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المراجعة جودة عمى المشتركة المراجعة مدخل تطبيق أثر قياس  

 (المصرية البورصة من دليل)
 جبر جبر غريب/ دكتور
 المساعد المحاسبة أستاذ

 واإلدارية التعاونية لمدراسات العالى المعيد
 :ممخص

 المراجعة، عممية جودة عمى المشتركة المراجعة مدخل تطبيق أثر قياس في لمبحث الرئيسي اليدف تمثل
 الباحث قام كما القياس ذلك إلى لمتوصل متكاممة وتطبيقية نظرية خطة بطرح الباحث قام اليدف ىذا ولتحقيق
 البحث تنظيم أشتمل وقد المصرية، بالبورصة المقيدة الشركات من مجموعة عمى وتطبيقية ميدانية دراسة بإعداد
 ،(والمحددات المفاىيم) المراجعة جودة المشتركة، المراجعة مدخل طبيعة في تمثمت المحاور من مجموعة عمى

شتقاق العالقة ذات األدبيات ومراجعة  تمثمت والذي لمبحث رئيسي فرض إلى الباحث توصل وقد الفروض، وا 
 وقد ،"المراجعة جودة وبين المشتركة المراجعة مداخل إستخدام بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال" صياغتو

 العام لميدف وصوالً  بالبحث الخاصة والتطبيقية الميدانية الدراسة خالل من إحصائياً  الفرض ىذا إختبار تم
 أن عمى منيم المستقصى آراء معظم اتفاق أىميا لعل النتائج من مجموعة عن البحث نتائج أسفرت وقد لمبحث،
 ىناك المراجعة، عممية جودة من يزيد مما الخارجي المراجع إستقاللية تعزيز إلى يؤدي المشتركة المراجعة مدخل
 تأثيرىا درجة تختمف ولكن المراجعة، عممية جودة وبين المشتركة المراجعة مدخل تطبيق بين قوية إرتباط عالقة

 أىميا كان التوصيات من بمجموعة الباحث أوصى النياية وفي المشتركة، المراجعة تشكيمة أو مزيج بإختالف
 المختمفة بتشكيالتو المشتركة الخارجية المراجعة مدخل بتفعيل المصرية بالبورصة المقيدة الشركات قيام ضرورة

 األربعة المحاسبة مكاتب إلى منيما كل ينتمي مكتبين خالل من المشتركة المراجعة ميام تنفيذ عمى التركيز مع
 التشكيالت من أكبر بدرجة المراجعة عممية جودة عمى التشكيمة ىذه لتأثير نظراً  وذلك( (Big4-Big4 الكبار

 معيار إصدار نحو الجاد بالسعي المعايير بإصدار المعنية الجيات قيام بضرورة الباحث أوصى كما األخرى،
 وضع إلى باإلضافة ىذا المشتركة، المراجعة بعممية القائمين الحسابات مراقبي مسؤوليات يحدد مصري مراجعة
 من عالى مستوى إلى وصوالً  وذلك المشتركة المراجعة في المشاركين الحسابات مراقبي بين لمتعاون إرشادات
 وصناديق البنوك في إلزامي بشكل مصر في مطبق المشتركة المراجعة مدخل أن وخاصة المراجعة، جودة

 .المالية المؤسسات من وغيرىا العقاري التمويل وشركات االستثمار

 

  المراجعة جودة – المشتركة المراجعة مدخل: المفتاحية الكممات
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Abstract: 

 

The main objective of the research in measuring the impact of the application of the 

joint Auditon the audit quality, and to achieve this goal, the researcher introduced 

theoretical and applied an integrated plan to achieve this measurement as the 

researcher prepared field and applied study on a group of restricted Egyptian stock 

exchange companies, it has included the organization of search a range of themes was 

the nature of the joint review of the entrance, the audit quality (concepts and 

determinants), and a review of related literature and derivative hypotheses, and 

researcher concluded a major imposition of the search, which represented formulation 

"There is no statistically significant relationship between the use of the entrances to 

Marra Ah shared between audit quality ", has been test this hypothesis statistically 

through the field and applied study on research and reach the overall goal of the 

research has resulted in the search for a group of results the results of perhaps the 

most important of which most of the views of agreement investigator of them that the 

joint review of the entrance leads to the strengthening of the independence of 

references external which increases the quality of the review process, there is a strong 

correlation between the application of the joint review between the entrance and the 

quality of the audit relationship, but the degree of influence vary from a combination 

or joint review lineup, and ultimately, the researcher recommended a set of 

recommendations, the most important was the need for a Of companies listed on the 

Egyptian Stock Exchange to activate the joint external audit entrance in its various 

forms, with a focus on the implementation of the joint audit functions through two 

offices, each belonging to the Big4-Big4 accounting offices. the researcher 

recommended that the concerned authorities to issue standards by seeking hard 

towards an Egyptian version of the standard audit determines the responsibilities of 

those who audit monitors the joint review process, in addition to the development of 

guidelines for cooperation between the accounts involved in the audit Almh observers 

Hip and down to the high level of audit quality, especially that joint review is applied 

in the entrance of Egypt are mandatory in banks, investment funds, mortgage 

companies and other financial institutions. 

 

Keywords: joint Audit Approach – Audit Quality  
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 مقدمة

 جتتودة تحستتين فتتى يتمثتتل والتتذي ليتتا األساستتى اليتتدف متتن أىميتيتتا الخارجيتتة المراجعتتة مينتتة تستتتمد      
 بمراجعتة لحستاباتا مراقب قيام خالل من ذلك ويتم القرارات، إتخاذ ألغراض الخاصة المعمومات ومحتوى
 أنيتتتا عمتتتى القتتترارات إتختتتاذ فتتتى مراجعتيتتتا تتتتم التتتتى المعمومتتتات تمتتتك إستتتتخدام يتتتتم وبالتتتتالى الماليتتتة، القتتتوائم

 جتتودة تواجتتو التتتى التحتتديات متتن العديتتد ىنتتاك أن إال ذلتتك متتن وبتتالرغم  ،مضتتممة وغيتتر دقيقتتة معمومتتات
 أصتتتحاب بمصتتتال  واألضتتترار األزمتتتات متتتن العديتتتد عنيتتتا ينتتتتج ممتتتا الختتتارجي المراجتتتع واستتتتقاللية ونزاىتتتة

 المينيتتتة المطالتتتب زيتتتادة عنتتتو نتتتتج التتتذى األمرالماليتتتة، القتتتوائم فتتتي الثقتتتة يفقتتتدون جعميتتتم ممتتتا المصتتتمحة
 جتتتودة فتتتى والتتتتوازن الثقتتتة إستتتتعادة لضتتتمان الحوكمتتتة آليتتتات دور وتفعيتتتل أكبتتتر رقابتتتة بتطبيتتتق واألكاديميتتتة

 .المراجعة عممية جودة تحسين خالل من المنشورة المالية التقارير
 المحاستتتبة مينتتتة فتتتي الثقتتتة استتتتعادة عمتتتى لمعمتتتل األخيتتترة الستتتنوات فتتتى البحثيتتتة الجيتتتود توالتتتت وقتتتد     

 يعترف متا لمناقشتة التدعوة جتاءت اإلطتار ىذا وفى ،مراجعة وتقارير مالية تقارير من تقدمو وما والمراجعة
 Alanezi, et al., 2012; Baldauf&Steckel,2012; Zerni, et) المشتتتتتركة المراجعتتتتة بمتتتتدخل

al.,2012;،،3102 عمي  ;3102متولي ,Ratzinger, Sakel, et al., 2013)أكثر أو أثنين قيام عمى يقوم والذى 
 المراجعتة عمميتة تخطتيط فتي المشتاركة تتضتمن بطريقتة الماليتة القوائم نفس بمراجعة الحسابات مراقبي من
 ميتام تنفيتذ فتي المشتاركين الحسابات مراقبي من توثيقة يتم موحد مراجعة تقرير إصدار إلى باإلضافة ىذا

 عتن المتدخل ىتذا ويختمتف التقريتر، ىتذا فتي مشتتركة تضتامنية المستئولية وتكون المشتركة المراجعة مدخل
 الدراستة موضتع المتدخل يختمتف كمتا احتد،و  حستابات مراقتب ختالل متن تنفتذ والتي الفردية المراجعة مدخل
 ولكتتن الماليتة القتتوائم بمراجعتة الحستتابات مراقبتي متتن أثنتين قيتتام فتي والمتمثتتل الثنائيتة المراجعتتة متدخل عتن
 متدخل عتن يختمتف المشتتركة المراجعتة متدخل فتإن الستياق ذات وفتي اآلختر عتن مستتقمة ميتام منيمتا لكل

 متتترتين ولكتتتن واحتتتد حستتتابات مراقتتتب بواستتتطة الماليتتتة القتتتوائم مراجعتتتة فيتتتو يتتتتم والتتتتي المزدوجتتتة المراجعتتتة
 .متتاليتين
 ;Alsadoun& Aljafer,2014) األكاديميتتة الدراستتات متتن مجموعتتة أكتتدت فقتتد تقتتدم متتا عمتتى وتأسيستتاً      

Lttonen& Tronnes,2015; Karjalainen,2011;،،المراجعتة متدخل أن عمتى )5103يوستف، ;5103اليريتدي 
 تتوافر ظتل فتي خاصتة المراجعتة جتودة عمتى وبالتتالي الماليتة التقتارير جودة عمى إيجابية آثار لو المشتركة
 بالبورصتة المقيتدة الشتركات وعمتى عامتة بصتفة األثتر ىذا قياس الباحث يحاول لذا ،معينة رقابية متغيرات
 يعتتد مصتتر فتتي المشتتتركة المراجعتتة متتدخل بتتأن عممتتاً  ،خاصتتة بصتتفة المتتدخل ىتتذا تطبتتق التتتي المصتترية
  أن إلتتى باإلضتتافة ىتتذا ،التخصتتيم وشتتركات التتتأمين شتتركات المصتترية، المستتاىمة الشتتركات فتتي إختياريتتاً 

 التمويتل شتركات ،المركتزي والقيد اإليداع شركات ،اإلستثمار صناديق ،البنوك في إجبارياً  يعد المدخل ىذا
 .لذلك المنظمة والقواعد لمقوانين وفقاً  وذلك ،المستثمر حماية وصندوق األموال توظيف شركات ،العقاري

 
 :البحث فكرة
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 من التحقق خالل من المالية القوائم مصداقية وتعزيز دعم في محورياً  دوراً  المراجعة مينة تمعب
 في األطراف تمك ترغب وبالتأكيد المستفيدة، لألطراف عنيا والتقرير بيا الواردة المعمومات عدالة مدى
 رشيد، نحو عمى المالية المعمومات إستخدام يتم حتى الجودة من قدر ألكبر وفقاً  المراجعة خدمات تنفيذ
 مما مؤخراً  حدثت التي المالية األزمات نتيجة المالية المعمومات مصداقية تأثرت فقد الصدد ىذا وفي
 المراجعة عممية عمى سمبياً  إنعكاساً  لو كان الذي األمر تدريجياً  تيتز المالية القوائم مستخدمي ثقة جعل

 المالية، لمقوائم مراجعتو عند الحسابات مراقب بإستقاللية يتعمق فيما وخاصة حادة إلنتقادات وتعرضيا
 يجب الحسابات مراقب أن إلى( AICPA,2007) األمريكي القانونيين المحاسبين مجمع إليو أشار ما وىذا
 المينية العناية بذل مراعاة مع والحياد باإلستقالل ويتمتع الكافية بالصورة ومدرباً  مؤىالً  شخصاً  يكون أن

 جوانبيا كافة في المالية القوائم محتوى لدقة ضماناً  وذلك المراجعة، عممية وتنفيذ تخطيط في الكافية
 (.Arens, et al., 2011) .الجوىرية التحريفات من وخموىا الجوىرية

 من التي اإلصدارات وتعدد الخارجية المراجعة لمينة المعاصر بالدور اإلىتمام من الرغم وعمى
 كثيرة، مازالت الخارجي المراجع واستقاللية نزاىة تواجو التي التحديات أن إلى المينة أداء تحسين شأنيا
 سياق وفي المراجعة، مينة في الثقة ودعم تعزيز شأنو ىو ما كل لمناقشة األطراف كل دعا الذي األمر
 المراجعة مداخل كأحد (Joint Oudit) المشتركة المراجعة مدخل لتفعيل البحثية الجيود توالت ذلك

 Green) الخضراء الورقة تقرير األوربية المفوضية راإصد خالل من البحث فكرة وتنطمق الخارجية،

Paper) المراجعة سوق تركز ومعالجة المالية القوائم في الثقة إستعادة عمى لمعمل وذلك 5101 عام 
 .خدماتيا سوق في والمنافسة المراجعة جودة وتحسين

 حيث مختمفة، تشكيالت أو مزيج خالل من تنفيذه يتم المشتركة المراجعة مدخل أن بالذكر والجدير
 المحاسبة بمكاتب يسمى ما إلى ينتميا حسابات مراقبي من أكثر أو أثنين قيام في األول المزيج يتمثل

 مراقبي خالل من فيتم الثاني المزيج أما ،(Big4-Big4) المزيج ىذا عمى ويطمق ،(Big 4)الكبار والمراجعة
 أما،(Big4- Non Big4) المزيج ىذا عمى يطمقو  الكبار المحاسبة مكاتب إلى فقط أحدىما ينتمي حسابات
 ويطمق الكبار والمراجعة المحاسبة مكاتب إلى ينتميا ال حسابات مراقبي خالل من فيتم األخير المزيج
 (. Non Big 4- Non Big 4) المزيج ىذا عمى

 وجودة المشتركة الخارجية المراجعة مدخل تطبيق بين العالقة قضية تزال فال تقدم ما عمى وتأسيساً 
 & Ittonen) الدراسات من مجموعة إتفقت حيث الباحثين بين جدل محل المراجعة

Tronnes,2012;ELAssy,2015; Lobo et al., 2013; ،،الخارجية المراجعة تطبيق أن عمى (3102 متولي 
 المستخدمة المقاييس إختالف من الرغم عمى الخارجية المراجعة جودة لتحسين يؤدي إختيارياً  المشتركة

 أن ((Deng, et al.,2014 دراسة أوضخت حين في الخارجية، المراجعة جودة لقياس الدراسات ىذه في
 أدلة دقة بين جوىري إجتالف يوجد ال وأنو المراجعة جودة إنخفاض إلى يؤدي المدخل ىذا تطبيق

 دراسات توصمت بينما الفردية، المراجعة ومدخل المشتركة المراجعة مدخل من كل ظل في المراجعة
 جودة عمى المشتركة المراجعة مدخل تطبيق أثر أن إلى (Marmousez, 2012;Francis et al.,2009) أخرى

 .المدخل ىذا تنفيذ عمى القائمة والمراجعة المحاسبة مكاتب تشكيمة أو مزيج باختالف مرتبط المراجعة



 - 499 - 

 
 جودة عمى يؤثر الخارجية المراجعة َاليات كأحد المشتركة المراجعة مدخل ىل: ىنا والسؤال

 يمكن وىل - صةخا بصفة المصرية بالبورصة المقيدة بالشركات جودتيا وعمى عامة، بصفة المراجعة
 التى والمراجعة المحاسبة مكاتب تشكيمة أو مزيج بإختالف التأثير ىذا يختمف وىل - األثر ىذا قياس
 .لمبحث األساسية المحاور خالل من عميو اإلجابة الباحث يحاول ما وىذا  المدخل؟ ىذا بتنفيذ تقوم
 

:البحث ودوافع أىمية  
 :التالى النحو عمى عرضيا يمكن االعتبارات من عدد إلى البحث ودوافع أىمية ترجع   

 كأحد المشتركة المراجعة مدخل بين العالقة أثر حول عممي دليل إلى التوصل فى البحث يساىم -0
 المقيدة الشركات من لعينة فعمية بيانات خالل من المراجعة جودة وبين الخارجية المراجعة مداخل

 تفعيل إلزامية مدى فى التفكير عمى لممينة المنظمة الجيات يساعد المصرية،مما البورصة فى
 .المصرية األعمال قطاعات كافة ليشمل المدخل ىذا

