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 مقدمة. 

 ومن ثم استمرارية مهنة، أيفي تحسين كفاءة وفعالية ممارسة  محوريا   ا  ردو يلعب التخصص

أحد المراجعة  اتلشرك الصناعيالتخصص  لمجتمع، وتأتى استراتيجيةالمهنة في تقديم خدماتها با

المتعاملة اإليجابية على األطراف ثار من األ وتحقيق العديدلتعزيز األداء المهني المداخل الممكنة 

  ككل. واألسواق المالية المراجعةبسوق خدمات 

 اإلطار العام للبحث.  1

 وأهمية ومنهجية وهدف مشكلة تحديد حيث من للبحث العام اإلطار عرض الجزء هذا يتناول

 .البحث من المتبقي الجزء تنظيم ا  وأخير ،البحث وحدود

 طبيعة المشكلة. 1/1

 والتغيرات حداثللعديد من األ القليلة الماضية،المراجعة، خالل العقود عمال بيئة أ تعرضت

في ممارسة مهنة المراجعة. منها على  ،مباشرة غير أو مباشرة بصورة ،والتي أثرت المتالحقة

 شركة   العالمية مثلالشركات  لبعض  Accounting scandalsالمحاسبية سبيل المثال الفضائح 

Enron،WorldComضد المراجعين،  باألسواق المالية، زيادة القضايا المرفوعة ، االضطرابات

المنافسة في سوق خدمات المراجعة. مما دفع حدة والعولمة وزيادة  ظهور التكتالت االقتصادية

المسؤولة عن  والتنظيمية والجهاتاألطراف ذات العالقة بمهنة المراجعة، من الهيئات التشريعية 

داث والتغيرات حتلك األ ةمواجهلى البحث عن سبل ، إم بلدان العالمفي معظالمراجعة، تنظيم مهنة 

 المهنة في المجتمع.  داء المهني واستمراريةبما يضمن تعزيز األ

لى البحث عن هنية والباحثين، على حد السواء، إشركات المراجعة والهيئات الم اتجهت ولهذا

. فعلى سبيل Audit business riskعمال المراجعة يئة أكيفية تحسين فعالية إدارة مخاطر ب

 The Public Companyالمحاسبة والمراجعة  مهنة على لإلشراف األعلى المجلس أكدالمثال 

Accounting Oversight Board (PCAOB)  ،عمال على أهمية إدارة مخاطر بيئة أبأمريكا

ثل التخصص وفى هذا الصدد يم بمهنة المراجعة. العالقةالمراجعة من قبل األطراف ذات 

الصناعي لشركات المراجعة أحد المداخل الممكنة لتحسين جودة خدمات المراجعة بصفة خاصة 

الهيئات  اهتمتولهذا عمال المراجعة. امة، ومن ثم الحد من مخاطر بيئة أواألداء المهني بصفة ع

الصناعي للمراجع عند الدخول في  بأهمية التخصصالمهنية، صدار المعايير من خالل إالمهنية، 

مراجعة. فعلى سبيل المثال ركزت معايير الرقابة على جودة المراجعة التي أصدرها  ارتباطات

عمال بيئة األالمراجع  تفهمضرورة  على، 1993القانونيين، سنة للمحاسبين  األمريكيالمعهد 

تتطلب معايير  كما .(AICPA, 1993) المراجعةالشركة محل  اليهإ تنتميالتي  وطبيعة الصناعة

محل المراجعة  وعمليات الشركةالمراجع طبيعة أنشطة ضرورة تفهم المراجعة الدولية 

 (. (315الدولي رقم ) المراجعة معيارليها )إ تنتميعمال التي وخصائص بيئة األ

(Zerni, 2012; Khalil, et al., 2011; Habib, and Bhuiyan, 2011; Whitworth 
and Lambert, 2014(315) الدوليالمراجعة معيار  ؛ ) 

التخصص الصناعي ، كمدخل لتعزيز جودة األداء  ومما هو جدير بالذكر أن تبنى استراتيجية

مرتبط بشركة المراجعة، والتي تمثل جانب  وبعاد منها ما هالمهني ، يعتمد على العديد من األ

مرتبط بعمالء  والعرض بسوق خدمات المراجعة، مثل توافر الموارد البشرية والمادية، ومنها ما ه

ة مثل طبيعة الصناعة التي تنتمي إليها الشركة محل المراجعة، باعتبارها شركات المراجع

الخاصة بها مثل  لها عواملها و مستقلة عن بعضها البعض فكل صناعةصناعات متخصصة أ
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ليها وما ة المحاسبية للشركات التي تنتمي إ، والتي تؤثر على طبيعة األنظمس المالكثافة رأ

مداخل  أحد الصناعيومن ثم يعتبر التخصص  تتضمنه من معايير للقياس واإلفصاح المحاسبي.

مما ينعكس  المراجعة، ارتباطاتالقرارات المرتبطة بتخطيط وتنفيذ  اتخاذكفاءة وفعالية تحسين 

تحقيق  ومن ثم لعمالئها،قدمها شركات المراجعة اإليجابي على جودة الخدمات المهنية التي ت بأثره

التخصص يمثل  كما ها من شركات المراجعة غير المتخصصة.تتوافر لغير ال قد تنافسية، ميزة

 تعاب مراجعة القوائم المالية.التمايز في ألى عوامل التي تؤدى إأحد اللشركات المراجعة الصناعي 

الطلب على جانبي العرض ومجموعة من العوامل المرتبطة بعلى  اتعاب المراجعةحيث تتوقف 

اليات مراقبة اإلدارة  أحدتمثل مراجعة القوائم المالية فمن منظور جانب الطلب  .خدمات المراجعة

 Informationن تساعد على الحد من ظاهرة عدم تماثل المعلومات أ والتي يمكنالعليا 

asymmetry لى العوامل المرتبطة بجانب العرض إباإلضافة . وما يترتب عليها من تكاليف وكالة

عوامل إليها، باإلضافة إلى للمنتسبين  والخبرة المهنية شركة المراجعةلخدمات المراجعة مثل حجم 

 2013 ،محمد ؛2000أبو الخير ،). المراجعقبل  والمقدرة منلمراجعة المرتبطة بخدمات ا الخطر

Hassan, 2016; Hegazy, et al., 2015; ). 

تعاب المراجعة والتخصص حثين بدراسة وتحليل العالقة بين أمجموعة من البا اهتمالصدد  هذافى و

لشركة  الصناعيدور التخصص دراسة وتحليل لى باإلضافة إ لشركة المراجعة،الصناعي 

تلك فرزت نتائج المراجعة. ولقد أمخاطر  والحد من المراجعةخدمات جودة في تحسين المراجعة 

لم يتم تناولها التي و القضايا البحثيةباإلضافة إلى وجود بعض  مختلطة،دلة ميدانية الدراسات أ

التخصص الصناعي لشركة  هل يؤدىالمثال منها على سبيل ، الدراسات تلك بصورة كافية ب

وذلك مقارنة  Audit fees premiumلى تحمل عمالئها بأتعاب مراجعة إضافية المراجعة إ

و بصناعة أالمراجعة  شركة تخصصيؤدى هل بمعنى المتخصصة؟ ، بشركات المراجعة غير 

لى تحمل عمالئها بأتعاب مراجعة إعلى حصة سوقية كبيرة بها  استحواذهاثم صناعات معينة ومن 

تعاب اإلضافية مقابل وهل هذه األ المتخصصة،وذلك مقارنة بشركات المراجعة غير  إضافية،

مما  ،1المراجعةالقرارات المرتبطة بتخطيط وتنفيذ ارتباطات  اتخاذتحسين مستوى كفاءة وفعالية 

شركات المراجعة لصناعة  مقابل احتكارم أنها ، أ االرتباطاتهذه  نتائجينعكس بأثره اإليجابي على 

 :في البحث مشكلة طبيعةبلورة يمكن ومن ثم  .معينة؟و صناعات أ

 

لعالقة ا هذهوأثر تعاب المراجعة اإلضافية التخصص الصناعي وأالعالقة بين  وتحليل دراسة "

 ".المراجعة على نتائج ارتباطات

 البحث. هدف 1/2

 - :يلى صورة تساؤلين كما في البحث هدف صياغة ومن ثم يمكن

 وحصولها على الصناعيالتخصص  استراتيجيةتبنى شركات المراجعة "هل توجد عالقة بين 

 تأثير وما هو ؟،ضافية من عمالئها مقارنة بشركات المراجعة غير المتخصصةأتعاب مراجعة إ

 للتساؤلينميدانيه  إجابة على وللحصول. " ؟المراجعة ارتباطاتنتائج وجدت، على  نالعالقة، إهذه 

لتصميم إطار مقترح للعالقة  الوكالةنظرية ل على اإلطار المفاهيمى باالعتمادين، قام الباحث السابق

العالقة على  هذه وأثراإلضافية،  تعاب المراجعةوأالمراجعة  ةلشرك الصناعيالتخصص بين 

                                                             
تباطات يقصد الباحث بارتباطات المراجعة: االرتباط بين شركة المراجعة وعمالئها بشأن مراجعة القوام المالية المنشورة لها دون غيرها من االر - 1

   المهنية األخرى.
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الحد من مخاطر بيئة أعمال بعدين رئيسيين لنتائج ارتباطات المراجعة. حيث يتمثل البعد األول في 

وكفاءة األسواق تحسين كل من جودة مراجعة القوائم المالية في  الثانيبينما يتمثل البعد  المراجعة،

بالمملكة  لسوق الماليةبا المدرجةلإلطار المقترح على الشركات  الميداني االختبارتحقيق  ثم .المالية

     العربية السعودية.

 البحث. جمنھ 1/3

 بدراسة المرتبطة البحث فروض وصياغة اشتقاق في االستنباطي المنهجعلى  باالعتماد الباحث قام

العالقة على نتائج ارتباطات  هذهتعاب المراجعة اإلضافية وأثر التخصص الصناعي وأالعالقة بين 

 المراجعة. 

 البحث. أھمیة 1/4 
الناحية  فمن والعملي، العلمي المستويين على معاصرة بحثية قضية تناوله في البحث أهمية تتجسد

ليات تعزيز جودة التخصص الصناعي كأحد آعلى أهمية أدلة ميدانية تقديم البحث في  يساهم العملية

 الناحية العلمية يمثلأما من سواق المالية. خدمات المراجعة وتحسين كفاءة األ األداء المهني بسوق

الصناعي لشركة التخصص  أثر وتحليلبدراسة  اهتمت والتي ألدبيات المراجعة، متدادا  ا البحث

متدادا  ومن ناحية أخرى يمثل البحث ا ناحية،هذا من القوائم المالية مراجعة على اتعاب  المراجعة

دراسة األثار االقتصادية لتبنى شركات المراجعة استراتيجية والتي تناولت لجهود الباحثين 

واتعاب  الصناعيبين التخصص  وتحليل العالقةدراسة وذلك من خالل  الصناعي،التخصص 

بكل من سوق خدمات المراجعة على األطراف المتعاملة  ونتائج ارتباطاتاإلضافية  المراجعة

 . سواق الماليةواألالمراجعة 

 البحث. حدود 1/5

العملية يقتصر نطاق البحث على الشركات غير المالية المدرجة بسوق األسهم  ولالعتبارات

خالل  مراجعة، ي لديها ارتباطاتشركات المراجعة التكما يقتصر نطاق البحث على  السعودي،

 الشركات غير المالية المدرجةمع  ،2016لى سنة إ 2013من سنة  الدراسة،الفترة الزمنية محل 

  . بسوق األسهم السعودي

 البحث.  تنظیم 1/6

 القسم الثاني يتناول : التالي النحو على البحث من المتبقي الجزء تنظيم تم البحث، هدف ولتحقيق

 يتضمن بينماوهدف البحث، شكلة مطبيعة المرتبطة ب السابقة الدراسات وتحليل عرض البحث من

 أما البحث، فروض وصياغة اشتقاق إلى للبحث باإلضافة المقترح اإلطارعرض  الثالث القسم

 عرض الخامس القسم يتناول كما ،للبحث الميدانية الدراسة وتنفيذتصميم  فيتضمن الرابع القسم

 البحث.  وتوصياتنتائج 

  .الدراسات السابقة 2

التي من التغييرات  اآلن، العديدات من القرن السابق حتى يمنذ نهاية السبعين الزمنية،الفترة  شهدت

من التغييرات. حيث . ويمكن تقسيم هذه التغيرات إلى مجموعتين المراجعةممارسة مهنة في ثرت أ

منافسة بين مثل زيادة حدة ال المراجعة،بسوق خدمات من التغييرات تتعلق المجموعة األولى 

 للمهنة،األعضاء الممارسين  ضد والدعاوى الجنائية التقاضيزيادة حاالت شركات المراجعة و

