبعا ي  مشدى  -
ل ريق السراجعة في تحديؼ جؽدة أداء السراجعة السذتركة: دراسة استكذافية فدي 
البي ة السررية  مجمة ال كر السحاسبي  قدػ السحاسبة سالسراجعة  كميدة التجدارة  

 .2104-2247(  العدد األسل  أبريل: 12جامعة عيؼ شس   الدشة )

(. دسر السراجعدة السذدتركة فدي الحدد مدؼ فجدؽة 1027الذديخ  تالدد حسدد جاسدػ ) -
األداء بهددددف تحقيدددق الجدددؽدة فدددي تقريدددر السراجعدددة  مجمدددة الدراسدددات سالبحدددؽث 

           (  السجمددددد األسل  العدددددد 57التجاريددددة  كميددددة التجددددارة  جامعددددة بشهددددا  الدددددشة )
 .70-32النالث: 

الخارجيددة  (. تددأثير مدددتل السراجعددة1027) محسدددد محسددددالذدديخ  اددد  حددديؼ  -
السذتركة عمى الحدد مدؼ فجدؽة التؽقعدات لتحدديؼ جدؽدة عسميدة السراجعدة: دراسدة 

http://www.cao.gov.eg/
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ميدا ية  مجمة ال كر السحاسبي  قدػ السحاسبة سالسراجعة  كميدة التجدارة  جامعدة 
 .093-034(  العدد النالث  الجاء النا ي  أكتؽير: 12عيؼ شس   الدشة )

ل الع قددة بدديؼ اجفردداح االتتيدداري (. تحميدد1022السدد ح  شدديريؼ شددؽقي الددديد ) -
عددؼ ا بعاثددات غددازات االحتبدداس الحددراري ساألداء السددالي لمذددركات السدددجمة فددي 
البؽراددة السرددرية  مجمددة ال كددر السحاسددبي  قدددػ السحاسددبة سالسراجعددة  كميددة 

الجدددداء النددددا ي        -(  العدددددد الرابددددع11التجددددارة  جامعددددة عدددديؼ شددددس   الدددددشة )
 .2092-2041دادسبر: 

(. تدأثير السراجعدة السذدتركة عمدى جدؽدة 1023الهريدي  عمدى محسدؽد مردط ى ) -
التقارير السالية: دراسة تطبيقية عمى البشؽك السررية السقيدة في بؽراة األسراق 
الساليددة  مجمددة كميددة التجددارة لمبحددؽث العمسيددة  كميددة التجددارة  جامعددة اجسددنشدرية  

 .234-222يشاير:  (  العدد األسل  الجاء النا ي 31السجمد )

(. إرددار مقتددرح لت عيددل تليددات السراجعددة فددي 1024ادددري ) محسددددالهددؽاري   ااددد  -
الحددد مددؼ الػدد  فددي التقددارير الساليددة )دراسددة ميدا يددة(  مجمددة الدراسددات الساليددة 

 .221-77سالتجارية  كمية التجارة  جامعة بشي سؽيف  العدد النا ي: 

ر  ينددل السمكيددة سمدددتؽ  اجفردداح عددؼ (. أثدد1027بدددسي   بددة د عبدالددد م ) -
دراسة تطبيقية عمى الذدركات السقيددة  -السد ؽلية االجتساعية عمى قيسة الذركة

بالبؽرادددة السردددرية  مجمدددة السحاسدددبة سالسراجعدددة  كميدددة التجدددارة  جامعدددة بشدددي 
 .100-272(  العدد النا ي: 3سؽيف  السجمد )

(. م ءمددددة السعمؽمددددات السحاسددددبية ألغددددراض 1029) دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد -
قيدداس قيسددة الذددركة: دراسددة تطبيقيددة مقار ددة عمددى الذددركات السدددجمة ببؽراددتي 
األسراق الساليددة بسرددر سالدددعؽداة  مجمددة اجسددنشدرية لمبحددؽث السحاسددبية  قدددػ 

ة  السجمددد النالددث  العدددد السحاسددبة سالسراجعددة  كميددة التجددارة  جامعددة اجسددنشدري
 .401-543األسل  يشاير: 

(. قيدداس أثددر تطبيددق مدددتل السراجعددة السذددتركة عمددى 1027جبددر  غريددي جبددر ) -
جددؽدة السراجعددة: دليددل مددؼ البؽراددة السرددرية  مجمددة البحددؽث السحاسددبية  قدددػ 