 مدخل تطبيق آلثار المكثف التناول فى تمثمت المحاسبية األدبيات فى بحثية فجوة وجود -5
 الدول فى اآلثر ىذا تناولت التى الدراسات ندرة مع المتقدمة الدول فى المشتركة المراجعة

 المتغيرات من مجموعة عمى المدخل ذلك تطبيق آلثار الكافِ  الفيم عدم إلى أدى ما النامية،وىو
 ال قد المتقدمة الدول فى تظير التى العالقات أن النامية،حيث الدول فى المراجعة جودة خاصة
 .النامية الدول فى والتأثير الشكل بنفس تظير

 بيدف المراجعة وجودة المشتركة المراجعة مدخل بين العالقة أثر بشأن المصرية التجربة تقييم -4
 مجموعة إلى والتوصل المدخل ىذا ودعم تطوير فى تستخدم قد النتائج من مجموعة إستخالص

 .منيا اإلستفادة وسبل العالقة ليذه الرقابية المحددات من
 المراجعة مدخل بين العالقة أثر تناولت التى األكاديمية البحوث ندرة من البحث ىذا أىمية تنبع -3

 المتعمق والمينى المحاسبى الفكر إثراء فى البحث ىذا يساىم وبالتالى المراجعة وجودة المشتركة
 .المشتركة المراجعة بمدخل

 بذلك وىى الناشئة المالية األسواق من تعد المصرية السوق أن من أيضاً  أىميتو البحث يستمد -3
 تمك معالجة أساليب أىم بين من المشتركة المراجعة ،وتعد"المينة تركز ظاىرة" يسمى مما تعانى
 .الظاىرة

 والسمبية اإليجابية اآلثار حول المحاسبية والكتابات الدراسات آراء تحميل إلى البحث يستند -3
 .المينة وسوق المراجعة جودة عمى المشتركة المراجعة لمداخل

 
 :البحث ىدف

 آليات كأحد المشتركة المراجعة مدخل تطبيق أثر قياس إلى أساسية بصفة البحث ييدف
 دليل خالل من وذلك المصرية بالبورصة المقيدة الشركات فى المراجعة جودة عمى الخارجية المراجعة
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 عمى عالوة المصرية المينية الممارسات بيئة فى عدمو من التأثير ىذا عمى لمحكم وتطبيقي ميداني
 المراجعة تطبيقات تنفيذ خالليا من يتم التى والمراجعة المحاسبة مكاتب تشكيمة أو مزيج أثر إختبار

 .المراجعة جودة عمى المشتركة
 :البحث منيج

 المتعمقة البيانات لتجميع االستقرائي المنيج عمى الباحث يعتمد سوف البحث أىداف لتحقيق
 األدبيات عمى اعتماداً  وذلك ليا النظري اإلطار بناء بيدف وتفسيرىا وتحميميا لمبحث الرئيسية بالعناصر

 أثر وتحديد السابق، بالمدخل المتعمقة المينية اإلصدارات وكذلك المشتركة المراجعة بمدخل الصمة ذات
 في االستنباطي المنيج عمى الباحث يعتمد كما المراجعة، جودة عمى المشتركة المراجعة مدخل تطبيق
 والتي والتطبيقية، الميدانية الدراسة خالل من  الفروض ىذه اختبار يتم وسوف البحث فروض اختبار
 أىم عمى لموقوف وذلك منيم المستقصى  الفئات إجابات تحميل بيدف استقصاء قائمة عمى تعتمد

ستخدام المشتركة، المراجعة مدخل وتعزيز دعم خالليا من يمكن التي المتغيرات  في المتغيرات تمك وا 
 أغراض لخدمة إستخداميا يمكن التي الرقابية المتغيرات ببعض اإلستعانة مع التطبيقية الدراسة معادالت
 .البحث
 :البحث تنظيم

 ألىدافو وتحقيقاً  وأىميتو البحث فكرة طبيعة عمى وبناء البحث أجزاء من سبق لما إستكماالً 
  اآلتية لممحاور طبقاً  تنظيمو يمكن ومنيجيتو

 .المشتركة المراجعة مدخل طبيعة: األول المحور
 (. والمحددات المفاىيم)  المراجعة جودة:  الثانى المحور
شتقاق العالقة ذات األدبيات مراجعة:  الثالث المحور  .الفروض وا 
 .الميدانية الدراسة:  الرابع المحور
 .التطبيقية الدراسة: الخامس المحور
 .المستقبمية البحث ومجاالت والتوصيات النتائج
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.المشتركة المراجعة مدخل طبيعة:  األول المحور  

 Zerni et;2012يوسىف، ;2013متىولى، ;2012العاصىى،)األكاديميتة الدراستتات متن كبيترة مجموعتة إتفقتت

al.,2012; Baldauf&Rudolf.,2012; Alanezi et al.,2012, )عمميتة ىتو المشتتركة المراجعتة متدخل أن عمتى 
 بمراجعتة منفصتمة ومراجعتة محاستبة لمنشآت المنتمين الحسابات مراقبي من أكثر أو اثنين تكميف فييا يتم

 تنفيتذ أثنتاء المبتذول المراجعة،الجيتد عمميتة تخطتيط فى منيما كل يشترك واحد،بحيث لعميل المالية القوائم
 قبتتتل متتتن توقيعتتتو يتتتتم موحتتتد مشتتتترك مراجعتتتة تقريتتتر إصتتتدار االستتتتنتاجات،وأخيراً  المراجعة،تفستتتير عمميتتتة
 .بالتقرير يتعمق فيما تضامنية المسئولية العممية،وتكون تمك في المشتركة الحسابات مراقبي

 تطبيتتق يتتم فرنستتا ففتي إختيتتاري، أو إلزامتي بشتتكل التدول متتن العديتد فتتي المشتتركة المراجعتتة وتتتم 
 التدنمارك دولتة فتي المتدخل ىتذا يطبتق كتان كمتا الشتركات، لجميع إلزامي بشكل المشتركة المراجعة مدخل
 المراجعتتة متدخل تنفيتتذ يتتم الينتد وفتتي إختيتاري، بشتتكل اآلن يطبتق أصتب  ثتتم إلزامتي بشتتكل إفريقيتا وجنتوب
 البنتوك فتي إلزامتي بشتكل المتدخل ىتذا يطبتق بينمتا لمدولتة، الممموكتة الشتركات فتي إلزامتي بشكل المشتركة

 ((Lobo ,et.Al.,2013والجزائر السعودية دولتي في
 بأن(Lobo et al.,2015; Lttonen&Tronnes.,2015)من كل دراسة أكدت فقد السياق ذات وفي

 من يمكن التى األساليب من أنو كما المالية القوائم عمى لمحكم متقدم شكل المشتركة المراجعة مدخل
 تبادلى إشراف توفير عمى يعمل أنو إلى إستناداً  وذلك الرأى إبداء عند المراجعة عممية دعم خالليا
 التى المراجعة إجراءات مالئمة مدى من بالتحقق مراقب كل يقوم الحسابات،حيث مراقبى بين مزدوج
 مراقب إلييا توصل التى المراجعة أدلة وكفاية مالئمة مدى من اآلخر،والتاكد الحسابات مراقب بيا يقوم

 تخفيض خالل من المراجعة جودة تحسين عمى يعمل التبادلى اإلشراف أن إلى باإلضافة الحسابات،ىذا
 .واإلدارة الحسابات مراقبى أحد بين تواطؤ وجود إحتمال

 الحستتابات مراقبتتي متتزيج الختتتالف طبقتتاً  وذلتتك المشتتتركة المراجعتتة متتدخل تنفيتتذ تشتتكيالت وتتعتتدد
 متن المشتتركة المراجعتة بترامج تطبيتق عمى األولى التشكيمة تقوم حيث المدخل، ىذا بتطبيق يقومون الذين
 ،((Big4 الكبتار األربعتة والمراجعتة المحاستبة مكاتتب إلتى ينتميتا أكثر أو الحسابات مراقبي من إثنين خالل
 أو الحستابات مراقبتي متن إثنتين ختالل من المشتركة المراجعة برامج تطبيق عمى فتقوم الثانية التشكيمة أما

 تتمثتتتل بينمتتتا ،((Big4 – NonBig4 األربعتتتة والمراجعتتتة المحاستتتبة مكاتتتتب إلتتتى فقتتتط أحتتتدىما ينتمتتتي أكثتتتر
 المحاستبة مكاتتب إلتى منيمتا أي ينتمتي ال أكثتر أو الحستابات مراقبتي متن إثنتين قيتام فتي األخيترة التشكيمة
 (. (NonBig4 - NonBig4 المشتركة المراجعة برامج بتطبيق الكبار والمراجعة

 لمتجميتع منظمتة عمميتة ىو المشتركة الخارجية المراجعة مدخل أن الباحث يرى سبق ما إطار وفى
 بغترض ماليتة،وذلك وأنشتطة أحتداث عتن اإلدارة ومتزاعم تأكيدات بشأن المتعمقة لألدلة الموضوعى والتقييم
 األطتتراف إلتتى العمميتتة ىتتذه نتتتائج وتوصتتيل الموضتتوعة والمعتتايير التأكيتتدات ىتتذه بتتين التوافتتق درجتتة تحديتتد
 بتلقِ  متن األعمتال عمتى واإلطتالع الميتام وتخصتيص توزيتع خالل من ذلك ويتم المناسب، بالشكل المعينة
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 تضتامنية المستئولية وتكتون موحتد تقريتر إصتدار ذلتك يمتى ثتم العمميتة ىتذه فتى مشترك حسابات مراقب كل
 .التقرير ىذا دقة مدى عن

 ;2012اليريىىىىىىىدي،)األكاديميتتتتتتتة الدراستتتتتتتات متتتتتتتن الكثيتتتتتتتر تناولتتتتتتتت فقتتتتتتتد تقتتتتتتتدم متتتتتتتا عمتتتتتتتى وتأسيستتتتتتتاً 

 متتدخل بتطبيتتق الخاصتتة المزايتتا متتن مجموعتتة( ,2013Audousset&coulier.,2012; Baldauf.,2012متىىولى،
 :التالية النقاط فى تمخيصيا تم المشتركة الخارجية المراجعة

 المراجتع رأى عمتى اليجتوم ضتد فاعمتة ومقاومتة صد حائط يمثل ربما موحد برأى مراجعين وجود إن -0
 .منفرد بشكل وىو معو االختالف حالة فى الخارجى

 اإلدارة أمتام رأييتا عتن التعبيتر فتى المراجعين المراجع،فقوة إستقالل من تعزز المشتركة المراجعة أن -5
 .واحد مراجع رأى وجود حالة فى منو أكبر

 حالتة فتى عمقتاً  أكثتر يكتون قد المراجعة عميل لمنشأة التحريفات من المالية القوائم خمو عمى التأكيد -4
 .الفردية المراجعة فى عنو المشتركة المراجعة وجود

 مراقتتب ومعرفتتة خبتترة فقتتد فتتى والمتمثمتتة الحستتابات مراقتتب تغيتتر متتن المحتممتتة الستتمبية اآلثتتار تجنتتب -4
 وفعاليتة كفتاءة عمتى بالستمب يتؤثر إلييا،ممتا تنتمتي التي والصناعة الشركة أعمال بطبيعة الحسابات

 فتى اآلختر الحستابات مراقتب يظتل الحستابات مراقبتي أحتد تغيتر حالتة فتى أنتو المراجعة،حيث عممية
 .المراجعة جودة وتدعيم بالعميل الخاصة المعرفة عمى الحفاظ إلى يؤدى مما عممو تأدية

 مجمتوع عتن يصتدر أنتو حيث وأقوى أفضل يكون المشتركة المراجعة عممية عن الصادر التقرير أن -3
 .مشتركة ومالية فنية وميارات خبرات

 بترامج تطبيتق ظتل فتي بفعاليتة الحستابات مراقبتي وأحكتام المراجعتة بتإجراءات الخاصة القرارات تتسم -3
 الخبترات وتبتادل التشتاور إلمكانيتة نظراً  وذلك والمزدوجة، الفردية بمدخل مقارنةً  المشتركة، المراجعة

 المشتاركين الحستابات لمراقبتي والمعرفتي الميني األداء جودة عمى ينعكس مما وزمالئو المراجع بين
 .المشتركة المراجعة مدخل تنفيذ في

 إال األكاديميتة الدراستات متن مجموعتة اقرتيتا التتي المزايتا لجممتة الستابق العترض من الرغم وعمى
 ;Khatab,2013; Deng et al.,2014;Muraz &Ziesenib, 2014)الدراستتات متتن أختترى مجموعتتة ىنتتاك أن

Lttonen & Tronnes,2015)قتد أنتو عمتى المشتتركة المراجعتة متدخل تطبيقتات إلتى التنقض بعتين نظترت قتد 
 -: أىميا لعل األسباب من لمجموعة نتيجة وذلك المراجعة جودة عمى سمباً  يؤثر
 حستتابات مراقتتب كتتل افتتتراض نتيجتتة المراجعتتة، أدلتتة دقتتة وعتتدم األساستتية االختبتتارات مستتتوى انخفتتاض-0

 األساستتية اختباراتتتو صتتمم قتتد اآلختتر المراقتتب أن المشتتتركة المراجعتتة متتدخل تنفيتتذ فتتي المشتتاركين متتن
 حستتابات مراقتتب كتتل اعتمتتاد معتتو يترتتتب التذي األمتتر الماليتتة، القتتوائم فتتي الجوىريتتة األخطتتاء الكتشتاف

 ((Free Riderاإلتكالية أو المجانية الركوبة بمشكمة يعرف ما وىذا اآلخر، الحسابات مراقب جيد عمى
 مراقبتتي بتتين الفعالتتة والمشتتاركة التعتتاون يصتتعب المراجعتتة شتتركات بتتين الشرستتة المنافستتة ظتتل فتتي أنتتو-5

 المراجعتة، عمميتة جتودة عمتى بالستمب يتؤثر بمتا المشتتركة، المراجعتة بترامج بتنفيتذ القيتام عند الحسابات
 إلتتتى يتتتؤدي قتتتد المحاستتتبية البتتتدائل واختتتتالف المطبقتتتة المحاستتتبية المعتتتايير مرونتتتة إلتتتى باإلضتتتافة ىتتتذا
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 التعتاون وصتعوبة المشتتركة المراجعتة بترامج تنفيتذ فتي المشاركين الحسابات مراقبي بين اآلراء تعارض
 .بينيما

 المشتتتركة، المراجعتتة تنفيتتذ فتتي المشتتاركين الحستتابات مراقبتتي بتتين رستتمية غيتتر اتفاقتتات يحتتدث قتتد أنتتو-4
 الطتترف يقتتوم ثتتم فتتردي بشتتكل العمتتالء متتن لعتتدد الماليتتة القتتوائم بمراجعتتة منيمتتا طتترف كتتل يقتتوم حيتتث
 .العممية ىذه في الفعمية المشاركة دون المراجعة تقرير عمى معو بالتوقيع اآلخر

 عمتتى إيجتتابي متتردود لتتو المشتتتركة المراجعتتة متتدخل تطبيتتق أن الباحتتث يتترى تقتتدم متتا عمتتى وتأسيستتاً 
 باالنتقتتتادات يتعمتتتق فيمتتتا أمتتتا المراجعتتتة، وجتتتودة األربتتتاح إدارة ممارستتتات متتتن والحتتتد الماليتتتة التقتتتارير جتتتودة

 المراجعتتتة عمتتتل فريتتتق إختيتتتار ُحستتتن أن عمتتتى الباحتتتث فيؤكتتتد المشتتتتركة المراجعتتتة متتتدخل إلتتتى الموجيتتتو
 بالميتتتام كامتتتل بشتتتكل العمتتتل فريتتتق إلمتتتام ختتتالل متتتن المراجعتتتة أعمتتتال إلتمتتتام التخطتتتيط وكتتتذلك المشتتتتركة

 اإلحتمتتتتتاالت كافتتتتتة مواجيتتتتتة فتتتتتى عمييتتتتتا المتفتتتتتق واإلجتتتتتراءات تبادليتتتتتا المتتتتتراد والمعمومتتتتتات والمستتتتتئوليات
 إلتتى يتتؤدى قتتد الجتتودة رقابتتة بتترامج ختتالل متتن الستتابقة واإلجتتراءات الضتتوابط مجموعتتة عمتتى ،واإلطمئنتتان

