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ةلاسةعلل  تحليللو راسة للع ةة بيللع الليل نةلللمر ةعةللع ةةاسةع للع رةةتةلللر  ة ة ةالل   : الهددد 
 رعراة عاليع ةةاسةع ع.
  فلل   Content Analysisإ لر  تحليللو ةةاحتللر حث على لإعتاا ةةا :التصميم والمنهجية

 2014اللل عللل  فلل  ةةرتللسة لةارسةع ةةاةللسيع اشسكع ا علع  60فحر ةةتقلسيس ةةالةيع ة اا 
إنتاللللس فللللسر  ريللللا تللل  اشلللل اة ،  300، ر الغلللج إعالللللة  ةةاشلللل اةج 2018حتلللى علللل  

 عللراة ةةاسةع للع، ال  لللفع إةللىر ةةاحللث رةةتلل  ت كللق ةة بيللع الليل نةلللمر ةعةللع ةةاسةع للع 
ة ةحللاةس أ لللر  ريللا تلل  إ للتناة   عللراة ةةاسةع للع ،ر  ةلاسةعلل ةةتةلللر  ة ة ةالل   ةة بيللع الليل

 .ةتلمج ةةاسة عحليو تف  ةةات اا 
تشلليس ةتلللمج  للحة ةةاحللث إةللى أل  ةللل  عبيللع صسايللع الليل نةلللمر ر : النتددائو والتوصدديات

،  ACEXPةناللسة ةةالةيللع رةةاحل للايع ة،  ACIND )إ للتقبةيع أع لللل ةةلعةللعةعةللع ةةاسةع للع 
)عللاا  ةةتلللمج إةللى رعللرا عبيللع  لللايع الليلتشلليس ةر  ،رعللرا ةةاسةع للع  (ACSIZE حعلل  ةةلعةللع

ال  لللللفع إةللللى  ، (AUDITQ)( رعللللراة ةةاسةع للللع ACMEETINGاللللسةج إعتاللللل  ةةلعةللللع 
 (LEV)راسعللع ةةسةف للع ةةالةيلللع  (SIZE) ةة ايللو شللسكعةةرعللرا تلل ميس ا ةللرم ةكللو اللل حعللل  

ا ةريلللع اللليل ةةتةللللر  ة ة ةاللل  ةلاسةعللل  رعلللراة ايع  لللل، رعلللرا عبيلللع  عللللى علللراة ةةاسةع لللع
إتعلللم اللل ةةاة الللج ةةا ةيللع  سرسة أل يكرل  ةل   توصلت إليه الدراسةوأهم ما  ةةاسةع ع.

حيللث اش ل إةت ة  ةعلل ةةاسةع ع ا او إعتال  ارسم كو مللبث أشلل س أم أسا للع اللسةج  للةريل  
، ال  لللفع يللس  ةةالحللث أل عللاا اللسةج ة عتاللل  يعلل  أب ت يللا عللل أسا للع إعتالعلللج  للةريل  

 ةةلعةع على عاا اال ةاي   ةةناسة ةةالةيع رةةاحل ايع.إةى أةه يع  أل يشاو أع لل 

اللل ييايلل م  أ لل   ي تاس  حة ةةاحث إاتاةاة  ةل ايللا اللل ةةاسة لللج رةكللل :األصالة واإلضافة العلمية
ل رأمس لل  سةع ع رةةتةلر  ة ة ةا  ةلاسةعلل نةلمر ةعةع ةةا أةه يل  اتحليو ةة بيع ايل اتغيسم

 .  الةتصايق على ةةايمع ةةاةسيععلى عراة ةةاسةع ع ، رحة  
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Analysis of the Relationship Between the Characteristics 

of Audit Committee and Auditor Rotation 

 Impact on Audit Quality 

 

Objectives: To analyze and study the relationship between the 

characteristics of audit committee and Auditor rotation. 

Design and Methodology: The researcher's reliance on content 

analysis the analysis of the content in the financial reports 

examination 60 of the Egyptian Stock Exchange in the period from 

2014 to 2018. The number of views 300 may be in addition to the 

mandatory competition of the auditor on the quality of the audit, 

Analysis of results. 

Conclusions and Recommendations: The results of this research 

indicate that there is a relationship between it and the Audit 

Committee (ACINDP, ACSEP, ACSEC). The existence of the 

review, while indicating the results of the relationship between you 

(ACMEETING) , In addition to having an impact with the impact on 

the size of the company (SIZE) on the degree of audit, the existence 

of an annual relationship with the mandatory rotation of the auditor 

and the Audit quality. 

The main findings of the study are that there should be a trend from 

the professional organizations regarding the commitment of the audit 

committees to conduct a quarterly meeting every four months, four 

times a year, in addition to that the members of the committee should 

include a number of those with financial expertise And accounting. 

Originality and scientific addition: This study is an extension of 

many studies, but what distinguishes it is that it analyzed the 

relationship between the characteristics of the audit committee and 

the Auditor rotation and their impact on the audit quality, by Applied 

in Egypt. 

Research Terms: Characteristics of the Audit Committee, 

Mandatory Rotation of References, Quality of Audit. 
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 : اإلطار العام للبحثالقسم األول
      مقدمة:  1/1

ح للج ةعلللل ةةاسةع لللع اك تاللل  كايللس الللل علةلل  ة ا  ةةاحل للا  نلللبو ةةرتللسة ة نيلللسة      
ةةتلل  أملللسج ر  ، الللج ةةالةيلللع ةة لةايللعا ةةال لليع  ل للللع اللل ة ر ةة قلل شللل اج نةرةللل  ا للاال 

ع ةةغلللا رةةتبعللل  ةتيعللل  ، علللراة عاليلللع ةةاسةع لللعر  اةل ةةا ةللل  ةلاسةعللل ة ايلللس عللللى اشلللكو ك
 ةةاحل للايع ةةات اللاة فلل  ةةقللرةم  ةةالةيللع ال  لللفع إةللى  لل ج إ للتقبةيع ةةاسةعلل  ،رة نصلللل 

تتامو عراة ةةاسةع ع ف  اع  ةةمقع الةقرةم  ةةالةيللع ةلا للتناايل ر لل  ةةاحللرس ة  لللق ة اللو ر 
حيللث إ اةاج ةةشللكر  ةحللر ةةتقلللسيس ةةالةيللع ةةتلل  تةللاس ل ةةشللسكلج رةةاتاملللع فلل  ةةاسةعلل  ، 

 2013اليعللللل  رأنلللللسرل ، )  عاللللللو ر يس لللللل الللللل ةةقلللللرةم  ةةنالللللقرةتللللللمج ةةةاسكللللل  ةةاللللللة  
(Mohammed et al., 2013;  حة رت ا عراة نةلمر ةعلللل ةةاسةع للع اللل ةةاتغيللسةج  ،

ةمقللع الليل ةةت  يا تكرل اؤمسة على عللراة عاليللع ةةاسةع للع ، حيللث ياكللل ة عتالللا علي للل ةاللث ة
عةللع إةللى اسةياللع عاليلللج ةةتقسيللس ةةالللة  ر يلللاة  للحم ةةل ج للافريا  .ةةاةش ة رأةحل  ةةاةلةح

ةةسيلالللع ةةاةنليلللع را لللللةع ة اةسة رةةحلللا الللل ةةنبفللللج ةةتللل  يلللا تةلللتج اللليل ة اةسة ة للل  ف لةيلللع 
 (.2011ةةح لالج )حااةل راشت   ،  راسةع  

اشلل ل تح لليل ف لةيللع  (8)فلل  ترةلليت ل سيلل   (Blue Ribbon)ريللا رأرةللج ةعةللع   للحة    
 Generally Accepted Auditingأل ا لييس ةةاسةع ع ةةاقارةع يارب  علال   ةعةع ةةاسةع ع

Standards (GAAS)   ااةليشللع ةعةللع تقللايسةج ةةاسةع للع عللل عللراة تتصل  أل يقللر  ةةاسةعلل
 لللق رةةتلل  تت (SOX)اللل يلللةرل  (301)ا لللييس ةةاسةع للع ةةاصاقللع ، كاللل تةلرة للل ةةق لل  سيلل  

 تشكيو ةعةع ةةاسةع ع. رةاص ا
 

ة للل تلل ميسة   )ةةاسةعلل ( رت تاس صرو فتسة ةةت ليا ايل عايللو ةةاسةع للع رشللسكع ةةاسةع للع حة       
يللاسة ةةاسةعلل  علللى إكتشلللج  ت ميس ل ةة لا  علللىال  لفع إةى  ، لايل  على إ تقبةيع ةةاسةع  

الةتةللللر    تالللل   ، ريلللا إ اةا ة ةةاسةع لللععاليلللع االللل يلللة كق الة لللل  عللللى علللراة ة نصللللل 
رةةاتامللو فلل   2002اعلللق ةةشلليرم ة اسيكلل  عللل   تلل  إةللاةسم اللل رفقللل  ةالللة ة ةالل  ةلاسةعلل  

ا للاج اعللل  إ لللتقبةيع ةةاسةعللل  الللل نلللبو رحةللل  ،  Sarbanes Oxley (SOX)يلللةرل 
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سأق  حم ةةاتصلالج  يل للع ةةتةلللر  ة ة ةالل  ةلاسةعلل  ، كلل على ر اعارعع ال ةةاتصلالج ، 
ةة سايللع  عة للل عا رسيللع اةللس ةة سايللع رةةاالكلل ر للر ة اللس ةةللحم إعتااتلله ةةكميللس اللل ةةللارو ا

ةة لل رايع ، ال  لللفع إةللى ةة ايللا اللل ةةللارو ة عةايللع رفلل  اقللاات ل ةةربيلللج ةةاتحللاة رأ للتسةةيل 
حتلللإ إةللى تحليللو ت  يل للع ةةتةلللر  ة ة ةالل  كلرعليلله فلل ،  (;Allen, 2010 2012) ةللي  ، 

   ةةتةلر  ة ة ةا  ةلاسةع  رعراة عاليع ةةاسةع ع.  يل عراسة ع ةة بيع ايل اا  تر يو 

 ,.Hatfield et al., 2007; Barbadillo et al)ريللا أشلللسج اسة للع كللب  اللل       
2009; Nashwa, 2004)  اللل يلللةرل  (203)ةةق لل  سيلل   فلل(SOX) ةللى  للسرسة تغييللس إ

، رحةلل   )شللسكع ةة ايللو( و ةةاسةع للعةةاسةع  ةةللحم يقللر  ا اليللع ةةاسةع للع  حللا  ةةاةشلل ج احلل 
 ةللةرق ةةقلللةرل (207)و ةةق لل  سيلل  ، كاللل تةلللر  للةرةج 5 إحة ي ى ا  ت لياة ا  شسكع ةة ايو
نللاالج ةةاسةع للع ةللةرق   للةرةج اللل تلللسية ااةيللع تقللاي   6 للسرسة تغييللس ةةاسةعلل  ا للا اللسرس 

 تسة احااة ةلتةلر  ة ة ةا  ةلاسةع .فإ تقسةس على  أل  ةل  عا   يؤكا ر حةةة ايو. 

أل تقلللللر  ةةع للللللج ةةا ةيلللللع  ,Dada)2018فقلللللا إيتسحلللللج اسة لللللع )، رفللللل   لللللحة ةةةلللللاا      
صللسق تحايللا أت للل  ال  لللفع إةللى  يتهلاسةعلل  رة للتقبةة ة ةالل  ةتةلر  اتحايا فتسة ةةةةتة يايع 

ةةحلةللع ع ةةت  أمسج علللى ةةانتلرع رة  اع ةةالةيع ةة لةاي ةةغاحلبج   ا اةةاسةع ع.  عاليع
كاللل أل صللرو فتللسة إستالللص ،  حلعللع إةللى امللو  للحم ةةلللرةمح رةةت  أر للحج أل  ةللل  ة يتةلايع

 ةةاسةعلل يللاسة ةةاسةع  الة ايو احو عاليللع ةةاسةع للع ي لل ج إ للتقبةيته االلل يللؤمس  لللايل  علللى 
رأ للل  الللل .  عالةيللل تقللللسيس ةةاشللل ل ةةة لللسة ةةحقيقيلللع رةة لاةلللع ةل حليلللا را لللتقوسأم ا عللللى إعصللللل

الليل ةةتةلللر  ة ة ةالل  ةلاسةعلل  رعللراة  يريللع ةللل  عبيللع إيعلايللع أل  ترةلج إةيه  حم ةةاسة للع
 عاليع ةةاسةع ع.

 : الدراسات السابقة 1/2    
ةةالحث ا س  ةةاسة لج ة سة  ةرعرا اتغيسيل ا تقليل ف  ةةاحث  رج يقر      

 :ةة لاقع رتقييا ل على ةةةحر ةةتلة 
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 :خصائص لجنة المراجعةب إهتمتالسابقة التي  الدراساتإستقراء وتقييم  1/2/1
إةللى إنتالللس ةة بيللع الليل ةةناللسة ةةالةيللع  (Sultana et al., 2015)اسة للع   للافج     

سة ةةالةيللع  ع لللل ةعةللع ةةاسةع للع ةةنالل اعلللق ةعةللع ةةاسةع للع ات للاةه   ع للللرةةاحل للايع 
 للحم ةةاسة للع أل  ةللل   رأ لل  اللل ترةلللج إةيلله  ع لللل ةعةللع ةةاسةع للع. ة  يللس ةةالةيللعرةةناللس 
،  )ة ةاللل  اةللر  ةللةلعع ةة ايللوامللو ةةناسة ةةالةيع ر يس ةةالةيللع ا ةريع ايل حةج ابةع عبيع 
 ع لللل ةعةللع ةةاسةع للع (ة  للتستيعيع ةلشللسكع ، رةةانلللصس ةةتلل  تت للس  ة للل ةةشسكعرةةسؤيللع 

 ليع ةةاسةع ع.رعراة عا

( ييلللق أمللس كللو اللل  يكللو ةةالكيللع رنةلللمر 2018،  عبددالرحدد    لرة للت افج اسة للع )     
علللى تحليللو ةةاحتللر   ج ةةاسة للعةعةللع ةةاسةع للع علللى ا للتر  ةةللتحر  ةةاحل للا  ، ريللا إعتاللا

حتلللى علللل   2013شلللسكع اقيلللاة الةارسةلللع ةة للل رايع فللل  ةةرتلللسة الللل علللل   106ةرحلللر علللاا 
ت لللح الللل ةتللللمج  لللحم ةةاسة لللع أل  ةلللل  اشلللل اة ، ر  424ة  علللاا اشلللل اةج اكعالللل 2016 ة 

الكيلللع كاللللس ةةا لللل ايل رةةالكيلللع ة اةسيلللع رةة لمليلللع الللل ةلحيلللع را لللتر  عبيلللع ارعالللع اللليل 
ل ا  ، كال تايل أل نةلمر ةعةع ةةاسةع ع ةةات لقع الةناسة ةةالةيللع رةةاحل للايع ةةتحر  ةةاح

 للح أةلله ب ايةاللل إت ريللل  علللى ا للتر  ةةللتحر  ةةاحل للا  ،رعللاا إعتالعلللج ةةلعةللع تللؤمس ا ة
 ةعةع ةةاسةع ع رحعا ل على ا تر  ةةتحر  ةةاحل ا . يرعا ت ميس ا ةرم   تقبةيع

إةلللى تحايلللا ف لةيلللع نةللللمر ةعةلللع ةةاسةع لللع  (Juhmani, 2017)اسة لللع  رأشللللسج     
عللل  اةسة ةحر إاةسة ة ساللل، ، رحةلل  ة يةللع اللل ةةشللسكلج فلل  ةةرتللسة اللل ة اغس  اسةياع  لر  

عبيللع ا ةريللع  لللةاع الليل كللب  اللل حعللل   ، ريللا إت للح أل  ةللل  2014عللل  رحتللى  2012
ةعةللع ةةاسةع للع رةةناللسة ةةالةيللع رةةاحل للايع  ع لللل ةةلعةللع رة  للتحقليلج ة نتيلسيللع كاقيلللق 

را ةريع ايل حعلل  شللسكع ةةاسةع للع  سال، ، كال إت ح أل  ةل  عبيع إستالص إيعلايع اةسة ة 
اةسة ة سال، ، ال  لللفع إةللى رعللرا ع بيللع يريللع الليل ة للتقبةيع ةعةللع ةةاسةع للع كاتغيس سيلا  رة 