 .454 -595السحاسبة  كمية التجارة  جامعة رشطا  العدد األسل: 

(. الع قددددة بدددديؼ السسارسددددات السحاسددددبية 1023د )حدددداف   سددددساح رددددارق أحسدددد -
الستح عة سالسراجعة السذتركة في ندؽء جدؽدة السراجعدة بدالتطبيق عمدى الذدركات 
السدااسة السقيددة فدي البؽرادة السردرية  السجمدة السردرية لمدراسدات التجاريدة  

 .100-245(  العدد الرابع: 59كمية التجارة  جامعة السشرؽرة  السجمد )
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(. الع قدددة التأثيريدددة بددديؼ تليدددات الحؽكسدددة 1020ساح ردددارق أحسدددد )حددداف   سددد -
بدالتطبيق  -ساجفراح عدؼ السدد ؽلية االجتساعيدة سا عناسدها عمدى قيسدة السشذدأة

عمددى الذددركات السقيدددة فددي البؽراددة السرددرية  مجمددة ال كددر السحاسددبي  قدددػ 
عددددد (  ال10السحاسددبة سالسراجعددة  كميددة التجددارة  جامعدددة عدديؼ شددس   الدددشة )

 .42-5النا ي  يؽليؽ: 

(. التكامدددل بددديؼ اثليدددات السحاسدددبية سغيدددر 1009حدددا يؼ  أحسدددد سدددعيد قطدددي ) -
السحاسددبية لددشعػ الحؽكسددة سأثددر  عمددى األداء ست ددل فجددؽة التؽقعددات عددؼ القيسددة 

دراسة ميدا ية عمى سؽق األسهػ الدعؽدي  مجمة كمية التجارة  -العادلة لمسشذأة
             (  العدددددد40جددددارة  جامعددددة اجسددددنشدرية  السجمددددد )لمبحددددؽث العمسيددددة  كميددددة الت

 .04-2األسل: 

(. دسر السراجعدة السذدتركة فدي دعدػ النقدة فدي 1029) محسددحديؼ  أمل حديؼ  -
دراسددة  عريددة ستطبيقيددة  رسددالة دكتددؽرا  فددي السحاسددبة  غيددر  -التقددارير الساليددة

 مشذؽرة  كمية التجارة  جامعة جشؽب الؽادي.

(. دسر العر  الحاشي اجلكترس دي فدي تطدؽير 1027أحسد إبرا يػ ) ددمحستميل   -
دراسدة تحميميدة  مجمدة  -أداء السراجعة السذدتركة لمحدد مدؼ مسارسدة إدارة األريداح

الدراسددات سالبحددؽث التجاريددة  كميددة التجددارة  جامعددة بشهددا  السجمددد النددا ي  العدددد 
 .31-2الرابع: 

مدددددتؽ  اجفرددداح عددددؼ السددددد ؽلية (. أثددددر 1020رزق ) محسدددددرميمدددي  سددددشاء  -
االجتساعية عمى قيسة الذركة: دراسة تطبيقيدة عمدى الذدركات السقيددة بالبؽرادة 
السردددرية  مجمدددة ال كدددر السحاسدددبي  قددددػ السحاسدددبة سالسراجعدددة  كميدددة التجدددارة  

 .574-550(  العدد الرابع  دادسبر: 10جامعة عيؼ شس   الدشة )

تخدام مدددتل السراجعددة السذددتركة عمددى (. أثددر اسدد1020جسددال ) محسددددرسيذددد   -
جؽدة سأتعاب عسميدة السراجعدة: دراسدة تطبيقيدة  السدرتسر العمسدي الددسلي الحدادي 
عذر بعشؽان: التحؽالت الساليدة سالسردرفية: الؽاقدع ساثفداق السددتقبمية  الارقداء  

 .44-2:  األردن

مددؼ  (. مددد  أاسيددة السراجعددة السذددتركة فددي الحددد1024سددعؽدي  سددام  لط ددي ) -
مسارسددات إدارة األريدداح فددي قطددام التددأميؼ  مجمددة الدراسددات سالبحددؽث التجاريددة  

 .340-325(  العدد النا ي: 54كمية التجارة   جامعة بشها  الدشة )
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(. أثدددر 1029شددداكر حددددؼ  أحسدددد   يدددام فكدددري أحسدددد. ) محسدددددسدددسعان  أحسدددد  -
شدداك تددأثير السراجعددة السذددتركة عمددى اشددترارات مددش  االبتسددان السرددرفي: اددل ا