 المحتتتددات إلتتى وصتتتوالً  وذلتتك اإلستتتتقاللية، ومقتضتتيات األخالقيتتة المتطمبتتتات مراعتتاة متتتع المرجتتوة النتتتائج
 .الدراسة من القادم المحور في الباحث يتناولو سوف ما وىذا المراجعة، لجودة األساسية

 

 (المحدداتو  المفاىيم) المراجعة جودة:الثانى المحور
 بتالقوائم الجوىريتة التحريفتات بإكتشتاف الحستابات مراقتب قيتام إحتمال بأنيا المراجعة جودة تعرف

 وقتتد(De Angelo.,1981)عنيتتا العميتتل،والتقرير منشتتأة لتتدى المحاستتبى النظتتام فتتى الموجتتود والخمتتل الماليتتة
 الستابقة الدراستات نفتس أجمعتت الستابق،وقد التعريتف عمتى(;2012Piot.,2005العاصىى،) متن كل دراسة أتفقت
 الحستتابات مراقتتب بتتأن الماليتتة القتتوائم مستتتخدمى توقعتتات متتن أساستتاً  تنشتتأ المراجعتتة عمميتتة قيمتتة أن عمتتى
 أداء فتى فشتل يعتبتر األمتر ىتذا أداء فتى الفشتل الجوىريتة،وأن التحريفتات اكتشتاف عمتى قتادراً  يكون سوف
 .ككل المراجعة عممية

 المراجعتتة جتودة أن عمتى(;2013Lobo et al.,2014رضىوان،) متن كتتل دراستة أتفقتت ذلتك ستياق وفتى
 عمميتة بتأداء قيامتو أثنتاء المينتى الستموك وقواعتد المينيتة بالمعتايير الحستابات مراقب إلتزام مدى فى تتمثل

 الحستابات مراقتب يقدمتو التذى التوكيتد بمستتوى تترتبط المراجعتة جتودة أن (3102شحاتو،) رأى المراجعة،بينما
 .المالية القوائم عرض عدالة مدى عن رأيو وسالمة

 مفيتوم تقتديم(Behn et al.,2008; Chang et al.,2009)متن كتل دراستة حاولتت فقتد الصتدد ىتذا وفتى
: األول أساستتتيين عنصتترين عمتتتى يشتتتمل أن يجتتتب الشتتامل المفيتتتوم أن المراجعة،وأوضتتحت لجتتتودة شتتامل
 القتوائم تتضتمنيا التتى المعمومتات مصتداقية متن التحقتق عمتى ينطتوى والتذي المينى األداء بمعايير اإللتزام
 وكتتذلك عامتتاً  قبتتوالً  المقبولتتة المحاستتبية المبتتادئ متتع واتفاقيتتا الحستتابات مراقتتب لتوكيتتد تخضتتع التتتى الماليتتة
 الميتتارة إستتتخدام ختتالل متتن جوىريتتة تحريفتتات عمتتى القتتوائم ىتتذه إحتتتواء عتتدم عمتتى الحستتابات مراقتتب تأكيتتد
 .المراجعة محل المنشأة إستمرارية فرض معقولية عمى التأكيد: الثانىالالزمة، العناية
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 عمتتى تتوقتتف المراجعتتة جتتودة أن عمتتى(3102العاصىىى، ;3102الدياسىىطي،) متتن كتتل  دراستتات أتفقتتت وقتتد
 الجوىريتتة التحريفتتات بشتتأن المينتتى الحكتتم ممارستتة كفتتاءة وعمتتى الحستتابات لمراقتتب والمينيتتة الفنيتتة القتتدرة

ستقاللو  وستموك وآداب بمعتايير الحسابات مراقب إلتزام ذلك عمى المراجعة،عالوة عممية مراحل كافة فى وا 
 .المصال  أصحاب بإحتياجات لموفاء وذلك المينة

 تعرضتتت التتتي والدراستات األبحتتاث كثترة متتن التترغم عمتى أنتتو الباحتث يتترى تقتتدم متا عمتتى وتأسيستاً 
 يمكتتن المفيتتوم ىتتذا أن إلتتى نظتتراً  وذلتتك المراجعتتة جتتودة حتتول عتتام اتفتتاق يوجتتد ال أنتتو إال المراجعتتة جتتودةل

 والييئتات التقتارير مستخدمى المراجعة،مثل بعممية الميتمة األطراف وطبيعة نظر وجية حسب إليو النظر
دارات لممينتتتة،المراجعون المنظمتتتة  مراقتتتب قيتتتام أن عمتتتى الباحتتتث يؤكتتتد كمتتتا. الشتتتركات وعمتتتالء أنفستتتيم،وا 
 مراقتتب قيتتام يتوقتتف كفاءتتتو،بينما عمتتى يتوقتتف الماليتتة القتتوائم فتتى جوىريتتةال التحريفتتات بإكتشتتاف الحستتابات
 إحتمتال عتن تعبتر المراجعتة جتودة أن عمتى عتالوة إستتقالليتو عمتى التحريفتات تمتك عتن بالتقرير الحسابات

 ختتتدمات تقتتتديم متتتع طرديتتتاً  اإلحتمتتتال ىتتتذا ويتناستتتب جوىريتتتة تحريفتتتات عمتتتى الماليتتتة القتتتوائم إحتتتتواء عتتتدم
 .المطموبة بالجودة المراجعة

 الدراستتتتتتتتتتتتتتتات بعتتتتتتتتتتتتتتتض ركتتتتتتتتتتتتتتتزت فقتتتتتتتتتتتتتتتد المراجعتتتتتتتتتتتتتتتة جتتتتتتتتتتتتتتتودة بمحتتتتتتتتتتتتتتتددات يتعمتتتتتتتتتتتتتتتق وفيمتتتتتتتتتتتتتتتا
 متتتتن مجموعتتتتة عمتتتتى المراجعتتتتة جتتتتودة بمحتتتتددات الصتتتتمة ذات(;3102Kamolsakulchai, 2015عبدالحميىىىىد،)

 تمثمتت المراجعتة لجتودة رئيستية محتددات أنيتا أساس عمى والمراجعة المحاسبة بمنشأة المتعمقة الخصائص
 الحستتتابات مراقتتتب بتتتين االرتبتتتاط متتتدة الحستتتابات، مراقتتتب والمراجعة،ستتتمعة المحاستتتبة منشتتتآة حجتتتم) فتتتى

 لطمبتتتتات االستتتتتجابة وستتتترعة الحستتتتابات،األتعاب لمراقتتتتب المينتتتتى القضائية،التخصتتتتص والعميل،التتتتدعاوى
 (.اإلدارة مع الفعال الجودة،واالتصال رقابة نظم والسموكية،جودة األخالقية والنواحى العميل،اإلستقالل
 الدراستتتتتتتتتتتتات متتتتتتتتتتتتن مجموعتتتتتتتتتتتتة اتفقتتتتتتتتتتتتت فقتتتتتتتتتتتتد المراجعتتتتتتتتتتتتة منشتتتتتتتتتتتتأة بحجتتتتتتتتتتتتم يتعمتتتتتتتتتتتتق وفيمتتتتتتتتتتتتا

 منشتتتأة حجتتتم أن عمتتتى(Holm&Thinggaard.,2011;Lesage et al.,2012;Andre et al.,2016)األكاديميتتة
 عبىىىىد) متتتتن كتتتتل دراستتتتة رأت آختتتتر صتتتتعيد وعمتتتتى المراجعتتتتة جتتتتودة محتتتتددات أىتتتتم أحتتتتد متتتتن يعتتتتد المراجعتتتتة

 جتتودة عمتتى تتتأثيراً  المحتتددات أىتتم متتن تعتتد العميتتل منشتتأة خصتتائص أن(Andre et al.,2015،3102الحميىىد،
 داختتتتتل العمميتتتتتات تعقتتتتتد العميل،درجتتتتتة منشتتتتتأة حجتتتتتم) أن عمتتتتتى الدراستتتتتات تمتتتتتك أكتتتتتدت حيتتتتتث المراجعتتتتتة

 جتتتودة عمتتتى اآلثتتتر بالغتتتة داللتتتة ليتتتا( المنشتتتأة إلييتتتا تنتمتتتي التتتتي الصتتتناعة المتتتالي،نوع الرفتتتع المنشأة،نستتتبة
 .المراجعة

 العميتتل بمنشتتأة الختتاص المؤسستتية الممكيتتة ىيكتتل أن إلتتى (Zureigatm.,2011)دراستتة أشتتارت كمتتا
 Hoseinbeglou et) متتن كتتل دراستتة اتفقتتت الستتياق ذات وفتتى المراجعتتة، جتتودة نحتتو فتتاعالً  محتتدداً  يعتتد

al.,2013; Shan.,2014 )جتتودة تحستتين فتتى جوىريتتاً  دوراً  تمعتتب بتطبيقيتتا واإللتتتزام الحكومتتة آليتتات أن عمتتى 
 .المراجعة

 لتذلك ومتشتابكاً  معقتداً  أمتراً  يعتد المراجعتة لجتودة ومعمنة واضحة محددات وضع أن الباحث ويرى
 المختمفتة واإلعتبتارات الجوانتب وبتين لممراجعة األساسية والخصائص السمات بين لمربط إطار وضع يجب

 المراجعتة عمميتة خاللو من تتم الذى والسياق المراجعة عممية من والمخرجات التشغيل وعمميات لمدخالت



 - 313 - 

 عمتتتى إشتتتتمل المراجعتتتة جتتتودة لمحتتتددات إطتتتار قتتتدمت حيتتتث(Francis.,2013)دراستتتة عميتتتو أكتتتدت متتتا وىتتتذا
 وستتتتتتتتتوق المراجعة،مينتتتتتتتتتة بعمميتتتتتتتتتة القائمتتتتتتتتتة التشغيل،الشتتتتتتتتتركات المراجعتتتتتتتتتة،عمميات عمميتتتتتتتتتة متتتتتتتتتدخالت)

 (.المراجعة من لمعائد اإلقتصادية المراجعة،المؤسسات،اآلثار
 األساستية المحتددات متن يعتد المشتركة المراجعة مدخل أن عمى الباحث يرى سبق ما إطار وفي

 متن كثيتر استعرضتت وقتد العالقتة ليتذه المشتتركة والستمات لمخصتائص نظتراً  وذلك المراجعة عممية لجودة
 متتتدخل بتتتين المشتتتتركة لمخصتتتائص تأثيريتتتة كمحتتتددات العالقتتتة ىتتتذه األجنبيتتتة وخاصتتتة الستتتابقة الدراستتتات
 .البحث ىذا من القادم المحور في الباحث يتناولو سوف ما وىذا المراجعة وجودة المشتركة المراجعة

 

شتقاق العالقة ذات األدبيات مراجعة: الثالث المحور  :الفروض وا 
 اتفقتت حيتث المراجعتة وجتودة المشتتركة المراجعتة متدخل بتين العالقة الدراسات من العديد تناولت

 التتي الشتركات معظتم أن عمتى بنتائجيتا جتاء لمتا طبقتاً (Zerni et al., 2012; El Assy,2015) متن كتل دراستة
 الجتتتتدارة وتصتتتتنيف المحاستتتتبي التتتتتحفظ متتتتن عتتتتالي بمستتتتتوى تتمتتتتتع  المشتتتتتركة المراجعتتتتة متتتتدخل طبقتتتتت

 لترأس العاديتة غيتر اإلستتحقاقات متن منخفض مستوى لدييا الشركات تمك أن إلى باإلضافة اإلئتمانية،ىذا
 الفرديتتتة المراجعتتتة متتتدخل تطبتتق التتتتي بالشتتتركات بالمقارنتتة وذلتتتك المتتتالي اإلعستتار بمختتتاطر والتنبتتتؤ المتتال

 .ليا المراجعة جودة إرتفاع وبالتالي
 عمميتة جودة عمى المشتركة المراجعة مدخل أثر معرفة إلى(Deng et al., 2014) دراسة ىدفت كما

نعكاس المراجعة  أنظمتة التثالث بتين مقارنتة بإجراء الدراسة وقامت الحسابات مراقبي إستقاللية عمى ذلك وا 
 والختتاص األول النظتام أن إلتى الدراستة تمتتك وتوصتمت المشتتركة المراجعتة متتدخل وتشتكيمة بمتزيج الخاصتة
 ميتتتام بتنفيتتتذ(Big4-Big4) الكبتتتار المحاستتتبة مكاتتتتب إلتتتى ينتميتتتا التتتذي الحستتتابات مراقبتتتي متتتن أثنتتتين بقيتتتام

 منحنتى إرتفتاع بستبب المراجعة جودة عمى تأثيراً  واألكثر األفضل يعد الشركات إلحدى المشتركة المراجعة
 .اإلستقاللية من عاليَ  مستوى عمى المحافظة مع النظام ىذا في والخبرة التعمم

 المراجعتة مكاتتب متزيج أثتر دراستة إلتى (Lobo, etal., 2013) دراستة ىتدفت فقتد الستياق ذات وفتي
 أن إلتتى الدراستتة توصتمت حيتتث المراجعتة، لجتتودة بتديل كمقيتتاس المحاستبي التتتحفظ مستتوى عمتتى المشتتركة
 ينتمتتي فقتتط أحتتداىما مكتبتتين متتن يتكتتون متتزيج بواستتطة المشتتتركة المراجعتتة لنظتتام خضتتعت التتتي الشتتركات

 لنظتتتام خضتتتعت التتتتي الشتتتركات متتتن تحفظتتتاً  أكثتتتر ىتتتي(Big4-Non Big4) الكبتتتار المراجعتتتة مكاتتتتب إلتتتى
 التتي الشتركات أن عمتى عتالوة (Big4) إلتى كالىمتا ينتمي مكتبين يتكون مزيج بواسطة المشتركة المراجعة
 .العادية غير االستحقاقات قيمة فييا تتأثر لم النظامين لكال خضعت

 أشتارت حيتث الجوانتب بعتض فتي الستابقة الدراستة متع (Paugam & Casta,2012)دراستة اتفقتت وقتد
 ينتمتي ال أختر حستابات مراقب مع الكبار والمراجعة المحاسبة منشآت من حسابات مراقب اشتراك أن إلى
 مستتتوى لزيتتادة العميتتل منشتتآت إدارة عمتتى ضتتغوطاِ  ممارستتة إلتتى األول يتتدفع الكبتتار المراجعتتة مكاتتتب إلتتى
 المحاستبة مكاتتب تتحمتل ستوف المراجعتة عمميتة فشتل عنتد ألنتو نظراً  المالية،وذلك بالقوائم اإلفصاح جودة
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 إتختتتاذ إلتتتى الشتتتركات ىتتتذه يتتتدفع ممتتتا المينيتتتة األوستتتاط فتتتي الفشتتتل ىتتتذا ستتتمعة تكتتتاليف الكبتتترى والمراجعتتتة
 .مبكراً  التصحيحية الخطوات
 بواستطة مراجعتيتا يتتم التتي الشركات أن(3102 متولي(Jean Bedaul. et al., 2012 ; دراسة أظيرت كما
 كأحتتتد عاليتتتة ماليتتتة مستتتتحقات وجتتتودة أقتتتل أربتتتاح بتتتإدارة تتمتتتتع (Big4)الكبتتتار المراجعتتتة مكاتتتتب متتتن اثنتتتين

 حيتث المراجتع، استتقاللية متن عاليتة درجتة تحقيتق فتي ذلتك مستاىمة عمتى عالوة المراجعة، جودة مؤشرات
 مراجعتتة تقتتارير عمتتى الحصتتول فتتي ترغتتب والتتتي المراجعتتة محتتل لمشتتركات بالنستتبة جتتداً  المكمتتف متتن أنتتو