اةسة ة سال،.    رحع  ةةشسكع رةةسف  ةةالة  رة 
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ةلشللسكلج  ةةاسةع للعةعةللع  نةلللمر (Al-Mamun et al., 2014)تةلرةللج اسة للع ر      
، رةعللا حركاللع ةةشللسكلج ةةالةي يللعةةااسعع ف  الةي يل رفق ل ةاتصلالج ارسةع الةي يل ، ركللحة  ي

ةةارسةللع رأاةل ةةشسكلج ةةااسعع فلل   اسةع عع ةة بيع ايل نةلمر ةعةع ةةاسة ر افج إةى 
ةقيلللق  كلل اةة  (EVA) ةةقياللع ةبيتةلللايع ةةا لللفع ةةاسة للعريللا ة للتنااج  للحم  ، عالةي يلل ةة

تشلليس ر  ،2010حتللى عللل   2008 عللل   شللسكع نللبو ةةرتللسة اللل 75 يةللع تكرةللج اللل ة اةل. ة
 أل كاللللأل نةللللمر ةعةلللع ةةاسةع لللع ة لللل تللل ميس إيعللللا  عللللى أاةل ةةشلللسكلج.  ةةاسة لللع إةلللى

 .  اسةع ععراة ةةة ل ت ميس إيعلا  على  اسةع عنةلمر ةعةع ةة
اتحليللو ةة بيللع الليل نةلللمر ةعةللع  (Amer et al., 2014)ريللا إ تاللج اسة للع      

ةةاسةع للع رأاةل ةةشللسكلج ةةاتامللو فلل  ةة لمللا علللى حقللرق ةةا للل ايل رةة لمللا علللى ة  للتمالس 
(ROI)  كاللل يلاللج  للحم ةةاسة للع اتحليللو ةةتصللرسةج ةةا للتعاة اشلل ل حركاللع ةةشللسكلج رأمس للل ،
، 2012حتللى عللل   2004ياة الةارسةللع ةةاةللسيع فلل  ةةرتللسة اللل عللل  أاةل ةةشسكلج ةةاق على

ع ا ةريللع  للع إةللى أل  ةللل  عبيللع إيعلايلل شللسكع، ريللا ترةلللج ةةاسة 50  رحة  ة يةع تاملللج فلل 
، ال  لللفع إةللى رعللرا عبيللع ا ةريللع إاعلايللع ة اةل ةةالة  ةلشسكلجايل حع  ةعةع ةةاسةع ع ر 

سة ةةالةيللع رأاةل ةةشللسكلج، ريللا إت للح أةلله كلاللل  ةاج ةةنالل  الليل ةةناللسة ةةالةيللع ةلعةللع ةةاسةع للع
،  للحة ال  لللفع إةللى أل عللاا ةةالللة  ةلشللسكلج لرةةاحل للايع  ع لللل ةةلعةللع كلاللل إ اةا ة اة

 ةةشسكلج. لعلى أاة ل  إيعلاي ة  رة تقبةيع أع لل ةعةع ةةاسةع ع ة ال ت ميس  عةةعةاسةج إعتال  
 ت لللل   إاكلةيلللع اللليل ةة بيلللع تحليلللو عللللى(  2011 ، راشلللت   حالللاةل) اسة لللع يلالللج كالللل    

رحةلل  الللةتصايق علللى عيةللع تكرةللج  اسةع للعةة ةعةع رنةلمر ة يجةة ةةاسةع ع ةتقسيس ةةشسكع
 حتللى 2001 عللل   اللل ةةرتللسة  نللبو عالللل اارسةللع ااسعللع ا للل اع ةةلعيع شسكع (50ال )
ال للتناة  ة لللر  تحليللو ةةاحتللر ،  ايلةلللجةة تحليللوا ، حيللث يلاللج  للحم ةةاسة للع 2006 عللل  
 ةةالةيلللع رةةنالللسة  ةةاسةع لللع ةعةلللع حعللل   الللل ةكلللو إيعللللا  تللل ميس رعلللرا إةلللى ةةاسة لللع ةللللجتر ر 

 ةةلعةللع أع لللل ةالكيللع  لللا  ت ميسأل  ةل   إت ح كال ، ةةاسةع  تقسيس على ةةلعةع  ع لل
 أع لللل إ للتقبةيعالليل  سأملل يرعللا  ب أةللهال  لفع إةللى  ، ةةاسةع  تقسيس على ةةشسكع أ     ف 

 .ةةاسةع  سأ  على ةعتالع ل اسةج رعاا ةةلعةع
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 :السابقة التي إهتمت بالتناوب اإللزامي للمراجع الدراساتإستقراء وتقييم  1/2/2
 عللللراة عاليللللع علللللى  ةةاسةع للللعتلللل ميس فتللللسة  إةللللى ايلللللل  ,Dada)2018 للللافج اسة للللع )     

رتقيللي  تلل ميس  ةةاسةع للعتحايللا ةة بيللع الليل ة للتقبو ةةاسةعلل  رتقسيللس ، رحةلل  اغللس  ةةاسةع للع
اللل اسةع لل   239ا للح عللاا علللى ةعتاللاج ةةاسة للع ر  .ت لللةةاسةع للع علللى عرا أت للل  عاليللع

نلةللج ر ،  اللل اسةع لل  ةةح لللالج 144  ةنتيلللس تلل ، ريللا  ةةاسةع للعةةح لللالج اللل شللسكلج 
ةتةلللللر  ة ة ةالللل  ةلاسةعلللل  رعللللراة عاليللللع الللليل ة يريللللعةةاسة للللع إةللللى أل  ةللللل  عبيللللع إيعلايللللع 

 يللل  كلف ة  . ةحة  أرةج ةةاسة ع ا ل ي ال ةلللة ر ةة يل لللج رةة يملللج ةةتة يايللع عللااةةاسةع ع
 .ا  ةة ايو اسةع ال ةة ةرةج ةةت   ت تاس في ل عبيع ةة

اةيللو علللى رعللرا عبيللع الليل ةةتةلللر   (Olanisebe et al., 2018)اسة للع  ريللااج     
تحليللو ةة بيللع تلل   ، ريللاة ة ةالل  ةاسةع لل  ةةح لللالج رعللراة ةةاسةع للع فلل  ةةشللسكلج ةةةيعيسيللع

أ  للسج ةتلللمج ةةاسة للع أل  ةللل  عبيللع يريللع ةالل  ةلاسةعلل  رعللراة ةةاسةع للع، ر ايل ةةتةلر  ة ة  
)ةلللر   ةةاتغيلللسيل، ال  للللفع إةلللى ةةاسةع لللعاللليل ةةتةللللر  ة ة ةاللل  ةاسةعللل  ةةح للللالج رعلللراة 

 أةللهاسةع للع ، ريللا أرةللج ةةاسة للع علللى عللراة ةة ل  إيعلايلل  ة  ةةاسةع  رة تقبو ةةاسةع ( ة ال تلل ميس 
ةةتةلللر  ة ة ةالل  ةلاسةعلل  ، ال  لللفع إةللى أل شللسةكع اكلتلل   صاللقأل تعلللى ةةشللسكلج يعلل  

 . يلاة عراة عاليع ةةاسةع ع رج يؤام إةى  Big( 4ةةاسةع ع ا  رةحاة ال )

تلل   ةةاسةع للعار للر  تةلللر  شللسكع إةللى أل  (Randal et al., 2015)رتشلليس اسة للع     
عاليللع علللى عللراة  ةةاسةع للعشللسكع  أر تةلللر  تاريس ع يل  سجمريا أ ة اة عقرا ل  ارةي اةليشته
اغللس   اسةع للعشللسكع ةة س أر تةلللر ال تناة  ايلةلللج تللاريرحة  . ةةاسةع عف   رق  ةةاسةع ع

،  (فلرسيللللاةعاليللللع ةةاسةع للللع فلللل  ةةربيلللللج ةةاتحللللاة )عللللراة  اعلللل  إ للللتقبةيع ةةاسةعلللل  راللللل ملللل  
حيللث يللس  ةةللا   أة للل ةةتةلللر   ع يل لل أل  ةللل  تاللليل اشلل ل  ريت للح اللل ةتلللمج  للحم ةةاسة للع

س تلل ماسةع للع تةةعللراة ريللس  ةةللا   ة نللس أل ،  ةةاسةع للعتللستاص اشللكو  يللس االشللس اعللراة 
الةناسة ةة لايللع رةة اليللع فلل  اسةع للع تةلر  ةةاسةع  رال نر إحة كلل ةةاسةع  يح ى ال  إيعلا

 .ةةحكرايع ةة يملج
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ة ة ةاللى ةلاسةعلل   ةةتةلللر  عاا  ت ميس تصايق  يل لل ( 2012) ةي  ،  ريا تةلرةج اسة ع      
 عنللللبو تحايللللا اعارعلللل ه اللللل لةقرةم  ةةالةيلللل الللل  عستلللله فللللى ةكتشلللللج ةةتحسيرلللللج ةةعر سيلللل علللللى يا

 تت مس اه إيعلايللل  أر  لللايل  راللا  ت ميس لللرةةتى  ،ة ة ةاى ةلاسةع   الةتةلر ةةاتغيسةج ةةاستاصه 
 ع،الللةقرةم  ةةالةيلل  عكتشلللج ةةتحسيرلللج ةةعر سيلل ةةةاسةع  فللى  ة االشس على ياس ةة يس ةةاالشس أر 

تللاع   علترةو إةى ةتلمج اةصقيلل  تةالصى ةرةعتاا ةةالحث على كب  ال ةةاة ج ةب تقسةمى رةب
ال تقةلللللل  سةل  عةة لللل راي عالللل  ةةتصايللللق علللللى ةةايملللل  عفللللى ةةاسة لللل  ة ةةللللرةسا عةةرللللسر  ةةة سيلللل 

عللللى  عةةااةيللل  عةة للل راي عةة سايللل  علاليل فلللى اكلتللل  ةةاسةع للله الةاالكللل اسةع لللى ةةح للللالج ةة للل 
 ع.ةةنلسعي عناسةت   فى اعلو ةةاسةع 

 

 :ديد الفجوة البحثية تقييم الدراسات السابقة وتح
حرو ةة بيع ايل نةلمر ةعةللع ةةاسةع للع رعللراة ةةاسةع للع، تاليةج ةتلمح ةةاسة لج ةة لاقع  -

ة ة ةا  ةلاسةع  رعراة ةةاسةع ع، ةحة تحلرو ةةاسة للع ةةحلةيللع تقللاي  اةلليب   ةةتةلر رأي ل  ايل 
 عاليل  تصايقيل  ال ةةايمع ةةاةسيع.

عاللا كللب  اللل ) اة للل اسة للعج ةة لاقع على عس  نةلمر ةعةع ةةاسةع ع ج ةةاسة لإيتةس  -
 Abdullatif et al., 2015; Amer et) 2013: اليعلل  رأنللسرل ،  2018، ةةللسحي  

al., 2014; Juhmani,2017) ف  ة ا لللا ة سا للع )إ للتقبةيع ةعةللع ةةاسةع للع ،  رةةاتاملع
ةةناللسة ةةالةيللع رةةاحل للايع ، عللاا اللسةج إعتاللل  ةةلعةللع ، حعلل  ةعةللع ةةاسةع للع( رأمس للل علللى 

اةسة ة  رةةللتحر  ةةاحل للا  اللل ةلحيللع أنللس  ، ايةاللل ساللل، عللراة ةةتقلللسيس ةةالةيللع اللل ةلحيللع رة 
عاليللع ا ا لا ل ة سا ع علللى عللراة  ع نةلمر ةعةع ةةاسةع عت ت اج ةةاسة ع ةةحلةيع اسة 

   ةةاسةع ع.
 Olanisebe et al.,2018،  2012) ةي ، اة ل اسة ع ريا تةلرةج ةة ايا ال ةةاسة لج  -

Dada,2018; ) كتشلللللج ةةتةلللللر  ة ة ةالللل  ةلاسةعلللل  رأمللللسة علللللى عللللراة ةةتقلللللسيس ةةالةيللللع رة 
 ة ةاللل  ، أالللل ةةاسة لللع ةةحلةيلللع ف للل  ت لللت اج ةةتةللللر  ةعر سيلللع رعلللراة ةةاسةع لللعة نصللللل ةة

 .ةع عرأمسة على عراة ةةاس 
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علللى عللاا اللل ةةشللسكلج ةةاقيللاة الةارسةللع ةةاةللسيع فلل   يللت  تصايللق ةةاسة للع ةةحلةيللع للحة ر  -
الليل ل بيللع ةتحللليب  اتكلللاب    للعةةاسة حيللث تقللا  ، 2018رحتللى عللل   2014 عللل   الللةةرتللسة 

رعللراة عاليللع ةةاسةع للع ع ع رةةتةلر  ة ة ةا  ةلاسةعلل ( ر ال )نةلمر ةعةع ةةاسة اتغيسيل
رعليللله تنتللللج ةةاسة لللع ةةحلةيلللع علللل  .سة لللع علللل ةةاسة للللج ةة للللاقع ايللل   لللحم ةةار لللحة الللل يي 

ةةاسة لج ةة لاقع ف  أة ل إعتااج على تةاي  ةاللرحعيل ة رو ةقيلللق أمللس نةلللمر ةعةللع 
ةةاسةع لللع عللللى علللراة عاليلللع ةةاسةع لللع رةةمللللة  ةقيللللق أملللس ةةتةللللر  ة ة ةاللل  ةلاسةعللل  عللللى 

   .عاليع ةةاسةع ععراة 

 مشكلة البحث: 1/3
ت تالللللس نةللللللمر ةعةلللللع ةةاسةع لللللع أحلللللا ةةاحلللللااةج ة  ل للللليع ةعلللللراة عاليلللللع ةةاسةع لللللع     

(Pridgen et al., 2012; Meghna et al, 2013; Lisa, 2009)  ا  ة حيللث أكللا
 يللا تكللرل اللؤمسة الا لا للل ة سا للع ةة لللاق حكس للل  أل نةلللمر ةعلللل ةةاسةع للعةةاحل للا  علللى 

، ال  لللفع إةللى أل إ للتقبةيع ةةاسةعلل   لل  أحللا ةةاحللااةج ةة لاللع  على عراة عاليع ةةاسةع للع
رةةاؤمسة ف  عراة ة اةل ةةا ة  ةلاسةع  ، رةال كلل ةةتةلر  ة ة الل  ةاسةعلل  ةةح لللالج يللاع  

 للؤةو  صللس، اشللكلع ةةاحللث تتامللو فلل عللراة عاليللع ةةاسةع للع ، فللكل إ تقبةيع ةةاسةع  رالةتلة  
 ؟  ةةاسةع ع تؤمس نةلمر ةعةع ةةاسةع ع رةةتةلر  ة ة ةا  ةلاسةع  على عراة  و " ي  سم

 ةة ؤةو ةةسمي   يترس  اةه ةةت لؤبج ة تيع :فكل  عليهر    
 ؟  نةلمر ةعةع ةةاسةع ع  يعال -1
 ؟    ر ةةتةلر  ة ة ةا  ةلاسةع  ال -2
 ؟   نةلمر ةعةع ةةاسةع ع على عراة ةةاسةع ع ؤمست و  -3
 ؟   ةةتةلر  ة ة ةا  ةلاسةع  على عراة ةةاسةع ع ؤمسي و  -4
 لللو  ةللللل  عبيلللع ت تيسيللللع اللليل كللللو الللل نةلللللمر ةعةلللع ةةاسةع للللع رةةتةللللر  ة ة ةالللل   -5

 ةلاسةع  على عراة ةةاسةع ع؟ 
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 هد  البحث: 1/4
تحليللو ةة بيللع الليل نةلللمر ةعةللع ةةاسةع للع ا ا لا للل ة سا للع رةةتةلللر  ي للت اج ةةاحللث للللل

 ج ةةسمي   ة  اةج ةةرسعيع ةةتلةيع:ا، ريترس  ال ةة ة ة ةا  ةلاسةع  على عراة ةةاسةع ع 
 نةلمر ةعةع ةةاسةع ع. عس       -1
 .إةقلل ةة رل على ةةتةلر  ة ة ةا  ةلاسةع  -2
 ةةاسةع ع على  عراة ةةاسةع ع.نةلمر ةعةع ايلل أمس  -3
 ةةتةلر  ة ة ةا  ةلاسةع  على  عراة ةةاسةع ع.أمس  اسة ع -4
الللل نةلللمر ةعةلللع ةةاسةع للع رةةتةللللر  ة ة ةاللل   ةة بيللع اللليل كللب  اسة للع أملللس  -5

 ةلاسةع  على عراة ةةاسةع ع؟ 
 أهمية البحث: 1/5

نةلللمر ةعةللع ةةاسةع للع رةةتةلللر  ة ة ةالل  ةة بيللع الليل  ايلللل  أ ايللع ةةاسة للع فلل  ةاللي ت     
 رياكل تق ي   حم ة  ايع إةى:، على عراة ةةاسةع عرأمس ال ةلاسةع  

  ، عللراة ةةاسةع للعا ةةتلل  ت للت  ةلترع لج ةةاحميللع  يي ا  حة ةةاحث ا ليسة   :األهمية العلمية  -
رةةتةلللر  ة ة ةالل  اسة ع ةة بيع ايل )نةلمر ةعةع ةةاسةع للع حيث يستك  ةةاحث على 

عللراة عاليللع ةةاسةع للع، رحةلل  اللل نللبو اةلللل ةاللرحعيل تصايقيلليل ةقيلللق أمللس ةلاسةعلل ( ر 
  حم ةة بيع.