لسذددداركة كبدددر  مناتدددي السراجعدددة؟ )مدددشهج إمبريقدددي عمدددى الذدددركات السددددااسة 
السرددرية(. مجمدددة البحدددؽث السحاسدددبية  قدددػ السحاسدددبة  كميدددة التجدددارة  جامعدددة 

 .752-009رشطا  العدد األسل  يؽ يؽ: 

(. أثددر اجفردداح غيددر السددالي عبددر تقددارير 1023شددرف  إبددرا يػ أحسددد إبددرا يػ ) -
كاممة عمى تقييػ أاحاب السرال  لسقدرة الذركة عمى تمق القيسدة: األعسال الست

دراسدددة ميدا يدددة ستجريبيدددة  رسدددالة دكتدددؽرا  فدددي السحاسدددبة غيدددر مشذدددؽرة  كميدددة 
 التجارة  جامعة دمشهؽر.

(. أثدددر السراجعدددة السذدددتركة عمدددى جدددؽدة 1023ادددال   أبدددؽ الحسدددد مردددط ى ) -
فدي البي دة السردرية  مجمدة السراجعة سدرجدة التركيدا فدي سدؽق تددمات السراجعدة 

(  العدددد 19البحددؽث التجاريددة السعااددرة  كميددة التجددارة  جامعددة سددؽااج  السجمددد )
 .201-09النا ي: 

(. أثدددر تبشدددي معدددايير التقريدددر السدددالي 1027رمخدددان  الدددديدة مختدددار عبددددالػشي ) -
الدسلية عمى الع قة بيؼ السعمؽمات السحاسبية سقياس قيسة الذركة مدع التطبيدق 

الذددركات السقيدددة بالبؽراددة السرددرية. رسددالة دكتددؽرا  فددي السحاسددبة غيددر  عمددى
 مشذؽرة  كمية التجارة  جامعة اجسنشدرية.

(. تحميدددل الع قدددة بددديؼ مددددتل السراجعدددة 1029كامدددل. ) محسدددددعاشدددؽر  إيهددداب  -
السذتركة سالسخارر السالية لمذركات سأثراا عمى جؽدة األرياح السحاسبية: دراسدة 

قطاعددات سددؽق االسراق الساليدة. مجمددة البحددؽث الساليددة سالتجاريددة   تطبيقيدة عمددى
 .45-2كمية التجارة  جامعة بؽرسعيد  العدد النا ي: 

(. قيدداس أثددر اجفردداح السحاسددبي عددؼ 1022عبدددالحميػ  أحسددد حامددد محسددؽد ) -
السدددرسلية االجتساعيددة عمددى تكم ددة رأس السددال سقيسددة الذددركة: أدلددة عسميددة مددؼ 

  مجمددددة البحددددؽث ESGة فددددي السرشددددر السرددددري لمسدددددرسلية الذدددركات السدرجدددد
                السحاسددددبية  قدددددػ السحاسددددبة  كميددددة التجددددارة  جامعددددة رشطددددا  العدددددد النددددا ي 

 .404-594دادسبر: 

السذددتركة (. قيدداس أثددر تطبيددق السراجعددة 1029) )أ( دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد -
عمددى قيسددة الذددركة: أدلددة عسميددة مددؼ بي ددة األعسددال السرددرية  مجمددة اجسددنشدرية 
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لمبحؽث السحاسبية  قدػ السحاسبة سالسراجعة  كمية التجدارة  جامعدة اجسدنشدرية  
 .153 -239السجمد النالث  العدد النا ي  الجاء النا ي  مايؽ:

(. أثر التػيير اجلاامي لمسراجدع الخدارجي 1029)ب( ) دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد -
عمددى جددؽدة التقددارير الساليددة: دليددل مددؼ بي ددة األعسددال الدددعؽداة  مجمددة العمددؽم 
اجداريددة ساالقتردداداة  كميددة االقتردداد ساجدارة  جامعددة القردديػ  السسمكددة العرييددة 

 .344-423لنا ي مارس: (  العدد ا21الدعؽداة  السجمد )

ي عددؼ ددددددد(. قيدداس أثددر اجفردداح السحاسب1029) )ج(ددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد -
رأس السددال ال كددري عمددى جددؽدة التقددارير الساليددة سقيسددة الذددركة: دراسددة تطبيقيددة 