 قبتتتول صتتتعوبة إلتتتى باإلضتتتافة ىتتتذا واحتتتد، آن فتتتي معتتتاً  مراجعتتتة  لمكتبتتتين ذلتتتك مقابتتتل تتتتدفع أن احتياليتتتة
 .تضامني بشكل األمر ليذا المكتبين
 المراجعتة متدخل تشتكيمة أو متزيج إلتى الشتيرة تتدىور محتدد (Lobo, et al., 2015) دراستة أرجعتت وقتد
 ستتوق فتتي المقيتتدة الشتتركات متتن عينتتة عمتتى الدراستتة تمتتت حيتتث المراجعتتة، جتتودة عمتتى وتتتأثيره المشتتتركة
 بشتكل تكتون المحتل شتيرة فتي التتدىور خستائر قيمتة أن إلتى الدراستة توصتمت وقتد الفرنسي المالية األوراق
 األربعتتة مكاتتتب إلتتى فقتتط أحتتداىا ينتمتتي مراجعتتة مكتبتتين بواستتطة مراجعتيتتا يتتتم التتتي الشتتركات فتتي أكبتتر
 األربعتتة إلتتى منيتتا كتتل ينتمتتي مكاتتتب بواستتطة مراجعتيتتا يتتتم التتتي الشتتركات عتتن (Big4-Non Big4)الكبتتار
 حالتتة فتتي المراجعتتة فريتتق أعضتتاء بتتين المباشتترة المنافستتة أن إلتتى ذلتتك الدراستتة فستترت وقتتد ،(Big4)الكبتتار
 الجمتتاعي العمتتل روح عمتتى تتتؤثر الكبتتار األربعتتة المراجعتتة مكاتتتب إلتتى ينتميتتا مكتبتتين ختتالل متتن تنفيتتذىا
 .المكتبين من المراجعة فريق أعضاء بين والتفاىم والتعاون

 المشتتركة المراجعتة بترامج تنفتذ التتي التجاريتة البنتوك أن إلى (3102 اليريدي،) دراسة توصمت وقد     
 قوائميتتتا اصتتتدار فتتتي أكثتتتر تحفظتتتاً  ليتتتا يكتتتون متتتا دائمتتتاً  إحتتتداىا أو (Big-4) مكاتتتتب متتتن اثنتتتين طريتتتق عتتتن

 بتالبنوك مقارنتة تحصتيميا فتي  المشتكوك التديون مخصتص عنصتر عن االفصاح خالل من وذلك المالية،
 الدراستة أوصتت وقتد الكبتار، األربعتة إلتى تنتمتي ال مكاتتب ختالل متن المشتتركة المراجعتة بترامج تنفذ التي

 األمتتر الحستتابات، مراقبتتي متتن متجتتانس غيتتر متتزيج ختتالل متتن المشتتتركة المراجعتتة متتداخل تفعيتتل بضتترورة
 .المرجعة جودة عمى ايجابياً  تأثيراً  عميو يترتب الذي

 لتطبيتق إيجتابي تتأثير وجتود إلتى (Haapamaki, et al., 2012) دراستة توصتمت فقتد اإلطتار ذات وفتي
 تقتتتوم التتتتي الستتتويدية، الشتتتركات متتتن عينتتتة عمتتتى وذلتتتك المراجعتتتة جتتتودة عمتتتى المشتتتتركة المراجعتتتة متتتدخل
 لتدييا  الشتركات ىتذه أن عمتى الدراستة تمتك أكتدت وقتد إختيتاري، بشتكل المشتتركة المراجعتة متدخل بتطبيق
 بالشتركة مقارنتة اإلختياريتة، االستتحقاقات نتيجتة التدخل زيادة من منخفضة ودرجة التحفظ من عالية درجة
 وجتود عتدم متع ،(Big4) الكبتار المراجعتة شتركات متن مراجعتة شتركة قبتل متن الفردية المراجعة تطبق التي

 أو (Big4-Big4)الكبتار األربعتة من االثنين كان سواء المراجعة لثنائي المختمفة البدائل بين معنوي إختالف
 .(Big4-Non Big4)إلى ينتمي فقط إحداىا كان

 المشتتركة المراجعتة أن بتالرغم أنتو إلتى (Ratzinger, et al., 2013)دراسة أشارت فقد الشأن ذات وفي
 متن يتتألف الحستابات مراقبتي متزيج يكتون عنتدما وخاصتة المراجعتة ستوق فتي المنافستة دعتم في تساىم قد

 المراجعتتة تطبيتتق أثتتر فتتإن (Big4-Non Big4) الكبتتار األربعتتة غيتتر متتن واألختتر الكبتتار األربعتتة متتن واحتتد
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 الكبتار غيتر متن المراجعتة شركة إمتالك عدم حالة في وخاصة مؤكدة غير المراجعة جودة عمى المشتركة
 التتوازن عتدم عميتو يترتتب التذي األمتر التالزم، والشتكل بالجودة المراجعة عممية بميام لمقيام الالزمة لمموارد

 .المراجعة شركة بين العمل في المشاركة في
 يكتون أن دون المشتتركة المراجعتة بترامج تطبتق التتي بالشتركات يتعمتق وفيمتا تقدم ما عمى وتأسيساً 

 توصتتمت فقتتد الكبتتار، والمراجعتتة المحاستتبة مكاتتتب إلتتى ينتميتتا ال كالىمتتا أو المراجعتتة مكاتتتب أطتتراف أحتتد
 متتدخل ختتالل متتن المشتتتركة المراجعتتة بتترامج طبقتتت التتتي الشتتركات أن إلتتى (Karjalainen, 2011) دراستتة

(Non Big4-Non Big4) بتفعيتل قامتت التتي بالشتركات مقارنتة المتال رأس تكمفتة متن متنخفض مستوى لدييا 
 &Relvasm&Pais,2015; Lttonen) متن كتل دراستة الستابقة الدراسة مع إتفقت كما الفردية المراجعة مدخل

Ronnes., 2012) المراجعتتة جتتودة زيتتادة إلتتى تتتؤدي الستتابق التجتتانس ظتتل فتتي المشتتتركة المراجعتتة أن عمتتى 
 .المالية والقوائم اإلفصاح وجودة مستوى وتحسين

 ىنتاك أن الباحىث يرى البحث بموضوع الصمة ذات السابقة األدبيات بعرض جاء ما عمى وبناء
 المراجعتتتة آليتتتات كأحتتتد المشتتتتركة المراجعتتتة متتتدخل تطبيتتتق ضتتترورة عمتتتى ركتتتزت األدبيتتتات متتتن مجموعتتتة
 ىتتتذه متتتن مجموعتتتة إتفقتتتت حيتتتث المراجعتتتة، جتتتودة عمتتتى إيجتتتابي تتتتأثير متتتن المتتتدخل ليتتتذا لمتتتا الخارجيتتتة،
 المحاستتتبة مكاتتتتب إلتتتى ينتميتتتا مكتبتتتين ختتتالل متتتن المشتتتتركة المراجعتتتة متتتدخل تطبيتتتق أن عمتتتى األدبيتتتات
 األربتتاح، إدارة ممارستتات متتن والحتتد اإلفصتتاح متطمبتتات تحستتين أىميتتا لعتتل مميزاتتتو لتتو الكبتتار والمراجعتتة

 مكتبتين متن متزيج وجتود متن البتد ثمارىتا تتؤتى كتي المشتتركة المراجعتة أن عمى أخرى أدبيات اتفقت بينما
 نظتتتراً  وذلتتتك المكاتتتتب، متتتن النتتتوع ليتتتذا ينتمتتتي ال واألختتتر الكبتتتار والمراجعتتتة المحاستتتبة مكاتتتتب إلتتتى ينتميتتتا

 والحفتتاظ المحاستتبي التتتحفظ رجتتة زيتتادة أىميتتا لعتتل التجتتانس ىتتذا ختتالل متتن تتتتأتى التتتي المزايتتا لمجموعتتة
 تعتتترض متتتن خوفتتتاً  المبكتتترة التصتتتحيحية اإلجتتتراءات إتختتتاذ عمتتتى عتتتالوة الحستتتابات مراقتتتب استتتتقاللية عمتتتى
 .لمفشل المراجعة عممية

 المراجعتة تطبيتق أن إلتى البحث بموضوع العالقة ذات األدبيات من أخرى مجموعة أشارت بينما
 زيتتادة إلتتى يتؤدي الكبتتار والمراجعتتة المحاستبة مكاتتتب متن كالىمتتا أو أطرافيتتا أحتد يكتتون أن دون المشتتركة

 الماليتتة، التقتتارير وجتودة الصتتادر المراجعتتة تقريتر ودقتتة التترأي فتي التتدائم التوافتتق ختالل متتن المراجعتتة جتودة
 .العادية غير اإلستحقاقات مستوى وتخصيص



 - 313 - 

 

 فرعيتة فتروض ثتالث منتو يشتتق والتذي الرئيستي البحتث فترض إشتتقاق يمكتن ستبق متا ضوء وفي
 : التالي النحو عمى عرضيا يمكن

 المشىتركة المراجعة مداخل إستخدام بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال": الرئيسي الفرض
 ."المراجعة جودة وبين

 المراجعىىة مىىدخل إسىىتخدام بىىين إحصىىائية داللىىة ذات عالقىىة توجىىد ال": األول الفرعىىي الفىىرض
-Big4) الكبىىىىار األربعىىىىة إلىىىىى تنتمىىىىي مكاتىىىىب خىىىىالل مىىىىن المنفىىىىذ المشىىىىتركة

Big4)المراجعة جودة وبين". 
 المراجعىىة مىىدخل إسىىتخدام بىىين إحصىىائية داللىىة ذات عالقىىة توجىىد ال": الثىىاني الفرعىىي الفىىرض

 الكبىىار األربعىىة إلىىى  فقىىط إحىىداىا تنتمىىي مكاتىىب خىىالل مىىن المنفىىذ المشىىتركة
(Big4- Non Big4)المراجعة جودة وبين". 

 المراجعىىة مىىدخل إسىىتخدام بىىين إحصىىائية داللىىة ذات عالقىىة توجىىد ال": الثالىىث الفرعىىي الفىىرض
 -Non Big4) الكبىار األربعىة إلىى تنتمىي ال مكاتىب خىالل من المنفذ المشتركة

Non Big4)المراجعة جودة وبين". 
 

 متدخل بتين العالقتة تفستير حتول المتباينتة اآلراء ظتل فتي أنتو الباحتث يتري سبق ما عمى وتأسيساً 
 ستوف المشتتركة، المراجعتة تشتكيمة أو متزيج الختالف طبقاً  وذلك المراجعة جودة وبين المشتركة المراجعة

 المشتتركة المراجعتة متدخل عمتى تتؤثر التتي المتغيترات أىتم لرصتد وذلتك ميدانية دراسة بإجراء الباحث يقوم
 الدراستتة فتتي استتتخداميا يمكتتن التتتي المتغيتترات  أىتتم إلتتى وصتتوالً  وذلتتك المراجعتتة جتتودة بمحتتددات وعالقتيتتا
 أثتتر لقيتتاس المشتتتركة المراجعتتة متتدخل  تطبتتق المصتترية،والتي بالبورصتتة المقيتتدة الشتتركات عمتتى التطبيقيتتة
 بتتتبعض االستتتعانة عمتتى عتتالوة المراجعتتة، جتتودة عمتتى المتتدخل ليتتذا المناستتبة التشتتكيمة أو المتتزيج تطبيتتق

 التتتي المتتؤثرة المتغيتترات بجانتتب واستتتخداميا الستتابقة الدراستتات نتتتائج عمييتتا أكتتدت التتتي الرقابيتتة المتغيتترات
 .البحث ىذا من التالية األجزاء في الباحث يتناولو سوف ما وىذا الميدانية الدراسة عنيا تسفر سوف
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 الميدانية الدراسة: الرابع المحور
جراءات منيجية -  :الميدانية الدراسة وا 

 ومجتمتتع أىتتدافيا حيتتث متتن الميدانيتتة، لمدراستتة األساستتية العناصتتر الجتتزء ىتتذا فتتي الباحتتث يتنتتاول
 : التالي النحو عمى الدراسة وعينة

 :الميدانية الدراسة أىداف -
 المراجعتة، جتودة عمتى المشتتركة المراجعتة مدخل  تطبيق أثر اختبار إلى الميدانية الدراسة تيدف

 إذا متتا معرفتتة بيتتدف واألكتتاديميين، المتتاليين، والمحممتتين المتتراجعين بعتتض آراء استتتطالع ختتالل متتن وذلتتك
يضتتاح المراجعتتة جتتودة نحتتو المشتتتركة لممراجعتتة فعتتال دور ىنتتاك كتتان  نحتتو ستتعياً  وذلتتك التتدور ىتتذا أثتتر وا 

 يمكتتتن حتتتتى المراجعتتتة جتتتودة عمتتتى األكبتتتر التتتتأثير ذات المشتتتتركة بالمراجعتتتة المتعمقتتتة المتغيتتترات تحديتتتد
 .التطبيقية الدراسة إجراءات فى المتغيرات تمك إستخدام

 : الدراسة وعينة مجتمع -
 : الدراسة مجتمع - أ

 الشتتركات فتتي المتتاليين، والمحميتتين ومراجعييتتا، الحستتابات معتتدي فتتي الدراستتة مجتمتتع ويتمثتتل    
 :التالية الفئات إلى وتنقسم األكاديميين، إلى باإلضافة المصرية، بالبورصة المدرجة
 المحاسبية بالممارسات القائمين المراجعين بعض ويمثميا ،(المراجعين) األولى الفئة. 
 المالية الوساطة شركات في المحميين ويمثميا ،(الماليين المحممين) الثالثة الفئة. 
 والمعاىتتد الجامعتات بتتبعض التتدريس ىيئتة أعضتتاء بعتض ويمثميتتا ،(األكىاديميين) الرابعىىة الفئىة 

 .  المحاسبية السياسات تنظيم في والمشاركين المصرية، العميا
 : الدراسة فئات عمى المجتمع توزيع التالي الجدول ويوض 

 (0) جدول
 الدراسة فئات عمى المجتمع توزيع

 

 
 

 الدراسة فئات

 
 

 العدد

 019 مراجعين
 

 23 ماليين محممين

 29 أكاديميين

 اإلجمىىىىىىىىىىىىىىالي

 

301 
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 : الدراسة عينة - ب
 أن أي%( 31) بنستتبة الدراستتة محتتل الظتتاىرة تتتوفر وبتتإفتراض المتناستتبة، الطبقيتتة العينتتة باستتتخدام

(L= 0.50) (0):  العينة حجم معادلة بتطبيق 
 

 
 : أن حيث
 .المجتمع حجم :
 .0993 وتساوي% 93 ثقة معامل عند الجدولية القيمة:
 .المجتمع حجم من العينة نسبة: 
 فتإن( 1913) بتو المستموح الخطأ أن يعني %93 ثقو معامل عند ،1913 ويساوي بو المسموح الخطأ: 
 : ىو العينة حجم

 
 

 خىالل مىن( مىنيم المستقصىى) الدراسىة فئات عمى العينة توزيع تم المتناسبة الطبقية العينة وباستخدام
 : التالية المعادلة

=   
 : أن حيث
 .الدراسة فئات من فئة كل من المجتمع حجم :
 .فئة كل من المتناسبة الطبقية العينة حجم ىي: 

 

عتمتتتتتتتد العينتتتتتتتة، مفتتتتتتتردات لتتتتتتتبعض الشخصتتتتتتتية المقابمتتتتتتتة استتتتتتتموب باتبتتتتتتتاع الباحتتتتتتتث قتتتتتتتام وقتتتتتتتد    وا 
 الخاصتتتتتتة االستقصتتتتتتاء قتتتتتتوائم لتوزيتتتتتتع وذلتتتتتتك اإللكترونتتتتتتى، البريتتتتتتد ختتتتتتالل متتتتتتن التوزيتتتتتتع عمتتتتتتى الباحتتتتتتث
 كمتتتتتا اإللكترونتتتتتي، البريتتتتتد طريتتتتتق عتتتتتن وذلتتتتتك استتتتتتمارة،( 043) بتوزيتتتتتع الباحتتتتتث قتتتتتام حيتتتتتث بالدراستتتتتة،

 ختتتتتالل ظيتتتتترت التتتتتتي واألستتتتتئمة المشتتتتتاكل كافتتتتتة استقصتتتتتاء االستتتتتتمارة ىتتتتتذه ختتتتتالل متتتتتن الباحتتتتتث حتتتتتاول
.  القائمتتتتة عبتتتتارات عمتتتتى اإلجابتتتتة حريتتتتة متتتتنيم لممستقصتتتتى الباحتتتتث تتتتترك وقتتتتد لمدراستتتتة، النظتتتتري اإلطتتتتار