ةةتللل  تللل  ةتللللمج ةةالللل نلللبو يلللرفس ةةاحلللث اعارعلللع الللل ةةا لراللللج  :األهميدددة العمليدددة  -
رةةع لللج اسةع لل  ةةح لللالج تريللا أل  شلل ة ل اللل ةةتلل ر ،  للحم ةةاسة للع ةةترةللو إةي للل اللل 

 يلللاة  اغس  شسي يع ف  ةةايمع ةةاةسيعةةت صةةاةرصه ار ح ةةا لييس ة سشلايع رةة رةا
 عراة عاليع ةةاسةع ع.

 منهجية البحث: 1/6
ةتحقيلللق  لللاج ةةاحلللث رة علالللع عللللى ت للللؤبته فقلللا إعتالللا ةةالحلللث فللل  ةةعلةللل  ةةة لللسم      

قللسةلة رة صللب  علللى ةةاسة لللج ةة لللاقع ةةلاحللث علللى إتاللل  ةةاللة ج ة  للتقسةم  ، اللل نللبو ة
لج ةة لايللع رةةاحللث علللى شللاكع ةةا لرالللج ةةارةيللع فلل  ةةارةيلل  ة ةكتسرةيللع ةلا لرالللج يرةةللارس 

ةةاة الللج ةةا ةيللع سشلللاةج ةةتلل  تةللاس ل ة ةة للرةاص ر ةةا لللييس ر ال  لللفع إةللى ، ة كلايايللع 
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شللتقلق تحليللو ةةاسة لللج ةة لللاقع ركللحة  ةةاللة ج ة  للتةالص  فلل  ةةاحللث ،   ةةات لقللع اار للر  رة 
 .ةةتصايقيعةةاسة ع رفسر   يعةةاحم ةةرعرة 

 

اتغيللسةج ةةاسة للع  ةقيلللق يلتةاي  ةارحع ف  ةةاسة ع ةةتصايقيع علىةةالحث ريا إعتاا       
ةةمللللة  ع ةةاسةع لللع رعلللراة ةةاسةع لللع ، ر ةةتصايقيلللع ة رو ةا سفلللع ةة بيلللع اللليل نةللللمر ةعةللل 

 ةة بيع ايل ةةتةلر  ة ة ةا  ةلاسةع  على عراة ةةاسةع ع. ةقيلق
 مجال وحدود البحث: 1/7

نةلللللمر ةعلللللل ةةاسةع للللع رةةتةلللللر  اسة للللع رتحليللللو ةة بيللللع الللليل علللللى ةةاحللللث  يقللللر       
 الللةتصايق علللى ةةشللسكلج ةةااسعللع الةارسةللع ةةاةللسيع.  ة ة ةا  على عللراة ةةاسةع للع ، رحةلل 

ريقتةللس ةةاحللث علللى إ للتناة  إ لللر  تحليللو ةةاحتللر  فلل  فحللر ةةتقلللسيس ةةالةيللع ةلشللسكلج 
 .2018 عل   حتى 2014 عل   ةةا علع الةارسةع ةةاةسيع ف  ةةرتسة ال

 

 البحث: هيكل 1/8
 على ةةةحر ةةتلة  :تق ي  ةةاحث ت   ةتحقيق أ اةج ةةاسة ع رةةسا على ت لؤبته     
 .ة صلس ةة ل  ةلاحث :روة  ةةق   
ة صلس ةةة سم ةاس ع ةة بيع ايل نةلمر ةعةع ةةاسةع ع  رةةتةلللر  ة ة ةالل   :ةةملة  ةةق   

شتقلق فسر  ةةاحث  .رعراة ةةاسةع ع رة 
   .ةةتصايقيع ع اة عيع ةةاسة :ةةملةث ةةق   
 اةليشع ةةةتلمج رةةترةيلج رةةترع لج ةةاحميع ةةا تقاليع. :ةةسةا  ةةق   

 .يلماع ةةاسةع 
 ةةابحق.

ر رج يتةلرو ةةالحث ف  ةةع ل ةةتلة  ال ةةاحث ة صلس ةةة سم ةةاتاملو فل         
،  لاسةعلل  رعبيللت    اعللراة ةةاسةع للعنةلللمر ةعةللع ةةاسةع للع ، رةةتةلللر  ة ة ةالل  ة

 اغس  إشتقلق فسر  ةةاحث.
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القسم الثاني : اإلطار النظري لدرسة العالقة بين خصائص لجنة 
شتقاق فروض البحثو  المراجعة  التناوب اإللزامي وجودة المراجعة وا 

 
الللل ةةاحللث  للر تحايللا تللل ميس نةلللمر ةعةللع ةةاسةع للع رةةتةللللر    يي للا ةة للاج ةةسمي لل       

رعليلله شللسكلج ةةاقيللاة الةارسةللع ةةاةللسيع ، ة ة ةالل  ةلاسةعلل  علللى عللراة عاليللع ةةاسةع للع الة
شتقلق فس هر ةاحث اتغيسةج ة تحليو ةة بيع ايلر ياكل ةلالحث عس    :على ةةةحر ةةتلة  ة 

 

تحليل العالقة بين خصائص لجنة المراجعدة وجدودة المراجعدة قشدتقاق الفدرض  2/1
 :األول

 

علللى أل نةلللمر ةعةللع  (Christensen et al., 2018)إترللق ة ا  ةةاحل للا        
ةةاسةع لللع ، ةةنالللسة ةةالةيلللع رةةاحل لللايع ، علللاا  عةللل إ لللتقبةيع أع للللل ةع تتكلللرل اللللةةاسةع لللع 

 للس  انتةللس ةةالحللث ا أع لللل ةعةللع ةةاسةع للع ، ر للرج يقللر   اللسةج إعتاللل  ةةلعةللع ، عللاا
 :ع اغس  إشتقلق فس  ةةاسة ع ة روة حم ةةنةلمر رعبيت ل اعراة ةةاسةع 

 :إستقاللية أعضاء لجنة المراجعة 2/1/1
ةةاسةع ع ارسة  ا ال  فلل  تصللريس ر يرللع اسةياللع اعلللق ة اةسة رتقليللو تل   ة تقبةيع ةعةع      

 تشلللليس ة سيللللع تا يللللع ةةاللللرةسا إةللللى أل ، حيللللثت لس لللللج ةةركلللللبج الللليل ةةالللللةكيل رةةاللللايسيل
أل ةةالللللايسيل  كالللللل، للللللق رف لةيتللللله تح للللليل أاةل ةةاعةةالللللايسيل ةةا لللللتقليل ةلللللاي   يلللللاسة عللللللى 

ع رناللسة يريللع تللاع  رياتلكللرل ا سفلل  للع عاللو ةةشللسكع ةاي   يللاسة أكاللس علللى ف لل  صاي ةةنلسعييل
 (Aree et al., 2018) .عيةةسيلا ر يرت   

 الليل حركاللع ةةشللسكلج ةللل  عبيللع إةللى أل  )et al., Chan 2013 (ةشلللسج اسة للعيللا ر     
ةبعتالعللللللج ، علللللاا ، رةب لللللتقبةيع ، ر  ةةاسةع لللللع)حعللللل  ةعةلللللع  ةةاسةع لللللعةعةلللللع  رنةللللللمر

،  2007ا لللا علللل  ر  يالللوتحايلللا أت لللل  ةةاسةعللل   اغلللس ، رحةللل   ةةاسةع لللعرةةنالللسة( رعلللراة 
تحايلللا أت لللل  عللللى  ةةاسةع لللعةر لةيلللع ةعةلللع   يج لللع أةللله يرعلللا تللل ميس  للل ةتللللمج ةةاسة ج  لللس أر 

تلل ميس علللى ةلله كاللع ةةشللسكلج أل إصلس عاو حر ال   .2007ياو را ا عل   ةةرتسة ف   ةةاسةع 
سحللللج ة سيلللع ةبعتاللللا عللللى ة سيلللع ةةركلةلللع راقتأل إةلللى  ة  ة لللتةلا، ر اسةع لللعةعةلللع ةةإ لللتقبةيع 

 ال  للللفع إةلللى تلللرفيس،  أالللرةة    سؤرقر  يلةةا لللتقل يلحاللل  ةةالللايس تةةالللسعح أل الللل   ةةالللرةسا
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ةةاسة للع  رأكللاج ,ةةاشلللسكععاليللع ال نبو  أة اع ةةسيلاع ف لةيع ر يرع يةرةج نلسعيع ةت  ي 
 .ايل  على عراة عاليع ةةاسةع عليعل ة تقبةيع ةعةع ةةاسةع ع تؤمس إأ
 

 الخبرة المالية والمحاسبية للجنة المراجعة : 2/1/2
 ,.Mohamed et al., 2010 ; Christensen et al) كللب  اللل يس اسة للعشلل ت     

سرسة إةللى تح لليل ة اةل رةتنلللح إةى أل  يلاة ة للاع ةةاللايسيل ةةا للتقليل ب يللؤام الة لل  (2018
ا للمرةع عللل  ل ةةاسةع للعلةعلل  كاللل أل ، ةاايسيل    ة كمس أ ايللعسةس ةةعيا ، رةكل ناسةج ةقةة

رفقلللل  ةالللل عللللل ا لللل  عايلللاة االللل يع ل لللل تتصلللل  اسعلللع علةيلللع الللل ةةنالللسة ةةالةيلللع رةةاحل لللايع 
فيتصللل  أل يكللرل  ، اغللس  تح لليل كرللللة ةعلللل ةةاسةع للع (Blue Ribbon)اترةيلج ةعةع 

 SOXيلللةرل  ع ، رصاقللل  ة للحم ةةترةلليع فقللا تةلللروأحللا أع لللل ةةلعةللع ةلله ناللسة الةيللع راحل للاي
ةاي   ناللسة الةيللع راحل للايع اللل الليل  لتقر  ةةشسكع ال فةل، عل ة ع لل ةةحي أل ه يع أة

 ، اال يؤمس اشكو إيعلا  على عراة ةةاسةع ع.ةةاسةع ع رحة  الةتقلسيس ةةارسيعأع لل ةعةع 
 

 :المراجعةجتماع لجنة عدد مرات إ 2/1/3
ةةتلل  ةةنةلللمر ةة لاللع ةلعةللع ر أحللا  للر  ةةاسةع للعأل ةعتال  ةعةع  ةةاسة لج تس  ا         

ةعةللع  ت  يلل  ارس رياكللل،  (Anderson et al., 2004) أاةم للل  ياكللل أل ت لل   ف لةيللع
 ةةت لللس   ة للل ت اللو علللى تنرللي  ة للل  ةةسيلاللع ةةاةنليللع للرةاص ةةاسةع للع ةةسيلللا  رتصللريس 

ى حقيللق أيةلل . رحةلل   ل كالللس ةةاللايسيل ةللاي   حللرةف  يريللع ةتةةللحم يةشلل  الليل ةةاللب  رة اةسة 
تشللليس ة سيلللع ر ، ف للللو  سيللللا ة لللل  ةا لللل ايل فللل   يلللل  ة يلللاس الللل اةللللةح   عللللى ح لللل 

حيللث ةللاي ل ةةريللج ةةكلللف  ةتقيللي  أةشللصع ة اةسة.  ةةاسةع للعةبعتالا علللى ةةاللرةسا إةللى أل ةعةللع 
ةيلته ارس اعلللللق ة اةسة فلللل  ةةرفلللللل اا للللمر تح لللليل  تقللللر  ةةلعةللللع ا اللللو ةعتالعلللللج اغللللس 

  للرةاصار لل   ةةاسةع للع للةعلل  تقللر  ر ،  (Aree et al., 2018) ةةت ليايللع تعلللم ةةا للل ايل
علللراة عاليلللع  اغلللس  ةةت كيلللا عللللى، نللللسعييل ةة يليالللسةع ةة إنتيللللس را للللييس احلللااة اشللل ل

 .ةةاسةع ع
 

إنتالللس تلل ميس عللراة ةعلللل ةةاسةع للع علللى ( 2014ة  للت افج اسة للع )عسفلله راليعلل  ، ر       
ا تر  ة فةل، ة نتيلسم اشسكلج ةةا ل اع ةة  رايع ، اغس  اةلللل اؤشللس ةقيلللق ا للتر  
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( شلللسكع الللل ةةشلللسكلج ةةاقيلللاة 100ة فةلللل، ة نتيللللسم فللل  ةةتقللللسيس ةةالةيلللع ةة لللةريع ة لللاا )
ل ة لللاع ة فةلللل، ، ريلللا إت لللح الللل ةتللللمج ةةاسة لللع أ 2012الةارسةلللع ةة للل رايع نلللبو علللل  

( رأل أكمللس نةلللمر %51.22ةةا للل اع ةة لل رايع احللو ةةاسة للع اللل  ) كلجس اشلل ة نتيلللسم 
ةعللللل ةةاسةع لللع تللل ميسة  عللللى  لللحة ة فةلللل،  لللر إ لللتقبةيع أع للللل ةةلعةلللع ، ركلللحة علللاا الللسةج 

ت   عللللى ة عتالللل  ، ايةالللل تشللليس ةةةتللللمج إةلللى أةللله ب يرعلللا تللل ميس ة لللاا أع للللل ةةلعةلللع رنالللس 
أل عللاا اللسةج إعتاللل  ةعةللع ةةاسةع للع   للحة رتشلليس ةةاسة للع إةللى ،  ة فةللل، ة نتيلللسما للتر 

علللى أل  (Blue Ribbon)رت كللا ةعةللع  ةشللصع اعلللق ة اةسة رةةلعلللل ة نللس اؤشللس أاةل  
 يللو أسالل  اللسةج  للةريل  ، حيللث ألةعلل ةةاسةع ع ف  ةةربيلج ةةاتحاة يع  أل تعتا  علللى ة 

اكلفللع ة اللرس ةةات لقللع الةاةشلل ة ، ال  لللفع إةللى أل  إعتالعلللج ةةلعةللع ي يللا اللل اسةيت لللتكللسةس 
ت ل على ا لةعع ةةاشللكبج ةةتلل  ت  للس س عا  يا ياو علىإةنرل  عاا اسةج إعتال  ةةلعةع 

نةلللمر عللراة  ل نلةلليع أ ل لليع اللل قللاةيللع فلل  ةةترييللج ةةاةل لل  االلل يرفلل  ةةتقلللسيس ةةال
أل ارسيللع إعتالعلللج  (Bedard et al., 2010)ريللا رعللاج اسة للع  .ةةا لرالللج ةةاحل للايع

أل  ةللل  عبيللع إستالللص صسايللع  ةةاسة للع علللى رتؤكللا، ةعةع ةةاسةع ع تي ا اؤشسة  على فلعليت للل 
 ارعاع ايل عاا ة عتالعلج رعراة ةةتقلسيس ةةالةيع رال م  عراة عاليع ةةاسةع ع.