كميدة التجدارة  جامعدة بشدي  عمى الذركات الددعؽداة  مجمدة السحاسدبة سالسراجعدة 
 .37-2العدد النا ي: سؽيف  

(. السراجعددددة السذددددتركة كددددأداة لايددددادة جددددؽدة 1024عبدالحسيددددد  أحسددددد أشددددرف ) -
السراجعددة: دراسددة ميدا يددة  السجمددة السرددرية لمدراسددات التجاريددة  كميددة التجددارة  

 .129-203(  العدد الرابع: 52جامعة السشرؽرة  السجمد )

 (. دراسة األثر الت اعمي بديؼ تليدات التحرديؼ1029ء إبرا يػ. )عبدالرحيػ  أسسا -
اجداري سإسدددتق لية مجمددد  اجدارة عمدددى قيسدددة السشذدددأة: دراسدددة إتتباريدددة عمدددى 
الذركات السدجمة في البؽراة السررية  مجمة اجسدنشدرية لمبحدؽث السحاسدبية  

جمد النالدث  العددد قدػ السحاسبة سالسراجعة  كمية التجارة  جامعة اجسنشدرية  الس
 .595-553النالث  سبتسبر: 

(. أثددر درجددة اجفردداح عددؼ السعمؽمددات 1022) محسددددعبدددالرحيػ  رنددا محسددؽد  -
( عمدى قيسدة الذدركة: دراسدة 42القطاعية سفًقدا لسايدار السحاسدبة السردري رقدػ )

تطبيقية عمى الذركات السقيدة بالبؽراة السررية  مجمة ال كر السحاسدبي  قددػ 
الجداء  -(  العددد الرابدع11ة  كمية التجارة  جامعة عديؼ شدس   الددشة )السحاسب

 .07-20األسل  دادسبر: 

(. قيدددداس ست دددددير الع قددددة الت اعميددددة بدددديؼ 1022عبدددددالععيػ  حشددددان محسددددؽد ) -
دراسدددة تطبيقيدددة عمدددى  -السددددرسلية االجتساعيدددة ساألداء السدددالي سقيسدددة السشذدددأة

ة السرري  مجمة ال كر السحاسبي  قدػ الذركات السقيدة في سؽق األسراق السالي
(  العددددد 11السحاسددبة سالسراجعددة  كميددة التجددارة  جامعدددة عدديؼ شددس   الدددشة )

 .951-200النا ي  يؽليؽ: 



- 75 - 

(. أثددر السراجعددة السذددتركة عمددى تقريددر 1022عبدددالقؽي  أبددؽ بنددر شددداد حامددد ) -
جامعدة أسديؽط  السراجع الخارجي: دراسة تحميمية  السجمة العمسيدة  كميدة التجدارة  

 .00-2(  يؽ يؽ: 04العدد )

(. أثدددر اسدددتي اء الذدددركات لستطمبدددات 1027عبدالشاادددر  عيدددد محسدددؽد أبدددؽ زيدددد ) -
عمدى قيسدة سأداء الذدركة: دراسدة  ESGاجدراج في السرشدر السردري لمسدد ؽلية 

تطبيقيدددددة  السدددددرتسر العمسدددددي األسل لقددددددػ السحاسدددددبة سالسراجعدددددة بعشدددددؽان: دسر 
فددي دعددػ التشسيددة االقتردداداة ساالجتساعيددة فددي مرددر  كميددة  السحاسددبة سالسراجعددة

 .2420-2572مايؽ:  7-0التجارة  جامعة اجسنشدرية  

(. أثدر اجفرداح عدؼ أداء اجسدتدامة 1029الددعيد سد مة. ) محسددعبد   إاسان  -
عمى قيسة الذركة سالقيؽد السالية لها سدسر كل مدؼ   دؽذ السددير التش يدحي س يندل 

سة تطبيقية  مجمة ال كر السحاسبي  قدػ السحاسبة سالسراجعدة  كميدة السمكية: درا
 .90-2(  العدد الرابع  دادسبر: 15التجارة  جامعة عيؼ شس   الدشة )

(. استخدام السراجعة السذتركة بسناتي السراجعة 1020) محسددعمي  اال  حامد  -
سيددة لمدراسددات دراسددة ميدا يددة  السجمددة العم -الخارجيددة سع قتددق ب جددؽة التؽقعددات