 التتتردود بمغتتتت وقتتتد. العينتتتة مفتتتردات متتتن عمييتتتا اإلجابتتتة انتيتتتاء بعتتتد القتتتوائم ىتتتذه تجميتتتع ذلتتتك أعقتتتب ثتتتم
 لوجتتتتتتتتود استتتتتتتتتمارات( 4) استتتتتتتتتبعاد وتتتتتتتتتم المجتمتتتتتتتتع، حجتتتتتتتتم متتتتتتتتن%( 011) بنستتتتتتتتبة أي استتتتتتتتتمارة( 043)

 بنستتتتتتتتبة استتتتتتتتتمارة( 044) الصتتتتتتتتحيحة االستتتتتتتتتمارات عتتتتتتتتدد تكتتتتتتتتون وبتتتتتتتتذلك ،%(5) بنستتتتتتتتبة بيتتتتتتتتا أخطتتتتتتتاء
 .اإلحصائية باالختبارات تسم  جيدة نسبة ىي وبالتالي ،%(93)

 

                                                           
 .9111، معهد اإلحصاء، جامعت القاهرة، " SPSS، " التحليل اإلحصاء باستخدامد.عبد الحميد العباسي، (0)
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 : الدراسة فئات عمى والصحيحة الموزعة االستمارات أعداد يوضح التالي والجدول   
 (3) جدول

  الدراسة فئات عمى العينة توزيع

 
 الدراسة فئات

 والصحيحة المستممة االستقصاءات

 % النسبة العدد

 %53.4 71 مراجعين

 %20.3 27 ماليين محممين

 %26.3 35 أكاديميين

 %100 133 اإلجمىىىىىىىىىىىىىىالي

 .اإلحصائي التحميل مخرجات: المصدر
 ( :والثبات الصدق) االستقصاء لقائمة السيكومترية الخصائص

 لمعامتتتل التربيعتتتي الجتتتذر ىتتتو الصتتتدق ومعامتتتل لقياستتتو، وضتتتع متتتا يقتتتيس مقيتتتاس ىتتتو الصتتتدق يعنتتتي     
 يصتتل ستتوف التتتي النتتتائج تعمتتيم يمكتتن حتتتى الدراستتة لنتتتائج اإلعتماديتتة متتدى معرفتتة يمكتتن وعميتتو. الثبتتات
 نفتتتس يعطتتتي المقيتتتاس أن أي نفستتتو، متتتع تناقضتتتو وعتتتدم المقيتتتاس إستتتتقرار الثبتتتات ويعنتتتي الباحتتتث، إلييتتتا

 بتتتين تتتتتراوح قيمتتتة يأختتتذ العينتتتة،وىو نفتتتس عمتتتى تطبيقتتتو أعيتتتد إذا المعامتتتل لقيمتتتة مستتتاوي بإحتمتتتال النتتتتائج
 لمصتتفر، مستتاوية تكتتون المعامتتل فقيمتتة البيانتتات فتتي ثبتتات ىنتتاك يكتتن لتتم فتتإذا الصتتحي ، والواحتتد الصتتفر
 الجتدول ويتنتاول الصتحي ، الواحتد تستاوي المعامل قيمة فإن البيانات في تام ثبات ىناك كان فإذا والعكس

 :   التالي  النحو عمى والثبات الصدق اختبار نتائج( 4) رقم
(2) جدول  

 االستقصاء لعبارات والثبات الصدق معامالت قيم

 
 الدراسة فئات

 

 معامل

 الذاتي الصدق
 الثبات

(Alpha) 

 788. 0.888 المراجعة جودة عمى واثرىا المشتركة المراجعة مدخل تطبيق حول اإليجابي المردود

 0.866 .750 (Big4-Big4) خالل من المشتركة المراجعة تنفيذ يتم عندما
 0.890 .792 (Big4-NonBig4) خالل من المشتركة المراجعة تنفيذ يتم عندما

 0.909 .826 (Non-Big4-Non-Big4) خالل من المشتركة المراجعة تنفيذ يتم عندما

 اإلحصائي التحميل مخرجات: المصدر
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 ككتل االستقصتاء ثبتات معتامالت متن أقل العبارات ثبات معامالت قيم جميع أن( 4) جدول ويوض      
 التربيعتتي الجتتذر يمثتتل والصتتدق. الثبتتات متتن مناستتبة درجتتة عمتتى االستقصتتاء عبتتارات أن إلتتى يشتتير ممتتا

 .األربعة لممحاور منيم المستقصى إتجاىات مقياس لمحتوى الثبات لمعامل
 حيتتث األستتئمة لجميتتع مقبولتتة والثبتتات الصتتدق معتتاممي قتتيم أن( 4) رقتتم جتتدول متتن لمباحتتث ويتضتت      

( 00) متتن أكثتتر متن وتتكتتون الخماستي، ليكتترت شتكل تأختتذ محتتاور أربعتة عمتتى االستقصتاء قائمتتة أشتتممت
 ويمكتتن أىتتدافيا، وتحقيتتق الدراستتة ألغتتراض جيتتدة داللتتة ذات معتتامالت أنيتتا القتتول يمكتتن وبالتتتالي عبتتارة،

 .الدراسة مجتمع عمى النتائج تعميم في عمييا االعتماد
 ( 2) جدول

 المشتركة المراجعة مدخل تطبيق عند اإليجابي المردود حول منيم المستقصى آلراء الوصفي اإلحصاء
 

 رقم
 العبىىىىىىىىىىىىىىىارة العبارة

 األكاديميين فئة الماليين المحمميين فئة المراجعين فئة

 الوسط
 الحسابي

Std. 
 اإلنحرافالمعياري

 الوسط
 الحسابي

Std. 
 اإلنحرافالمعياري

 الوسط
 الحسابي

Std. 
 اإلنحرافالمعياري

 عمىىىىىىىى المشىىىىىىىتركة المراجعىىىىىىىة تعمىىىىىىىل 0
 يزيىىىد ممىىىا المراجىىىع إسىىىتقاللية تعزيىىىز

 .المراجعة جودة من

4.686 0.510 4.778 0.424 4.609 0.577 

 عمىىىىىىىى المشىىىىىىىتركة المراجعىىىىىىىة تعمىىىىىىىل 3
 المراجعىىىىة عمميىىىىة مخىىىىاطر مىىىىن الحىىىىد
 .المراجعة جودة من يزيد مما

4.628 0.528 4.667 0.480 4.587 0.541 

 عمىىىىىىىى المشىىىىىىىتركة المراجعىىىىىىىة تعمىىىىىىىل 2
 ممىىىا المينىىىة تركيىىىز ظىىىاىرة مىىىن الحىىىد
 .المراجعة جودة من يزيد

4.569 0.539 4.556 0.506 4.565 0.583 

 فىىىىىىىى المشىىىىىىىتركة المراجعىىىىىىىة تسىىىىىىىاىم 2
 بىىىىىىين والمعمومىىىىىىات الخبىىىىىىرات تبىىىىىىادل

 عمميىىىىىة فىىىىىى المشىىىىىاركين المىىىىىراجعين
 .المراجعة

4.647 0.594 4.667 0.620 4.587 0.580 

 كفىىىىىىاءة المشىىىىىىتركة المراجعىىىىىىة تىىىىىىوفر 2
 المطموبىىىىىىىة اإلثبىىىىىىىات أدلىىىىىىىة وكفايىىىىىىىة
 .المراجعة عممية إلتمام

4.588 0.536 4.667 0.480 4.609 0.577 

 عمىىىىىىىى المشىىىىىىىتركة المراجعىىىىىىىة تعمىىىىىىىل 2
 ممارسىىىة عمىىىى اإلدارة قىىىدرة مىىىن الحىىىد
 .االرباح إدارة

4.549 0.577 4.593 0.501 4.457 0.622 

 زيىىىىىىىادة فىىىىىىىى المشىىىىىىىتركة المراجعىىىىىىىة تسىىىىىىىاىم 7
 .المراجعة ومكاتب شركات حوكمة مستوى

4.628 0.692 4.641 0.712 4.630 0.572 

 عمىىىىىىىى المشىىىىىىىتركة المراجعىىىىىىىة تعمىىىىىىىل 8
 .المينة فى الثقة مستوى زيادة

4.196 0.825 4.074 0.829 3.978 0.954 

 دقىىىة فىىىى المشىىىتركة المراجعىىىة تسىىىاىم 9
 واإلرشىىىىىادات االداء بمعىىىىىايير اإللتىىىىىزام
 .المينية

4.529 0.731 4.037 0.629 4.544 0.721 

 عمىىىىىىىى المشىىىىىىىتركة المراجعىىىىىىىة تعمىىىىىىىل 01
 .المالية التقارير جودة تحسين

4.314 0.678 4.697 0.706 4.684 0.535 

 عمىىىىىىىى المشىىىىىىىتركة المراجعىىىىىىىة تعمىىىىىىىل 00
 المحاسىىىىىبى الىىىىىتحفظ مسىىىىىتوى زيىىىىىادة
 .المراجعة عميل لدى

4.673 0.539 4.630 0.492 4.652 0.526 
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 اإليجتتابي المتردود حتول متنيم المستقصتى آلراء الوصتتفي اإلحصتاء نتتائ ( 3) رقتم جتدول يوضت 
 المتراجعين لفئتة األولتى المرتبتة إحتمتت قتد( 0) رقم العبارة أن حيث المشتركة، المراجعة مدخل تطبيق عند
 بوستتتط( المراجعتتتة جتتتودة متتتن يزيتتتد ممتتتا المراجتتتع إستتتتقاللية تعزيتتتز عمتتتى المشتتتتركة المراجعتتتة تعمتتتل) وىتتتي

 األول الترتيتب أيضتاً  األولتى العبتارة إحتمت فقد الماليين المحممين بفئة يتعمق وفيما ،(39333) قدرة حسابي
( 00) رقتتم العبتتارة أن إلتتى إجابتتاتيم فتشتتير األكتتاديمين بفئتتة يتعمتتق وفيمتتا ،(39333) وقتتدرة حستتابي لموستتط
 كانتتتت فقتتتد متتتنيم المستقصتتتى إلجابتتتات العتتتام المستتتتوى وعمتتتى ،(39335) وقتتتدره حستتتابي وستتتط أعمتتتى ىتتتي

 المراجعتتتة حتتتول( متتتردود) األعمتتتى التتتتأثير ذات( 00) رقتتتم والعبتتتارة ،(01) رقتتتم والعبتتتارة ،(0) رقتتتم العبتتتارة
 .  المراجعة عممية جودة لزيادة كأداة المشتركة

  اإلرتباط معامالت( 2) جدول

 %.2 معنوية مستوى عند** 

 التتابع المتغيتر وبتين( المشتركة المراجعة) المستقل المتغير بين االرتباط معامالت( 3) جدول يوض      
 معامتتتل إرتفتتتاع ويتضتتت  ،(Big4-Big4) ختتتالل متتتن المشتتتتركة المراجعتتتة تنفيتتتذ يتتتتم عنتتتدما(المراجعتتتة جتتتودة)

( المراجعتتة جتتودة متتن يزيتتد ممتتا المراجتتع إستتتقاللية تعزيتتز عمتتى المشتتتركة المراجعتتة تعمتتل) لعبتتارة االرتبتتاط

 رقم
 العبارة

 العبىىىىىىىىىىىىىىىارة

  تنفيذ يتم عندما
 من المشتركة المراجعة

 (Big4-Big4) خالل
0 

 .المراجعة جودة من يزيد مما المراجع إستقاللية تعزيز عمى المشتركة المراجعة تعمل
 

.689** 
 جىىىودة مىىىن يزيىىىد ممىىىا المراجعىىىة عمميىىىة مخىىىاطر مىىىن الحىىىد عمىىىى المشىىىتركة المراجعىىىة تعمىىىل 3

 .المراجعة

.574** 

 جىىىىودة مىىىىن يزيىىىىد ممىىىىا المينىىىىة تركيىىىىز ظىىىىاىرة مىىىىن الحىىىىد عمىىىىى المشىىىىتركة المراجعىىىىة تعمىىىىل 2
 .المراجعة

.623** 

 المشىىىىاركين المىىىىراجعين بىىىىين والمعمومىىىىات الخبىىىىرات تبىىىىادل فىىىىى المشىىىىتركة المراجعىىىىة تسىىىىاىم 2
 .المراجعة عممية فى

.489** 

 **652. .المراجعة عممية إلتمام المطموبة اإلثبات أدلة وكفاية كفاءة المشتركة المراجعة توفر 2
 **659. .االرباح إدارة ممارسة عمى اإلدارة قدرة من الحد عمى المشتركة المراجعة تعمل 2
 **550. .المراجعة ومكاتب شركات حوكمة مستوى زيادة فى المشتركة المراجعة تساىم 7
 **567. .المينة فى الثقة مستوى زيادة عمى المشتركة المراجعة تعمل 8
 **617. .المينية واإلرشادات االداء بمعايير اإللتزام دقة فى المشتركة المراجعة تساىم 9
 **625. .المالية التقارير جودة تحسين عمى المشتركة المراجعة تعمل 01
00 

 .المراجعة عميل لدى المحاسبى التحفظ مستوى زيادة عمى المشتركة المراجعة تعمل
.685** 
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 مستتتوى عنتتد ومعنويتتة المتغيتترين بتتين قويتتة موجبتتة إرتبتتاط عالقتتة ىنتتاك أن عمتتى يتتدل ممتتا .(339) بقيمتتة
 زيتتادة عمتتى المشتتتركة المراجعتتة تعمتتل) عبتتارة بتتين قويتتة موجبتتة إرتبتتاط عالقتتة أيضتتاً  ويوجتتد ،%3 معنويتتة
 بتتين اإلرتبتتاط لمعامتتل قيمتتة أقتتل وكانتتت ،.(333) بقيمتتة( المراجعتتة عميتتل لتتدى المحاستتبى التتتحفظ مستتتوى
 معامتتل بقيمتتة وذلتتك( المراجعتتة عمميتتة فتتى المشتتاركين المتتراجعين بتتين والمعمومتتات الخبتترات تبتتادل) عبتتارة
 .(.339) إرتباط

  اإلرتباط معامالت( 2) جدول

 %.2 معنوية مستوى عند** 

 المتغيتتر وبتتين( المشتتتركة المراجعتتة) المستتتقل المتغيتتر بتتين االرتبتتاط معتتامالت( 3) جتتدول يوضتت        
 ويتضتتت  ،(Big4-NonBig4) ختتتالل متتتن المشتتتتركة المراجعتتتة تنفيتتتذ يتتتتم عنتتتدما(المراجعتتتة جتتتودة) التتتتابع
 عميتل لتدى المحاستبي التتحفظ مستتوى زيتادة عمتى المشتركة المراجعة تعمل) لعبارة االرتباط معامل ارتفاع

 رقم
 العبىىىىىىىىىىىىىىىارة العبارة

 المراجعة تنفيذ يتم عندما
 خالل من المشتركة

(Big4-Nonbig4) 
 جىىىىودة مىىىن يزيىىىد ممىىىا المراجىىىع إسىىىتقاللية تعزيىىىز عمىىىى المشىىىتركة المراجعىىىة تعمىىىل 0

 .المراجعة

.648** 

 مىىىن يزيىىىد ممىىىا المراجعىىىة عمميىىىة مخىىىاطر مىىىن الحىىىد عمىىىى المشىىىتركة المراجعىىىة تعمىىىل 3
 .المراجعة جودة

.517** 

 مىىىىن يزيىىىىد ممىىىىا المينىىىىة تركيىىىىز ظىىىىاىرة مىىىىن الحىىىىد عمىىىىى المشىىىىتركة المراجعىىىىة تعمىىىىل 2
 .المراجعة جودة

.523** 

 المىىىىىراجعين بىىىىىين والمعمومىىىىىات الخبىىىىىرات تبىىىىىادل فىىىىىى المشىىىىىتركة المراجعىىىىىة تسىىىىىاىم 2
 .المراجعة عممية فى المشاركين

.401** 

 عمميىىىىة إلتمىىىىام المطموبىىىىة اإلثبىىىىات أدلىىىىة وكفايىىىىة كفىىىىاءة المشىىىىتركة المراجعىىىىة تىىىىوفر 2
 .المراجعة