 الشركات العالمية مثل بعضليها التي تعرضت إ Accounting scandals والفضائح المحاسبية

Enron, WorldCom. مما  .الماليةض األسواق ليها بعتعرضت إزمات التي باإلضافة إلى األ

دور مهنة المراجعة  تجاه بالمهنةاألطراف ذات العالقة من قبل التساؤالت  ةثارترتب عليه إ

 للشركات، القوائم الماليةمصداقية  وانخفاض زمات الماليةواألالفضائح هذه المراجع عن  ةومسؤولي
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 من خدمات المراجعة.  نعلى مستوى رضاء المستفيدي هسلبيبصورة لى التأثير أدى في النهاية إمما 

 واالقتصادلبيئة األعمال  والتنظيميةالتغييرات بالجوانب التشريعية بينما تتعلق المجموعة الثانية من 

زيادة بصورة مباشرة على ممارسة مهنة المراجعة. منها على سبيل المثال أثرت والتي  العالمي

الخصائص  ومن ثم وتنوع الصناعاتفي ظل العولمة المالية  األسواق وانفتاح التكتالت االقتصادية

المعايير  نطاقمثل زيادة  للشركات، الماليعلى عملية التقرير ثارها أ تنعكسوالتي  لها،المميزة 

 (. 2013محمد،  ؛2005)لبيب،  المحاسبية المتخصصة

بلدان  معظمفي والتشريعية،  والهيئات التنظيميةالباحثين كل من  اتجههذه التغييرات  ولمواكبة 

ليات العمل المهني بسوق خدمات المراجعة، بهدف تطوير وتفعيل آلى البحث عن كيفية إ ،العالم

بجودة الخدمات المهنية التي تقدمها  ومن ثم االرتقاء المراجعة،تعزيز الميزة التنافسية لشركات 

جودة  لتحسين هذا الصدد قدمت أدبيات المراجعة استراتيجيتينوفى شركات المراجعة لعمالئها. 

استراتيجية التنويع  وهما، تنافسية لشركات المراجعة وتحقيق ميزةخدمات المراجعة 

Diversification  لعمالئها في تقديم خدمات مهنية لى شركات المراجعة إ اتجاهوالتي تعتمد على

شركة المراجعة في  تخصصعلى  والتي تعتمد واستراتيجية التخصص. متنوعة صناعيةقطاعات 

ما ، وهو من الصناعاتمحدودة و مجموعة معينة ألمهنية لعمالئها في صناعة تقديم الخدمات ا

على  الصناعيالتخصص حيث يمكن تعريف لشركة المراجعة.  الصناعيعلية التخصص  قيطل

لفترة طويلة في  االستمرارمن خالل المعرفة المتخصصة بصناعة معينة المراجع  امتالكنه " أ

 Casterella et عرفكما   ".(Gul et al., 2009)الصناعة  هلى هذإ تنتميخدمة العمالء التي 

al. (2004)  لى تزويد المراجعين إ تهدفالتي  " استراتيجية التمايز على أنه الصناعيالتخصص

المراجعين غير  عن A Sustainable Competitive Advantageبميزة تنافسية مستدامه 

مواردها  المراجعة إلى استثمار شركة اتجاه" الصناعي يقصد بالتخصص  كما ." المتخصصين

مما يترتب عليه استحواذها على حصة  ،همعين بصناعة والخبرة المتعلقةفي خلق وتطوير المعرفة 

يمكن تعريف  كذلك ".( O' Reilly and Reisch ,2002)الصناعة  هجوهرية من عمالء هذ

عمالئها في قطاع  المراجعة على إشباع احتياجات ةقدرة شرك نه "على أ الصناعيالتخصص 

إلرضاء  والجهود والخبرات المتخصصة محدد من خالل تكريس الموارد االستراتيجية صناعي

 . "(Carrera et al ,2003) اعمالئه

(Hegazy, et al, 2015; Gul, et al., 2009; O' Reilly and Reisch,2002; Carrera, 

et al ,2003; Casterella, et al., 2004;   2007منصور ،  ؛2008،  ارياإلبي) 

يؤدى  الصناعيبنى شركات المراجعة استراتيجية التخصص ن تأ السابقة،من التعاريف  يتضحو

األطراف من  اغيرهوالمراجعة وعمالئها ...  ةتحقيق العديد من المنافع على مستوى شركلى إ

المراجعة في كة فعلى سبيل المثال يؤدى تخصص شر. بمهنة المراجعة ذات العالقة األخرى

بالمشاكل المهنية  والخبرة المتخصصةالمعرفة من  هيكلبها المنتسبين  صناعة معينة إلى امتالك

اإليجابي على كفاءة  بأثرهينعكس لعمالئها بهذه الصناعة، مما  الماليالمرتبطة بعملية التقرير 

وزيادة  المهنيجودة األداء  من ثم تحسينوالمراجعة، تخطيط وتنفيذ عملية قرارات  وفعالية اتخاذ

كذلك  هذه الصناعة.مقارنة بغيرها من شركات المراجعة غير المتخصصة بالنصيب السوقي لها 

يمكن المراجع من  ألنه value addedقيمة مضافة للمراجع بمثابة  الصناعيالتخصص  يعتبر

لشركات  صناعيالكما يساهم التخصص المراجعة، في تقديم خدمات تعزيز الميزة التنافسية 

على  يجابيةاإل رهبآثامما ينعكس  المالية، بالقوائم المنشورة المعلوماتجودة  تعزيزفي المراجعة 



6 
 

 ؛2006 متولي، ؛2013، الرحمن على، عبد ؛2005 لبيب،) التمويلالشركات مثل خفض تكلفة 

  .(2016 العزيز،عبد 

، على أن التخصص 1989 ةسن ،AICPAالقانونيين المعهد األمريكي للمحاسبين  أكدولهذا 

 ،والعشرينتؤثر في مهنة المراجعة في القرن الواحد سخمس قضايا  أبرز أحديمثل  الصناعي

ومن ثم إمكانية استمرارية مهنة المراجعة،  شركات قضية حاسمة الستمراريةنه باإلضافة إلى أ

لى تبنى استراتيجية إ التسعينيات،بداية في  الكبرى،شركات المراجعة لذلك اتجهت المراجعة. 

عملياتها  ةإعادة هيكلب، 1993سنة  ،KPMG شركة قامتفعلى سبيل المثال  الصناعي.التخصص 

مراجعة ق فربحيث يكون لديها  ليها،إالمراجعين المنتسبين تخصص اغلبية  مع لتتالءموأنشطتها 

 لبيب، ؛2006 عوض، O' Reilly and Reish,2002 ;). محددة صناعاتفي  ةمتخصص

 ( 2013 ،محمد ؛2005

 A Structuralالهيكلي  االقتصادمدخل على مجموعة من الباحثين  اعتمداألكاديمي  الجانبوعلى 

Economics Approach  تبنى شركات المراجعة استراتيجية التخصص أثردراسة وتحليل في 

 Market structureهيكل السوق    وهيالمراجعة سوق خدمات لبعاد أثالثة على  الصناعي

حيث يعكس . Market performance وأداء السوق Market strategy واستراتيجية السوق

بعد هيكل السوق الشروط الداخلية في سوق خدمات المراجعة وخصائصه مثل عدد شركات 

. بينما يتضمن بعد د على دخول السوقوالقيولكل منها  السوقيالمراجعة وعدد العمالء والنصيب 

مراجعة وخدمات التأكيد تحليل الموارد البشرية ومحفظة تنويع خدمات العلى السوق  ةاستراتيجي

خدمات سوق يعمل فيه المدى الذي خيرا  يمثل بعد أداء السوق وأ .بشركات المراجعة األخرى

 . ((Gramling and Stone , 2001 بكفاءة وفعاليةالمراجعة 

نها تتطلب السوق، بسبب أ ةاستراتيجي ومما هو جدير بالذكر وجود ندرة في محور دراسات

جمالي ساعات المراجعة لكل عميل بشركات المراجعة المتخصصة مثل إمعلومات داخلية تتعلق 

تناول الباحثون دراسة موضوع وخصائص فريق العمل لتنفيذ ارتباطات المراجعة. ولهذا 

ق خدمات المراجعة، على بعدى هيكل وأداء سو لشركات المراجعة باالرتكاز الصناعيالتخصص 

بعدى سيعتمد الباحث في الجزء المتبقي من هذا القسم على مع طبيعة مشكلة وهدف البحث  واتساقا  

تحليل نتائج الدراسات التي تناولت العالقة بين أداء سوق خدمات المراجعة في عرض وهيكل و

 ج ارتباطاتونتائاإلضافية تعاب المراجعة الصناعي لشركات المراجعة وكل من أالتخصص 

 . المراجعة

  . ضافيةاإل تعاب المراجعةوأ الصناعيتناولت العالقة بين التخصص دراسات  2/1

أحد المحاور التي من بينها التخصص الصناعي، المراجعة، وتعاب يمثل موضوع محددات أ

 ةمحاولالدراسات على مجموعة من  اعتمدتحيث  .(Hay, et al, 2006) الرئيسية بأدبيات المراجعة

القوائم  تعاب مراجعةعة معينة وأشركة المراجعة بصناتخصص للعالقة بين دلة ميدانية توفير أ

على خدمات المراجعين المتخصصين إلى  هل يؤدى الطلببمعنى  ،لعمالئها بهذه الصناعة المالية

مدخل  اختلفهذا التساؤل، على  ولإلجابة الميدانية.  ال؟ام إضافية مراجعة تعاب حصولهم على أ

النصيب  لمراجعة حيث اتجه البعض إلى استخداملشركة ا الصناعيالباحثين في قياس التخصص 

 وباستخدامخر على حجم شركة المراجعة. في حين اعتمد البعض األ المراجعة،لشركة  السوقي

دلة أ DeFond, et al, 2000قدمت دراسة  ،الصناعيحجم شركة المراجعة كمقياس للتخصص 

ص تعاب المراجعة اإلضافية والتخصوجود عالقة ارتباط طردية ومعنوية بين أة على ميداني
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 ;Wang and Iqbal ,2009 يدت هذه النتيجة دراسة كل منالصناعي لشركة المراجعة. ولقد أ

Cahan, Jeter, and Naiker ,2010; Casterella, et al.,2004 .كدت النتائج الميدانية لدراسة أ كذلك

Basioudis and Francis , 2007  بين التخصصطردية ومعنوية  ارتباطوجود عالقة على 

هذه  رال تتوافبينما  اإلضافية، تعاب المراجعةوأ BIG-4الصناعي لشركات المراجعة الكبرى 

قدمت  كما. Carson ,2009دراسة  ةالنتيجيدت هذه ولقد أ ،المحليةالعالقة بالنسبة لشركات المراجعة 

طردية ومعنوية  ارتباطدلة ميدانية على وجود عالقة أ Pearson and Trompeter ,1994دراسة 

بالنسبة للصناعات غير التقليدية مثل اإلضافية تعاب المراجعة للمراجع وأ الصناعيبين التخصص 

 الصناعيالحصة السوقية كمقياس للتخصص  وباستخدام ،االتجاهوفى نفس والعقارات. الصحة 

 ينالمراجع حصولعلى  Nagy,2014 لدارسةكدت النتائج الميدانية أ المراجعة،لشركة 

مقارنة بالمراجعين غير المتخصصين.  كما قدمت وذلك إضافية مراجعة تعاب أ على ينالمتخصص

تعاب عالقة ارتباط طردية ومعنوية بين أدلة ميدانية على وجود أ Ward, et al., 1994دراسة 

 ,Woo and Limلصناعي لشركة المراجعة. كذلك قدمت دراسة مراجعة القوائم المالية والتخصص ا

للمراجع  الصناعيدلة ميدانية على وجود عالقة ارتباط طردية ومعنوية بين التخصص أ 2015

دلة ميدانية قدمت مجموعة أخرى من الدراسات أ. وعلى العكس من ذلك ضافيةاإل تعاب المراجعةوأ

تعاب وألشركة المراجعة  ىالتخصص الصناععلى وجود عالقة ارتباط عكسية ومعنوية بين 

 ,Mayhew and Wilkins الميدانية لدراسةكدت النتائج فعلى سبيل المثال أ .ضافيةاإل المراجعة

 وقت في ارتباطات المراجعة إنجاز على قدرة ن شركات المراجعة المتخصصة أكثرأ على 2003

مقارنة المراجعة، وذلك تعاب تخفيض أ ومن ثممما يترتب عليه تخفيض تكاليف المراجعة  ،أقل

دلة ميدانية على أ O’Keefe, et al.,1994دراسة  كما قدمتبشركات المراجعة غير المتخصصة. 