(  7التجارية سالبي ية  كمية التجارة باجسساعيمية  جامعة قشداة الددؽي   السجمدد )
 .111-229العدد األسل: 

(. دراسددة ساتتبددار الع قددة بدديؼ ت عيددل مددداتل 1023عمددي  محسددؽد أحسددد أحسددد ) -
السراجعة الخارجية سجؽدة التقارير السالية لمذركات السقيدة بالبؽراة  مجمة كميدة 

(  العدددد 31التجددارة لمبحددؽث العمسيددة  كميددة التجددارة  جامعددة اجسددنشدرية  السجمددد )
 .401-537النا ي  الجاء األسل  يؽليؽ: 

(. قيداس أثدر مددتل السراجعدة السذدتركة عمدى 1022) محسدددغالي  أشرف أحسدد  -
الع قة بيؼ مدتؽ  التح   السحاسبي سقيسة الذركة: دليل تطبيقي مدؼ الذدركات 

  مجمدة ال كدر السحاسدبي  قددػ السحاسدبة EGX100بالسرشر السرري  السدرجة
العددد الرابدع  الجداء (  11الددشة )سالسراجعة  كميدة التجدارة  جامعدة عديؼ شدس   

 .2500-2152النا ي  دادسبر: 

(. قياس أثدر تطبيدق بدرامج السراجعدة السذدتركة 1025متؽلي  أحسد زكي حديؼ ) -
(Audit Joint) :دليددل مددؼ البؽراددة السرددرية  السجمددة  عمددى أسددعار األسددهػ

العمسيدددة لمتجدددارة سالتسؽيدددل  كميدددة التجدددارة  جامعدددة رشطدددا  السجمدددد الندددا ي  العددددد 
 .439-402الرابع:
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(. ع قدددة السراجعدددة السذدددتركة سالسراجعدددة السادسجدددة 1022  أحسدددد سدددميػ )محسدددد -
بجددددؽدة األريدددداح: دراسددددة تطبيقيددددة  مجمددددة ال كددددر السحاسددددبي  قدددددػ السحاسددددبة 

                  (  العدددددد األسل 11لسراجعددددة  كميددددة التجددددارة  جامعددددة عدددديؼ شددددس   الدددددشة )سا
 .905-202أبريل: 

(. مدددشهج مقتدددرح لتطدددؽير مسارسدددات السراجعدددة 1020محسدددؽد  حددددؼ شدددمقامي ) -
 -السذددتركة ستؽجيددق محدداسر التطددؽير فددي نددؽء جددؽدة ستكدداليف عسميددة السراجعددة

راجعددة  كميددة التجددارة  جامعددة بشددي سددؽيف  دراسددة ميدا يددة  مجمددة السحاسددبة سالس
 .220-255السجمد الرابع  العدد األسل  يؽ يؽ: 

(. دراسة أثر السراجعة السذدتركة عمدى جدؽدة 1027محسؽد  محسؽد عرابي عاب ) -
ستكدداليف عسميددة السراجعددة  رسددالة ماجدددتير فددي السحاسددبة غيددر مشذددؽرة  كميددة 

 .239-2التجارة  جامعة القاارة: 

(. أثر تطبيق سياسة التػيير اجلاامي لمسراجع 1027) محسددبل حديؼ محسؽد  سا -
دراسددة ميدا يددة. السجمددة  -الخددارجي عمددى تحددديؼ جددؽدة أداء السراجعددة السذددتركة

 العمسية لمبحؽث سالدراسات التجارية  كميدة التجدارة سإدارة األعسدال  جامعدة حمدؽان  
 .205-29 الجاء النا ي: –العدد الرابع 

(. دسر حؽكسدددة الذدددركات فدددي تععددديػ قيسدددة 1009عبدالحسيدددد ) سدددددمحمطددداسم   -
السشذدددأة دراسدددة  عريدددة تطبيقيدددة  مجمدددة تفددداق جديددددة  كميدددة التجدددارة  جامعدددة 

 .153-299أكتؽير: -(  العدد النالث سالرابع  يؽليؽ12  الدشة )السشؽفية

ادة (. تحميل الع قة بيؼ االحت دا  بالشقد1022مميجي  مجدي مميجي عبدالحنيػ ) -
سالسد ؽلية االجتساعية سالتجشي الزريبي سأثراا عمى قيسدة الذدركة: أدلدة عسميدة 
مؼ بي دة األعسدال السردرية  مجمدة ال كدر السحاسدبي  قددػ السحاسدبة سالسراجعدة  