.512** 

 **613. .االرباح إدارة ممارسة عمى اإلدارة قدرة من الحد عمى المشتركة المراجعة تعمل 2

 ومكاتىىىىىىب شىىىىىىركات حوكمىىىىىىة مسىىىىىىتوى زيىىىىىىادة فىىىىىىى المشىىىىىىتركة المراجعىىىىىىة تسىىىىىىاىم 7
 .المراجعة

.537** 

 *650. .المينة فى الثقة مستوى زيادة عمى المشتركة المراجعة تعمل 8

 **558. .المينية واإلرشادات االداء بمعايير اإللتزام دقة فى المشتركة المراجعة تساىم 9

 **698. .المالية التقارير جودة تحسين عمى المشتركة المراجعة تعمل 01

 عميىىىىل لىىىىدى المحاسىىىىبى الىىىىتحفظ مسىىىىتوى زيىىىىادة عمىىىىى المشىىىىتركة المراجعىىىىة تعمىىىىل 00
 .المراجعة

.711** 
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 عنتد ومعنويتة المتغيترين بتين قويتة موجبتة ارتبتاط عالقتة ىنتاك أن عمى يدل مما (711.) مةبقي( المراجعة
 والقتتتوائم التقتتتارير جتتتودة تحستتتين) لعبتتتارة قويتتتة موجبتتتة إرتبتتتاط عالقتتتة أيضتتتاً  ويوجتتتد ،%3 معنويتتتة مستتتتوى
 بتتتتين والمعمومتتتتات الخبتتتترات تبتتتتادل) لعبتتتتارة اإلرتبتتتتاط لمعامتتتتل قيمتتتتة أقتتتتل وكانتتتتت ،.(698) بقيمتتتتة( الماليتتتتة

 .(.310) بقيمة( المراجعة عممية فى المشاركين المراجعين
  اإلرتباط معامالت( 7) جدول

 %.2 معنوية مستوى عند** 

 التتابع المتغيتر وبتين( المشتركة المراجعة) المستقل المتغير بين االرتباط معامالت( 3) جدول يوض      
 ويتضتتت  ،(NonBig4-NonBig4) ختتتالل متتتن المشتتتتركة المراجعتتتة تنفيتتتذ يتتتتم عنتتتدما( المراجعتتتة جتتتودة)

 جتودة متن يزيتد ممتا المراجع إستقاللية تعزيز عمى المشتركة المراجعة تعمل) لعبارة اإلرتباط معامل إرتفاع

 رقم
 العبىىىىىىىىىىىىىىىارة العبارة

 المراجعة تنفيذ يتم عندما
 خالل من المشتركة

(NonBig4-Nonbig4) 
 مىىىىن يزيىىىىد ممىىىىا المراجىىىىع إسىىىىتقاللية تعزيىىىىز عمىىىىى المشىىىىتركة المراجعىىىىة تعمىىىىل 0

 .المراجعة جودة

.678** 

 يزيىىىد ممىىىا المراجعىىىة عمميىىىة مخىىىاطر مىىىن الحىىىد عمىىىى المشىىىتركة المراجعىىىة تعمىىىل 3
 .المراجعة جودة من

.617** 

 مىىىن يزيىىىد ممىىىا المينىىىة تركيىىىز ظىىىاىرة مىىىن الحىىىد عمىىىى المشىىىتركة المراجعىىىة تعمىىىل 2
 .المراجعة جودة

.621** 

 المىىىىراجعين بىىىىين والمعمومىىىىات الخبىىىىرات تبىىىىادل فىىىىى المشىىىىتركة المراجعىىىىة تسىىىىاىم 2
 .المراجعة عممية فى المشاركين

.539** 

 إلتمىىىىىام المطموبىىىىىة اإلثبىىىىىات أدلىىىىىة وكفايىىىىىة كفىىىىىاءة المشىىىىىتركة المراجعىىىىىة تىىىىىوفر 2
 .المراجعة عممية

.541** 

 إدارة ممارسىىىىة عمىىىىى اإلدارة قىىىىدرة مىىىىن الحىىىىد عمىىىىى المشىىىىتركة المراجعىىىىة تعمىىىىل 2
 .االرباح

.635** 

 .المراجعة ومكاتب شركات حوكمة مستوى زيادة فى المشتركة المراجعة تساىم 7
.565** 

 **514. .المينة فى الثقة مستوى زيادة عمى المشتركة المراجعة تعمل 8

 **579. .المينية واإلرشادات االداء بمعايير اإللتزام دقة فى المشتركة المراجعة تساىم 9

 **643. .المالية التقارير جودة تحسين عمى المشتركة المراجعة تعمل 01

 عميىىىل لىىىدى المحاسىىىبى الىىىتحفظ مسىىىتوى زيىىىادة عمىىىى المشىىىتركة المراجعىىىة تعمىىىل 00
 .المراجعة

.621** 
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 عنتد ومعنويتة المتغيترين بتين قويتة موجبتة إرتبتاط عالقتة ىنتاك أن عمى يدل مما (678.) بقيمة( المراجعة
 بقيمتة( الماليتة التقتارير جتودة تحستين) لعبتارة قويتة موجبة إرتباط عالقة أيضاً  ويوجد ،%3 معنوية مستوى

 .(.514) بقيمة( المينة فى الثقة مستوى زيادة) لعبارة اإلرتباط لمعامل قيمة أقل وكانت ،.(643)

 (8) جدول
  المشركة المراجعة أثر لقياس االنحدار تحميل نتائج

 (Big4-Big4) مكتبين خالل من الميام تنفيذ ظل في المراجعة جودة عمى

 المحسوبة F قيمة المستقل المتغير
 مستوى
  Pالمعنوية

 R2 التحديد معامل
 المتغير تأثير مدى

 المستقل
 

 

  المشتركة المراجعة
 

 
26.657 

 

 

.000 
 

 

 

694. 

 

 

 مؤثتتر
 

 البسيط االنحدار معادلة
 

Y= 2.535 +.415 x2 

 3.84(= 171-1)  حرية ودرجات( 1913) داللة مستوى عند الجدولية F قيمة
 

 :   التالية النتائج إلى (8) جدول في اإلحصائية المعطيات تشير

 ومعامل ،(الصفر من أكبر) موجبة قيمة لو أى( 2.535) يساوى (β) الثابت الجزء أن نجد -0
 وبالتالى الصحي ، والواحد الصفر بين وتتراوح موجبة، قيمة لو أى (415.) يساوى (β1) االنحدار

 .المقدر االنحدار نموذج ونتائج النظرية الشروط بين تعارض ال أنو نجد
  التحديد لمعامل وفقاً  التابع المتغير من( 694.) يفسر المشتركة المراجعة المستقل الموقفى المتغير -5

R2أخرى عوامل تفسرىا الباقية النسبة بينما متوسطة، نسبة وىى. 
 نرفض وبالتالى ،((0.05 المعنوية مستوى من أقل وىى P-Value (.000) االحتمال قيمة بمغت -4

ستناداً  معنوى، غير االنحدار نموذج بأن القائل العدم فرض  المحسوبة( F) قيمة ارتفاع إلى وا 
( 171-1) حرية ودرجات،(1913) داللة مستوى عند 3.84)) الجدولية قيمتيا عن( 26.657)

 المتغير تأثير معنوية وبالتالى ،((0.05 معنوية مستوى عند إحصائية داللة وجود عمى يؤكد مما
 عمى (Big4-Big4) الكبار األربعة إلى تنتمي مكاتب خالل من المنفذ المشتركة المراجعة المستقل
 .المراجعة جودة

 إحصىىائية داللىىة ذات عالقىىة توجىىد ال"يقضتتى والتتذياألول، الفرعىىي العىىدم فىىرض رفىىض يقتضىىي ممىىا     
-Big4) الكبىىار األربعىة إلىى تنتمىي مكاتىب خىالل مىىن المنفىذ المشىتركة المراجعىة مىدخل إسىتخدام بىين

Big4) بىين إحصىائية داللىة ذات عالقىة توجىد"  أنىو أي البىديل الفىرض وقبىول. "المراجعىة جىودة وبين 
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 (Big4-Big4) الكبىار األربعىة إلىى تنتمىي مكاتب خالل من المنفذ المشتركة المراجعة مدخل استخدام
 المراجعة جودة وبين

 (9) جدول
  المشركة المراجعة أثر لقياس االنحدار تحميل نتائج

 (Big4-NonBig4)مكتبين خالل من الميام تنفيذ ظل في المراجعة جودة عمى

 المحسوبة F قيمة المستقل المتغير
 مستوى
  Pالمعنوية

 R2 التحديد معامل
 المتغير تأثير مدى

 المستقل
 

  المشتركة المراجعة
 

113.05 
 

.000 
 

602. 

 

 مؤثتتر

 البسيط االنحدار معادلة
 

Y= 3.937 +.125 x3 

 3.84(=  171-1)  حرية ودرجات( 1913) داللة مستوى عند الجدولية F قيمة
 

 :   التالية النتائج إلى (9) جدول في اإلحصائية المعطيات تشير

 ومعامتتتل ،(الصتتتفر متتتن أكبتتتر) موجبتتتة قيمتتتة لتتتو أى( 3.937 ) يستتتاوى (β) الثابتتتت الجتتتزء أن نجتتتد -0
 وبالتتالى الصتحي ، والواحتد الصتفر بتين وتتتراوح موجبتة، قيمتة لتو أى (125.) يستاوى (β1) االنحتدار

 .المقدر االنحدار نموذج ونتائج النظرية الشروط بين تعارض ال أنو نجد
  التحديتد لمعامتل وفقاً  التابع المتغير من( .602) يفسر المشتركة المراجعة المستقل الموقفى المتغير -5

R2أخرى عوامل تفسرىا الباقية النسبة بينما متوسطة، نسبة وىى. 
 نترفض وبالتتالى ،((0.05 المعنويتة مستتوى متن أقتل وىتى P-Value (.000) االحتمتال قيمة بمغت -4

ستتتتناداً  معنتتتوى، غيتتتر االنحتتتدار نمتتتوذج بتتتأن القائتتتل العتتتدم فتتترض  المحستتتوبة( F) قيمتتتة ارتفتتتاع إلتتتى وا 
( 171-1) حريتتة ودرجتتات،(1913) داللتتة مستتتوى عنتتد3.84)) الجدوليتتة قيمتيتتا عتتن( 113.05)

 المتغيتتر تتتأثير معنويتتة وبالتتتالى ،((0.05 معنويتتة مستتتوى عنتتد إحصتتائية داللتتة وجتتود عمتتى يؤكتتد ممتتا
-Big4) الكبتتتار األربعتتة إلتتى أحتتتدىما ينتمتتي مكاتتتب ختتتالل متتن المنفتتذ المشتتتتركة المراجعتتة المستتتقل

NonBig4) المراجعة جودة عمى. 
 إحصىائية داللىة ذات عالقىة توجىد ال" يقضتى والتذيالثىاني، الفرعىي العىدم فىرض رفض يقتضي مما     
 الكبىار األربعىة إلىى  فقىط إحىداىا تنتمي مكاتب خالل من المنفذ المشتركة المراجعة مدخل إستخدام بين

(Big4- Non Big4) داللىة ذات عالقىة توجىد"  أنو أي البديل الفرض وقبول. "المراجعة جودة وبين 
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 إلىىى  فقىىط إحىىداىا تنتمىىي مكاتىىب خىىالل مىىن المنفىىذ المشىىتركة المراجعىىة مىىدخل إسىىتخدام بىىين إحصىىائية
 "المراجعة جودة وبين (Big4- Non Big4) الكبار األربعة

 (01) جدول
  المشركة المراجعة أثر لقياس االنحدار تحميل نتائج

 (NonBig4-NonBig4)مكتبين خالل من الميام تنفيذ ظل في المراجعة جودة عمى

 المحسوبة F قيمة المستقل المتغير
 مستوى
  Pالمعنوية

 R2 التحديد معامل
 المتغير تأثير مدى

 المستقل
 

  المشتركة المراجعة
 

119.54 

 

.000 

 

411. 

 

 مؤثتتر

 البسيط االنحدار معادلة
 

Y= 2.037 +.560 x1 

 3.84( = 171-1)  حرية ودرجات( 1913) داللة مستوى عند الجدولية F قيمة
 

 :   التالية النتائج إلى (01) جدول في اإلحصائية المعطيات تشير

 ومعامتتتتل ،(الصتتتتفر متتتتن أكبتتتتر) موجبتتتتة قيمتتتتة لتتتتو أى( 2.037) يستتتتاوى (β) الثابتتتتت الجتتتتزء أن نجتتتتد -0
 وبالتتالى الصتحي ، والواحتد الصتفر بتين وتتتراوح موجبتة، قيمتة لتو أى (560.) يستاوى (β1) االنحتدار

 .المقدر االنحدار نموذج ونتائج النظرية الشروط بين تعارض ال أنو نجد
  التحديتد لمعامتل وفقاً  التابع المتغير من( 411.) يفسر المشتركة المراجعة المستقل الموقفى المتغير -5

R2أخرى عوامل تفسرىا الباقية النسبة بينما متوسطة، نسبة وىى. 
 نترفض وبالتتالى ،((0.05 المعنويتة مستتوى متن أقتل وىتى P-Value (.000) االحتمتال قيمة بمغت -4

ستتتتناداً  معنتتتوى، غيتتتر االنحتتتدار نمتتتوذج بتتتأن القائتتتل العتتتدم فتتترض  المحستتتوبة( F) قيمتتتة ارتفتتتاع إلتتتى وا 
( 171-1) حريتتة ودرجتتات،(1913) داللتتة مستتتوى عنتتد 3.84)) الجدوليتتة قيمتيتتا عتتن( 119.54)

 المتغيتتر تتتأثير معنويتتة وبالتتتالى ،((0.05 معنويتتة مستتتوى عنتتد إحصتتائية داللتتة وجتتود عمتتى يؤكتتد ممتتا
-NonBig4) الكبتتتتار لألربعتتتتة تنتمتتتتي ال مكاتتتتتب ختتتتالل متتتتن المنفتتتتذة المشتتتتتركة المراجعتتتتة المستتتتتقل

NonBig4) المراجعة جودة عمى. 
 إحصىائية داللىة ذات عالقىة توجىد ال"يقضتى والتذيالثالىث، الفرعىي العىدم فىرض رفىض يقتضىي مما     
 Non) الكبىار األربعىة إلىى تنتمىي ال مكاتىب خىالل مىن المنفىذ المشىتركة المراجعىة مدخل إستخدام بين

Big4- Non Big4) داللىة ذات عالقىة توجىد""  أنىو أي البىديل الفىرض وقبىول"المراجعىة جىودة وبىين 
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 الكبىار األربعىة إلىى تنتمىي ال مكاتىب خىالل مىن المنفذ المشتركة المراجعة مدخل إستخدام بين إحصائية
(Non Big4- Non Big4) المراجعة جودة وبين". 