لشركة  والتخصص الصناعيتعاب المراجعة اإلضافية أبين  ومعنويةوجود عالقة ارتباط عكسية 

أدلة ميدانية   Creswell, et al., 1995دراسةقدمت  كذلك. لها السوقيبالنصيب  ، مقاسالمراجعة

، يؤدى إلى تحمل الشركة حجم مكتب المراجعة للمراجع ، مقاس ب الصناعين التخصص على أ

دراسة بإعادة  Ferguson et al.,2002تعاب مراجعة إضافية. ثم قامت دراسة محل المراجعة أ

Craswell, et al., 1995  وانتهت للمراجع الصناعيكمقياس للتخصص  السوقيباستخدام النصيب ،

الدخول في ارتباطات مع شركات إضافية نتيجة مراجعة  بأتعاب اتلى عدم تحمل الشركالدراسة إ

كما قامت دراسة متخصصة. الغير مراجعة المن شركات  هاغيردون  متخصصةمراجعة 

Francis, et al., 2005  دراسة  بإعادةFerguson et al. , 2002 التي تمت بسوق خدمات المراجعة  و

دلة أ  Francis, et al., 2005قدمت دارسة  حيث بأمريكا،على سوق خدمات المراجعة  بأستراليا

إضافية نتيجة مراجعة القوائم المالية من مراجعة  بأتعابتحمل الشركة محل المراجعة على ميدانية 

 Lowensohn, etكدت النتائج الميدانية لدراسة وفى اتجاه أخر أقبل شركات مراجعة متخصصة. 

al., 2007  عند مراجعة  والتخصص الصناعيتعاب المراجعة اإلضافية ة بين أعدم وجود عالق على

 .(Woo and Lim, 2015; Habib, 2011; Nagy,2014; Zerni, 2012) المؤسسات الحكومية

  المراجعة. ارتباطاتونتائج التخصص الصناعي تناولت العالقة بين دراسات  2/2 

بين األطراف ذات في الحد من ظاهرة عدم تماثل المعلومات  هاما   تلعب المراجعة الخارجية دورا  

على مستوى  تفعيل هذا الدوريعتمد مدى . وعليها من تكاليف وكالة بوما يترت المصالح بالشركة

 . حيثمن قبل شركات المراجعة لعمالئها بالقطاعات الصناعية المختلفة جودة المراجعة المقدم

التمايز  ويرجع هذا ،من حيث مستوى جودة خدمات المراجعةفيما بينها مايز شركات المراجعة تت
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المراجعة. وعلى الرغم من ذلك  ةشركالتخصص الصناعي ل من بينهاوالتي للعديد من األسباب 

 ،كبيرة من الموارد استثمارات يتطلب الصناعين تبنى شركات المراجعة استراتيجية التخصص فإ

ن شركات أ يبررها، بمعنىاالستثمارات لها ما ائد فإن هذه التكلفة أو ومن منظور التكلفة والع

بلية من ورائها مثل زيادة جودة بهدف تحقيق عوائد مستق تتحمل هذه االستثماراتسوف المراجعة 

 لها.  السوقيمراجعة القوائم المالية وزيادة عدد العمالء ومن ثم زيادة النصيب 

دبيات المراجعة التي تناولت دراسة وتحليل العالقة بين التخصص الصناعي لشركات لهذ تركزت أ

التخصص الصناعي على جودة  أثرالمراجعة ونتائج ارتباطات المراجعة، على دراسة وتحليل 

ن جودة ومما هو جدير بالذكر أبعاد نتائج ارتباطات المراجعة. أ كأحدالمالية، مراجعة القوائم 

متغير وحيد يعتبر هو  دال يوجومن ثم  مالحظتها،بعاد وال يمكن المراجعة مفهوم متعدد األخدمات 

ون بأدبيات المراجعة على مقاييس الباحث ولهذا اعتمد الخدمات. هذهأداء األفضل لقياس جودة 

وذلك  ،المالية القوائمكمقاييس لجودة في معظمها  تأتىالمراجعة والتي خدمات جودة لمتعددة 

المالية القوائم لى تحسين جودة ؤدى في النهاية إيالمراجعة سخدمات ن تحسين جودة فتراض أاب

التخصص الصناعي دراسة وتحليل العالقة بين  في الدراسات،هذه  اعتمدت ومن ثمللشركات. 

مقاييس لجودة ال مجموعة من استخدامللشركات، على  الماليةوجودة القوائم لشركات المراجعة 

القوائم اصدار  وطول فترةوالشفافية  وجودة اإلفصاحجودة االرباح المحاسبية  مثلالقوائم المالية 

فعلى سبيل المثال  لى العقوبات من قبل الهيئات المشرفة على األسواق المالية. والتعرض إ المالية،

المعرفة من  لهيكيمتلك  المتخصص المراجعن اعتمد مجموعة من الباحثين على فرضية أ

للشركة اإلدارة العليا ممارسة التي تساهم في الحد من  والحوافز الكافية والخبرة المهنيةالمتخصصة 

فعلى . لها الماليالقرارات المرتبطة بعملية التقرير  ظاهره إدارة األرباح عند اتخاذلمحل المراجعة 

أدلة ميدانية على انخفاض مقدار االستحقاق  Balsam, et al., 2003  قدمت دراسة سبيل المثال 

ومن ثم زيادة جودة األرباح  األرباح،إلدارة  ، كمقياسDiscretionary accruals االختياري

بالقوائم  وذلك مقارنةالمحاسبية للقوائم المالية التي يتم مراجعتها بواسطة مراجعين متخصصين 

المتعاملين  إدراكلى مراجعين غير متخصصين. باإلضافة إ المالية التي يتم مراجعتها بواسطة

للمراجع  الصناعيللتخصص  ةاديلهذه العالقة مما يؤكد على وجود آثار اقتصباألسواق المالية 

 ؛ 2008 ،هالل،  (Balsam, et al. 2003; Carcello, et al, 2004  على كفاءة األسواق المالية.

 . ( 2011الديسطى ،  ؛2008محمد ، ؛2013،  محمد

دلة ميدانية على عدم وجود فروق أ Hegazy, et al, 2015وعلى النقيض من ذلك قدمت دراسة 

بالقوائم المالية  المراجعين المتخصصين وغير المتخصصين في الحد من إدارة األرباحمعنوية بين 

 (. (Hegazy, et al., 2015 محل المراجعة

 تالشركات للدخول في ارتباطا من الباحثين على فرضية أن اتجاهأخرى مجموعة  اعتمد كذلك

 المتخصصة،مراجعة غير الدون غيرها من شركات  مراجعة مع شركات مراجعة متخصصة

 نتيجة ارتفاع المالية،الهيئات المشرفة على األسواق قبل تجنب العقوبات من بضمانا لها سيوفر 

 Stanley andمن كل  دراسةالنتائج الميدانية لكدت فعلى سبيل المثال ا .مستوى جودة القوائم المالية

DeZoort, 2007; Romanus et al., 2008  بين التخصص ومعنوية عكسية  ارتباطعلى وجود عالقة

كدت النتائج الميدانية لدراسة . كما أإعادة اصدار التقارير الماليةولشركة المراجعة  الصناعي

Carcello and Nagy,2002 قل تتعاقد مع شركات مراجعة متخصصة أ ن الشركات التيعلى أ
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وذلك مقارنة  سواق الماليةالمشرفة على األ الهيئاتلى عقوبات من قبل لخضوع إمن ا احتماال  

  .(Hegazy, et al., 2015)المتخصصة بشركات المراجعة غير 

بين ومعنوية  ارتباط طرديةوجود عالقة ميدانية على  أدلة  Dunn et al, 2000قدمت دراسة كذلك

وقد  محل المراجعة، القوائم الماليةب المحاسبيللمراجع ومستوى اإلفصاح  الصناعيالتخصص 

ت النتائج الميدانية لبعض الدراسات دكأ كما .Dunn and Mayhew, 2002دراسة يدت هذه النتيجة أ

 وحدوث التالعبللمراجع  الصناعيبين التخصص ومعنوية وجود عالقة ارتباط عكسية على 

هيكل من  المراجع المتخصص امتالكلى ويرجع السبب في ذلك إ المراجعة،محل المالية  بالقوائم

بالقوائم المالية للشركات في الصناعة  اكتشافها والقدرة علىالتالعب  بأساليبالمعرفة المتخصصة 

 ;Owhoso et al, 2002). غير المتخصص المراجعمن  أفضلبصورة  وذلك بها،التي يتخصص 

Careelo and Nagy, 2002: ض؛ عو2008 ،محمد ؛2013، الرحمن عبد على،؛ 2008 السيد، محمد، 

2006). 

نشر المعلومات المحاسبية أحد خصائص جودة  timelinessيعتبر توقيت  االتجاه وفي نفس

 Auditالمراجعة صدار تقرير التأخير في إن ولهذا فإ، (FASB,NO.2, 1987)المعلومات المحاسبية 

lag (Audit delay) دبيات المراجعة أ فرزتأوفى هذا الصدد جودة القوائم المالية. على ا يسلب رسيؤث

بينها التخصص  منوتقرير المراجعة صدار إفي طول فترة التي تؤثر مجموعة من العوامل 

المراجع الخبرة المهنية  حيث يساعد التخصص الصناعي على امتالكلشركة المراجعة.  الصناعي

وإصدار  يهوتكوين رأومن ثم تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة  معينة،والمعرفة الخاصة بصناعة 

من المراجع غير المتخصص. فعلى سبيل المثال قدمت  أسرعتقرير المراجعة لعمالئه بصورة 

دلة ميدانية على وجود عالقة ارتباط عكسية ومعنوية بين أ Habib and Bhuiyan, 2011دراسة 

يدت هذه النتائج ولقد أ .صدار تقرير المراجعةوطول فترة إ التخصص الصناعة لشركة المراجعة

 ,Ahmad, et al., 2016; Blankley, et al., 2014; Whitworth and Lambert)دراسة كل من 

2014 ; Al Boor, and Khamees,2016) وعلى العكس من ذلك قدمت دراسة . 2013، محمد ؛

Abidin  and Ahmad-Zaluki, 2012 على عدم وجود فروق جوهرية في توقيت نشر ميدانية دلة أ

 ,Abidin and Ahmad-Zaluki) المراجعين المتخصصين وغير المتخصصين نما بيالقوائم المالية 

2012). 

فى أربعة  وهدف البحثمشكلة طبيعة ب المرتبطة السابقة الدراسات نتائج تلخيص يمكنومن ثم 

تخصص د أدلة ميدانية مختلطة للعالقة بين الوجو فيولى ئج رئيسية. حيث تتمثل النتيجة األنتا

  -سببين رئيسين: وربما يرجع ذلك، إلى اإلضافية،تعاب المراجعة الصناعي لشركة المراجعة وأ

 الصناعيمنهجية قياس التخصص حيث وجود قصور في بعض الدراسات من  -األول: السبب 

بعض الدراسات على حجم مكتب  اعتمدت، حيث كل منها محل اهتمام المراجعة بالعينة اتلشرك

لها، مقاسا بمدى تبعية شركة المراجعة إلحدى شركات  الصناعيالمراجعة كمقياس للتخصص 

أن شركة الدراسات، بصورة ضمنية، هذه  من عدمه. ومن ثم افترضت BIG-4لمراجعة الكبرى ا

وهذا افتراض  فقط، BIG-4حدى شركات المراجعة الكبرى المراجعة المتخصصة البد وأن تكون إ

إلحدى شركات  اشريك تمتخصصة ولكنها ليس المحليةحدى الشركات غير عملي فقد تكون إ

اختالف بيئة األعمال محل تطبيق كل دراسة من الدراسات  -الثاني: المراجعة الكبرى. السبب 

عة بكل السابقة والتي تتمايز فيما بينها من حيث طبيعة ومستوى المنافسة بسوق خدمات المراج

الدور اإليجابي  تجاهبين نتائج الدراسات السابقة  يجة الثانية فتتمثل في وجود شبه اتفاقما النتأمنها. 

للمراجع في تحسين جودة خدمات المراجعة، مقاسة بجودة القوائم المالية  الصناعيللتخصص 
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 تحليل األثار االقتصاديةة الدراسات التي تناولت لعمالئها. بينما تتمثل النتيجة الثالثة في ندر

ارتباط المراجعة وكفاءة االسوق المالية.  طرفي عالقةللتخصص الصناعي لشركات المراجعة على 

ندرة بأدبيات المراجعة للدراسات التي تناولت تطوير إطار  في وجودأما النتيجة الرابعة فتتمثل 

ج ارتباطات المراجعة. تائونالمراجعة لدراسة وتحليل العالقة بين التخصص الصناعي لشركة 

دبيات المراجعة التي تناولت دراسة وتحليل العالقة بين التخصص الصناعي حيث تركزت أ

التخصص الصناعي على  أثرلشركات المراجعة ونتائج ارتباطات المراجعة، على دراسة وتحليل 

باألبعاد األخرى  مامتائج ارتباطات المراجعة دون االهتبعاد ندة مراجعة القوائم المالية كأحد أجو

 لنتائج ارتباطات المراجعة. 