الجددداء األسل   -(  العدددد الرابدددع11كميددة التجدددارة  جامعددة عددديؼ شددس   الددددشة )
 .402-550دادسبر: 

(. أثددر الت عيددل االتتيدداري لسدددتل 1020إبددرا يػ ) محسدددد محسدددد محسددددمشدددسر   -
السراجعدة السذدتركة عمددى مسارسدات إدارة األريداح: دراسددة تطبيقيدة عمدى الذددركات 
السقيدددددة فددددي البؽراددددة السرددددرية  مجمددددة ال كددددر السحاسددددبي  قدددددػ السحاسددددبة 

(  العددد الندا ي  الجداء 10سالسراجعة  كمية التجارة  جامعدة عديؼ شدس   الددشة )
 .2271-2229يؽليؽ:  النا ي 
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(. أثددر تبشددي السراجعددة السذددتركة عمددى فجددؽة 1022اددبري ) محسدددد خددال  أاسددؼ  -
التؽقعات في السراجعة: دراسة ميدا ية في بي ة األعسال السررية  مجمة الدراسات 

  كميددة التجددارة  جامعددة ك ددر الذدديخ  العدددد الرابددع  (JCCS)التجاريددة السعااددرة 
 .500 -123يؽ يؽ: 

 اد.11/5/2523( بتاريخ 0ركات الرادر بالسرسؽم السمكي رقػ )م/ عام الذ -

 اد.11/1/2520( بتاريخ 3 عام مراقبة البشؽك الرادر بالسرسؽم السمكي رقػ )م/ -

( 51 عددام مراقبددة شددركات التددأميؼ التعدداس ي الرددادر بالسرسددؽم السمكددي رقددػ )م/  -
 اد.1/0/2414بتاريخ 

عمى قيسدة الذدركة:  جشة السراجعة(. أثر ترابص ل1027 ؽيجي  حازم مح ؽ  ) -
  السجمددة العمسيددة غيددر الساليددة السقيدددة بالبؽراددةدراسددة تطبيقيددة عمددى الذددركات 

 .271-254التجارة سالتسؽيل  كمية التجارة  جامعة رشطا  العدد الرابع  دادسبر: 

(  البحددددة حؽكسددددة الذددددركات  السسمكددددة العرييددددة 1027الدددددؽق الساليددددة ) اي ددددة -
 :www.cma.org.sa. Available atالدعؽداة  

(. تقيددديػ تدددأثير السراجعدددة السذدددتركة عمدددى الدددتح   1029عمدددى. ) محسدددددساددددان   -
السحاسدددبي فدددي ندددؽء التخردددص الردددشاعي لمسراجدددع: دراسدددة تطبيقيدددة. السجمدددة 

  العدددد (0العمسيددة لمبحددؽث التجاريددة  كميددة التجددارة  جامعددة السشؽفيددة  السجمددد )
 .90-9النالث: 

(. أثددر ت عيددل مدددتل السراجعددة السذددتركة 1023اسددساعيل ) محسدددديؽسدد   حشددان  -
عمى ك اءة مراقي الحدابات في الكذ  سالتقريدر عدؼ الػد  فدي القدؽابػ الساليدة  
مجمددة ال كددر السحاسددبي  قدددػ السحاسددبة سالسراجعددة  كميددة التجددارة  جامعددة عدديؼ 

 .305-457يؽليؽ:  ي  الجاء األسل (  العدد النا 29شس   الدشة )
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 :ممحق البحث -8
 قابسة استقراء  

 الديد ال انل/
 الد م عمينػ سرحسة د سيركاتق   

أثددر تطبيددق السراجعددة السذددتركة عمددى القيسددة  بإعددداد بحددث عمسددي بعشددؽان ي الباحددثاقددؽم 
مدؼ سدعادتكػ  الباحدثي. سيأمدل سدهػ الددعؽديمدؼ سدؽق األتطبيقي الدؽقية لمذركة: دليل 

السرفقددة مددؼ تدد ل سنددع  اءلابددارات الددؽاردة بقابسددة االستقردداججابددة عمددى االست دددارات سا
ي أمدام درجدة االت داق التدي تتشاسدي سسجهدة  عدركػ  سذلدغ لسدا لدرأانػ مدؼ أاسيدة ع مة ي