 

 :التطبيقية الدراسة: المحورالخامس
 أدوات حيتث متن التطبيقيتة لمدراستة األساستية العناصتر الدراستة متن الجزء ىذا في الباحث يتناول

جراءات  تحميتل ثتم الدراستة، ومتغيترات البيانتات عمتى الحصول ومصادر الدراسة، وعينة ومجتمع الدراسة وا 
 المالئمتتة والنمتتاذج اإلحصتتائية األستتاليب استتتخدام ختالل متتن الفتتروض، صتتحة واختبتتار اإلحصتتائية النتتائج
 : التالي النحو عمى المبحث ىذا تناول لمباحث ويمكن الدراسة، أىداف لتحقيق

جراءات أدوات -  :  التطبيقية الدراسة وا 
 منيتتتتتتتتا الدراستتتتتتتات بعتتتتتتتض منيجيتتتتتتتتة عمتتتتتتتى التطبيقيتتتتتتتة الدراستتتتتتتة إجتتتتتتتتراء عنتتتتتتتد الباحتتتتتتتث عتمتتتتتتتدإ

(Marmousez,2009; Zerni et al., 2012)،بتقتارير التواردة الفعميتة البيانتات عمتى االعتمتاد ختالل متن وذلتك 
 المراجعتة تقتارير بتحميتل الباحتث قتام حيتث الشتركات، لعينتة المتممة واإليضاحات المالية والقوائم المراجعة
 بتفعيتتتل تقتتتوم الشتتتركة كانتتتت إذا متتتا تحديتتتد بيتتتدف العينتتتة لشتتتركات الحستتتابات مراجعتتتي قبتتتل متتتن الصتتتادرة
 .ذكرىا السابق الثالثة النماذج خالل من المشتركة المراجعة

 : الدراسة وعينة مجتمع -
 المصتتترية الماليتتتة األوراق بورصتتتة المدرجتتتة المستتتاىمة الشتتتركات فتتتي الدراستتتة مجتمتتتع يتمثتتتل    

 والبتتال  المشتتتركة المراجعتتة متتدخل بتطبيتتق تقتتوم قطاعتتات إلتتى وتنتمتتي( 5103-5100) متتن الفتتترة ختتالل
 : التالية لممعايير وفقاً  الدراسة عينة إختيار تم وقد شركة 014 عددىا

 .المشتركة المراجعة مدخل بتطبيق تقوم شركات -
 .الدراسة فترة خالل نشاطيا يتوقف ولم المال سوق في أسيميا المتداول الشركات من شركة -
 .الدراسة فترة خالل السنوية المالية التقاربر إتاحة -

 .شركة( 03) المشتركة المراجعة مدخل بتطبيق تقوم التي الشركات عدد أن وتبين المعايير ىذه تطبيق تم وعميو
 :البيانات عمى الحصول مصادر -

 متتتن الدراستتتة عينتتتة فتتتي لمشتتتركات المنشتتتورة الماليتتتة التقتتتارير ختتتالل متتتن البيانتتتات عمتتتى الحصتتتول تتتتم      
 لممعمومتتتتتات مباشتتتتتر وموقتتتتتع www.egx.com.eg)( المصتتتتترية الماليتتتتتة األوراق لبورصتتتتتة الرستتتتتمي الموقتتتتتع

(www.mubasher.inf.com)، العينتتة شتتركات مواقتتع إلتتى باإلضتتافة المعمومتتات، لنشتتر مصتتر وشتتركة 
 : الدراسة عينة عمى العينة شركات توزيع يوض  التالي والجدول الدولية، المعمومات شبكة عمى

 

http://www.egx.com.eg/
http://www.mubasher.inf.com/
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 المراجعة مدخل بتطبيق تقوم التي الشركات من لمجموعة التطبيقية الدراسة عينة( 00)جدول
  المختمفة بتشكيالتو المشتركة

 القطاع المؤسسة اسم مسمسل
 

المراجعة نوع  
 

 المستخدم المراجعة مدخل

 
0 

 
 الدولي التجاري البنك

 مشتركة البنوك
 KPMG حسن حازم

 (E & Y) والمراجعة لممحاسية والمتضامنون
(Big4-Big4) 

 
3 

 

 
 اإلسالمي فيصل بنك

 
 البنوك

 

 مشتركة

 (E & Y) والمراجعة لممحاسية المتضامنون
 طبل أبو عيسى الدبن صالح ومحمد

(Big4-NonBig4) 

 
2 

 

 األىمي قطر البنك
 الوطني

 
 البنوك

 
 مشتركة

 Deloitte العزيز وعبد وبرسوم صالح
 (E & Y) والمراجعة لممحاسية والمتضامنون

(Big4-Big4) 

 
2 

 
 اإلسالمي ظبي أبو بنك

 
 البنوك

 

 مشتركة

 (E & Y) والمراجعة لممحاسية المتضامنون
 (إيجاك) المصريون المحاسبون ومكتب

(Big4-NonBig4) 

 
2 

 
 مصر - الوطني اإلتحاد بنك

 
 البنوك

 

 مشتركة

 (E & Y) والمراجعة لممحاسية المتضامنون
 وشركاه الغفار عبد ووحيد

(Big4-NonBig4) 

 
2 

 
 الكندية الخميجية الشركة

 العربي العقاري لإلستثمار

 
 العقارات

 

 مشتركة

 قانوني محاسب كمال بدير حالد
 النشرتي حمزه وحسن

(NonBig4-NonBig4) 

 
7 

 
 لمدواجن القاىرة شركة

 

 أغذية
 ومشروبات

 
 مشتركة

 KPMG حسن حازم
 Morison KSI وشركاه العباس أبو ونصر

(Big4-NonBig4) 

 
8 

 واإلستثمار لمتنمية األىمي شركة
 

 العقارات

 
 مشتركة

 KPMG حسن حازم
 MAZQRS شوقي ومصطفي

(Big4-NonBig4) 

 
9 

 
 النشا الصناعة المصرية الشركة

 والجموكوز

 

 أغذية
 ومشروبات

 

 مشتركة

 وشركاه حشيس مجدي – مصر أم أس أر
 Morison KSI وشركاه العباس أبو ونصر

 

(NonBig4-NonBig4) 
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01 

 
 والنسيج لمغزل اإلسكندرية شركة

 سبيناكس

 خدمات
 ومنتجات
 صتاعية

 

 مشتركة

 الشعبولي محمد عمرو
 دبوس منصور وشريف

(NonBig4-NonBig4) 

 
00 

 
 لألدوية فارم مينا شركة

 الكيماوية والصناعات

 
 كيماويات

 

 مشتركة

 E & Y)) والمراجعة لممحاسية المتضامنون
 وشركاه والمعزاوي

(Big4-NonBig4) 

 
03 

 
 المالحية الخدمات شركة

 ماريدايف – البترولية

 
 غاز

 وبترول

 
 مشتركة

 حجازي العزيز عبد محمد دى.أ
 وشركاه حشيش ومجدي
 صالح مجدي وكامل

(NonBig4-NonBig4) 

 
02 

 لمطباعة الحديثة الشروق شركة
 والتغميف

 خدمات
 ومنتجات
 صتاعية

 
 مشتركة

 شوقي أحمد/ د
 صالح مجدي وكامل

(NonBig4-NonBig4) 

 
02 

 التعميمية لمخدمات القاىرة شركة
 موارد
 أساسية

 
 مشتركة

 التواب عبد تامر
 حشيش وطارق

(NonBig4-NonBig4) 
 التنفيذ لميام وفقاً  الدراسة عينة عمى المراجعة مكانب توزيع( 03) رقم جدول

 

 المشتركة المراجعة مدخل تطبق التى المؤسسات
 

 العدد

 

 النسبة
 

 3 02% (Big4-Big4) الكبار األربعة من مكتبين خالل من
 

 2 2322% (Big4-NonBig4) الكبار األربعة من إحداىما مكتبين خالل من
 

 2 2322% (Non-Big4-Non-Big4) الكبار األربعة دون من مكتبين خالل من

 %011 02 اإلجمالي

 الباحث إعداد من:  المصدر
 :التطبيقية الدراسة متغيرات قياس -

 تنفيتذىا يتتم عندما المراجعة جودة عمى المشتركة المراجعة مدخل تطبيق اثر قياس إلى الدراسة تيدف    
 إلتتى ينتميتتا ال مكتبتتين أو الكبتتار األربعتتة متتن فقتتط أحتتدىما مكتبتتين الكبتتار، األربعتتة متتن مكتبتتين ختتالل متتن

 اإلحصىائية اإلختبىارات تحميىل خىالل مىن تىأثيراً  المتغيرات أكثر باستخدام الباحث قام حيثالكبتار، االربعة
 التطبيقيىة الدراسىة في الباحث إعتمد لذلك البحث، من السابق الجزء في تناوليا الذي الميدانية لمدراسة
 إلىى بإلضىافة ،( المحاسىبي الىتحفظ المالية، التقارير جودة مراجع،ال إستقاللية)  التالية المقاييس عمى
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 ،(العميىل شىركة حجىم المراجعىة، مكتىب تجىاه العميىل أىميىة) وىي رقابية كمتغيرات إختيارىم تم متغيران
 : التالي النحو عمى قياسيا وكيفية الدراسة متغيرات طبيعة توضي  لمباحث ويمكن

 : المراجعة جودة عمى المشتركة المراجعة مدخل أثر قياس نموذج -
 الباحتتث قتتام المراجعتتة جتتودة عمتتى أثتتره وقيتتاس المشتتتركة المراجعتتة متتدخل تفعيتتل أثتتر لمعرفتتة    

 :  التالي النحو عمى المتعدد االنحدار نموذج بصياغة
(AQ)= a + AF + FRQ + AC + ACI + FS + e 

 :التالي النحو عمى المراجعة جودةل المحددة المتغيرات أىم التالي الجدول ويوضح
 المراجعة لجودة المحددة المتغيرات يوضح( 02) رقم جدول

 
 

  المتغىىىىىىىىىير

 

القيىىاس طرق  
 

 التي الدراسات
 القياس تناولت

 
 المراجع استقاللية

A measure of Auditor 
Independence    (AF)  

 أتعاب لوغاريتم خالل من قياسة تم
 العميل شركة قبل من المراجع

 

Gerayli et it., 2011 

 Financial Reports Quality المالية التقارير جودة
(FRQ)  

 ,Kormendi & Lipe األرباح جودة مدخل باستخدام ويقاس
2011. 

 Accounting المحاسبي التحفظ
Conservatism 

(AC) 

 لحقوق السوقية القيمة بنسبة ويقاس
 الدفترية قيمتيا إلى الممكية

Beaver & Ryan, 
2010. 

 تجاه العميل أىمية
 المراجعة مكتب

degree of Audit Client 
Importance to the Audit 

firm 
ACI)) 

 

 إلى شركة لكل التداول قيمة بنسبة ويقاس
  العينة داخل المراجعة شركات دوران إجمالي

Ebrahim, 2011 

 Firm Size       العميل شركة حجم
FS)) 

 

 األصول إجمالي لوغاريتم خالل من قياسة تم

 

Zang, 2012 

 قبتتل متتن المراجتتع أتعتتاب لوغتتاريتم ختتالل متتن المتغيتتر ىتتذا قيتتاس تتتم وقتتد( : (AF المراجىىع اسىىتقاللية -
 Gerayli et) لدراستة وفقا أتعابو، قيمة خالل من المراجع استقاللية إلى االستناد تم حيث العميل شركة

at., 2011). 

 حيتث األربتاح، جتودة متدخل ختالل متن المتغيتر ىتذا قيتاس تتم وقتد :  (FRQ)الماليىة التقىارير جىودة -
 ألصتتحاب أىميتتة المحاستتبية المعمومتتات أكثتتر ىتتو المحاستتبي التترب  أن إلتتى المتتدخل ىتتذا مؤيتتدي يستتتند

 اإلقتصتادية والفترص تشتغيميا فتي اإلدارة كفتاءة ومتدى المتاحة، الموارد عمى إنتاجو ويتوقف المصال ،
 لقيتاس (Kormendi &Lipe, 2011)لدراستة وفقتاً  األربتاح إنحتدار نمتوذج عمتى الباحتث ويعتمتد المتوقعتة،
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 عمتتتى باإلعتمتتتاد لألربتتتاح التنبؤيتتتة القتتتدرة لقيتتاس(Francis et al., 2003) ونمتتتوذج األربتتتاح، إستتتمرارية
 .الدراسة محل الشركات لتقارير وفقاً  الزمنية السالسل

 التتتتحفظ لقيتتتاس (Beaver &Ryan, 2010) نمتتتوذج عمتتتى اإلعتمتتتاد تتتتم :  (AC) المحاسىىىبي الىىىتحفظ -
 الدفتريتتتة القيمتتتة صتتتافي تخفتتتيض إلتتتى يميتتتل المحاستتتبي التتتتحفظ أن النمتتتوذج ىتتتذا ويعتبتتتر المحاستتتبي،

 القيمتة إلتى الممكيتة لحقتوق الستوقية القيمتة في الزيادة فإن وعميو السوقية، بالقيمة مقارنة الممكية لحقوق
 .والعكس المحاسبي التحفظ زيادة إلى يؤدي الدفترية

 ((Ebrahim, 2011 لدراستة وفقتاً  المتغيتر ىتذا قياس تم وقد( :(ACI المراجعة مكتب تجاه العميل أىمية -
 إلتتى منستتوب المراجتتع ودوران العميتتل شتتركة دوران معتتدل نستتبة ختتالل متتن المتغيتتر ىتتذا تنتتاول تتتم حتتث
 .العينة حجم

  دراستتتة أشتتتارت وقفتتتد تتتتابع، كمتغيتتتر العميتتتل شتتتركة حجتتتم استتتتخدام تتتتم: (FS)  العميىىىل شىىىركة حجىىىم -
(Zang, 2012)،ذات الشتركة تكتون عندما أنو أي المراجعة، جودنة عمى سمباً  يؤثر الشركة حجم أن إلى 

 .والعكس أعمى مراجعة جودة ىناك كان كمما األصول إجمالي لموغاريتم وفقاً  كبير حجم

 .العشوائي الخطأ تمثلԑحيث

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثىة لمسىيناريوىات وفقىاً  التطبيقيىة الدراسىة لمتغيىرات المتعىدد اإلنحدار نموذج معادالت -
: 
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(Model 1) 

 (AQ) =  βο+ β1 Log AF + β2 FRQ + β3 AC + β4 ACI + β5 Log FS + β6 Big4-Big4 + β7 

(Big4-Big4 * Log AF) + β8 (Big4-Big4 * FRQ) + β9 (Big4-Big4 * AC) + β10 (Big4-Big4 

* ACI) + β11 (Big4-Big4 * Log FS) + ԑ 

 

(Model 2) 

 (AQ) = βο+ β1 Log AF + β2 FRQ + β3 AC + β4 ACI + β5 Log FS + β6 Big4-NonBig4 + 

β7 (Big4-NonBig4 * Log AF) + β8 (Big4-NonBig4 * FRQ) + β9 (Big4-NonBig4 * AC) + 

β10 (Big4-NonBig4 * ACI) + β11 (Big4-NonBig4 * Log FS) + ԑ 

(Model 3) 

(AQ) = βο+ β1 Log AF + β2 FRQ + β3 AC + β4 ACI + β5 Log FS + β6 NonBig4-NonBig4 

+ β7 (NonBig4-NonBig4 * Log AF) + β8 (NonBig4-NonBig4 * FRQ) + β9 (NonBig4-

NonBig4 * AC) + β10 (NonBig4-NonBig4 * ACI) + β11 (NonBig4-NonBig4 * Log FS) + 

ԑ 

 المراجعتتتة متتتدخل تنفيتتتذ حالتتتة فتتتي( 0) القيمتتتة يأختتتد وىمتتتي متغيتتتر عتتتن تعبتتتر (Big4-Big4) أن حيتتتث
-Big4) تعبتتتر بينمتتتا تتتت ذلتتتك عتتتدا فيمتتتا( 1) والقيمتتتة الكبتتتار، األربعتتتة متتتن مكتبتتتين ختتتالل متتتن المشتتتتركة

NonBig4) ختتتالل متتتن المشتتتتركة المراجعتتتة تنفيذمتتتدخل حالتتتة فتتتي( 0) القيمتتتة يأختتتد وىمتتتي متغيتتتر عتتتن 
 (NonBig4-NonBig4) تعبتر بينمتا. ذلتك عتدا فيمتا( 1) والقيمتة الكبتار، األربعتة من إحداىما مكتبين
 دون متن مكتبتين ختالل متن المشتتركة المراجعتة متدخل تنفيتذ حالتة فتي( 0) القيمتة يأختد وىمتي متغير عن

 & Alsadoun) منيتا الدراستات بعتض تناولتتو لمتا وفقتاً  وذلتك. ذلتك عتدا فيمتا( 1) والقيمتة الكبتار، األربعتة

Aljaber, 2014; Francis et al., 2009; Bisogno and DeLuce, 2016)(5103 اليريدي،)و 
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 عمى وأثرىا الثالثة التشكيالت خالل من المشتركة المراجعة ميام تنفيذ فروق لقياس االنحدار إختبار نتائج( 02) جدول
المراجعة جودة  

 Adjusted R2 
 التحديد معامل

 المعدل

P-Value 
 الداللو مستوى

T-Statistic 
 T إختبار

Coefficient 
 المعامالت

Variables 
 المتغيرات

Model 
 النموذج

 
 
 
 