 وتحليلتطوير إطار لدراسة  التاليالجزء  فيمن الدراسات يتناول الباحث  االتجاهمتدادا  لهذا او

العالقة على نتائج ارتباطات  هذهتعاب المراجعة اإلضافية وأثر العالقة بين التخصص الصناعي وأ

 العالقة. لهذه الميداني باالختباروصياغة الفروض الخاصة  اشتقاقثم  المراجعة،

  .وفروض البحث النظري اإلطار 3

ن ولضمان استمرارية المهنة كان البد لها أ ليها،إنشأت مهنة المراجعة نتيجة حاجات المجتمع 

 األداء لتطوير متكامل تباع شركات المراجعة منهجالحاجات، وذلك من خالل إ كتتطور بتطور تل

المهني بسوق خدمات المراجعة. وفى بؤرة هذا المنهج تأتي استراتيجية التخصص الصناعي 

والتي  يةحيث تمتلك شركات المراجعة العديد من الحوافز لتبنى هذه االستراتيج المراجعة،لشركات 

 التالي:  لكما بالشكوذلك  المراجعة،نتائج ارتباطات اإليجابية على  ثارهابآ تنعكس

 
 جعة لشركات المرا الصناعىيوضح العالقة بين التخصص : ( 1شكل )

  ارتباطات المراجعة نتائجتعاب المراجعة االضافية و أو 
عمالئها، على طبيعة الطلب على خدمات المراجعة من قبل القوائم المالية مراجعة تعاب أعتمد ت

خصائص شركة المراجعة مثل حجم لى باإلضافة إ الوكالة، وإطار نظريةمفهوم  والمؤسس على

ن تبرير وجود شركات ا. ومن ثم فإليهإسبين تللمراجعين المن والخبرة المهنيةشركة المراجعة 

ضافية، كما إمراجعة  بأتعابلمراجعة وتحمل عمالئها امراجعة متخصصة في سوق خدمات 

في ضوء تحليل المنافع والتكاليف المرتبطة بها من منظور يفسر ن أ(، يمكن 1بالشكل السابق رقم )

 خدمات المراجعة. بسوق جانبي الطلب والعرض 

 لفصل بين ملكية وإدارة الشركات.ثار السلبية لعلى تحليل اآلوفى هذا الصدد ركزت نظرية الوكالة 

نها أعلى ثة، عمال الحديالشركات، في بيئة األلى النظر إحيث يؤسس إطار نظرية الوكالة على 

مين( حيث يقوم األصيل )مثل المساه المصالح،مجموعة من العالقات التعاقدية بين األطراف ذات 

وفى هذا ، القرارات نيابة عنه بتفويض الوكيل )مثل مجلس اإلدارة( في أداء بعض المهام واتخاذ

والتي نافع الخاصة به لى تعظيم دالة المالموقف قد يقوم الوكيل باتخاذ بعض القرارات التي تؤدى إ
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ة الشركة من المواقف مع دالة منافع األصيل. ولهذا ترتب على الفصل بين ملكي تتعارض في كثيرا  

مشكلة عدم تماثل المعلومات بين األطراف  من بينهاوالتي  السلبية،ثار وإداراتها مجموعة من اآل

أنواع لى ثالثة إوكالة التكاليف يمكن تبويب و .عليها من تكاليف وكالة بالمهتمة بالشركة وما يترت

(Kamalluarifin, 2016; Ika and Ghazali , 2012; Fama and Jensen ,1983) وهي:-  

ف التي يتحملها األصيل لتوظيف التكالييقصد بها و: Monitoring costsتكاليف المراقبة  .1

تعاب مثل أ له، االنتهازيةالوكيل بهدف الحد من التصرفات ليات المختلفة لمراقبة اآل

 مراجعة القوائم المالية. 

ف التي يتحملها األصيل لتوظيف التكالي ويقصد بها: Bonding costsالتعاقدات  تكاليف .2

مثل في غير صالح األصيل  لنه ال يعممراقبة سلوك الوكيل والتأكد من أليات المختلفة لاآل

 .لشركاتإلدارة العليا باا حوافزخطط 

لها األصيل نتيجة فشل التكاليف التي يتحم: ويقصد بها Residual costsالتكاليف المتبقية  .3

  للوكيل.  والتعاقدات في الحد من السلوك االنتهازيليات المراقبة آ

 أحدن تحسين جودة خدمات المراجعة يمثل جانب الطلب على خدمات المراجعة فإمن منظور و

لى الحد من تكاليف مما يؤدى إ المنشورة،المالية  والشفافية بالتقاريرليات تحسين جودة اإلفصاح آ

 ،للشركات الخارجيةتتجه األطراف  ولهذا قد .المراجعةومن ثم إضافة قيمة للشركة محل  الوكالة

لى التعاقد مع إ بالحكومة،مثل المكفولين  ،لها واألطراف الداخلية الرئيسيين،مثل المستثمرين 

 القوائممات المراجعة ومن ثم جودة دمتخصصة، بغية تحسين مستوى جودة خشركات مراجعة 

ن زيادة نسبة أعضاء مجلس ت مجموعة من الدراسات الميدانية أكدفعلى سبيل المثال أ. ليةالما

 ;Carcello, et al., 2002 الطلب على خدمات المراجعة المتميزة.يؤدى الى تعزيز اإلدارة المستقلين 

Abbott, et al., 2003; Knechel and Willekens 2006  .نظور جانب عرض خدمات ومن م

اكتساب لى استراتيجية التخصص الصناعي يؤدى إالمراجعة  اتن تبنى شركالمراجعة، فإ

ائم المالية القومراجعة متعمقة بطبيعة وأنواع مخاطر الفة معرليها هيكل من الالمراجعين المنتسبين إ

. باإلضافة إلى االعتماد على هذا الهيكل في الصناعة التي تتخصص بهالى إ للشركات التي تنتمي

لى تحسين مما يؤدى إ المراجعة،المرتبطة بتخطيط وتنفيذ ارتباطات المهنية  تكوين وإصدار األحكام

مقارنة بشركات  لشركات المراجعة المتخصصةجودة خدمات المراجعة وتحقيق ميزة تنافسية 

استراتيجية التخصص الصناعي يؤدى إلى ن تبنى صصة. وفي نفس الوقت فإة غير المتخالمراجع

تحمل شركات المراجعة باستثمارات مرتفعة، مما يترتب عليه اتجاه شركات المراجعة المتخصصة 

، للحصول على عائد مالئم لهذه لى تحميل عمالئها بما يسمى بأتعاب المراجعة اإلضافيةإ

 ,Habib) لخدمات المميزة التي تقدمها لعمالئها من ناحية أخرىمن ناحية ومقابل ا االستثمارات

2011;Nagy,2014; Zerni, 2012).   

 -يلي:  يمكن صياغة الفرض األول للبحث كما قما سبوبناء على 

التخصص الصناعي لشركة المراجعة  ذات داللة إحصائية بين ارتباطال توجد عالقة "

 ." الماليةللقوائم اإلضافية  تعاب المراجعةأو

ولكن في مقابل تحمل الشركات بأتعاب مراجعة إضافية نتيجة الدخول في ارتباطات مراجعة مع 

وتحسين الحد من مخاطر بيئة أعمال المراجعة لى يؤدى إسن ذلك فإ المتخصصة،مراجعة الشركات 

بعدين رئيسيين لنتائج ارتباطات لمالية وكفاءة األسواق المالية، كمن جودة مراجعة القوائم ا كل

في الجزء المتبقي من هذا القسم عرض  ويتناول الباحث(. 1المراجعة، كما بالشكل السابق رقم )
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وكفاءة األسواق جودة المراجعة بكل من عالقة التخصص الصناعي لشركة المراجعة وتحليل 

 واشتقاق الفروض الخاصة بالتحقق منها.       ومخاطر بيئة أعمال المراجعة المالية 

 ومخاطر بيئة أعمال المراجعة.  الصناعيالتخصص  -البعد األول: 

المخاطر التي تنتج نها " أ على  Audit business riskالمراجعة  عمالأبيئة يمكن تعريف مخاطر 

المهنية ته سمع خسارةلى تعرضه إلى مما يؤدى إ المراجعة، تارتباطاراجع في تنفيذ فشل الم بسبب

قد تنتج بسبب زيادة تكاليف تلك االرتباطات عن  يالخسائر التلى باإلضافة إ والدعاوى القضائية،

بمثابة دالة في المراجعة عمال أبيئة مخاطر تعتبر و. "(Bell, et al., 2002) االتعاب المحصلة منها

ومخاطر المراجعة  Client’s business riskعمال الشركة محل المراجعة أبيئة كل من مخاطر 

Audit risk . حاالتالمخاطر الناتجة عن " عمال الشركة محل المراجعة أبيئة يقصد بمخاطر حيث 

الشركة محل  قدرة على سلبي بشكل تؤثر قد والتي تصرفات، أو ظروف، أو أحداث، أو مهمة،

. بينما " (Whitworth and Lambert, 2014) أهدافها وتحقيق استراتيجياتها على تنفيذالمراجعة 

 مناسب، غير رأي إبداءالمخاطر التي يتعرض لها المراجع نتيجة " يقصد بمخاطر المراجعة 

  . "( 200رقم  الدوليمعيار المراجعة ) جوهري بشكل محّرفة المالية القوائم تكون عندما

الخطوة األولى التي يعتمد  بمثابةالمراجعة  مما هو جدير بالذكر أن قرار قبول أو رفض ارتباطو

الشركة محل المراجعة ومخاطر المراجعة عمال بيئة أعليها المراجع في الحد من كل من مخاطر 

مجموعة من الدولية  ولهذا قدمت معايير المراجعةعمال المراجعة. مخاطر بيئة أالحد من ومن ثم 

والتي ( (315(، ورقم )210) رقمالمراجعة الدولي )على سبيل المثال معيار رشادات المهنية اإل

و ، عند اتخاذ القرار الخاص بقبول أنواع من المخاطر معا  ربط بين الثالثة أالمراجع من ال تمكن

وفى هذا الصدد يلعب التخصص  القرار؟.المراجعة، ولكنها لم تحدد كيفية اتخاذ هذه  ارتباطرفض 

المهنية الخاصة بتقدير  في تحسين عملية تكوين وإصدار األحكام جوهريا   للمراجع دورا   الصناعي

اإليجابي بأثره عمال الشركة محل المراجعة ومخاطر المراجعة مما ينعكس أبيئة كل من مخاطر 

المراجعة ومن ثم نتائج ارتباطات و رفض اتخاذ القرار الخاص بقبول أ كفاءة وفعاليةعلى تحسين 

و رفضه بمرحلتين رئيسيتين. أ ارتباط المراجعةاتخاذ قرار قبول  ليةتمر عمحيث رتباطات. هذه اال

ة والتي جمع معلومات عن المخاطر المحيطة بارتباط المراجعفي منها المرحلة األولى حيث تتمثل 

عليها يحصل والتي  المراجعة،ومخاطر عمال الشركة محل المراجعة تتضمن كل من مخاطر بيئة أ

.  ومناقشة العميلعن والمعلومات المنشورة  خبرته السابقةوهي المراجع من ثالثة مصادر رئيسية 

بينما تتضمن المرحلة الثانية قيام المراجع بتقييم المخاطر المحيطة بارتباطات المراجعة والتي 

 لشركة محل المراجعة ومخاطر المراجعة. عمال ايئة أتتضمن كل من مخاطر ب

المراجعة تنتج عن بعض الظروف عمال الشركة محل بالذكر أن مخاطر بيئة أ ومما هو جدير

ى تحقيق أهدافها. وعلى الرغم من ا على قدرة الشركة عليتؤثر سلب التيحداث الهامة والقيود واأل

بالقوائم المالية محل على وجود تحريفات جوهريه  تأثيرن تلك المخاطر غالبا ما يكون لها أ

لى تحريف جوهري بالقوائم بالضرورة أن كل خطر أعمال يؤدى إ ىذلك ال يعن نالمراجعة، إال أ

د المالية للشركة محل المراجعة.  فعلى سبيل المثال عدم قدرة شركة هندسية على التعاقد مع عد

نه ليس له عالقة بتحريفات القوائم المالية محل كافي من المهندسين يمثل مخاطر أعمال إال أ

 تارتباطا و الحد من مخاطرلديه القدرة على التحكم في أ المتخصص المراجع نفإولهذا المراجعة. 