      

 حجم لجنة المراجعة : 2/1/4
( أل ت لللس  ةةاةلللةح يةشلل  ةتيعللع (Hsu & Petchsakulwong, 2010تللس  اسة للع      

اةلللةح   إةللى أيةللى حللا إةللى  رلة للس يةةاللايسيل  ع للوةةالكيللع عللل ة اةسة ، االلل يللا يفةللو 
، مستلل ع ةةاسةع للع يللا تاةلةح ةةا ل ايل ، رالةتلة  فكل كرللة رف لةيع ةعةةةة س إةى ااب  ال 

أل ةعلللل ةةاسةع للع يللا ترةعلله اشللكبج علللى  ((Aree et al., 2018 اسة للع رتؤكللا للحة 
 .ة سيع ةبعتالا على ةةارةساة رفقل  رحة  رةعةع ةةاسةع ع ةةتة يق ايل أع لل اعلق ة اةسة 

ريا تاليةج ة سةل حرو حع  ةعةع ةةاسةع ع رعبيت للل اا للتر  ةةللتحر  ةةاحل للا  كاقيلللق     
ةعلللراة ةةتقللللسيس ةةالةيلللع رالللل مللل  علللراة عاليلللع ةةاسةع لللع ، حيلللث أشللللسج اسة لللع ) للل رام ، 

( إةلللى علللا  رعلللرا عبيلللع إستاللللص ا ةريلللع اللليل حعللل  ةعةلللع ةةاسةع لللع را لللتر  ةةلللتحر  2016
 ةللل  عبيللع الليل  ( إةللى أل2014ة ، ايةاللل تشلليس اسة للع )اليعلل  ، ةةاحل للا  كاقيلللق ةلعللرا

حع  ةعةع ةةاسةع ع رتصايق أ لةي  احل للايع اتحر للع عةللا إعللاةا ةةقللرةم  ةةالةيللع ، أاللل اسة للع 
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ستالللص صسايللع را ةريللع الليل إ للتقبةيع ةعةللع ( تللس  أل  ةللل  عبيللع إ2018،  عبددالرحدد    ل)
   ، رحع  ةةلعةع. ةالةيع رةةاحل ايعةةاسةع ع رةةناسة ة

يمكددن صدديارة فددرض الدراسددة علددى مددا سددبق مددن دراسددات وتحقيقددا  لهددد  البحددث  وبندداء   
 :كما يلياألول 

توجددد عالقددة ذات دقلددة إحصددائية بددين خصددائص لجنددة المراجعددة  ق :1Hoاألول الفددرض 
 وجودة المراجعة.

 

قشدتقاق الفدرض  المراجعدةالعالقة بين التناوب اإللزامي للمراجدع وجدودة تحليل  2/2
 :الثاني
ف للللمح  رحةللل  ا لللا   ةةح للللالجلاسةع للل ةةا ةللل  ة ارسالةللل ةة ايلللا الللل ةةاسة للللج  إ تالللج      

ف  ةةربيلج ةةاتحاة ، حيللث تلل  إةتقلللا  (Enron, World com)ةةاحل اع رةةاسةع ع ةشسكت  
ال  للللفع إةلللى إ لللتقبةيع ةةاسةعللل  ، ارس اسةع للل  ةةح للللالج رةصللللق عاليلللع ةةاسةع لللع ةر للل ل 

 ,Harris, 2012; Lee)راا  ت ميس حة  على عللراة ةةاسةع للع اللل ياللو أةللحل  ةةاةلللةح 
2015; Stakebrand,2016)  ع رارمرييلللل تح لللليل ايللللع إةللللى عللللراة ةةاسةع للللع  للللاج ت، ر
رالللل  (SOX, 2002)أا  إةلللى إةلللاةس يللللةرل  ركلللو حةللل ة فةلللل، ةةاحل لللا  ةلشلللسكلج ، 

)تتامللو فلل   ةاسةع لل  ةةح لللالج ة ة ةايللعةتةلللر  ةفتللسة  ةتحايللا اللل ةةقلللةرل 207تةلرةلله ةةق لل  
لج تحايللللا فتللللسة احللللااة ةتقللللاي  نللللاا ريللللا علللللل (قللللصناللللق  للللةرةج اسةع للللع ةشللللسكع ةة ايللللو ف

 ,Harris,2012; Kitiwong)تح لليل عللراة عاليللع ةةاسةع للع  يللو ا للاجةةاسةع للع ةللةرق ةة ا
2014; Lee, 2015). 

 ,Firth et al., 2012;  Kim et al.,  2003; Jennings)رت كا ا لل  ةةاسة لللج      
Pany & Reckers, 2006)  أل ةةاسةعلل  ةةعايللا يعللل  اة للرسة  عايللاة  ةلنللاالج ةةا ةيللع

 & Chi, Myers,  Omer) تللس  ا لل  ةةاسة لللج . رعلللى ةةةقللي ةةاسةع  ري    إ تقبةيع
 Xie, 2016;  Harris,  2012; Lee, 2015;  Stakebrand,  2016)  أل تغييللس

، حيللث تللس   للحم ةةاسة لللج أةلله   للرج  ةةاسةع   رج يؤمس  لال  على عراة عاليللع ةةاسةع للع 
 يرقا ةةا سفع ةةنلةع الة ايو رصاي ع عاله.

 Hamilton et al., 2005; Elder) اللل ةةاسة لللج اعارعللعيللااج  ف   للحة ةةةللاار       
et al., 2015; Lennox et al., 2014)  أاةللع ةتح لليل عللراة عاليللع ةةاسةع للع اللل نللبو

حيللث يللسرل أل تغييللس ةةاسةعلل  يعللل  سؤيللع عايللاة ةرسيللق عاليللع ، تةلللر  اسةع لل  ةةح لللالج 
رال م  ت  ي  عللراة عاليللع ةةاسةع للع ، رت كللا  للحم ، ةةاسةع ع اال ي    عراة ةةتقلسيس ةةالةيع 
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  للتقبةيع ةةاسةعلل  عللل صسيللق ةةحللاإ ةةاسة لللج علللى أل ةةتةلللر  ة ة ةالل  ةلاسةعلل   للرج ي لل  
اللل ةةرتللسةج ةةصريلللع اللليل ة اةسة رةةاسةعلل . رحةلل   ل ةة بيللع ةةصريللللع الليل ةةاسةعلل  رةة ايلللو 
تللؤام إةللى ت ايللاةج ب للتقبةيع ةةاسةعلل  ا للا  ة ستالللص ةةصريللو الة ايللو االلل يللؤمس  لللال  علللى 
علللراة عاليلللع ةةاسةع لللع. ال  للللفع إةلللى أل ةةاسةعللل  ةةلللحم ي الللو ةلللةرق ةة ايلللو ةرتلللسةج صريللللع 

علللى تقييالللج  لر  ا اللو اللسةاج اسةع للع ةاصيللع ي للتناا ل فلل  عاليللع ةةاسةع للع اةللل للرج يقلل 
الللاب  الللل إعلللاةا رتصلللريس اة عيللللج عايلللاة تتةل للل  اللل  ةة لللسرج ةةحلةيلللع ةاةشللل ة  ،ةةانللللصس 
 ,.Monroe & Hossain,2013; Firth et al.,2012; Lennox et al)ةة ايللو 
2014). 
صللرو فتللسة ت ليللا ةةاسةعلل  الل  ( ااسة للع ةة بيللع الليل 2010اسة للع )االللس ،  يلاللجكاللل        
علللى عللراة ةةاسةع للع ريللا يلاللج ةةاسة للع علللى ة للتناة  عللراة ة ساللل، كاؤشللس ةقيلللق  ةة ايللو

ع أةلله ب ترعللا أر للحج  للحم ةةاسة لل راللل ملل  عللراة عاليللع ةةاسةع للع ، ر عللراة ةةتقلللسيس ةةالةيللع 
 .و فتسة ةةت ليا ايل ةةاسةع  رةة ايو رعراة ةةتقلسيس ةةالةيعةريع ايل صر عبيع حةج ابةع ا 

ة بيلللع اللليل ل( ةةكشلللج علللل ةةتلل ميس ةةعلللر سم ا2017عالللو ،  رأالل ريللا إ لللت افج اسة لللع )     
 لليل عللراة ةةتقلللسيس ةةالةيللع اللل نللبو ةةقيللل  ااسة للع حةةتةلللر  ة ة ةالل  ةاسةع لل  ةةح لللالج رت
ةةقللرةم  ةةالةيللع رتقلللسيس ةةاسةع للع ةلشللسكلج ةةا للل اع  تصايقيللع علللى ايلةلللج عيةللع عشللرةميع اللل

( شسكع نللبو ةةرتللسة اللل عللل  65ةةاةسيع ةةا علع ف  ارسةت  ةةقل سة رة  كةاسيع ةايلةلج )
ةةتحليللو علللى  ل،  عللسة 2015حتللى عللل   2013رةةرتللسة اللل عللل   2011حتللى عللل   2009

اقيل للليل ةقيللللق علللراة ةةتقللللسيس ةةالةيلللع ر الللل  يلللا إعتالللاج ةةاسة لللع عللللىةةالللا  ةةقةللليس ، ر 
اةسة ة سالللل،( علللا  رعلللرا عبيلللع ا ةريلللع اللليل ةةتةللللر   ، رنلةلللج إةلللى)ةةلللتحر  ةةاحل لللا  رة 

اةسة ة سال، عراة ةةتقلسيس ةةالةيع ر ة ة ةا  ةاسةع   ةةح لالج ر   .ة 
سددة يمكددن صدديارة فددرض الدراعلددى مددا سددبق مددن دراسددات وتحقيقددا  لهددد  البحددث  وبندداء   

 :كما يلي الثاني
توجددد عالقددة ذات دقلددة إحصددائية بددين التندداوب اإللزامددي للمراجددع  : ق2Hoالفددرض الثدداني 
 وجودة المراجعة.
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لتحليل العالقة بين خصائص تطبيقية المنهجية الدراسة : الثالثالقسم 
  لجنة المراجعة والتناوب اإللزامي للمراجع وأثره على جودة المراجعة

 
 افلله رحللارام ، رحةلل  اللل نللبو عيةللع  لنتالس فسر  ةةاسة ع ف   للر إ إ ت اج ةةاحث    

عشرةميع ال ةةتقلسيس ةةالةيع ةلشسكلج ةةاةللسيع ةةااسعللع فلل  ةةارسةللع ةةاةللسيع ةايلللل رتحليللو 
( ةلاسةعلللل  ةةتةللللر  ة ة ةاللل  - ةة بيلللع اللليل ةةاتغيلللسةج ةةا لللتقلع )نةللللمر ةعةلللع ةةاسةع لللع

 :رحة  على ةةةحر ةةتلة ة ةةاسةع ع(، رةةاتغيس ةةتلا  )عرا
 

 :التطبيقية أهدا  الدراسة 3/1
ةة بيللع الليل نةلللمر ةعةللع ةةاسةع للع رةةتةلللر   إةللى ايلللل أمللس ةةتصايقيللعت للاج ةةاسة للع       

حةلل  ال للتناة  ةةةالللحإ ةةكايللع ةقيلللق اتغيللسةج ، ر  ة ة ةا  ةلاسةع  رأمللسم علللى عللراة ةةاسةع للع
ةةاسة للللع ةةتلا للللع رةةا للللتقلع ، ال  لللللفع إةللللى ةةاتغيللللسةج ةةسيلايللللع )ةةاي اةلللله( كاتغيللللسةج اي اةللللع 

 ةل بيع ايل اتغيسةج ةةاسة ع.  
 

 :التطبيقية وعينة الدراسة مجتمع 3/2
 ةةشسكلج ةةا للل اع ةةااسعللع الةارسةللع ةةاةللسيع اعارعع ال يتامو اعتا  ةةاسة ع ف      

( ريللللا تلللل  2018-2014نللللبو ةةرتللللسة اللللل ) رةةتلللل  ت اللللو فلللل  يصلعلللللج ة ةشللللصع ةةانتلرللللع
ة عتالللا علللى عيةللع عشللرةميع اللل ةةتقلللسيس ةةالةيللع شلللالع تقلللسيس ةةاسةع للع ةلاكلتلل  ةةتلل  تقللر  

شللسكع ،  60ااسةع ع ةةشسكلج ةةا ل اع ةةاقياة الةارسةع ةةاةسيع ، ريا ال  عللاا ةةشللسكلج 
 ريا سرع  عةا إنتيلس عيةع ةةاسة ع ال يل :

 

 ةةاؤ  لج ةةالةيع ا ا  صاي ت ل ةةنلةع.ت  إ تا لا  -
 ةةشسكلج ةةاتاةرو أ  ا ل ف   رق ةةالو رة  يتريج ةشلص ل نبو فتسة ةةاسة ع. -
 ترةفس ةةتقليس ةةالةيع ةة ةريع نبو فتسة ةةاسة ع. -
 ، رةةعللارو ةةتلللة  ير للح ( 60را ا تصايللق ةةشللسرص ةة لللاقع تالليل أل عللاا ةةشللسكلج  لل  )      

 اق ال  رفقل  ةلقصلعلج:عيةع ةةاسة ع 
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(1جدول رقم )  
موزعة على القطاعات وعينة الدراسة التطبيقيةيوضح    

عددد  قطاع مسلسل
 الشركات

 النسبة

 % 10 6 التشييد ومواد البناء 1

 % 10 6 الموارد األساسية  2

 % 15 9 خدمات ومنتجات صناعية 3

 % 13 8 المنتجات المنزلية  4

 %8 5 الكيماويات 5

 % 28 17 العقارات 6

 % 15 9 الرعاية الصحية 7

 % 100 60 اإلجمالي

 المصدر: من إعداد الباحث             

 مصادر الحصول على البيانات: 3/3
ةةتقللللسيس ةةالةيلللع ةةات لقلللع الةاسة لللع ةةتصايقيلللع عللللى ةةايلةللللج  عاللل  إعتالللا ةةالحلللث فللل            

اللل ةةاريلل  ةةس للا  ةارسةللع ة رسةق ةةالةيللع ، رحةلل  عيةللع ةةاسة للعاحللو ةةاةشللرسة ةلشللسكلج 
 راريللللللللللللللل  االشلللللللللللللللس www.egx.com.egراريللللللللللللللل  االشلللللللللللللللس ةلا لراللللللللللللللللج  ةةاةلللللللللللللللسيع

www.mubasher.inf.com  لللةتسةج.ال  لفع إةى ارةي  شسكلج ةة يةع على شاكع ة
 

 نموذج الدراسة وتوصي  وقياس متغيراتها:  3/4
ةةتةللللر  ر الللل نةللللمر ةعةلللع ةةاسةع لللع ر  متغيدددران مسدددتقالن يتكلللرل ةالللرحإ ةةاسة لللع الللل      

 ، رةةاتغيللسةج ةةسيلايللع تتامللو فلل  )حعلل   عللراة ةةاسةع للعر للر  متغير تدابعو ،  ةلاسةع ة ة ةا  
رةةعارو ةةتلللة  ير للح اتغيللسةج ةةاسة للع رصللسق ييل لل ل راةلللاس  ةةشسكع ، ةةسةف ع ةةالةيع( ،

 ةةحةرو علي ل على ةةةحر ةةتلة :
 
 
 

http://www.egx.com.eg/
http://www.mubasher.inf.com/


- 19 - 
 

(2جدول رقم )  
يوضح المتغيرات المستخدمة في نماذج الدراسة    

 

 المتغـــــــــير 
التعريف اإلجرائي 

 للمتغير

الدراسات التي تناولت 

 القياس

 :المتغير التابع

لجودةلرحم رجعة
(AUDITQ) 

 (AUDITQ) حج لمكتبلت لق اسهلوفقاًلح
(ل1فنعطيلرحق مةل)رحم رجعةل

إذرلكانلرحقائ لبم رجعةل
م رجعلل ساباتلرحش كةل

 ,PWC)لل(Big 4)للينتميلإحى
KPMG, E & Y, 

Deloitte)ب نمالتأخذلرحق مةللل
ل.(لإذرلكانتلغ  0)

 
Andre et al., (2015)ل

)2013(et al.,  Chan 
Hninger, (2001) 

ل

 
لالمستقل )خصائص لجنة المراجعة(:المتغير 

إستقالح ةلأعضاءل
لرحلجنة

ل
ل

 (ACIND) نسبةلتمث للرألعضاءل
رحمستقل نلبلجنةلرحم رجعةل

)عادلرألعضاءلرحمستقل نلإحىل
لإجماحيلعادلأعضاءلرحلجنة(.