 
.4381 

012. 
.042 
.036 
.042 
.003 
.068 
.037 
.072 
.076 
.064 
.017 

5204. 
2.235 
2.132 
2.041- 
.0650 

3.028 
3.37 
4.012 
3.023 
3.053 
3.019 

348 . 
.103 
.210 
.132- 
.229 
.128 
.187 
.162 
.123 
-.154 
.119 

AF 
FRQ 
AC 
ACI 
FS 
Big4-big4 
Big4-big4 * AF 
Big4-big4 * FRQ 
Big4-big4 * AC 
Big4-big4 * ACI 
Big4-big4 * FS 

 
 
 
 

Model 1 
 

 
 
 

0.372 

167. 
.042 
.068 
.146 
.032 
.238 
.171 
.233 
.289 
.318 
.334 

2.432 
3.264 
2.281 
-4.042 
2.069 
2.038 
1.067 
.732 
1.013 
-1.034 
.973 

.226 

.226 

.148 
.342- 
.169 
.178 
.119 
.136 
.229 
.254- 
.175 

AF 
FRQ 
AC 
ACI 
FS 
Big4-NonBig4 *  
Big4-NonBig4 * AF 
Big4-NonBig4 * FRQ 
Big4-NonBig4 * AC 
Big4-NonBig4 * ACI 
Big4-NonBig4 * FS 

 
 
 
 

Model 2 

 
 
 
 

0.263 

.003 

.118 

.342 

.092 

.069 

.073 

.628 

.504 

.532 

.297 

.877 

2.052 
2.128 
2.012 
-2.067 
3.039 
2.012 
.379 
1.157 
1.013 
.673- 

1.017 

.123 

.128 

.165 
.242- 
.269 
.138 
.167 
.232 
.113 
.234- 
.115 

AF 
FRQ 
AC 
ACI 
FS 
NonBig4-NonBig4 *  
NonBig4-NonBig4 * AF 
NonBig4-NonBig4 * FRQ 
NonBig4-NonBig4 * AC 
NonBig4-NonBig4 * ACI 
NonBig4-NonBig4 * FS 

 
 
 
 

Model 3 

 :يمي ما المتعدد االنحدار بإختبار والخاص( 02) جدول من يتضح
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 متن المراجعتة ميتام تنفيتذ عند المراجعة جودة عمى المشتركة المراجعة لمدخل إيجابي تأثير ىناك -
 الخاصتتة النتتتائج تشتتير حيتتث ،(Big4-Big4) الكبتتار األربعتتة إلتتى منيمتتا كتتل ينتمتتي مكتبتتين ختتالل

 معنويتتة مستتنوى وعنتتد ،F= 0.438 وقيمتتة إحصتتائياً  معنتتوي االنحتتدار نمتتوذج أن (Model 1)بتتت
 بتالنموذج مقارنتة أعمتى كانتت التتابع المتغيتر فتي التغيترات تفستر عمتى النمتوذج ىذا وقدرة.% 13

 تتتأثير ىنتتاك أن إلتتى تشتتير ممتتا%  R2  =0.372 التحديتتد معامتتل قيمتتة أن حيتتث والثالتتث الثتتاني
 ىتتتي المراجعتتة جتتتودة عمتتى تتتأثيراً  المتغيتتترات أكثتتر أن أي (.(BIG4-BIG4 المتغيتتترين بتتين إيجتتابي
 .المراجع إستقاللية

 متن المراجعتة ميتام تنفيتذ عند المراجعة جودة عمى المشتركة المراجعة لمدخل إيجابي تأثير ىناك -
 رقتم الجتدول يشتير حيتث ،(Big4-NonBig4) الكبتار األربعتة إلتى فقط إحدىما ينتمي مكتبين خالل

 معنويتتة مستتنوى وعنتتد ،F = 3.446 وقيمتتة إحصتتائياً  معنتتوي االنحتتدار نمتتوذج أن إلتتى( 04)
 ىنتتاك أن إلتتى تشتتير ممتتا%  R2  =4395 التحديتتد معامتتل التتتابع المتغيتتر نتيجتتة وتفستتر.% 13

 جتتتتودة تحستتتين المتغيتتترين أن أيضتتتاً  ويتضتتت . ((BIG4-NonBIG4 المتغيتتترين بتتتين إيجتتتابي تتتتأثير
 .المراجعة جودة عمى تأثيراً  المتغيرات أكثر ىما المراجع واستقاللية المالية التقارير

 المراجعتتة جتتودة عمتتى المشتتتركة المراجعتتة لمتتدخل اإليجتتابي واألثتتر الثالتتث بتتالنموذج بتعمتتق وفيمتتا -
-NonBig4) الكبتتار األربعتتة إلتتى منيمتتا أيتتاً  ينتمتتي ال مكتبتين ختتالل متتن المراجعتتة ميتتام تنفيتتذ عنتد

NonBig4)، وقيمتة إحصائياً  معنوي االنحدار نموذج أن إلى( 04) رقم الجدول يشير حيث F = 
 R2  =5394 التحديتد معامتل التتابع المتغير نتيجة وتفسر.% 13 معنوية مسنوى وعند ،2.076

 ثرتتتؤ و  (.(NonBIG4-NonBIG4 المتغيترين بتين إيجتتابي تتأثير ىنتاك أن إلتتى النتتائج تشتير ممتا% 
 .المراجع إستقاللية ىم تأثيراً  المتغيرات

 

 أن حيتتتث المراجعتتتة جتتتودة عمتتتى تتتتأثيراً  النمتتتاذج أفضتتتل ىتتتو األول النمتتتوذج أن الباحتتتث يتتترى وعميتتتو     
R2Adjusted  متغيتتر أن يتضتت  أيضتتاً  النتتتائج تحميتتل ومتتن الثالثتتة، النمتتاذج بتتين األعمتتى القيمتتة ىتتي 

 معنويتتاً  المتغيتترات أكثتتر بينمتتا المراجعتتة، جتتودة عمتتى ستتمبي متتردود لتتو المراجعتتة مكتتتب تجتتاه العمبتتل أىميتتة
 إيجتتتابي تتتتأثير ىنتتتاك أن داللتتتو ذات هوىتتتذ FRQ) التقتتتارير جتتتودة تحستتتين) ثتتتم AF) المراجتتتع إستتتتقاللية)

 المراجعتتة، جتتودة عمتتى(Big4-Big4)  الكبتتار األربعتتة متتن لمكتبتتين إستتنادىا عنتتد المشتتتركة المراجعتتة لمتتدخل
 أو (Big4-NonBig4) الكبتتتار األربعتتتة متتتن أحتتتداىما نيلمكتبتتت الحستتتابات مراجعتتتي اتءبإنتمتتتا مقارنتتتة وذلتتتك
 ال"" يقضتى والتذى الرئيستي العتدم رفتض يتتم وعميتو .(NonBig4-NonBig4) الكبتار األربعة دون من كالىما
 وقبىول "المراجعىة جىودة وبىين المشىتركة المراجعة مداخل إستخدام بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد

 وبىين المشىتركة المراجعة مداخل إستخدام بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد "" أن أى البديل الفرض
 ."المراجعة جودة
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 :المختمفة البحث ومجاالت توصياتالو  نتائجال

 .النتائج-أ
 إستتتتقاللية تعزيتتتز إلتتتى يتتتؤدي المشتتتتركة المراجعتتتة متتتدخل أن عمتتتى متتتنيم المستقصتتتى آراء معظتتتم اتفقتتتت -

 .المراجعة عممية جودة من يزيد مما الخارجي المراجع
 التقتارير جتودة زيتادة عمتى يعمتل المشتتركة المراجعتة متدخل أن عمى منيم المستقصى آراء معظم اتفقت -

 .المراجعة عممية جودة من يزيد مما المالية
 التتحفظ درجتة زيتادة عمتى يعمتل المشتتركة المراجعتة متدخل أن عمتى متنيم المستقصى آراء معظم اتفقت -

 .المراجعة عممية جودة من يزيد مما المحاسبي
 ولكتتن المراجعتتة، عمميتتة جتتودة وبتتين المشتتتركة المراجعتتة متتدخل تطبيتتق بتتين قويتتة إرتبتتاط عالقتتة ىنتتاك -

 :أن حيث المشتركة، المراجعة تشكيمة أو مزيج بإختالف تأثيرىا درجة تختمف
 عمتتتى المشتتتتركة المراجعتتتة متتتدخل لتطبيتتتق(R2)0.438 بقيمتتتة عاليتتتة بدرجتتتة إيجتتتابي تتتتأثير ىنتتتاك -

 .(Big4-Big4) خالل من يتم عندما المراجعة جودة
 المراجعتة جتودة عمى المشتركة المراجعة مدخل لتطبيق (R2) 0.372 بدرجة إيجابي تأثير ىناك -

 .(Big4-Non Big4) خالل من يتم عندما
 المراجعتة جتودة عمى المشتركة المراجعة مدخل لتطبيق (R2) 0.263 بدرجة إيجابي تأثير ىناك -

 .(Non Big4-Non Big4) خالل من يتم عندما
 :توصياتال:ب
 : يمي بما الباحث يوصي وأىدافة مشكمتو حدود وفي نتائج، من البحث إليو انتيى لما وفقاً 

 المشتتركة الخارجية المراجعة مدخل بتفعيل المصرية بالبورصة المقيدة الشركات قيام ضرورة 
 ينتمتي مكتبتين ختالل متن المشتركة المراجعة ميام تنفيذ عمى التركيز مع المختمفة بتشكيالتو

 ىتتتذه لتتتتأثير نظتتتراً  وذلتتتك( (Big4-Big4 الكبتتتار األربعتتتة المحاستتتبة مكاتتتتب إلتتتى منيمتتتا كتتتل
 .األخرى التشكيالت من أكبر بدرجة المراجعة عممية جودة عمى التشكيمة

 مراجعتتة معيتتار إصتتدار نحتتو الجتتاد بالستتعي المعتتايير بإصتتدار المعنيتتة الجيتتات قيتتام ضتترورة 
 ىتتتتذا المشتتتتتركة، المراجعتتتتة بعمميتتتتة القتتتتائمين الحستتتتابات مراقبتتتتي مستتتتؤوليات يحتتتتدد مصتتتتري
 المراجعتتتة فتتتي المشتتتاركين الحستتتابات مراقبتتتي بتتتين لمتعتتتاون إرشتتتادات وضتتتع إلتتتى باإلضتتتافة
 المراجعتة متدخل أن وخاصتة المراجعتة، جتودة متن عتالى مستتوى إلتى وصوالً  وذلك المشتركة
 التمويتل وشتركات االستتثمار وصتناديق البنتوك فتي إلزامتي بشتكل مصتر في مطبق المشتركة
 .المالية المؤسسات من وغيرىا العقاري
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 عمميتتة فتتي المشتتاركين الحستتابات مراقبتتي بتتين اتفتتاق وجتتود حالتتة فتتي شتتديدة عقوبتتات فتترض 
 األطتتراف تضتتمل وىميتتة عمميتتة المشتتتركة المراجعتتة عمميتتة يجعتتل بشتتكل المشتتتركة المراجعتتة
 .الحسابات لمراقبي النيائية التقارير من المستفيدة

 التجربتتتة وخاصتتتة المشتتتتركة المراجعتتتة متتتدخل تطبيتتتق بشتتتأن الرائتتتدة التجتتتارب متتتن االستتتتفادة 
 محتتتتل لمشتتتتركات المتتتتدخل ىتتتتذا إلزاميتتتتة أو بإختياريتتتتة يتعمتتتتق فيمتتتتا وذلتتتتك والستتتتويدية الفرنستتتتية
 .المراجعة

 عمتتى تتتأثير متتن لتتو لمتتا المشتتتركة المراجعتتة بمتتدخل الصتتمة ذات الدراستتات متتن المزيتتد إجتتراء 
 الحستابات مراقبتي إستتقاللية – المحاستبي التتحفظ درجتة) أىميا لعل المحددات من مجموعة

 والمراجعتتتتة المحاستتتتبة بأقستتتتام المتتتتدخل ىتتتتذا تتتتتدريس فتتتتي التوستتتتع ومحاولتتتتة( األربتتتتاح إدارة –
 .العميا والدراسات البكالوريوس مرحمة في المصرية بالجامعات

 التدريبيتة البترامج تفعيتل عمتى والعمتل مصتر في المشتركة المراجعة برامج تطبيق في التوسع 
 إتختاذ عمتى إيجابية تأثيرات من المدخل ليذا لما – الحسابات بمراقبي الخاصة العمل وورش
لزام االستثمارية الفرارات  .المدخل ىذا بتبني الشركات وا 

 :المستقبمية البحث مجاالت – ج
 أن يمكتتتن والتتتتي المجتتتال بيتتتذا المرتبطتتتة المستتتتقبمية الدراستتتات استتتتمرار بضتتترورة الباحتتتث يوصتتتي

 :التالية العناوين تحت تكون

 المشتركة المراجعة مدخل تطوير في ودورىا المراجعة مؤسسات حوكمة. 

 المشتركة المراجعة مدخل أداء جودة عمى والمراجعة المحاسبة منشأة حجم أثر دراسة. 

 الكشتتتتف فتتتتي الحستتتتابات مراقتتتتب كفتتتتاءة عمتتتتى المشتتتتتركة المراجعتتتتة متتتتدخل تطبيتتتتق أثتتتتر       
 .الجوىرية التحريفات عن والتقرير

 المراجعتتتتتتة متتتتتتدخل تفعيتتتتتتل فتتتتتتي المشتتتتتتارك الحستتتتتتابات لمراقتتتتتتب الصتتتتتتناعي التخصتتتتتتص 
 .المراجعة جودة عمى المشتركةوأثره

 لمشركات االقتصادية القيمة عمى المشتركة المراجعة مدخل تفعيل أثر. 
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 المراجعتتتة مقابتتتل فتتتى المشتتتتركة المراجعتتتة"،(3104) القتتتادر عبتتتد محمتتتد الديستتتطى،محمد -
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. 
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 التجتتتارة كميتتتة المالية،مجمتتتة األوراق بورصتتتة فتتتى المقيتتتدة المصتتترية البنتتتوك عمتتتى تطبيقيتتتة
 .األول اإلسكندرية،العدد جامعة – التجارة العممية،كمية لمبحوث

: األربتتاح إدارة أستتاليب عمتتى المراجعتتة جتتودة أثتتر ،(3102) أحمتتد، جمعتتة أحمتتد رضتتوان، -
 -التجاريتة لمدراستات المصترية المجمتة. الستعودية المستاىمة الشتركات عمتى تطبيقية دراسة
 .23 مجمد ،2 العدد المنصورة، جامعة التجارة كمية

 جتتتودة عمتتتى منشتتتآتو وحجتتتم الحستتتابات مراقتتتب حبتتترة أثتتتر"،(3102)شتتتحاتة شحاتة،الستتتيد -
 العممية،جامعتتتتتتتتة لمبحتتتتتتتتوث التجتتتتتتتتارة كميتتتتتتتتة ،مجمتتتتتتتتة"تجريبيتتتتتتتتة الخارجية،دراستتتتتتتتة المراجعتتتتتتتتة

 .والعشرون،يوليو الثانى الثانى،المجمد اإلسكندرية،العدد
 -المراجعتتة جتتودة لزيتتادة كتتأداة المشتتتركة المراجعتتة"،(3102) أشتترف، أحمتتد الحميتتد، عبتتد -

 .الثاني العدد أسيوط، جامعة التجارة، كمية مجمة ،"ميدانية دراسة
ختيتتتتار دراستتتتة"،(3102) أحمتتتتد عمى،محمتتتتود -  الخارجيتتتتة المراجعتتتتة متتتتداخل بتتتتين العالقتتتتة وا 

 لمبحتتتتتتوث التجتتتتتتارة كميتتتتتتة ،مجمتتتتتتة"بالبورصتتتتتتة المقيتتتتتتدة لمشتتتتتتركات الماليتتتتتتة التقتتتتتتارير وجتتتتتتودة
 .اإلسكندرية جامعة – التجارة العممية،كمية
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 المشتتتتتتتركة المراجعتتتتتتة بتتتتتترامج تطبيتتتتتتق أثتتتتتتر قيتتتتتتاس"،(3102)حستتتتتتين زكتتتتتتى متولى،أحمتتتتتتد -
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 كفتاءة عمتى المشتتركة الخارجيتة المراجعتة مدخل تفعيل أثر"،(3102) محمد يوسف،حنان -
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