 وكذلك ،والمالية للشركة محل المراجعة اإلدارية وتقييم الجوانب وتحليل دراسة خالل المراجعة من

ليها الشركة محل المراجعة التي تنتمي إالصناعة  في دارة وطبيعة ومستوى المنافسةنزاهة اإل
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 ؛ (315)رقم  (،210)معيار المراجعة الدولي رقم ها )ات والقواعد التنظيمية المرتبطة بوالتشريع

  .(2015 ريك،

يجب على  التي الهامة العوامل من المراجعة مخاطر نعلى أ الدولية معايير المراجعةكدت أ كذلك

 عملية المراجعةوتنفيذ  قرارات المرتبطة بتخطيطال اعتباره عند اتخاذ يأخذها في المراجع أن

تتطلب معايير المراجعة  كمايه النهائي عن القوائم المالية محل المراجعة. رأ وتكوين وإصدار

 يمكنه والذي األدنى، احده عند المراجعة مخاطر كونن تأ مراعاةالدولية من المراجع ضرورة 

 المراجعة طراخمن أمما هو جدير بالذكر والقوائم المالية محل المراجعة.  عن سليم رأي من إبداء

التحريفات  طراخمالتحريفات و Detection risk اكتشافعدم مخاطر في كل من  دالةبمثابة 

ويقصد بالمخاطر المالزمة  .الرقابةوالتي تتضمن كل من المخاطر المالزمة ومخاطر  الجوهرية،

Inherent risk والذي تحريف، لوجود إفصاح أو حساب، رصيد أو معينة، معاملة فئة " قابلية 

 في األخذ قبل وذلك ،أخرى تحريفات مع تجميعه عند أو منفرد، بشكل إما ،جوهريا   يكون قد

 حدوث عن الناتج الخطرالرقابة "  مخاطرب".  بينما يقصد  العالقة ذات الرقابة أدوات الحسبان

 تحريفا   يكون قد والذي إفصاح، أو حساب، رصيد أو معينة، معاملة فئة نع إقرار في تحريف

 اكتشافه أو منعه، يمكن ال والذي أخرى، تحريفات مع تجميعه عند أو منفرد، بشكل إما جوهريا ،

عدم  مخاطرعرف ". كما تللشركة محل المراجعة الداخلية الرقابة طريق عن المناسب الوقت في

 إلى المراجعة خطر لتخفيض المراجع بواسطة المنفذة اإلجراءاتعدم قدرة "  انهأ على االكتشاف

 جوهريا ، يكون قد الذي الموجود، التحريف شفتك لننها بمعنى أ مقبول، بشكل منخفض مستوى

 .((200) معيار المراجعة الدولي رقمى". )أخر تحريفات مع تجميعه حال أو بمفرده، سواء

 للقياس قابلة مسألة كونها من أكثر للمراجع، مهني حكم مسألةالمراجعة هي  مخاطر تقديرلكن و

في صقل الحكم المهني للمراجع عند اتخاذ  محوريا   دورا   الصناعي، ولهذا يلعب التخصص الدقيق

 اكتشافعدم اطر التحريفات الجوهرية ومخاطر كل من مخ مقراراته المرتبطة بعملية تقيي

 طرالمخاالتحريفات، ومن ثم تدنيه مخاطر المراجعة عند حدها األدنى. فعلى سبيل المثال تعتبر 

الشركة محل  أو العنصر لطبيعةه مالزم كونت ما عادةنها بسبب أ موروثه مخاطرالمالزمة 

 لدى الداخلية الرقابة بواسطة هااكتشاف أو هامنع يمكن والليها، إ تنتميالتي  ةأو الصناعالمراجعة 

 يوليها أنوعليه  أو تغييرها، فيها التحكم يستطيع ن المراجع الالشركة محل المراجعة. ومن ثم فإ

 أدلة مثل تحديد حجمالمراجعة  وتنفيذ عملية بتخطيطالقرارات المرتبطة  عند اتخاذ كبيرا   هتماما  ا

فعلى  مستوى جودة المراجعة.على ومن ثم المراجعة،  كفاءة وفاعلية على لتأثيرها نظرا   المراجعة،

لة والفحص المطلوبين لى تحديد كمية ونوعية األدتهدف عملية تخطيط المراجعة إسبيل المثال 

 ةلتوفير تأكيد معقول للمراجع بعدم وجود تحريفات جوهرية بالقوائم المالية محل المراجعة، ونقط

البدء في هذه العملية تتمثل في قيام المراجع بتصميم مجموعة من إجراءات المراجعة الالزمة لفهم 

ذلك  يليليها، ثم إعمال وأنشطة الشركة محل المراجعة وخصائص الصناعة التي تنتمي أطبيعة 

المراجعة الدولي  ويتضمن معيارتقدير مخاطر التحريفات الجوهرية بالقوائم المالية محل المراجعة. 

ن يأخذها في الحسبان عند جمع مجموعة من االعتبارات التي يجب على المراجع أ (،315)رقم 

ل وأنشطة الشركة محل اعمالمعلومات التي تمكنه من الوصول إلى فهم كافي لطبيعة أيم يوتق

المراجعة. منها  مخاطرليها ومن ثم تحسين دقة تقدير اجعة وخصائص الصناعة التي تنتمي إالمر

  -المثال: على سبيل 
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التشريعية أو  ةليها الشركة محل المراجعة والبيئإ تنتميطبيعة وظروف الصناعة التي  .1

 على اتخاذ والتي تؤثرلى غير ذلك من العوامل الخارجية المحيطة بها، لها ... إ التنظيمية

فعلى سبيل المثال تتعرض صناعة االتصاالت . الماليالقرارات المرتبطة بعملية التقرير 

ة، رات التكنولوجيمستوى المنافسة العالمية والتغيي  الرتفاعلى مخاطر خاصة بها نظرا  إ

مما يساعد على خلق المتوقع، من  أسرعلى تقادم األصول خالل فترة والتي قد تؤدى إ

مستوى مخاطر التحريفات الجوهرية بالقوائم المالية للشركات التي  فرصة كبيرة الرتفاع

تأثر مخاطر لى . باإلضافة إخرىقارنة بالصناعات األموذلك  هذه الصناعةلى إ تنتمي

محل المراجعة مثل القوانين الضريبية  والتنظيمية للشركة ةالتشريعيالبيئة المراجعة ب

العامة السائدة  بالظروف االقتصاديةمخاطر المراجعة تتأثر  وأخيرا   والمتطلبات البيئية،

  .السائدمثل معدل الفائدة 

ل طبيعة مصادر إيراداتها وأنواع مثات وأنشطة الشركة محل المراجعة. عمليطبيعة  .2

 .استثماراتها

 .  الشركة محل المراجعةاستراتيجيات أهداف و .3

من هيكل المعرفة المتوافر  االستفادةفي للمراجع  الصناعيوفي هذا الصدد تكمن أهمية التخصص 

والقوانين تمر بها  التيليها الشركة محل المراجعة والظروف االقتصادية إ نتميتلدية بالصناعة التي 

التي تنعكس و الجوهرية،في تحسين دقة تقدير مخاطر التحريفات عمالها، أ لبيئة والقواعد المنظمة

يقوم المراجع فعلى سبيل المثال عمال المراجعة. مخاطر بيئة أتقدير في النهاية على تحسين دقة 

  - منها:مجموعة من العوامل  باألخذ في االعتبار األعلى، حده عند المالزم الخطر بتقدير

العمليات محل الفحص والمراجعة.  ونوع للخطأ الرصيد وحساسية عوامل تتعلق بطبيعة .1

من مستوى الخطر على أ كوني النقدية عنصرلالمالزم مستوى الخطر المثال فعلى سبيل 

 .غير المتداولة األصولحد عناصر المالزم أل

 .العامل المال كفاية رأس عوامل تتعلق بالشركة محل المراجعة مثل عدم .2

بطبيعة الصناعة التي تنتمي اليها الشركة محل المراجعة والظروف السائدة عوامل تتعلق  .3

 الصناعة. في التكنولوجي التغير بها خالل الفترة المالية محل المراجعة مثل معدل

 . األجنبية العمالت صرف ، مثل التغيير في أسعارعوامل اقتصادية .4

للسياسات  المراجع تفهم السابقة ومدى ةالمراجع عمليات نتائج عوامل أخرى مثل .5

 .للشركة محل المراجعة الرقابية واإلجراءات

 (2015 ريك، ؛ (315)رقم  (،210معيار المراجعة الدولي رقم )) 

للشركة محل  الداخلية الرقابة في مدى فعالية دالة بمثابة الرقابة طراخومن ناحية أخرى تعتبر م

المراجع  تتمثل مسؤوليةهنا بالقوائم المالية، والتحريفات الجوهرية  أو اكتشاف منع المراجعة في

من هذا التقييم في تحديد حجم  للشركة محل المراجعة واالستفادة الرقابة طراخفي تقييم مستوى م

ة المتخصصة بالصناعة وفى هذا الصدد تكمن أهمية المعرفوتوقيت إجراءات المراجعة األخرى. 

بمواطن  لديه خبرةن المراجع المتخصص يكون ي أف، ليها الشركة محل المراجعة التي تنتمى إ

ن تكرار عمليات المراجعة للعديد من المالية ، باإلضافة إلى أ بالقوائمحدوث التحريفات الجوهرية 

لمام بخصائص ومقومات الرقابة يساعد المراجع على اإل، له التخصصيةالعمالء في الصناعة 

تحسين كفاءة وفعالية مما يساعده على  ،الصناعة هلهذ الداخلية األكثر فعالية للشركات التي تنتمى
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يؤدى الى تحسين مما ، ومن ثم تحسين دقة تقييم مخاطر الرقابة ،  تصميم وتنفيذ اختبارات االلتزام

  عمال المراجعة من ناحية أخرى.أبيئة من ناحية وخفض مخاطر المراجعة خدمات جودة 

للشركة يؤدى إلى اكتشاف وتصحيح التحريفات الجوهرية قبل بة الداخلية الفعال ولكن نظام الرقا

ا من ثم تظل هناك إمكانية وجود تحريفات لم يكتشفهالقوائم المالية محل المراجعة، ون تؤثر على أ

تقدم  لكيتصميم إجراءات مراجعة  ةيقع على عاتق المراجع مسؤولينظام الرقابة الداخلية، والتي 

على القوائم المالية. وعلى  واستبعاد أثرهاالتحريفات الجوهرية تلك  ف باكتشامعقوال   تأكيدا  له 

للحد من التحريفات الجوهرية الرغم من وجود إجراءات رقابية فعالة بالشركة محل المراجعة 

بعض التحريفات  تظل دائما هناك إمكانية عدم اكتشاف الكتشافها،فعالة  وإجراءات مراجعة

التحريفات  اكتشافعدم مخاطر  هعلي قو ما يطلمحل المراجعة أبالقوائم المالية  الجوهرية

المراجعة  فشل إجراءاتنتيجة  اكتشاف التحريفات الجوهريةعدم مخاطر  تنشأ الجوهرية.  حيث

 عنتصحيحها  واكتشفها أ يتم منعها أو والتي لم المالية،جوهرية بالقوائم التحريفات الفي اكتشاف 

اكتشاف التحريفات الجوهرية  عدم مخاطر منقستو المراجعة.الداخلية للشركة محل  الرقابة طريق

نتيجة اعتماده على المعاينة  المعاينة. ويتعرض المراجع لمخاطر عدم ومخاطر المعاينة مخاطر إلى

 مالية قوائم المعاينة بسبب قبول ملمخاطر عد . بينما يتعرض المراجعنظام العينات في المراجعة

اإلجراءات  فعالية نتيجة عدم المعاينة عدم مخاطرولهذا تنشأ  جوهرية، على تحريفات تحتوي

    .اإلجراءاتفي تفسير نتائج تلك المراجع  أخطو أو / القوائم المالية مراجعة  في المستخدمة

عمال أ ومخاطر بيئةعمال المراجعة أبيئة بين مخاطر وجود عالقة تشابكية ويتضح مما سبق 

المراجع التحكم في  عفعلى سبيل المثال ال يستطي ومخاطر المراجعة.الشركة محل المراجعة 

م مخاطر التحريفات في تقيي تهنما تنحصر مهمالمالية وإ بالقوائممخاطر التحريفات الجوهرية 

اكتشاف عدم تقييم في التحكم في أو تخفيض مستوى مخاطر النتائج  الجوهرية، ثم استخدام

 تقديرمستوى دقة  ارتفعريفات بالتقارير المالية ومن ثم تخفيض مخاطر المراجعة. ولهذا كلما التح

ألدنى حد ممكن ومن ثم مخاطر المراجعة المراجع لمخاطر التحريفات الجوهرية كلما أمكنه تدنية 