ل
ل
ل

(ل؛لع فةلل2018)عبالرح    ل
ل(ل،لل2013ومل جيل)
ل(ل؛لل2016سعوديل)

Yunos et al., (2014) 
)2013(et al.,  Chanل

رحخب ةلرحماح ةل
ورحمحاسب ةلحلجنةل

لرحم رجعة

(ACEXP) عادلرألعضالرحذينليحملونل
مؤهالتلعلم ةلفيلمجالل
رحمحاسبةلأولرحتمويللأول

 ,CPAشهادرتلمهن ةلمثلل
CMA.ل

لعادلأعضاءلرحلجنةل(ACSIZE)ل ج لرحلجنةل

لعادلم رتلرإلجتماعل
ل

(ACMEETING)ل
 

عادلم رتلإجتماعلرحلجنةل
لخالللرحعام.

 
 (:تناوب اإللزامي للمراجعالمستقل )الالمتغير 

طوللفت ةلرحتعاقالب نل
م رجعلرححساباتل
لوعم للرحم رجعة

ل

(Tenure)رق لرحسنةللمنلخالللهق اسلت ل
فيلرحعالقةلب نلرحم رجعل

ورحعم لل،لفتكونلق مةلرحمتغ  ل
(لل2(لفيلرحسنةلرألوحىل،لول)1)

لفيلرحسنةلرحثان ةلوهكذر

 
Omer &  Xie, (2016) 
Lennox et al.,(2014) 

 

 
ل:المتغيرات الرقابية

ل
ل

ل ج لرحش كة
ل

 
SIZE)ل(ل

ل
منلخالللرحلوغاريت للت لق اسه

  رحطب عيلإلجماحيلرألصول

 

et al., (2013) Chan 
Al-Mamun et al ., 

ل(2014)

ل
لرح رفعةلرحماح ة

 
 (LEV)ل

منلخالللإجماحيللت لق اسه
رإلحتزرماتلطويلةلرألجللعلىل

لإجماحيلرألصول

Firth et al.,  2012 
ل(ل2013)وملولرحع نلمل جيل

 الباحثالمصدر: من إعداد        
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 :(خصائص لجنة المراجعة)مستقل قياس المتغير ال 3/4/1
يتامللو ةةاتغيللس ةةا للتقو ة رو فلل  نةلللمر ةعةللع ةةاسةع للع ، ريللا تلل  ييل لله رفقللل  ةاللل       

( 2016( ،  لل رام )2013( ؛ عسفللع راليعلل  )2018) عاا ةةللسحي   {تةلرةته اسة ع كب  ال 
 رفقل  ةال يل : } Yunos et al., (2014)؛  et al., (2013) Chan ؛

ة لللاع تاميلللو ة ع للللل ةةا لللتقليل العةلللع :  (ACIND)إسدددتقاللية أعضددداء اللجندددة  -
 ةةاسةع ع )عاا ة ع لل ةةا تقليل إةى إعالة  عاا أع لل ةةلعةع(.

ةةلللحيل  لعلللاا ة ع لللل : (ACEXP)الخبدددرة الماليدددة والمحاسدددبية للجندددة المراجعدددة  -
ا ةيلللع املللو  بج علايلللع فللل  اعللللو ةةاحل لللاع أر ةةتاريلللو أر شللل لاةجيحاللللرل الللؤ 

CPA, CMA. 
 عاا أع لل ةةلعةع. : (ACSIZE)حجم اللجنة  -
 عاا اسةج إعتال  ةةلعةع نبو ةة ل .: (ACMEETING)عدد مرات اإلجتماع  -

 

 :(التناوب اإللزامي للمراجع)مستقل قياس المتغير ال 3/4/2
يتامو ةةاتغيس ةةا تقو ةةملة  ةلاسة ع فلل  ةةتةلللر  ة ة ةالل  ةاسةعلل  ةةح لللالج ، رتلل  ييلللق    

 ةال يل : حة ةةاتغيس رفقل  

، ريقلللق  للحة Tenureطددول فتددرة التعاقددد بددين مراجددع الحسددابات وعميددل المراجعددة  -
ةةاتغيلللس الللل نلللبو علللاا ةة لللةرةج ةةتللل  ي لللو في لللل اسةعللل  ةةح للللالج يقلللر  ااسةع لللع 

الج شللسكع ا يةلله ، ريسعلل  ةة للا  فلل  ةبعتالللا علللى  للحة ةةاتغيللس إةللى رعلللرا ح للل
عبيللللع ايةلللله رالللليل ة  للللتقبةيه ةةللللحم ياتكل للللل ةةاسةعلللل  عللللل شللللسكع ةة ايللللو ، ركلاللللل 

ر لللرج يلللت   ،تاتللل  ةةاسةعللل  الب لللتقبةيع علللل شلللسكع ةةاسةع لللع  يةلللسج فتلللسة ةةت ليلللا
رةة ايللو اللسي  ةة للةع فلل  ةة بيللع الليل ةةاسةعلل  ةةت ليللا الليل ةةاسةعلل  ييلللق صللرو فتللسة 

( فللل  ةة لللةع ةةملةيلللع 2( فللل  ةة لللةع ة رةلللى ، ر )1رةة ايلللو ، فتكلللرل ييالللع ةةاتغيلللس )
 .Tenureرةسا  ةه ال  ر كحة.

 : (جودة المراجعة)قياس المتغير التابع  3/4/3

إ ييلللللق ريللللا إعتاللللا ةةالحللللث عةللللا ييلللللق ةةاتغيللللس ةةتلللللا  عللللراة ةةاسةع للللع علللللى ةاللللرح      
ي اللللللللس عللللللللل اللللللللا  يللللللللاسة اسةعلللللللل  ةةح لللللللللالج علللللللللى إكتشلللللللللج ة نصلللللللللل ، رةةتقسيللللللللس عللللللللل 
ةةتحسيرلللللللج ةةعر سيللللللع فلللللل  ةةقللللللرةم  رةةتقلللللللسيس ةةالةيللللللع فللللللى  للللللو ة ةتلللللل ة  اا لللللللييس ةةاسةع للللللع 
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ةةا ةيلللللع ريرةعلللللا ةة للللللر  ةةا ةللللل  ، ريلللللا تللللل  ييللللللق  لللللحة ةةاتغيلللللس ييل لللللل  عللللللى اسة لللللع كلللللب  
رعليلله فقللا إعتاللس ( Chan et al., 2013; Al-Mamun et al., 2014)اللل

( إحة كللللللل 1اقيللللللق علللللراة ةةاسةع لللللع ا لللللتةاة  عللللللى حعللللل  اكتللللل  ةةاسةع لللللع فت نلللللح ةةقيالللللع )
 & Big 4 (PWC, KPMG, Eةةشللسكع يقللر  ااسةع للع ح لللالت ل اسةعلل  يةتالل  إةللى 

Y, Deloitte) ( إحة كلةللللللج  يللللللس حةلللللل  رةسالللللل 0ايةاللللللل ت نللللللح ةةقياللللللع ) ة للللللحة ةةاتغيللللللس  
 .(AUDITQ)الةسا  

 قياس المتغيرات الرقابية :  3/4/4
تشاو ةةاتغيسةج ةةسيلايللع علللى ا لل  ةةاتغيللسةج ةةتلل  تللؤمس علللى ةةاتغيللس ةةتلللا  ، رةكة للل      

ب تللانو ج ةصلللق ةةاسة للع احللو ةةاحللث ، ريللت  إ لللفت ل اغللس   للاص ةة بيللع الليل ةةاتغيللس 
 ةةا تقو رةةاتغيس ةةتلا  حيث يصلق علي ل ةةا   ةةاتغيسةج ةة لاصع ، رتتامو ف :

 

 SIZE حجم الشركة: -
يي لللللا حعللللل  ةةشلللللسكع أحلللللا ةةاتغيلللللسةج ةةسيلايلللللع أر ةةاي اةلللللع ةلةالللللرحإ ، حيلللللث يشللللليس  لللللحة      

ةةاتغيللللس إةللللى ييلللللق ة نللللتبج الللليل ةةشللللسكلج اللللل حيللللث حعا للللل رأمللللس حةلللل  علللللى ةةاتغيللللس 
ةةتللللللللا  علللللللراة ةةاسةع لللللللع، رياكلللللللل ييللللللللق  لللللللحة ةةاتغيلللللللس الللللللل نلللللللبو ح لللللللل  ةةلر للللللللسيت  

-Chan et al., 2013; Al)ة لللع كلللب  الللل ةةصاي للل   عاللللة  ة ةلللرو ييل لللل  عللللى اس 
Mamun et al., 2014)   رةسا  ةه الةسا(SIZE). 

 

  Leverageالرافع المالي:  -
ي تالللس ةةسةفللل  ةةاللللة  أحلللا ةةاتغيلللسةج ةةسيلايلللع اللللةةارحإ ، ريلللت  ييل للل ل اق لللاع إعاللللة        

أمللس حةلل  علللى ةةاتغيللس ةةتلللا  عللراة  ة ةت ةالج على إعالة  ة ةرو ف  ة ليع ةة للةع ، رايلللل
، حيللث أل اسعللع ةةسةف للع ةةالةيللع تللؤمس علللى عللراة ةةاسةع للع عك لليل  ؛ أم كلاللل  ةا  ةةاسةع للع

ةةسف  ةةالة  كلال إةنر ج عراة ةةاسةع ع ، ريا ت  إ للتناة  ةةاتغيللس إ للتةلاة  ةاسة للع كللب  اللل 
(Firth et al.,  2012 ;  ،2013اليع  رالر ةة يل )   رةسا  ةه الةسا(LEV). 
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 أدوات التحليل اإلحصائي المستخدمة في الدراسة: 3/5
إعتالللا ةةالحلللث عةلللا إعلللسةل ةةاسة لللع ةةتصايقيلللع عللللى إ لللتناة  ة  للللةي  ة حةللللميع ةةتللل       

تتةل لل  الل  صاي للع اتغيللسةج ةةاسة للع ةاةلللل ةالللحإ ةةاسة للع ، حيللث تلل  ة عتالللا علللى ا لاةللع 
 نتالللس ةللحع فللسر  ةةاسة للع ،  Multiple Linear Regressionsة ةحللاةس ةةنصلل  

(  نتالللس (ANOVAس ةكو فللس  ، ريللا تلل  ة للتناة  تحليللو ةةتاللليل رةتقايس ا لابج ة ةحاة
، ريلللللل  ةةالحلللللث اكنتاللللللس ةلللللبحيع ةةايلةللللللج ةلتحليلللللو  F-Testا ةريلللللع ةةةالللللرحإ ال لللللتناة  

ة حةلللم  اللل نللبو ة حةلللل ةةرةللر  ةاتغيللسةج ةةاسة للع رةةتحليللو أحلللام ةةاتغيللس )تحليللو 
 Continuous Variablesة ستاللللص( ، ريلللا إنتالللس ةةالحلللث ايلةللللج ةةاتغيلللسةج ةةاتةللللع 

-Kolmogorov)  إنتاللللس ةلتحقلللق الللل إيتلللسة  ةةايلةللللج ةلتر يللل  ةةصاي للل  حيلللث تللل  إ لللتناة
Smirnov)   رحةللل  ارة لللصع اسةللللاج ةةح الللع ة حةللللميع ةل للللر  ةبعتالعيلللع ، SPSS 

V.22. 
 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة: 3/6

ر لللل  نةلللللمر ةعةللللع ةةاسةع للللع  ( رةللللج ةاتغيللللسةج ةةاسة للللع3يي  للللس ةةعللللارو سيلللل  )      
، ACEXP ةةاسةع للع ةلعةللع رةةاحل للايع ةةالةيللع ، ةةناللسة  ACIND ةةلعةللع أع لللل )إ للتقبةيع

 ة ة ةالللللل  ( ، رةةتةلللللللر ACMEETING ة عتاللللللل  اللللللسةج ، عللللللااACSIZE ةةلعةللللللع حعلللللل  
Tenure   رعللراة ةةاسةع للع ،AUDITQ ،  ال  لللفع إةللى ةةاتغيللسةج ةةسيلايللع )ةةسةف للع ةةالةيللع

LEVحع  ةةشسكع  ، رSIZE،) : رحة  على ةةةحر ةةتلة 
 (3جدول رقم )

 وص  متغيرات الدراسة
Descriptive Statistics 

Variables N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ACIND 300 .60 .20 .80 .7676 .10808 

ACEXP 300 3.00 2.00 5.00 3.2733 .75754 

ACSIZE 300 3.00 5.00 8.00 6.3567 1.16360 

ACMEETING 300 2.00 2.00 4.00 3.0033 .70116 

TENURE 300 2.00 3.00 5.00 4.3633 .79167 

LEV 300 .69 .13 .82 .5520 .19046 

SIZE 300 5.47 5.22 10.69 8.1254 1.59175 

AUDITQ 300 1.00 .00 1.00 .6567 .49895 

     . المصدر : مخرجات التحليل اإلحصائي     
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 ( ما يلي:3يتضح من الجدول رقم )
ةلللمر ةعةللع ةةاسةع للع( رةةاتامللو )ن ة حةللللةج ةةرةللريع ةلاتغيللس ةةا للتقوتي  للس  -

: أل ة لللاع علللاا ة ع للللل ةةا لللتقليل إةلللى  ACINDإ لللتقبةيع أع للللل ةةلعةلللع  فللل 
إعاللللة  علللاا أع للللل ةةلعةلللع رةةلللحم ت كلللق إ لللتقبةيع أع للللل ةعةلللع ةةاسةع لللع فللل  

ر لل  ة للاع استر للع االلل ي ةلل   %76ةةشسكلج احو ةةاسة ع فقا الغج يياع ةةاتر للص 
يلللا كلللل أعللللى ا للتر  ةم لللتقبةيع ياملللو ر  % ،23أل عللا  ة  لللتقبةيع تامللو ة لللاع 

 %.20% رأيو يياع 80
ريللا أ  للسج ةةةتلللمج أل عللاا ة ع لللل ةةللحم تتللرةفس فللي   ةةناللسة ةةالةيللع رةةاحل للايع  -

ACEXP (  رأيللو ييالل 5( حيللث كلةللج أعلللى يياللع )3.27اللل  اتر للص   ةةح لللا ) ع
( الللللل أع للللللل ةعةلللللع ةةاسةع لللللع ةلشلللللسكلج احلللللو %65.4( أم أل الللللل ة لللللات   )2)

 ةةاسة ع ةاي   ناسة الةيع راحل ايع .
ت ح أل يياع اتر ص حع  ةةلعةللع - ( 8( حيللث كلللل أكاللس عللاا )6.35) ACSIZE رة 

% اللل ةعلللل 80( ، ر للحة يللاو أل ة للاع 5أع لللل فلل  حلليل كلللل أيللو عللاا ةلعةللع )
احللو ةةاسة للع تتةل لل  الل  اتصلالللج ةةقيللا فلل  ةةارسةللع  ةةاسع للع ةةنلةللع الةشللسكلج

 ةةاةسيع.
 ، فيت للح أل أعلللى ACMEETINGرفيال يت لللق ا للاا اللسةج إعتاللل  ةةلعةللع  للةريل   -

( االلل يللاو 2و عللاا اللسةج ة عتاللل   لل  )( اللسةج رأيلل 4عللاا اللسةج ة عتاللل   لل  )
سالل   للةريع أر ةةةةللج على أةه يت  إعتال  ةةلعةع ا ا إعللاةا ةةقللرةم  ةةالةيللع ةةرتسيللع ةة

علللى أل  (Blue Ribbon)، ر للحة ينتلللج الل  اللل أيستلله رأكللاج عليلله ةعةللع  للةريع 
،  للحة ةعلللل ةةاسةع للع أل تعتالل  علللى ة يللو أسالل  اللسةج  للةريل  ة للالل عللراة عال للل 