ُتحدداط بنددل سددرية سلددؼ  بالػددة فددي إتسددام الدراسددة السيدا يددة لمبحددث  عمًسددا بددأن ترابكددػ سددؽف
فدي   لدعادتكػ تعاس كػ الرادق معق الباحثُتدتخدم إال لػرض البحث العمسي فقط. سيذنر 

 د عا سجل أن اجاينػ تير الجااء. اسي  داعيً العسل عمى تدمة البحث العم
 ست زمؽا بقبؽل سافر الذنر سالتقدير   
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 أساًل: بيا ات شخرية:
 ................................* االسػ )اتتياري(:

 :السرال العمسي............................ 
 :السرال السهشي............................ 
 :الؽظي ة................................... 

 :سشؽات الخبرة 

           سشؽات. 20سشؽات إلى  3مؼ          سشؽات 3أقل مؼ        
 سشؽات. 20أكنر مؼ 
 ثا ًيا: أس مة االستقراء:

السجسؽعة األسلى: يشتج عؼ تطبيق السراجعة السذتركة العديد مؼ اثثدار اجاجابيدة. الرجداء 
 ( في الخا ة التي تعن  سجهة  عرك.التكرم بؽنع ع مة )

 اثثار اجاجابية لمسراجعة السذتركة
مؽافق 

 ًماتسا
(3) 

 مؽافق
(4) 

 محايد
(5) 

غير 
 مؽافق

(1) 

غير مؽافق 
 تساًما

(2) 

      تعزد ستدعػ استق لية السراجعيؼ. -

      عد في  قل سزيادة الخبرات بيؼ مناتي السراجعة.اتد -

      تداعد في تؽفير إشراف تبادلي مادسج بيؼ السراجعيؼ. -

ؽدة الحددد مددؼ إعددادة اددياغة القددؽابػ الساليددة  ستحقيددق جدد -
 التقرير السالي.

     

      تعايا الذغ السهشي في عسمية السراجعة. -

      الحد مؼ فجؽة التؽقعات في مجال السراجعة. -

زيددادة جددؽدة القددؽابػ الساليددة  تيجددة زيددادة احتسددال اكتذدداف  -
 األتطاء سالتحري ات الجؽارية.

     

      جعة.زيادة النقة في التقارير السالية  تيجة دقة تقرير السرا -

عة إعداد تقرير السراجعة السذدترك فدي الؽقد  السشاسدي سر  -
 مسا يرثر إاجابًيا عمى جؽدة عسمية السراجعة.

     

تجشددي األثدددر الدددمبي السحتسدددل لتػييددر السراجدددع فددي حالدددة  -
 السراجعة ال رداة.

     

تدددداعد فدددي تخ ددديل مددددتؽ  الخطدددر االبتسدددا ي لمذدددركة  -
 محل السراجعة.

     

      تركا سؽق السراجعة.الحد مؼ  -

     التػمددي عمددى التحددداات سالرددعؽيات التددي تؽاجددق السراجعددة  -
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 اثثار اجاجابية لمسراجعة السذتركة
مؽافق 

 ًماتسا
(3) 

 مؽافق
(4) 

 محايد
(5) 

غير 
 مؽافق

(1) 

غير مؽافق 
 تساًما

(2) 

 ال رداة ستحديؼ جؽدة السراجعة.

      تؽفر مدتؽ  أفزل مؼ حؽكسة الذركات. -

ُتعد أحد أدسات تحديؼ األداء السهشي في ظدل التؽجدق  حدؽ  -
 تطبيق السعايير الدسلية.

     

 أتر  )أذكراا مؼ فزمغ(: -
......................................... 

......................................... 

     

السجسؽعة النا ية: يشتج عؼ تطبيق السراجعدة السذدتركة العديدد مدؼ اثثدار الددمبية. الرجداء 
 ( في الخا ة التي تعن  سجهة  عرك.التكرم بؽنع ع مة )

 كةاثثار الدمبية لمسراجعة السذتر 

مؽافق 
 تساًما

(3) 

 مؽافق
(4) 

 محايد
(5) 

غير 
 مؽافق

(1) 

غير مؽافق 
 تساًما

(2) 

عدددددم سجددددؽد تعدددداسن ستبددددادل كددددافي لمسعمؽمددددات بدددديؼ منتبددددي  -
السراجعددة لعددرسف السشافدددة فددي سددؽق السراجعددة  مسددا يددردي 
إلى عدم التؽادل إلدى رأي مؽحدد  مسدا يرثدر سدمًبا عمدى جدؽدة 

 السراجعة.