 ;Asthana, 2014; Whitworth and Lambert, 2014)عمال المراجعة.  أبيئة تخفيض مخاطر 

Knechel and Sharma, 20122016، ، فتوحه موسى  ؛) 

 يلي: كن صياغة الفرض الثاني للبحث كمايم قوبناء على ما سب

لمراجعة لشركة ا الصناعيحصائية بين التخصص إذات داللة  ارتباط عالقة دال توج"

 "عمال المراجعةأومخاطر بيئة 

 .المالية وكفاءة األسواق المالية وجودة مراجعة القوائمالتخصص الصناعي  -: الثانيالبعد 

 المحيطة بارتباط للظروف مناسبة مراجعة إجراءات ذينفتو ميصمتتطلب معايير المراجعة الدولية ت

والتي تمكن المراجع من  ،مراجعة أدلةجمع وتقييم القدر الكافي والمالئم من  بغرضالمراجعة، 

الحصول على تأكيد معقول بشأن التحريفات الجوهرية بالقوائم المالية محل المراجعة. ويتم 

 لتخفيض مراجعة أدلة منالقدر الكاف  على المراجع يحصل عندما المعقول التأكيدالحصول على 

وفى  عمال المراجعة.مخاطر بيئة أالحد من ومن ثم  اله مقبولال مستوىال إلى المراجعة مخاطر

في تحسين عميلة تكوين وإصدار  محوريا   هذا الصدد يلعب التخصص الصناعي للمراجع دورا  

 و رفض ارتباطات المراجعة ومرورا  أالمهنية المرتبطة باتخاذ القرار الخاص بقبول  هحكامأ

ن القوائم المالية يه المهني عأتكوين واصدار رو بالقرارات الخاصة بتخطيط وتنفيذ عملية المراجعة 

تحسين من ثم  وفعالية تنفيذ ارتباطات المراجعة كفاءة و لى تحسين إ ىمما يؤد المراجعة،محل 

جودة القوائم المالية للشركات تعزيز و ناحية،لمراجعة من اجودة األداء المهني في سوق خدمات 

 ;Abidin  and Ahmad-Zaluki, 2012)أخرىاألسواق المالية من ناحية كفاءة محل المراجعة و 

كدت مجموعة من الدراسة فعلى سبيل المثال أ((. 200( ، )500معيار المراجعة الدولي رقم )
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كل و الصناعيطردية ومعنوية بين تمتع المراجع بالتخصص  وجود عالقة ارتباطعلى الميدانية 

 Zerni, 2012; Nagy,2014, Blankley, et)  .المراجعة وتقرير جودة تخطيط عملية المراجعةمن 

al., 2014; Asthana, 2014; Low, 2004; ؛2006عوض ،  2016موسى ، فتوحه ،  ؛ 2005لبيب ،  ؛ 

 (. 2013، خطاب  ؛2014،  سعيد ؛ 2011 ، الديسطى ؛2013،  ؛ محمد 2003،  ؛ صليب 2006 ،متولى 

نب الصناعي أحد سمات جا تبنى شركات المراجعة استراتيجية التخصصيشكل  أخرى،ومن ناحية 

ث لى تمايز شركات المراجعة فيما بينها من حيبسوق خدمات المراجعة والتي تؤدى إالعرض 

وجود  لىباإلضافة إ المراجعة،لى عمالئها بسوق خدمات وى جودة خدمات المراجعة المقدمة إمست

. ككل واألسواق المالية عمالئهاوكل من شركة المراجعة على  الصناعيللتخصص ثار اقتصادية آ

نب العرض في كممثل لجا التخصص الصناعي، ةاستراتيجي المراجعةيؤدى تبنى شركة حيث 

 (،1م )كما بالشكل السابق رق المراجعة،عمال الحد من مخاطر بيئة ألى سوق خدمات المراجعة إ

فصاح لى تعزيز اإلالتخصص الصناعي إ ةيؤدى تبنى شركة المراجعة استراتيجيومن ناحية أخرى 

 وتكلفةمعلومات والشفافية بالتقارير المالية المنشورة للشركات ومن ثم الحد من ظاهرة عدم تماثل ال

كما بالشكل  ،عمالاأللى زيادة الطلب من قبل الشركات في بيئة وكالة المترتبة عليها. مما يؤدى إال

راجعة على الدخول في ارتباطات مالمراجعة، كممثل لجانب الطلب بسوق خدمات ( 1السابق رقم )

 لية.مع شركات المراجعة المتخصصة للحد من االزمات المالية للشركات وتطوير األسواق الما

لى تحسين جودة سيؤدى إ الصناعين تبنى شركات المراجعة استراتيجية التخصص ولهذا فإ

سواق المالية، ين كفاءة األوتحسمقاسة بجودة القوائم المالية للشركات، من ناحية  المراجعة،خدمات 

 كما لبحثوالرابع لصياغة الفرضين الثالث  ثم يمكنأخرى. ومن من ناحية مقاسة بتكلفة الوكالة، 

  -: يلي

  -الثالث: الفرض 

ة لشركة المراجع الصناعيحصائية بين التخصص ذات داللة إ عالقة ارتباط دال توج"

 ."وجودة القوائم المالية 

  -الرابع: الفرض 

وتكلفة  لشركة المراجعة الصناعيبين التخصص  يةحصائإعالقة ارتباط ذات داللة  دال توج

 ."الوكالة للشركات المدرجة بسوق األسهم

 .المیدانیة الدراسة 4
ذج ونمو ومتغيرات عينة تحديد حيث من للبحث، الميدانية الدراسممممة تصممممميم الجزء هذا يتناول

 إلحصائيةا األساليب وكذلك ،الميدانية الدراسة بيانات وتحليل لجمع المستخدمة واألدوات البحث

 . لبحثا نتائج وتحليل خيرا  عرضاو البحث، لفروض الميدانية االختبارات تنفيذ في المستخدمة

 الدراسة. محل الزمنیةوالفترة  البحث عینة 4/1
 اتخالل السممنو ،السممعودي األسممهم بسمموق المدرجة غير المالية الشممركات في البحث عينة تتمثل

   - تالية:ال لالعتباراتطبقا  اختيارهاتم  والتي ،2016 سنة إلى 2013 سنة منربعة، األ المالية

 ة.  خالل الفترة الزمنية محل الدراس السعوديإدراج الشركة بسوق األسهم  استمرارية .1

ليها عدد قليل من الشركات المدرجة الصناعية المتشابهة والتي ينتمى إدمج القطاعات  .2

توفير شروط ، وذلك بهدف  خالل الفترة الزمنية محل الدراسة السعودياألسهم بسوق 

 . 2فروض البحث اختبارات تحقيق فيالمستخدمة  اإلحصائية األساليب

                                                             
 (2014 سليمان،يقل عدد المشاهدات عن ثالثون مشاهده ) أالمنها على سبيل المثال  - 2
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كل  اتنتمي إليه التي لنوع الصناعةطبقا   ا  مبوب، العينة لشركات الكلى العدد التالي الجدول وضحوي

 .خالل الفترة الزمنية محل الدراسة، شركة

ومن ثم يبلغ  شممركة،( 110عدد شممركات العينة ) إجمالي( أن 1يتضممح من الجدول السممابق رقم )و

 4×شركة  110( مشاهدة )440خالل الفترة الزمنية محل الدراسة )العينة عدد مشاهدات  إجمالي

 لنوعطبقا  أن شممممركات العينة موزعة( 1السممممابق رقم )من الجدول سممممنوات مالية(. كما يتضممممح 

المواد األسمماسممية في  صممناعةأتي ت حيث ،صممناعاتسممبع  إلىكل منها  اإليهتنتمي  التية الصممناع

 االستهالكيةخدمات الغذية واألتجزئة  صناعةوفي المرتبة الثانية %(،  36المرتبة األولى بنسبة )

في المرتبة الثالثة جل السمملع طويلة األنتاج األغذية وإصممناعة %(، و  14بنسممبة ) والسمملع الكمالية

المرافق العامة الطاقة وقطاع  صمممناعة و الرأسمممماليةالسممملع صمممناعة كل من ، ثم %( 13بنسمممبة )

إدارة وتطوير صممناعة  أتيت الخامسممة%( لكل منهم، وفى المرتبة  11بنسممبة )الرعاية الصممحية و

سبة ) سادسةالمرتبة  في أتيت، ثم %( 8العقارات بن سبة و االتصاالتصناعة األخيرة و ال النقل بن

(7 )% . 

لكة العربية السممممعودية، كما تتضمممممن عينة الدراسممممة مجموعة من شممممركات المراجعة العاملة بالمم

 بسمموق المدرجةالعينة  وبين شممركاتبناءا  على وجود ارتباطات مراجعة بينها  والتي تم اختيارها

ويوضممممح الجدول التالي تبويب شممممركات الفترة الزمنية محل الدراسممممة. خالل  السممممعودي األسممممهم

لى عدد تقارير المراجعة ا والتخصممممص الصممممناعي لها باإلضممممافة إالمراجعة بالعينة طبقا لطبيعته

 الصادرة عن كل منها خالل الفترة الزمنية محل الدراسة.  

                                                  بيان 

 نوع الصناعة

 عدد الشركات 

 

 النسبة المئوية 

 

 %36 40 المواد األساسية  .1

 %14 15 غذية وخدمات استهالكية و سلع كمالية االتجزئة  .2

 %13 14 انتاج األغذية و السلع طويلة االجل  .3

 %11 12 السلع الرأسمالية  .4

 %11 12 الرعاية الصحية الطاقة والمرافق العامة و .5

 %8 9 العقارات  إدارة وتطوير  .6

 %7 8 النقلاالتصاالت و .7

  %100 110 المجموع
 لها  النسبي(: يوضح عدد شركات العينة والتوزيع 1جدول رقم )

 خالل الفترة الزمنية محل الدراسة.كل شركة  اتنتمي إليه التي للصناعةطبقاً 

 بيان

 

شركات 

مراجعة 

كبرى 

BIG-4  

 

شركات 

مراجعة 

 جنبيةأ

 

 

شركات 

مراجعة 

 محلية 

  

 

 مجموع

  

 28 23 1 4 العدد  طبيعة شركة المراجعة 

 %100 %82 %4 %14 النسبة المئوية  

 10 5 1 4 العدد  التخصص الصناعي 

 %100 %50 %10 %40 النسبة المئوية  

 440 155 10 275 العدد  عدد تقارير المراجعة 

  %100 %35 %2 %63 النسبة المئوية  
 ، لها والتخصص الصناعيمبوبة طبقا لطبيعتها  المراجعة، عدد شركات(: يوضح 2جدول رقم )

 خالل الفترة الزمنية محل الدراسة عنها،  الصادرةعدد تقارير المراجعة  و
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المراجعة خالل الفترة الزمنية محل عدد شركات  إجمالي( أن 2يتضح من الجدول السابق رقم )و

المرخص % من عدد شمممركات المراجعة  16 يعادلما )وهو  مراجعة ( شمممركة28الدراسمممة بلغ )

كما بلغ عدد تقارير المراجعة الصمممممممادرة عنها خالل الفترة  ، ( 3العربية السمممممممعودية بالمملكة لها

 يتضمممح من الجدول كذلك سمممنوات مالية(. 4×شمممركة  110) تقرير( 440)الزمنية محل الدراسمممة 

لى ثالث إ طبيعة شركة المراجعةل طبقاالمراجعة بالعينة يمكن تبويبها شركات  ( أن2السابق رقم )

شممممركات المراجعة الكبرى شممممريكا إلحدى والتي تمثل  المراجعة،أنواع.  حيث بلغ عدد شممممركات 

BIG-4، بينما بلغ عدد شمممممركات من إجمالي شمممممركات العينة %( 14)بنسمممممبة ربع شمممممركات أ ،

من  %( 4)شركة واحدة بنسبة  األجنبية،المراجعة  شركات ىوالتي تمثل شريكا الحد المراجعة،

من  %( 82)بنسممبة شممركة ( 23) المحليةبلغ عدد شممركات المراجعة  كما العينة،إجمالي شممركات 

أن إجمالي عدد شركات المراجعة ( 2يتضح من الجدول السابق رقم )كما . إجمالي شركات العينة

 35.7لصناعي يبلغ عشر شركات فقط )وهو ما يعادل التخصص ا يةبالعينة والتي تتبنى استراتيج

والتي تم تحديدها بناءا  على المقياس المسممممممتخدم في  إجمالي شممممممركات المراجعة بالعينة(،% من 

حيث تتبنى استراتيجية  .سيتم تناوله بالتفصيل في الجزء التالي من الدراسة الميدانية والذيالبحث 

%( من إجمالي  40)بنسممممبة  BIG-4بعة الكبرى التخصممممص الصممممناعي شممممركات المراجعة األر