 (.3ريا ال  ةةاتر ص )
ةةاتر للللص  ، فقللللا كلللللل Tenure ة ة ةالللل  لةاتغيس ةةا للللتقو ةةتةلللللر رفياللللل يت لللللق الللل  -

ريلللا الللل  ةةحلللا  (4.36ل ةةاسةعللل  رعايلللو ةةاسةع لللع )ةةح للللا  ةصلللرو فتلللسة ةةت ليلللا الللي
(  لللةرةج حيلللث يت لللح أل الللل ة لللاته 3 لللةرةج رةةحلللا ة اةللل  ) 5يةلللى ةلت ليلللا  ة
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% اللل ةةشللسكلج احللو ةةاسة للع ب تقللر  اتغييللس اسةعلل  ةةح لللالج إب ا للا فتللسةج 87
 . رةاص ةةاة اع ةا ةع ةةاسةع عترق ا  ال ت اةته ةةصريلع ، ر حة ب ي

، فقللللللا اللللللل  ةةاتر للللللص  AUDITQرفياللللللل ينللللللر ةةاتغيللللللس ةةتلللللللا  عللللللراة ةةاسةع للللللع  -
( ، حيللللث الغللللج ةةة للللاع 0( رةةحللللا ة اةللللى )1ريللللا كلللللل ةةحللللا ة يةللللى ) (0.752)
(75. )% 

لةاتغيسةج ةةسيلايللللع ، فقللللا الغللللج يياللللع اتر للللص ةةلر لللللسيت  ةةصاي لللل  الللل رفياللللل يت لللللق  -
( ، كالللل 5.22( رأاةللل  )10.69( احلللا أيةلللى )8.12ةشلللسكلج ) عاللللة  أةلللرو ة

%( ، رحلللا أيةلللى 55كلةللج ييالللع اتر لللص ةةسةف للع ةةالةيلللع ةلشلللسكلج احللو ةةاسة لللع )
 (.     %13%( ,ةاةى )82)

 

 Modelsنماذج الدراسة التطبيقية :  3/7
 نتالللس ةللحع فللسر   Regressionsإعتاللا ةةالحللث علللى ا لاةللع ة ةحللاةس ةةنصلل        

 ةةاسة ع ، رفيال يل  عس  ةةالحإ فسر  ةةاسة ع:
 

ثر خصائص لجنة المراجعة على جودة أ  1H0ذج إختبار الفرض األول : نما  3/7/1
 المراجعة

AUDITQ it = βο+ β1 ACIND it + β2 ACEXP it + β3 ACSIZE it + β4 

ACMEETING it + β5 SIZE it + β6 LEV it + ԑit 

 

 :حيث أن
 AUDITQ وتعبر عن جودة المراجعة للشركة =i  في الفترةt 

β  معامالت اإلنحدار =  
οβ الجزء الثابت في معادلة اإلنحدار = 
ti ACIND  =للشركة  نسبة تمثيل األعضاء المستقلين بلجنة المراجعةi  في الفترةt 
ti ACEXP  عدد األعضاء الذين يحملون مؤهالت علمية للشركة =i  في الفترةt 
ti ACSIZE  يشير إلى عدد أعضاء اللجنة للشركة =i  في الفترةt 
ti ACMEETING =   عدد مرات اإلجتماع للشركةi  في الفترةt 
ti LEV  = يشير إلى الرافعة المالية للشركةi  في الفترةt 
ti SIZE =  يشير إلى حجم الشركةi  في الفترةt 
tiԑ   الخطأ العشوائي =  
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أثدددر التنددداول اإللزامدددي علدددى جدددودة  2H0:  الثدددانينمدددوذج إختبدددار الفدددرض  3/7/2
 المراجعة:

 

 

AUDITQ it = βο+ β1 Tenure it + β3 SIZE it + β4 LEV it + ԑit 

 :حيث أن
 AUDITQ وتعبر عن جودة المراجعة للشركة =i  في الفترةt 

β معامالت اإلنحدار =   
οβ الجزء الثابت في معادلة اإلنحدار = 
it Tenure  طول فترة التعاقد مع المراجع وعميل المراجعة للشركة =i  في الفترةt 
it LEV  يشير إلى الرافعة المالية للشركة =i  في الفترةt 
it SIZE  يشير إلى حجم الشركة =i  في الفترةt 
itԑ   الخطأ العشوائي = 
ختبارات الفروض: 3/8  تحليل نتائو الدراسة التطبيقية وا 

ل اإلحصددائي لمتغيددرات يهددد  هددذا الجددزء مددن الدراسددة إلددى إختبددار صددالحية بيانددات التحليدد        
 ثم إختبارات الفروض ، وذلك على النحو التالي: الدراسة ، 

 إختبار صالحية البيانات لغرض التحليل اإلحصائي: 3/8/1
ةلتحقللق Continuous Variables يللل  ةةالحللث اكنتالللس  ايلةلللج ةةاتغيللسةج ةةاتةلللع       

  (Kolmogorov-Smirnov)إنتالللس ال إيتسة  ةةايلةلج ةلتر ي  ةةصاي لل  حيللث تلل  إ للتناة  
 (:4كال  ر ار ح الةعارو سي  )

 (4رقم ) جدول
 Kolmogorov-Smirnovإختبار نتائو يوضح  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Continuous variables 
  

Kolmogorov-Smirnov Z 

Statistic N Sig 

ACIND 2.174 300 .173 

ACEXP 4.750 300 .259 

ACSIZE 3.837 300 .319 

ACMEETING 4.421 300 .071 

TENURE 6.051 300 .216 

LEV 4.409 300 .089 

SIZE 2.076 300 .063 

AUDITQ 6.293 300 .000 

      . المصدر : مخرجات التحليل اإلحصائي           
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أم ا تر  ةةابةللع أكاللس  (.Sig)( أل اسعع ةةا ةريع 4يت ح ال ايلةلج ةةعارو سي  )       
( االلل ي ةلل  إتاللل  ايلةلللج ةةاسة للع ةلتر يلل  ةةصاي لل  ، ر للحة يؤكللا أل ا لاللو ة ةتللرةل (05.اللل 

(Skewness) يقتللس  اللل ةةةللرس ، را لاللو ةةترللسصح (Kurtosis) ( ةا  لل  3يقتللس  اللل )
 Sammyف للر اتغيللس ر الل   (AUDITQ)ةةاتغيللسةج ، أاللل ةةاتغيللس ةةتلللا  عللراة ةةاسةع للع 

Variable ( ب تن   ةشسرص ةةتر ي  ةةصاي  .0،1حةج يي  مةلماع ) 
 ((Multicollinearity Test :إختبار التداخل الخطي 3/8/2

 Collinearityارةعيللع ةةنصيللع الليل اتغيللسةج ةالللحإ ةةاسة للع يللل  ةةالحللث ارحللر ة           
diagnostics  ريا ت  ح ل  ا لاوTolerance  ةكو اتغيس ال اتغيللسةج ةةاسة للع ةةا للتقلع

،  Variance Influence Factor (VIF)رةةسيلايللع ا للاج تحايللا ا لاللو ت للن  ةةتايللليل 
ةسيلايللع الللةةارحإ ، حيللث ت  للس حيللث ي تاللس اقيل للل  ةمحارةعيللع ةةنصيللع ةلاتغيللسةج ةةا للتقلع رة

 (VIF)ل  إستالص يللرم الليل  للحم ةةاتغيللسةج فللكحة كلةللج يياللع  ة ارةعيع ةةنصيع عةاال يكرلة   
ياو حة  على عا  رعرا إحارةعيع نصيع ايل اتغيسةج ةةةاللرحإ ، رير للح ةةعللارو  3أيو ال 

 ( ا لاو ت ن  ةةتاليل ةكو ةارحإ ال ةالحإ ةةاسة ع على ةةةحر ةةتلة :5سي  )
 (5جدول رقم )

 لمتغيرات الدراسة المستقلة والرقابية (VIF)نتائو إختبار تضخم التباين 
 

Variable 
Collinearity Statistics 

Model 1 Model 2 
Tolerance VIF Tolerance VIF 

ACIND .771 1.296 - - 

ACEXP .760 1.317 - - 

ACSIZE .777 1.286 - - 

ACMEETING .730 1.370 - - 

SIZE .984 1.016 .990 1.010 

LEV .985 1.015 .989 1.011 

TENURE - - .998 1.002 

     . المصدر : مخرجات التحليل اإلحصائي       
 

عايلل  ةةاتغيللسةج ةةا للتقلع  أل Toleranceيللي  ا لللابج ر يت ح ال ايلةلللج ةةعللارو ةة لللاق 
( ، 3أيللو اللل ) (VIF)، رةل يللي  ا لاللو ت للن  ةةتاللليل  (0.1)رةةسيلايع ةلةاللرحعيل أكاللس اللل 

ارةإ نصلل  )تللاةنو نصللل ( الليل ةةاتغيلللسةج ةةا للتقلع رةةسيلايلللع   إ يرعلللاااللل يللاو عللللى أةلله ب 
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تللاةنو ةةنصلل  أم ةللتج عةلله أيلله اشلللكو ةلةةالللحإ ةةاسة للع ، رأل ة ستالللص الليل ةةاتغيللسةج ةلل  يي 
  ةةاسة لللع عللللى تر للليس تلللل ميس ع، االللل يلللاو علللللى يلللاسة ةالللرح )ة ستاللللص  يلللس اةو إحةللللميل (

 ةةاتغيسةج ةةا تقلع على ةةاتغيس ةةتلا .
 Autocorrelationإختبار اإلرتباط الذاتي  3/8/3

يلللل  ةةالحلللث النتاللللس ايلةللللج ةةاسة لللع ةلت كلللا الللل علللا  رعلللرا اشلللكلع ة ستاللللص ةةلللحةت  اللليل     
،  Durbin Watson Testاتغيللسةج ةالللحإ ةةاسة للع ، حيللث تلل  إنتالللس ةةايلةلللج ال للتناة  

 (  ير ح ةتلمج  حة ة نتالس :6رةةعارو سي  )
 

 (6جدول رقم )
 ) (Durbin Watsonيوضح نتائو إختبار اإلرتباط الذاتي 

Collinearity Statistics 
Model 1  Model 2 
AUDITQ it AUDITQ it 

4- (D-W) (D-W) Durbin-Watson 4- (D-W) (D-W) Durbin-Watson 

2.845 .905 1.155 2.937 .893 1.063 

     . المصدر : مخرجات التحليل اإلحصائي   
ةةاح راع تق  الليل ةةقياللع ةةعارةيللع ةة ليللل ةللل  (D W)يت ح ال ةةعارو ةة لاق أل يياع       

(Durbin-Watson) ةلير ةةقياع ةةعارةيع ةة ليل ، اال ياو علللى عللا  رعللرا اشللكلع  4، ر
 ةمستالص ةةحةت  تؤمس على ةحع ةتلمج ةةاسة ع.

 
 تحليل ومناقشة نتائو إختبار فروض الدراسة:  3/9
إختبار الفرض األول )النموذج األول( العالقة بين خصائص لجندة المراجعدة  3/9/1

 وجودة المراجعة:
تحليلللو ة ستالللللص رة ةحلللاةس ةتحايللللا  لر نتاللللس ةلللحع ةةرللللس  ة رو يلللل  ةةالحللللث الللكعسة     

 ة بيع ايل نةلمر ةعةع ةةاسةع ع رعراة ةةاسةع ع رحة  على ةةةحر ةةتلة :
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 Correlation Analysisأوق  : نتائو تحليل اإلرتباط 
 (7جدول رقم )

 األول يوضح نتائو مصفوفة اإلرتباط بين متغيرات النموذج 
Correlations 

Variables AUDITQ ACIND ACEXP ACSIZE ACMEETING LEV SIZE 

AUDITQ 
Pearson 

Correlation 
1             

ACIND 

Pearson 
Correlation 

.637 
1 

          

Sig. (2-
tailed) 

.000           

ACEXP 

Pearson 
Correlation 

.573 .142 

1 

        

Sig. (2-
tailed) 

.003 .014         

ACSIZE 

Pearson 
Correlation 

.556 .295 .825 

1 

      

Sig. (2-
tailed) 

.007 .000 .000       

ACMEETING 

Pearson 
Correlation 

-.443 -.360 -.348 .011 
1 

    

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .852     

LEV 

Pearson 
Correlation 

.054 .049 .025 .061 .010 
1 

  

Sig. (2-
tailed) 

.654 .402 .662 .296 .862   

SIZE 

Pearson 
Correlation 

.036 -.004 .070 .013 -.049 -.097 
1 

Sig. (2-
tailed) 

.736 .942 .228 .825 .402 .092 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). .              المصدر : مخرجات التحليل اإلحصائي   
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 ما يلي: (7رقم )يتضح من الجدول 
)إ للتقبةيع أع لللل رعرا عبيع إستالص صسايع )ارعاع( ا ةريع ايل ةةاتغيس ةةا للتقو  -

ةةلعةع( رةةاتغيللس ةةتلللا  )عللراة ةةاسةع للع( ، حيللث الغللج يياللع ا لاللو إستالللص ايس للرل 
 (.0.05( أيو ال ا تر  ةةا ةريع )0.000( رحةج ا ةريع )0.637)

رعللرا عبيلللع إستاللللص صسايلللع )ارعالللع( ا ةريلللع اللليل ةةاتغيلللس ةةا لللتقو )ةةنالللسة ةةالةيلللع  -
ةةاسةع لللع( رةةاتغيلللس ةةتللللا  )علللراة ةةاسةع لللع( ، حيلللث الغلللج ييالللع رةةاحل لللايع ةلعةلللع 

( أيللو اللل ا للتر  ةةا ةريللع 0.003( رحةج ا ةريللع )0.573ا لاو إستالص ايس رل )
(0.05.) 

رعللللرا عبيللللع إستالللللص صسايللللع )ارعاللللع( ا ةريللللع الللليل ةةاتغيللللس ةةا للللتقو )حعلللل  ةعةللللع  -
ج يياللللع ا لاللللو إستالللللص ةةاسةع للللع( رةةاتغيللللس ةةتلللللا  )عللللراة ةةاسةع للللع( ، حيللللث الغلللل 

 (.0.05( أيو ال ا تر  ةةا ةريع )0.007( رحةج ا ةريع )0.556ايس رل )
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رعللللرا عبيللللع إستالللللص عك لللليع ) لللللةاع( ا ةريللللع الللليل ةةاتغيللللس ةةا للللتقو )عللللاا اللللسةج  -
ة عتاللللل ( رةةاتغيللللس ةةتلللللا  )عللللراة ةةاسةع للللع( ، حيللللث الغللللج يياللللع ا لاللللو إستالللللص 

 ،( 0.05( أيللو اللل ا للتر  ةةا ةريللع )0.000( رحةج ا ةريللع )-0.443ايس للرل )
 اال ياو على أةه كلال  ةاج عاا اسةج ة عتال  كلال إةنر ج عراة ةةاسةع ع.