     

سعدم التقديػ الستدؽازن لسهدام السراجعدة  مسدا اعؽية االت اق  -
يددددردي إلددددى ازدساجيددددة العسددددل سالتددددأثير سددددمًبا عمددددى عسميددددة 

 السراجعة.

     

عدددم سجددؽد تعريددف ساندد  لمسدددرسليات سالسهددام بدديؼ منتبددي  -
 السراجعة  ساحا يرثر سمًبا عمى جؽدة عسمية السراجعة.

     

عميدق مذدنمة  اعتساد أحد السراجعيؼ عمى اثتر ساؽ ما ُاطمق -
 .Free- Riderاجتكالية أس الركؽب السجا ي 

     

      ارت ام تكم ة السراجعة التي تتحسمها الذركات محل السراجعة. -

تذدت  السددرسلية القا ؽ يددة فيسدا بديؼ السددراجعيؼ  تاادة فددي  -
 حالة اتخاذ أاة إجراءات لسقاناتهػ.

     

ل السراجعددة تشدداف  السددراجعيؼ عمددى ارندداء إدارة الذددركة محدد -
 سالتؽارر معها.

     

 Opinopn Shoppingاحتسال حدسث ظاارة تددؽق الدرأي  -
مؼ قبل إدارة الذركة محل السراجعة  مؼ ت ل شراء رأي أحدد 
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 كةاثثار الدمبية لمسراجعة السذتر 

مؽافق 
 تساًما

(3) 

 مؽافق
(4) 

 محايد
(5) 

غير 
 مؽافق

(1) 

غير مؽافق 
 تساًما

(2) 

السددراجعيؼ  مسددا ازددر باسددتق لية السراجددع سيددرثر سددمًبا عمددى 
 جؽدة عسمية السراجعة.

ؽقيدددد  مخددددارر عدددددم اال تهدددداء مددددؼ إادددددار التقريددددر فددددي الت -
السشاسددي بدددبي اتددت ف الددرأي  مسددا يددرثر سددمًبا عمددى جددؽدة 

 السراجعة.

     

احتساليددددة ظهددددؽر سا تذددددار مددددا ُادددددسى بالسراجعددددة السذددددتركة  -
الؽاسيدددة  بسعشدددى جعدددل السراجعددددة السذدددتركة عسميدددة شددددنمية 

 ستحؽيمها إلى مراجعة فرداة.

     

التدددأثير عمدددى ديشامينيدددة سدددؽق السراجعدددة ستزدددييق الخيدددارات  -
لستاحددة فددي تعيدديؼ السددراجعيؼ لددد  الذددركات  ل تتيددار مددؼ ا

 بيشهػ ألداء عسمية السراجعة.

     

( فدي الخا دة التدي السجسؽعة النالنة: تليات دعػ ست عيل السراجعة السذدتركة: الرجداء التكدرم بؽندع ع مدة )
 تعن  سجهة  عرك.

 تليات دعػ ست عيل السراجعة السذتركة

مؽافق 
 تساًما

(3) 

 مؽافق
(4) 

 محايد
(5) 

غير 
 مؽافق

(1) 

غير مؽافق 
 تساًما

(2) 

الحردددؽل عمدددى فهدددػ أفزدددل ألادددداف ساسدددتراتيجيات سأ ذدددطة  -
 الذركة محل السراجعة  ستؽثيق أعسال السراجعة السذتركة.

     

      ت عيل سدعػ مدتؽيات الرقابة عمى جؽدة عسميات السراجعة. -

اثتدددر مدددؼ س  Big4أن اندددؽن أحدددد منتبدددي السراجعدددة مدددؼ الدددد  -
Non Big4. 

     

تخرددددص أحددددد منتبددددي السراجعددددة فددددي  ذدددداط الذددددركة محددددل  -
 السراجعة.

     

بددديؼ  Brainstromingاسدددتخدام جمددددات العرددد  الدددحاشي  -
 منتبي السراجعة القابسيؼ بعسمية السراجعة السذتركة.

     

      إادار مايار تاص بالسراجعة السذتركة. -

 