وكذلك تتبنى اسممتراتيجية التخصممص الصممناعي شممركة  بالعينة،شممركات المراجعة المتخصممصممة 

بينما بلغ عدد  بالعينة،%( من إجمالي شمممممممركات المراجعة  10)مراجعة اجنبية واحده بنسمممممممبة 

( شممركات بنسممبة 5التي تتبنى اسممتراتيجية التخصممص الصممناعي عدد ) المحليةشممركات المراجعة 

المراجعة شركات يمكن تبويب  كذلك%( من إجمالي شركات المراجعة المتخصصة بالعينة.  50)

حيث تأتى  .الدراسممممةلعدد تقارير المراجعة الصممممادرة عنها خالل الفترة الزمنية محل  طبقابالعينة 

بعدد  BIG-4راجعة الصمممممممادرة عن شمممممممركات المراجعة الكبرى في المرتبة األولى تقارير الم

في المرتبة الثانية تأتى %( من إجمالي تقارير المراجعة بالعينة، ثم  63)( تقرير بنسمممممممبة 275)

%( من إجمالي تقارير المراجعة  35)( تقرير بنسمممممممبة 155بعدد ) المحليةشمممممممركات المراجعة 

رير بنسمممممبة ا( تق10بعدد )األجنبية شمممممركات المراجعة  تأتىواألخيرة بالعينة، وفى المرتبة الثالثة 

 %( من إجمالي تقارير المراجعة بالعينة.  2)

 الدراسة المیدانیة.  بیاناتسلوب جمع ا 4/2
ض البحث، اإلحصممممائية لفرو االختباراتالدراسممممة الميدانية، لتنفيذ  بيانات جمع فيالباحث  اعتمد

لزمنية محل العينة خالل الفترة ا متضمممنة تقرير المراجعة لشممركاتالسممنوية على التقارير المالية 

 وديالسمممممعاألسمممممهم لسممممموق  اإللكترونيإلى البيانات المتوافرة على الموقع  الدراسمممممة، باإلضمممممافة

 ". تداول"

 .المیدانیةالدراسة  فيالمستخدمة  اإلحصائیة األسالیب 4/3
 ىعلاإلحصمممممائية والتحقق من قبول أو رفض فروض البحث  االختباراتتنفيذ في الباحث  اعتمد

 اتجاه فيسممممممملوب تحليل التباين او ،Stepwise Regression المتدرج االنحدارنموذج  من كل

 . Pearson Correlation بيرسون ارتباط ومقياس One-way ANOVA واحد

 

 

                                                             
شركة مراجعة  179 :1/10/2017الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في  ىشركات المراجعة المسجلة لد إجماليحيث بلغ  -3

(socpa.org.sa.)  
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 تصمیم وتنفیذ الدراسة المیدانیة. 4/4
تعاب لتخصممص الصممناعي لشممركات المراجعة وأاإلى توفير أدلة ميدانية للعالقة بين البحث هدف ي

وجودة عمال المراجعة ه العالقة على كل من مخاطر بيئة أالمراجعة اإلضمممممممافية لعمالئها وأثر هذ

الميداني لفروض اإلطار المقترح  ولتحقيق االختبارسمممممممواق المالية. وكفاءة األخدمات المراجعة 

حيث ، قام الباحث بتصممميم وتنفيذ الدراسممة الميدانية على ثالث خطوات. (1رقم )بق السممابالشممكل 

ات على مسممتوى الصممناعلشممركات المراجعة  الصممناعيالتخصممص األولى قياس  الخطوةتضمممنت 

وطبيعة نوع اختبار لى بينما تهدف الخطوة الثانية إ (.1)السمممممممابق رقم  بالجدولوالواردة السمممممممبع 

كما . للقوائم المالية تعاب المراجعة اإلضافيةالصناعي لشركة المراجعة وأالتخصص بين  العالقة

بين التخصممص الصممناعي لشممركة المراجعة اختبار نوع وطبيعة العالقة لى تهدف الخطوة الثالثة إ

وجودة خمدممات  عممال المراجعمةمخماطر بيئمة أمتضممممممممنمة كمل من  ارتبماطمات المراجعمةنتمائج و

 .الماليةسواق المراجعة وكفاءة األ

 قیاس التخصص الصناعي لشركات المراجعة.    4/4/1
شمممممممركات ضمممممممرورة توفير مؤشمممممممر أو مقياس لتبويب لفروض البحث  الميداني االختبار يتطلب

الصناعات المراجعة المتخصصة بصناعة معينة من لى مجموعة من شركات المراجعة بالعينة إ

 .بها متخصممصممةال( ومجموعة أخرى من شممركات المراجعة غير 1الواردة بالجدول السممابق رقم )

دبيات مالحظته بصمممممورة مباشمممممرة، لهذا أفرزت أ نولكن التخصمممممص الصمممممناعي للمراجع ال يمك

عليها في التمييز بين شممممركات  التي يمكن االعتماد Proxiesالمراجعة مجموعة من المؤشممممرات 

ن بأدبيات المراجعة على مدخلين والباحث ير المتخصممصممة. حيث اعتمدالمتخصممصممة وغالمراجعة 

 Marketوهما مدخل الحصمة السموقية  ةرئيسميين لقياس التخصمص الصمناعي لشمركات المراجع

Share Approach المراجعة  ةتعاب شمممممركومدخل محفظة أAuditor Portfolio Shares 

Approachز بين شركات المراجعة المتخصصة السوقية في التمييتمد مدخل الحصص . حيث يع

وغير المتخصصة بصناعة معينة على الحصة السوقية التي تستحوذ عليها كل منها، في صورة 

راجعة بصممناعة ارتباطات مراجعة، داخل هذه الصممناعة. بحيث تتمثل الحصممة السمموقية لشممركة الم

مالئها بهذه الصمممناعة مراجعة من جميع عتعاب التي تحصمممل عليها شمممركة المعينة في إجمالي األ

لعدم  تعاب المراجعة لكل شمممممركات المراجعة بهذه الصمممممناعة. ولكن نظرا  منسممممموبه إلى مجموع أ

، فقد اتجه والسعودية وأمريكافي بعض البلدان مثل مصر  المراجعة أتعاب قيمة بنشر إلزاموجود 

 عددعلى سممممممبيل المثال  المراجعة منها ألتعاب اتلى البحث عن مؤشممممممرمجموعة من الباحثين إ

 Krishnan, 2003; Balsam et)شممركة المراجعة.  عمالء أصممول وحجم المراجعة،شممركة  عمالء

al, 2003; Dunn and Mayhew, 2004: Defond, et. al, 2000). نموذجعتبر وي Krishnan من 

ا األكثر النماذج شمممممركة المراجعة  عمالءعلى مبيعات  يعتمد والذي ،الصمممممدد هذا في اسمممممتخدام 

سوقية المراجعة،  ألتعاب بصناعة معنية، كبديل ومن ثم  الصناعة،بهذه لها عند حساب الحصة ال

  -يلي:  صياغة نموذج حساب الحصة السوقية لشركة المراجعة بصناعة معينة كما يتم

   
( 1) ( األرقم من i، حيث تأخذ ) ( k) ةالصناعب( iلشركة المراجعة ) السوقيالنصيب : يعبر عن   

 .(7( إلى )1) من ( االرقمkتأخذ )، بينما  (28إلى )

(1) 
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  (k) ةالصناع( بiشركة المراجعة )ل( jعمالء )المبيعات مجموع : يعبر عن 

 
 (.  iلكل شركات المراجعة ) (k)( في الصناعة j: يعبر عن مجموع مبيعات الشركات محل المراجعة )

في التمييز بين شركات المراجعة المتخصصة  ،المراجعة ةيعتمد مدخل محفظة اتعاب شرك نمابي

 اتخدمات المراجعة بين الصناع ألتعاب النسبيعلى التوزيع معينة، وغير المتخصصة بصناعة 

 بصممناعةحيث تعكس الحصممة األكبر في تلك المحفظة مجال تخصممص شممركة المراجعة  المختلفة.

تعاب المراجعة من معينة إذا كانت أ شمممركة المراجعة متخصمممصمممة بصمممناعة اعتبار، بمعنى ةمعين

سبة كبيرة من إجمالي أهذه الصب ئهاعمال . اتالصناععمالئها من كل لتعاب المراجعة ناعة تمثل ن

ا النماذج أكثر من Krishnan نموذجأيضمممما عتبر وي على  يعتمد والذي ،الصممممدد هذا في اسممممتخدام 

اعداد  يتمالمراجعة، ومن ثم  ألتعابركة المراجعة بصممممممناعة معنية كمؤشممممممر شمممممم عمالءمبيعات 

  :طبقا للنموذج التالي المراجعة ةتعاب شركأمحفظة 

 

  
 

( إلى 1) ( األرقم منiحيث تأخذ )(. k) بالصناعة( iلشركة المراجعة ) السوقيالنصيب : يعبر عن   

 .(7( إلى )1) من ( االرقمkتأخذ )، بينما  (28)

 
  (.k) بالصناعة( iشركة المراجعة )ل( jعمالء )المبيعات كل مجموع : يعبر عن 

 
 . الصناعاتجميع  من( iشركة المراجعة )ل( jعمالء )ال: يعبر عن مجموع مبيعات كل 

ز بين يهي كيفية التميوخل الثاني، تظل المشمممممممكلة القائمة و المدعند إتباع المدخل األول أ ولكن

. فعلى سمممبيل المثال إذا تم شمممركات المراجعة المتخصمممصمممة وغير المتخصمممصمممة بصمممناعة معينة

هو مقدار الحصة السوقية الذي يساعد الباحث للفصل  على مدخل الحصص السوقية فما االعتماد

يوجد شبه . في هذا الصدد شركات المراجعة المتخصصة وغير المتخصصة بصناعة معينةبين 

شممركات المراجعة المتخصممصممة للفصممل بين المالئمة ن الحصممة السمموقية احثين على أالببين  اتفاق

 لبيب، ؛2011 ، الديسممممطى) .%20الى  %10 نمعينة، تتراوح ما بيوغير المتخصممممصممممة بصممممناعة 

 . ;Krishnan, 2003)2013 ، محمد ؛2006 متولي، ؛2005

شمممممممركات  نما بياعتمد الباحث على المدخل األول في تبويب شمممممممركات المراجعة بالعينة  ولقد

خرى غير متخصصة، خالل الفترة الزمنية محل الدراسة، معينة وأ ةمراجعة متخصصة بصناع

بمعنى ان شركة  .كال المجموعتين من الشركاتحد فاصل بين  %20نسبة  باإلضافة إلى اعتبار

رقم  السممابق ة بصممناعة معينة، من الصممناعات السممبع الواردة بالجدولالمراجعة تعتبر متخصممصمم

وبخالف  %20و تسممماوى أمن (، أكبر 1ا، طبقا للمعادلة رقم )(، إذا كانت الحصمممة السممموقية له1)

( ملخص نتائج تبويب 3ذلك تعتبر شركة المراجعة غير متخصصة. ويوضح الجدول التالي رقم )

لمتخصممصممة بها خالل الفترة الزمنية محل الدراسممة والواردة ا للصممناعاتشممركات المراجعة طبقا 

 ( بمالحق البحث. 1بالجدول رقم )

 

 

 

 

 (2 )  
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 القطاع الصناعي   المراجعة المتخصصة  اتشرك

KPMG  1- كيه بى ام جى  

 

   

  

  

  

 إدارة وتطوير العقارات  .1

 المواد األساسية  .2

 السلع الرأسمالية  .3

 االجلانتاج األغذية و السلع طويلة  .4

 تجزئة اغذية وخدمات استهالكية و سلع كمالية  .5

 الطاقة و المرافق العامة و الرعاية الصحية  .6

 االتصاالت و النقل .7

PWC 2-  كوبرز هاوسبرايس وتر  

  

  

  

  

 إدارة وتطوير العقارات  .1

 المواد األساسية  .2

 السلع الرأسمالية  .3

 انتاج األغذية و السلع طويلة االجل .4

 تجزئة اغذية وخدمات استهالكية و سلع كمالية  .5

 الطاقة و المرافق العامة و الرعاية الصحية  .6

 االتصاالت و النقل .7

Deloitte   3- ديلويت توش توهماتسو  

  

 إدارة وتطوير العقارات  .1

 تجزئة اغذية وخدمات استهالكية و سلع كمالية  .2

 االتصاالت و النقل .3

EY   4- ارنست ويونغ  

  

 إدارة وتطوير العقارات  .1

 المواد األساسية  .2

 االتصاالت و النقل .3

العمريمحمد  -5      

 