رعللرا عبيلللع إستاللللص صسايللع )ارعالللع( ا ةريلللع اللليل ةةاتغيللس ةةتللللا  )علللراة ةةاسةع لللع(  -
الللص رةةاتغيسةج ةةسيلايع )ةةسةف ع ةةالةيع رحع  ةةشللسكع( ، حيللث الغللج يياللع ا لاللو إست

( أيللو اللل ا للتر  0.000( علللى ةةتللرةة  رحةج ا ةريللع )0.735، 0.654ايس للرل )
 (.0.05ةةا ةريع )

 

     Multiple Regressionثانيا  نتائو إختبار اإلنحدار الخطي المتعدد 
ترعللا عبيللع حةج ابةللع إحةلللميع   نتالللس ةللحع فللس  ةةاسة للع ة رو رةةقلمللو أةلله " ب     

الليل نةلللمر ةعةللع ةةاسةع للع رعللراة ةةاسةع للع " ، فقللا إعتاللا ةةالحللث علللى ةاللرحإ ة ةحللاةس 
ةةرللس  إنتالللس ( ةتلللمح 8، رير للح ةةعللارو سيلل  ) SPSS V.22ةةات للاا ارة للصع اسةلللاج 
 : ة رو على ةةةحر ةةتلة 

 (8جدول رقم )
 الخطي المتعدد للنموذج األولاإلنحدار  تحليلنتائو 

   )جودة المراجعة(  Dep-Variableالمتغير التابع    

 المتغيرات المستقلة 

 معامالت اإلنحدار غير القياسية 

Unstandardized 

Coefficients 

معامالت  

اإلنحدار  

غير 

 القياسية 

  
مستوى  

 المعنوية 
 التفسير  

Indep-

Varialbles 
B Std .Error Beta 

T-

Statistic 
P-Value 

  

(Constant) .070 .106   .230 .009 - 

ACIND .629 .091 .136 2.163 .031 معنوي 

ACEXP .039 .042 .059 .929 .044 معنوي 

ACSIZE .041 .027 .096 1.528 .028 معنوي 

ACMEETING -.124 -.046 -.174 -2.687 .008 معنوي 

SIZE .008 .017 .027 .483 .030 معنوي 

LEV .116 .146 .044 .792 .029 معنوي 

   R 0.321معامل اإلرتباط المتعدد 

 2Adjusted R 0.083   

   2R  0.103معامل التحديد 

   F 25.621قيمة 

   0.000 (P-Valueالقيمة اإلحتمالية )

 حصائيالمصدر : مخرجات التحليل اإل   
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 ( ما يلي :8ويتضح من الجدول رقم )

ةةقلللاسة ةةتر للليسيع ةلةالللرحإ ر للل  ييالللع ا لالللو ة ستاللللص ةةات لللاا اللليل ةةاتغيلللسةج ةةا لللتقلع  -
ةلةاللرحإ الغللج  2R، رةةا ل اع ةةة ايع )ا لاو ةةتحايللا(  .)321(رةةاتغيس ةةتلا  الغج 

% الللل ةةتغيلللس فللل  ةةاتغيلللس 10.3، ر لللحة ي ةللل  أل ةةاتغيلللسةج ةةا لللتقلع تر لللس (103.)
، رالللي  ةةة للاع تسعلل  إةللى ةةنصلل  ةة شللرةم  فلل  ةةةاللرحإ ةتيعللع عراة ةةاسةع عةةتلا  ر ر 

 عا  إاسةإ اتغيسةج ا تقلع أنس  ةلةارحإ.
حيللث أل كللو ا لللابج ة ةحللاةس تحاللو  (ANOVA)ا ةريع ةةةارحإ اللل تحليللو ةةتاللليل  -

فياللل عللاة اتغيللس عللاا اللسةج إعتاللل  ةةلعةللع فتشلليس ةةةتلللمج أةلله كلا للل  ةاج  إشلللسة ارعاللع
كلاللل كلللل ة للل تلل ميسة   لللايل  علللى  اللسةج  للةريل   4عللل  عللاا اللسةج إعتاللل  ةعةللع ةةاسةع للع

علللى أل عللاا اللسةج  (Blue Ribbon)حيللث أشلللسج ترةلليلج ةعةللع  ، عللراة ةةاسةع للع
فلل   (Smith, 2003)ل أرةللى تقسيللس يكللرل أسا للع اللسةج  للةريل  ، كالل إعتاللل  ةةلعةللع 

لي  اللللل أالللللل   الللللسةج  لللللةريل  ، 3اسيصلةيلللللل عللللللى أل ةة لللللاا ةةاةل للللل   عتالعللللللج ةةلعةلللللع 
عبيلللع صسايلللع اللليل اتغيلللسةج ةةاسة لللع  أم ة لللل ةةاتغيلللسةج ةةا لللتقلع ف للل  عاي  لللل ارعالللع

 (000.) (P-Value))نةلللمر ةعةللع ةةاسةع للع رعللراة ةةاسةع للع( ، ريللا الغللج يياللع 
، االلل  25.621)) الغللج ةةاح للراع F، ريياللع  (0.05)ر لل  أيللو اللل ا للتر  ةةا ةريللع

ياو على أل ةةةارحإ حةج ا ةريع رةلةح ةتحقيق  اج ةةاسة ع ، اال يللاو علللى إسترللل  
 ةةةارحإ ةةا تنا  ف  ةةاسة ع رةبحيته ةتحقيق  اج ةةاسة ع. ا ةريع

ةةنلةللللع انةلللللمر ةعةللللع  (β)ريللللا أ  للللسج ةتلللللمج ة ةحللللاةس أل ا لللللابج ة ةحللللاةس  -
ةنالللسة ةةالةيلللع رةةاحل لللايع ، ة ACIND ةةاسةع للع ةاتامللللع فللل  )إ لللتقبةيع أع لللل ةةلعةلللع

ACEXP حعللل  ةةلعةلللع ،ACSIZE (  ارعالللع ر للل )0.096،  0.059،  0.136 )
( أم أيلللللو الللللل ا لللللتر  0.000) (P-Value)عللللللى ةةتلللللرةة  ، رعةلللللا ا لللللتر  ا ةريلللللع 

( يياتلله  لللةاع ACMEETINGاللسةج إعتاللل  ةةلعةللع رةكللل اتغيللس ) . (0.05)ةةا ةريع 
 ( رحةج ا ةريع.-0.174)
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راسعللع ةةسةف للع  (SIZE)ريللا أ  للسج ةةةتلللمج رعللرا تلل ميس ا ةللرم ةكللو اللل حعلل  ةةشللسكع  -
 على عراة ةةاسةع ع. (LEV)ةةالةيع 

رعليلله ةللسف  ةةرللس  ةة للا  رةقاللو ةةرللس  ةةاللايو ، ريترللق حةلل  الل  اسة للع كللب  اللل  -
( ، حيللث أكللاج  للحم ةةاسة لللج علللى أل Brant et al,2017؛ 2016) لل رام ، 

  ةل  عبيع ارعاع ايل نةلمر ةعةع ةةاسةع ع رعراة ةةاسةع ع.

صيارة معادلة اإلنحدار آلثر العالقدة بدين خصدائص لجندة المراجعدة علدى ومما سبق يمكن 
 جودة المراجعة كما يلي:

 

AUDITQ it = βο+ 0.070 (ACIND) + 0.629(ACEXP) + 0.039 (ACSIZE)   -

 0.124 (ACMEETING) + 0.008 (SIZE) + 0.116 (LEV)  
 

إختبار الفرض الثاني )النموذج الثاني( العالقة بين تناوب مراجدع الحسدابات  3/9/2
 وجودة المراجعة:

تحليلللو ة ستاللللص رة ةحلللاةس ةتحايلللا  لر نتاللللس ةلللحع ةةرلللس  ةةمللللة  يلللل  ةةالحلللث الللكعسة     
ة بيلللع اللليل ةةاتغيلللس ةةا لللتقو تةللللر  اسةعللل  ةةح للللالج رعلللراة ةةاسةع لللع رحةللل  عللللى ةةةحلللر 

 ةةتلة :
 Correlation Analysisأوق : نتائو تحليل اإلرتباط 

 (9جدول رقم )
 يوضح نتائو مصفوفة اإلرتباط بين متغيرات النموذج الثاني

Correlations 

Variables AUDITQ TENURE LEV SIZE 

AUDITQ 
Pearson 

Correlation 
1       

TENURE 

Pearson 
Correlation 

-0.617 

1 

    

Sig. (2-
tailed) 

0.000     

LEV 

Pearson 
Correlation 

0.535 -0.638 

1 

  

Sig. (2-
tailed) 

0.004 0.000   

SIZE 

Pearson 
Correlation 

0.612 -0.622 -0.397 

1 
Sig. (2-
tailed) 

0.000 0.000 0.002 

        Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). .      المصدر : مخرجات التحليل اإلحصدائي       
       Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



- 32 - 
 

 ما يلي: (9الجدول رقم )يتضح من 
( رحةج ا ةريللع الليل ةةاتغيلللس ةةا للتقو )ةةتةللللر   للللةاع) عك لليعرعللرا عبيللع إستاللللص  -

ة ة ةالللل  ةلاسةعلللل ( رةةاتغيللللس ةةتلللللا  )عللللراة ةةاسةع للللع( ، حيللللث الغللللج يياللللع ا لاللللو 
( أيلللللو الللللل ا لللللتر  ةةا ةريلللللع 0.000( رحةج ا ةريلللللع )-0.617إستاللللللص ايس لللللرل )

ةةتةلللر  ة ة ةالل  ةلاسةعلل  كلاللل  ةا ا للاو ارسةليللاو علللى أةلله كلاللل    (. ر للحة0.05)
 .رةة كق عراة ةةاسةع ع إةنر ج

رعللرا عبيللع إستاللللص صسايللع )ارعالللع( ا ةريللع اللليل ةةاتغيللس ةةتللللا  )عللراة ةةاسةع لللع(  -
رةةاتغيسةج ةةسيلايع )ةةسةف ع ةةالةيع رحع  ةةشللسكع( ، حيللث الغللج يياللع ا لاللو إستالللص 

( أيللو اللل ا للتر  0.000( علللى ةةتللرةة  رحةج ا ةريللع )0.612، 0.535ايس للرل )
 (.0.05ةةا ةريع )

     Multiple Regressionثانيا  نتائو إختبار اإلنحدار الخطي المتعدد 
ترعللللا عبيللللع حةج ابةللللع   نتالللللس ةللللحع فللللس  ةةاسة للللع ةةملللللة  رةةقلمللللو أةلللله " ب  -

إحةلميع ايل ةةتةلر  ة ة ةا  ةلاسةع  رعللراة ةةاسةع للع " ، فقللا إعتاللا ةةالحللث علللى 
، رير للح ةةعللارو سيلل   SPSS V.22ةاللرحإ ة ةحللاةس ةةات للاا ارة للصع اسةلللاج 

 ( ةتلمح ةةرس  ةةملة  على ةةةحر ةةتلة  :10)
 

 (10جدول رقم )
 للنموذج الثاني الخطي المتعدداإلنحدار  تحليلنتائو 

المتغيرات  

 المستقلة 

Indep-

Varialbles 

 )جودة المراجعة(  Dep-Variableالمتغير التابع 

 

  التفسير 

 معامالت اإلنحدار غير القياسية 

Unstandardized 

Coefficients 

معامالت اإلنحدار  

 غير القياسية 
مستوى   

 المعنوية 

B 
Std. 

Error 
Beta T-Statistic P-Value 

(Constant) .595 .244  2.439 .015 - 

TENURE -.072 .036 -.114 -1.973 .049 معنوي 

SIZE .139 .152 .053 .917 .002 معنوي 

LEV .012 .018 .039 .666 .006 معنوي 

  R 0.532معامل اإلرتباط المتعدد 

2Adjusted R 0.283  

  R2 0.275معامل التحديد  

  F 15.251قيمة 

  0.005 (P-Valueالقيمة اإلحتمالية )

 حصائيالمصدر : مخرجات التحليل اإل   
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 :( ما يلي10من الجدول رقم )ويتضح 
ةةقللللاسة ةةتر لللليسيع ةلةاللللرحإ ر لللل  يياللللع ا لاللللو ة ستالللللص ةةات للللاا الللليل ةةاتغيللللسةج ةةا للللتقلع  -

ةلةاللرحإ الغللج  2R، رةةا للل اع ةةة للايع )ا لاللو ةةتحايللا(  .)532(رةةاتغيللس ةةتلللا  الغللج 
% اللل ةةتغيللس فلل  ةةاتغيللس ةةتلللا  28.3، ر حة ي ة  أل ةةاتغيسةج ةةا تقلع تر للس (283.)

، ر للر اللل ي كللق ةةقياللع ةةتر لليسيع ةلةاللرحإ علةيللع ، حيللث أل أ للل  ر للر عللراة ةةاسةع للع
ةةاتغيسةج ياكل تر يس ل ال نبو ةةةارحإ ، رالي  ةةة اع تسع  إةى ةةنص  ةة شللرةم  فلل  

 ةةةارحإ ةتيعع عا  إاسةإ اتغيسةج ا تقلع أنس  ةلةارحإ.
 (ANOVA)ا ةريللع ةاللرحإ ة ةحللاةس ةةكليللع فللياكل ةةت للسج علي للل اللل تحليللو ةةتاللليل  أاللل -

حيللث أل كللو ا لللابج ة ةحللاةس تحاللو إشلللسة ارعاللع ، ري ةلل  حةلل  رعللرا عبيللع صسايللع 
-P)ايل اتغيسةج ةةاسة ع )ةةتةلللر  ة ة ةالل  ةلاسةعلل  رعللراة ةةاسةع للع( ، ريللا الغللج يياللع 

Value) (.005) رييالللللع  (0.05)ر  ةةا ةريلللللعر للللل  أيلللللو الللللل ا لللللت ،F  ةةاح لللللراع
 ، اال ياو على أل ةةةارحإ حةج ا ةريع رةلةح ةتحقيق  اج ةةاسة ع. 15.251))

ةةنلةلللللع الةتةللللللر  ة ة ةاللللل   (β)ريلللللا أ  لللللسج ةتللللللمج ة ةحلللللاةس أل ا للللللابج ة ةحلللللاةس  -
  (-0.072رييات للل )  لللةاعةاتاملللع فلل  )صللرو فتللسة ت ليللاة الل  عايللو ةةاسةع للع( رةةلاسةعلل  

لةلأم أل  ةل  عبيع عك يع ايل ةةت لر  ة ة ةالل  ةلاسةعلل  رعللراة عاليللع ةةاسةع للع )كلاللل لللللللل
 Chi)  ةا ارسةل ةةاسةعلل  كلاللل إةنر للج عللراة ةةاسةع للع( ر للحة يترللق الل  اسة للع كللب  اللل 

et al., 2016;  Harris,  2012; Lee, 2015 ; Stakebrand, 2016 ) رينتلللج
 ,Dada؛  Olanisebe et al., 2018; Elder et al., 2015الل  اسة للع كللب  اللل )

( حيلللث أل ةتللللمج  لللحم ةةاسة للللج أشللللسج إةلللى أل  ةلللل  عبيلللع صسايلللع ارعيلللع اللليل  2018
 (P-Value)ا ةريلللع ةةا لللتر   ريلللا كلةلللجةةتةللللر  ة ة ةاللل  ةلاسةعللل  رعلللراة ةةاسةع لللع ، 

 .(0.05)( أم أيو ال ا تر  ةةا ةريع 0.049)
راسعللع ةةسةف لللع  (SIZE)ريللا أ  للسج ةةةتلللمج رعلللرا تلل ميس ا ةللرم ةكللو الللل حعلل  ةةشللسكع  -

ةرللس  ةة للا  رةقاللو ةةرللس  ةةاللايو ، رعليلله ةللسف  ة, علللى عللراة ةةاسةع للع (LEV)ةةالةيللع 
 ايل ةةتةلر  ة ة ةا  ةلاسةع  رعراة ةةاسةع ع.  لةاع ةل  عبيع  أم
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ومما سبق يمكن صيارة معادلة اإلنحدار آلثر العالقدة بدين التنداوب اإللزامدي للمراجدع علدى 
 جودة المراجعة كما يلي:

 

 

AUDITQ it = 0.595 - 0.072 (TENURE) + 0.139 (SIZE) + 0.012 (LEV)  

 والتوصيات والتوجهات البحثية المستقبليةالنتائو : الرابع القسم

 دققت اإلطار النظري: 4/1
 يت ح ال ة صلس ةةة سم ةلاحث ةةاببج ة تيع:

ت تالللس نةللللمر ةعةلللع ةةاسةع لللع ةةاتامللللع فللل  )إ لللتقبةيع ةعةلللع ةةاسةع لللع ، ةةنالللسة  -
اللللسةج إعتاللللل  ةةلعةللللع( اللللل ةةاحللللااةج عللللاا ةةالةيللللع رةةاحل للللايع ، حعلللل  ةةلعةللللع ، 

 ة  ل يع ةعراة ةةاسةع ع.
ي تاس إعتال  ةعةع ةةاسةع ع أحا أ   نةلمر ةةلعةللع رةةتلل  ياكللل أل ت لل   ف لةيللع  -

تحك  ة للل  ةةسيلاللع ص  رةا على ر   ل ةةسيلا  ةةحم ي اوع ع ةارس أاةل ةعةع ةةاسة
 تنري  ةةت لس  ةةحم يةش  ايل ةةايب  رة اةسة. ا اج ةةاةنليع

تترق أ ل  ةةاسة لج على أةلله يعلل  أل يللت  تر يللو ارس ةعلللل ةةاسةع للع اشللكو كللجل  -
فلل  ةةشللسكلج ةةااسعللع الةارسةللع رنلةللع الةارسةللع ةةاةللسيع ، رحةلل  ةللارس ل ةةر لللو 

 ف  تح يل عراة عاليع ةةاسةع ع.  
ب يشلليس  يلللاة عللاا ةةاللايسيل ةةا للتقليل الة للسرسة إةللى تح لليل أاةل ةعةللع ةةاسةع للع  -

 للل  ةةتللل    للللةعتالعلت نالللسة ةةالةيلللع ةلالللايسيل أع للللل ةعةلللع ةةاسةع لللع رعلللاارةكلللل ةة
   .ح يل ارس اعلق ة اةسة ف  ةةرفلل اا مرةيلته ةةت ليايع تعلم ةةا ل ايلتي 

فتللللسة إستالللللص ةةاسةعلللل  ا ايللللو ةةاسةع للللع )شللللسكع ةةاسةع للللع(   تاليةللللج ةةاسة لللللج حللللرو  -
 ةلللل  عبيلللع صسايلللع اللليل ةةتةللللر  )ةةتةللللر  ة ة ةاللل  ةلاسةعللل ( ، فيلللس  ةةلللا   أل 

ة ة ةا  ةلاسةع  رعراة ةةاسةع ع ، ايةاللل يللسم ةةللا   ة نللس أل  ةللل  عبيللع  لللايع 
 ايل ةةتةلر  ة ة ةا  ةلاسةع  رعراة ةةاسةع ع.
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 نتائو الدراسة التطبيقية: 4/2
ةةاسةع للللللع ر ةعةللللللع نةلللللللميللللللل  ةةالحللللللث ال للللللتناة  ةةاتغيللللللسةج ةةتلةيللللللع ةقيلللللللق أمللللللس       

 رةةت  تتامو ف  :   رةةتةلر  ة ة ةا  ةلاسةع  على عراة عاليع ةةاسةع ع

( ، ةةناللسة ةةالةيللع (ACINDنةلمر ةعةللع ةةاسةع للع رتتامللو فلل  : إ للتقبةيع أع لللل ةةلعةللع 
، عللاا اللسةج ة عتاللل   (ACSIZE)، حعلل  ةةلعةللع  (ACEXP)رةةاحل للايع ةلعةللع ةةاسةع للع 

(ACMEETING)   ة ةاللللللللللللل  ةلاسةعللللللللللللل   ة، رةةتةللللللللللللللر(Tenure)  رعلللللللللللللراة ةةاسةع لللللللللللللع ،
(AUDITQ):  ريا ترةو ةةالحث ال ةةاسة ع ةةتصايقيع إةى ال يل ، 

 حيللثمر ةعةللع ةةاسةع للع رعللراة ةةاسةع للع ، نةلللالليل  را ةريللع عبيع صسايع رعرا -
، ريياللع  (0.05)ر لل  أيللو اللل ا للتر  ةةا ةريللع (000.) (P-Value)الغللج يياللع 

F ( لةح ةتحقيللق ، االلل يللاو علللى أل ةةةاللرحإ حةج ا ةريللع رةلل  25.621)ةةاح للراع
رةللللبحيته ترللللل  ا ةريللللع ةةةاللللرحإ ةةا للللتنا  علللللى إس ريللللاو حةلللل    للللاج ةةاسة للللع ،

   ةتحقيق  اج ةةاسة ع.
حيلللث أل كلللو ا للللابج ة ةحلللاةس  (ANOVA)ا ةريلللع ةةةالللرحإ الللل تحليلللو ةةتالللليل  -

ل ل  ةةلعةع فتشيس ةةةتلمج أةلله كلالل اا اسةج إعتافيال عاة اتغيس ع تحاو إشلسة ارعاع
 ةاج عللللاا اللللسةج إعتاللللل  ةعةللللع ةةاسةع للللع كلاللللل كلللللل ة للللل تلللل ميسة   لللللايل  علللللى عللللراة 

عبيللع صسايللع  أم ة للل أاللل الللي  ةةاتغيللسةج ةةا للتقلع ف لل  عاي  للل ارعاللع،  ةةاسةع للع
ايل اتغيسةج ةةاسة للع )نةلللمر ةعةللع ةةاسةع للع رعللراة ةةاسةع للع( ، ريللا الغللج يياللع 

(P-Value) (.000) ريياللع  (0.05)ر   أيو ال ا للتر  ةةا ةريللع ،F ةةاح للراع 
أ  للسج ةةةتلللمج رعللرا تلل ميس ا ةللرم ةكللو اللل حعلل  ةةشللسكع ريللا ،  25.621)) الغللج

(SIZE)  راسعللللع ةةسةف للللع ةةالةيللللع(LEV)  علللللى كاتغيللللسةج سيلايللللع  لللللاصع ةلةاللللرحإ
يالللو ةةرلللس  ةةالللايو ، ريترلللق ر  ، رعليللله تللل  سفللل  فللس  ةة لللا  ة روعللراة ةةاسةع لللع

( ، حيللث أكللاج Brant et al,2017؛ 2016حةلل  الل  اسة للع كللب  اللل ) لل رام ، 
 للحم ةةاسة للللج علللى أل  ةلللل  عبيلللع ارعاللع اللليل نةللللمر ةعةللع ةةاسةع لللع رعلللراة 

 .  ةةاسةع ع
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ة ةالل  ةةتةلللر  ة حةج ا ةريللع الليل ( ر  لللةاع) رعللرا عبيللع إستالللص عك لليعح كال يت  -
( -0.617ا لاللللو إستالللللص ايس للللرل )، حيللللث الغللللج يياللللع  للللععللللراة ةةاسةعةلاسةعلللل  ر 
 (. ر للحة0.05ا للتر  ةةا ةريللع ) ر للر أيللو اللل( 0.000)يللا اللل  ا ةريللع ةة را للتر 

عللراة  ر  ة ة ةالل  ةلاسةعلل  كلاللل إةنر للجةةتةللل يللاو علللى أةلله كلاللل  ةا ا للاو ارسةل
 .رةة كق ةةاسةع ع

ع لللع علللراة ةةاسةعالللع( ا ةريلللع اللليل عبيلللع إستاللللص صسايلللع )ار  يلللا إت لللح أل  ةلللل ر  -
)ةةسةف ع ةةالةيع رحع  ةةشسكع( ، حيث الغج يياللع ا لاللو إستالللص  رةةاتغيسةل ةةسيلايلل

ر للر ( 0.000)يللا اللل  ا ةريللع ةة ( علللى ةةتللرةة  را للتر 0.612، 0.535) ايس للرل
 (.0.05أيو ال )

ريللللا أ  للللسج ةتلللللمج ة ةحللللاةس أل ا لللللابج ة ةحللللاةس ةةنلةللللع الةتةلللللر  ة ة ةالللل   -
(  للللللةاع رييات لللللل ةلاسةعللللل  رةةاتامللللللع فللللل  )صلللللرو فتلللللسة ت ليلللللاة اللللل  عايلللللو ةةاسةع لللللع

( ، أم أل  ةلللل  عبيلللع عك للليع اللليل ةةتةللللر  ة ة ةاللل  ةلاسةعللل  رعللللراة -0.072)
عاليع ةةاسةع للع )كلاللل  ةا ارسةل ةةاسةعلل  كلاللل إةنر للج عللراة ةةاسةع للع( ر للحة يترللق 

 ; Chi et al., 2016;  Harris,  2012; Lee, 2015)الل  اسة للع كللب  اللل  
Stakebrand, 2016 )( رينتلللج الل  اسة للع كللب  الللOlanisebe et al., 

2018; Elder et al., 2015  ؛Dada, 2018 حيللث أل ةتلللمج  للحم ةةاسة لللج )
أشلللسج إةللى أل  ةللل  عبيللع صسايللع ارعيللع الليل  ةةتةلللر  ة ة ةالل  ةلاسةعلل  رعللراة 

( أي أقل من مستتوى 0.049) (P-Value)وقد كانت مستوى المعنوية ةةاسةع للع ، 

 . (0.05)المعنوية 
 حيللثرعللراة ةةاسةع للع ، ةةتةلللر  ة ة ةالل  ةلاسةعلل  الليل  عك لليععبيللع  رعللرارتالليل  -

، ريياللع  (0.05)ر لل  أيللو اللل ا للتر  ةةا ةريللع (005.) (P-Value)الغللج يياللع 
F ( لةح ةتحقيللق ، االلل يللاو علللى أل ةةةاللرحإ حةج ا ةريللع رةلل  15.758)ةةاح للراع

رةللللبحيته ترللللل  ا ةريللللع ةةةاللللرحإ ةةا للللتنا  علللللى إس ريللللاو حةلللل    للللاج ةةاسة للللع ،
   حقيق  اج ةةاسة ع.ةت
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اللليل   للللةاع ةلللل  عبيلللع  أمةةرلللس  ةةالللايو ، رعليللله تللل  سفللل  فلللس  ةة لللا  ريالللرو  -
 ةةتةلر  ة ة ةا  ةلاسةع  رعراة ةةاسةع ع.

 

 التوصيدددددددددددددددددات: 4/3
يرةللل  رةةتصايقيلللع و إةي لللل فللل  كلللو الللل ةةاسة لللع ةةة سيلللع ةللل عللللى  لللرل ةةةتللللمج ةةتللل  تللل  ةةتر 

 يل :ةةالحث اال 
إةتللل ة  ةعللللل ةةاسةع لللع إتعللللم الللل ةةاة اللللج ةةا ةيلللع اشللل ل  لللسرسة أل يكلللرل  ةلللل   -

، حيللث يللس  ةةالحللث أل ا او إعتال  ارسم كو مبث أشلل س أم أسا للع اللسةج  للةريل  
 . ةريل   حم ةةرتسة تي ا اةل اع ة اا اسةج إعتال  ةةلعةع 

اللكة ة  ةةشللسكلج اتحايللا  للسرسة ييللل  ةةع لللج ةةا ةيللع )ةةا ةيللع رةة لايللع( فلل  اةللس  -
فتللسة ةةتةلللر  ة ة ةالل  ةاسةعلل  ةةح لللالج رحةلل  فلل  حللارا أسالل   للةرةج اغللس   يلللاة 

 عراة عاليع ةةاسةع ع.
 لللفع إةللى تحايللا ةةحللا اا ا للل  رنةلللمر ةعلللل ةةاسةع للع ال يعلل  إعللاةا اةيللو يحلل  -

 اسةعلل  ع   ةةح لالج رحةلل  اغللس  ةةحللا اللل  لل ج إ للتقبةية يةى ةتةلر  اسةع
 .ةةح لالج

، ي   ةةناللسة ةةالةيللع ر يللس ةةالةيللع سرسة أل يت  تشكيو ةعلل ةةاسةع ع ال أع لل ةا -
 ال  لفع إةى كرة   يتات رل ا ا ع صياع.   

 :التوجهات البحثية المستقبلية 4/4
 يقتس، ةةالحث أل تشاو ةةترع لج ةةاحميع ةةا تقاليع على ال يل  :     

رةةتةلللر  ة ة ةالل  ةاسةعلل  ةةح لللالج علللى ةةحللا اللل  ةعةللع ةةاسةع للعمللس نةلللمر أ -1
 .إاةسة ة سال،

أمللس ةةتةلللر  ةة ةالل  ةاسةعلل  ةةح لللالج علللى عللراة ة اةل ةةا ةلل  ةلاسةعلل  فلل   للرل  -2
 (GAAS)ا لييس 

ى عللل تحليللو ةة بيللع الليل نةلللمر ةعةللع ةةاسةع للع رةةتةلللر  ة ة ةالل  ةلاسةعلل  رأمللسم  -3
 كرللة ةةقسةسةج ة  تمالسيع
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 قائمة المراجع

        أوق : المراجع باللغة العربية:
عبيلللللع  (2011) ةلللللاسم الللللل س ةلللللاسم،، حالللللاةل ، علللللب  احالللللا ار لللللى ، اشلللللت    -

اسة لللع تصايقيللع عللللى ةةشلللسكلج –نةلللمر ةعةلللع ةةتللاييق ، اةلللر  تقسيلللس اللايق ةةح للللالج 
، ةةاعلللا المجلددة العربيددة للمحاسددبةاارسةللع عالللل،  ةةااسعللعةةةللةلعيع ةةا للل اع ةة لاللع 

 .163-109، ةة اا ة رو ، ر ر .14
(، أملللس نةللللمر ةعللللل ةةاسةع لللع عللللى ت  يللل  2016ح احالللا ةصرللل  ، ) للل رام ،  للللا -

مجلددددة المحاسددددبة ا للللتر  ةةللللتحر  ةةاحل للللا  فلللل  ةةتقلللللسيس ةةالةيللللع : اسة للللع تصايقيللللع ، 
، كليللع ةةتعلللسة ، علا للع اةلل   للريج ، ةةاعلللا ةةسةالل  ، ةة للاا ة رو ، يرةيللر ،  والمراجعددة
 .86-43ر ر 

(، " أمللللس  يكللللو ةةالكيللللع رنةلللللمر ةعلللللل 2018عاللللا ةةللللسحي  ، أحاللللا حلاللللا احاللللرا، ) -
اسة لع تصايقيلع عللى ةةشلسكلج  –ةةاسةع ع على ا تر  ةةتحر  ةةاحل ا  الةتقلسيس ةةالةيع 

، ةةاعللا ةةمللة  رةة شلسرل، ةة لاا  مجلدة الفكدر المحاسدبيةةا علع الةارسةع ةة ل رايع ، 
 . 758-681ةةسةا  ، ةةع ل ة رو ، اي ااس ، ر ر : 

( ، أمللس عللراة ةعلللل 2013صلله ، اليعلل  ، اعللام اليعلل  عاللا ةةحكللي  ، )عسفلله ، ةةللس  -
اسة للع ة سيللع  –ةةاسةع للع علللى ا للتر  ة فةللل، ة نتيلللسم اشللسكلج ةةا للل اع ةة لل رايع 

، ا  لللللا ة اةسة ةة لالللللع ، ةةسيلللللل  ، ةةاالكلللللع ةة سايلللللع  مجلدددددة اإلدارة العامدددددةتصايقيلللللع ، 
 .102-47فااس ، ر ر : ( ، ةة اا ة رو ، ةر 54ةة  رايع ، ةةاعلا )

ةةنلللسع  فلل  ياستلله علللى إكتشلللج  ةللي  ، احاللرا سعلل  ، أمللس ةةتغييللس ة ة ةالل  ةلاسةعلل   -
مجلة الدراسات اسة ع تصايقيع ف  ةةايمع ةة  رايع ،  –ةةتحسيرلج ةةعر سيع الةقرةم  ةةالةيع 

، ر ر :  ، ةة للةع ةةملةيللع رةةمبمللرل ،  ةة للاا ة رو ، ةةعلل ل ةةملللة  والبحددوث التجاريددة
162-232. 

(، ةةتغييس ة ة ةا  ةاسةع  ةلاسةع يل رةملسم عللى علراة 2010االس  ، ةةسفلع  إاسة ي  ، ) -
مجلددة المحاسددبة اسة للع تصايقيللع علللى شللسكلج ةةا للل اع ةة لل رايع ،  –عاليللع ةةاسةع للع 
، كليلللع ةةتعلللللسة ، علا لللع ةةقلللل سة ، فلللس  اةلللل   لللريج ، ةة لللاا ةة لللللاق  واإلدارة والتدددأمين

 .528-493رةة ا رل ، ةة ةع ةةتل  ع رة سا رل ، ر ر 
( ، أمللللس 2013اليعلللل  ، اعللللام اليعلللل  عاللللا ةةحكللللي  ، الللللر ةة لللليل ، عللللبل احاللللا ، ) -

اسة لع تصايقيلع عللى  –نةللمر ةعللل ةةاسةع لع عللى ةلر  ةةلسأم اتقسيلس اسةيل  ةةح للالج
، ةة للاا ةةسةالل  ،كليللع ةةتعلللسة ، علا للع مجلددة العلميددة لاقتصدداد والتجددارةالةةايمللع ةة لل رايع، 

 .102-47عيل شاق ، ر ر : 
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