 السلع الرأسمالية  .1

 انتاج األغذية و السلع طويلة االجل .2

Crowe  Horwath  6-  كرو هورواث  السلع الرأسمالية  .1  

 الطاقة و المرافق العامة و الرعاية الصحية  .1 البسام و النمر  -7

 السلع الرأسمالية  .1 الدار  -8

 إدارة وتطوير العقارات  .1 الخراشي  -9

  إدارة وتطوير العقارات  .1 المحاسبون المتحدون -10
 (: يوضح ملخص تبويب شركات المراجعة بالعينة 3جدول رقم )

 .المتخصصة بها خالل الفترة الزمنية محل الدراسة للصناعاتطبقا 

ن عدد شركات المراجعة التي تتبنى استراتيجية التخصص ( أ3)ويتضح من الجدول السابق رقم 

( شركة. 28نة وقدرها )( من إجمالي شركات العي% 35.74( شركات بنسبة )10يبلغ ) الصناعي

( 4يبلغ ) BIG-4ن عدد شركات المراجعة المتخصصة من شركات المراجعة الكبرى مع مراعاة أ

 الصناعي( من إجمالي شركات المراجعة التي تتبنى استراتيجية التخصص % 40شركات بنسبة )

   KPMGأتي في المرتبة األولى كل من شركة ة الزمنية محل الدراسة. حيث تبالعينة خالل الفتر

على مستوى الصناعات  الصناعياستراتيجية التخصص  االتي تتبنى كل منهو PWCوشركة 

  ديلويت توش توهماتسو ، وفى المرتبة الثانية تأتى شركة(1رقم )السابق الواردة بالجدول السبعة 

Deloitte إدارة  صناعةليها في ثالثة صناعات فقط وهى والتي يتخصص المراجعون المنتسبون إ

االتصاالت صناعة ، و سلع كمالية و استهالكيةغذية وخدمات األتجزئة  صناعة ، وتطوير العقارات

في ثالث صناعات  EY ارنست ويونغلى شركة ون المنتسبون إكما يتخصص المراجع ، النقلو

االتصاالت و  صناعة و، المواد األساسية  ، صناعة إدارة وتطوير العقارات صناعةفقط وهى 

ليها حيث يتخصص المراجعون المنتسبون إ العمري،محمد . ثم يأتي في المرتبة الثالثة شركة  النقل

. وفى االجل والسلع طويلة األغذية وصناعة انتاجالرأسمالية السلع  صناعةفي صناعتين فقط وهما 

والبسام والنمر    Crowe Horwath كرو هورواث شركة من،كل  واألخيرة تأتيالمرتبة الرابعة 
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، حيث يتخصص كل منها في قطاع صناعي واحد فقط والدار والخراشي والمحاسبون المتحدون

 (. 1رقم )السابق لجدول الواردة باالسبع ومن القطاعات الصناعية 

بالعينة خالل الفترة الزمنية  المراجعةفي الحصص السوقية لشركات  معنويةفروق وجد تولكن هل 

 اتجاه فيسلوب تحليل التباين ا ملإلجابة على هذا التساؤل قام الباحث باستخداالدراسة؟ . محل 

شركات في الحصص السوقية بين للتحقق من مدى معنوية الفروق  One-way ANOVAواحد

 خالل من وذلك. على مستوى الصناعات السبع للعينة خالل الفترة الزمنية محل الدراسةالمراجعة 

 : SPSSبرنامج  في التالية المتغيرات بيانات وإدخال قياس

 

Xijt    :لشركة المراجعة  (،1رقم )السابقة الحصة السوقية، مقاسة بالمعادلة  يعبر عن" i "  بالصناعة" j"  فى

 من ( االرقمjتأخذ )بينما  ،(28)لى إ (1) ( االرقم منi)حيث تأخذ  ". tالمراجعة "محل  نهاية الفترة المالية

 (.7)لى إ (1)

  Yj  :حيث تأخذ (، 1رقم )السابق بالجدول  الواردة الصناعةعن رقم  يعبر"j "(7لى )إ( 1ألرقام من )ا      

الحصص السوقية  علىواحد  اتجاه فيسلوب تحليل التباين انتائج تطبيق  التاليويعرض الجدول 

 . لشركات المراجعة بالصناعات السبع خالل الفترة الزمنية محل الدراسة
ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .483 6 .081 3.394 .003 

Within Groups 10.278 433 .024   

Total 10.761 439     
 لفروق الختبار معنوية ا واحد اتجاه فيسلوب تحليل التباين اتطبيق ( يوضح نتائج 4جدول رقم )

 شركات المراجعة بالصناعات السبع خالل الفترة الزمنية محل الدراسةالحصص السوقية بين في 

والواردة بالجدول  واحد، اتجاه فيتحليل التباين  ألسلوب اإلحصائية النتائج تحليل من ويتضح

مما  ،% 95 ثقة بمستوى وذلك ،%5.( عن 003مستوى المعنوية ) انخفاض(، 4رقم )السابق 

فروق معنوية في الحصص السوقية بين شركات المراجعة المتخصصة  يقدم دليال  ميدانيا  على وجود

 خذ في االعتباروباألخالل الفترة الزمنية محل الدراسة.  بالصناعات السبعوغير المتخصصة 

ن تبنى ( ، يمكن القول بأ4السابق رقم )الجدول ( و 3رقم )السابق النتائج الواردة بكل من الجدول 

نما وإ،  BIG-4فقط على شركات المراجعة الكبرى  رال يقتص الصناعياستراتيجية التخصص 

ن شركات  على أميدانيا   مما يقدم دليال  ،  المحليةشركات المراجعة  ةنفس االستراتيجيأيضا تتبع 

كما تم  الصناعيللتخصص   Proxyكمؤشر من الصعب استخدامها BIG-4المراجعة الكبرى 

بأدبيات المراجعة، وهذا يفسر ولو بصورة جزئية السبب في وجود  تتباعه في بعض الدارساإ

و اإلضافية دراسة العالقة بين اتعاب المراجعة لميدانية المرتبطة باتعارض في نتائج الدراسات 

، والتي سبق اإلشارة إليها عند عرض و تحليل نتائج الدراسات في المراجعة الصناعيالتخصص 

 السابقة للبحث.

 تعاب المراجعة اإلضافیة.  التخصص الصناعي وأ 4/4/2
تعاب مراجعة القوائم المالية د من العوامل التي توثر في قيمة أالمراجعة العدي دبياتأفرزت أ

منها المجموعة األولى  ترتبطللشركات، والتي يمكن تبويبها في مجموعتين من العوامل. حيث 

المجموعة  ترتبطخصائص الشركة محل المراجعة مثل حجم وتعقد أنشطة وعمليات الشركة، بينما ب

اجعين المشاركين بعملية خصائص عملية المراجعة مثل حجم شركة المراجعة وعدد المربالثانية 

ولإلجابة . العوامل؟لشركة المراجعة أحد هذه  الصناعيهل يمثل التخصص المراجعة. ولكن 

للتحقق ميدانيا من  المتدرج قام الباحث باستخدام أسلوب تحليل االنحدارالميدانية على هذا التساؤل 
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تعاب المراجعة عة وأالتخصص الصناعي لشركة المراجوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين 

وذلك باألخذ في محل الدراسة،  عينة خالل الفترة الزمنيةات السبع للاإلضافية للشركات بالصناع

 الصناعيالتخصص مراجعة اإلضافية كمتغير تابع ، و تعاب الأ البحثن يتضمن نموذج االعتبار أ

الرقابية المرتبطة لى مجموعة من المتغيرات مراجعة كمتغير مستقل ، باإلضافة إال اتلشرك

ثر العوامل لشركة محل المراجعة ، وذلك بهدف استبعاد أبخصائص كل من عملية المراجعة و ا

التعبير  تعاب المراجعة. ومن ثم يمكن، والمؤثرة في قيمة أالصناعياألخرى ،بخالف التخصص 

 -التالي: بالجدول كما عن متغيرات نموذج البحث وطريقة قياس كل منها 
  النموذج متغيرات 

 Proxyالبديل او المؤشر 

 

 نوع المتغير اسم المتغير طريقة القياس

يام منذ نهاية الفترة المالية للشركة محل المراجعة عدد األ صدار تقرير المراجعةفترة إ متغير تابع تعاب عملية المراجعةأ

 .صدار تقرير المراجعةحتى تاريخ إو

 الصناعيالتخصص 

 لشركة المراجعة

الحصة السوقية لشركة  متغير مستقل

 المراجعة في صناعة معينة 

بالمعادلة السابقة  طبقا لمدخل الحصة السوقية والمعبر عنه

 ( 1رقم )

 

 

 

 

خصائص عملية 

 المراجعة

حدى شركات المراجعة إلى لمراجعة إمدى تبعية شركة ا حجم شركة المراجعة  متغير رقابي

 من عدمه.  BIG-4الكبرى 

عدد شركات المراجعة  رقابي متغير

     مراجعة الالمشتركة بارتباط 

عدد المراجعين المصدقين على تقرير المراجعة للشركة 

 محل المراجعة 

مع الشركة  طول فترة االرتباط متغير رقابي

 محل المراجعة

شركة المراجعة بالشركة محل  عدد سنوات ارتباط

 المراجعة في بداية الفترة محل المراجعة 

 . (705) (،700طبقا للمعيارين الدوليين رقم ) نوع تقرير المراجعة متغير رقابي

المالية محل  القوائمجودة  متغير رقابي

 المراجعة 

 Jones'sباستخدام نموذج ، ودة األرباح المحاسبية ج

 (3رقم )التالية بالمعادلة  والمعبر عنه المعدل

 

 

خصائص الشركة محل 

 المراجعة 

 في نهاية الفترة محل المراجعةإجمالي أصول الشركة  حجم الشركة محل المراجعة رقابيمتغير 

مستوى تعقد أنشطة و عمليات  متغير رقابي

 الشركة محل المراجعة

 عدد قطاعات الشركة محل المراجعة

 للشركة محل المراجعة التابعةعدد الشركات 

المركز المالي للشركة محل  متغير رقابي

 المراجعة 

لى إجمالي أصول الشركة في نسبة إجمالي االلتزامات إ

 نهاية الفترة المالية محل المراجعة 

لى إجمالي أصول الشركة نسبة إجمالي األصول المتداولة إ

  في نهاية الفترة المالية محل المراجعة
 كل منهايوضح متغيرات نموذج البحث وطريقة قياس : ( 6جدول رقم )

تتوافر بالقوائم المالية ( 6رقم )المتغيرات الواردة بالجدول السابق قيم ن ومما هو جدير بالذكر أ

دبيات المحاسبة المالية العديد من األرباح المحاسبية. حيث أفرزت أجودة لشركات العينة، فيما عدا 

 المالية للشركات، ومن أكثر هذه النماذج شيوعا   بالقوائم رباحاال إدارةظاهرة  قياسل نماذجال

 االستحقاقفي تطويرها على مفهوم  النماذج التي اعتمدت المالية،بأدبيات المحاسبة  ستخداما  وا

 Healy, 1985 ; DeAngelo, 1986 , Liberty منها على سبيل المثال نموذج كل من المحاسبي،

and Zimmerman,1996; Jones,1991; Kang and Siveramakrishnan, 1991.  الخير، )أبو 

1997) . 

 الجزءاالختياري، وهو  االستحقاقالمعدل، في تقدير قيمة  Jonesوسوف يعتمد الباحث على نموذج 

 بواقي (والمعدات واآلالتوالعقارات  العمالء وحسابات يراداتاإل في التغييرات من المفسر غير

ائم المالية لشركات كمقياس لجودة األرباح المحاسبية بالقو (،اإلجمالي لالستحقاق االنحدار نموذج

 -:يلى كما (Kothari, et al., 2005)المعدل  Jonesنموذج  صياغةتم العينة. حيث 
 

TACt / At-1 = β1 (1 / At-1) + β2 (Δ Ret -  Δ Art) / At-1 + β3 (PPE t / At-1) + ε 

 

TACt الماليةالفترة نهاية في  الكلى المحاسبي االستحقاق عن قيمة : تعبر  (t) 

At-1 المالية في بداية الفترة  إجمالي االصول عن : تعبر (t-1) 

Δ Ret إيرادات المبيعات  في التغير عن : تعبر( خالل الفترة الماليةt) 

Δ Art رصدة حسابات العمالء أ في التغير عن : تعبر( خالل الفترة الماليةt) 

(3 )

-

-

-

-

-

      

 

-

-

-

-

-

-
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PPE t المالية المعدات في نهاية الفترة واآلالت و العقاراتقيمة  عن : تعبر (t) 

β 3:β1  المتعدد االنحدار: معامالت نموذج 

ε  :بواقي نموذج االنحدار المتعدد 

تتوافر بالقوائم المالية لشركات  (3رقم )السابقة متغيرات المعادلة قيم ن ومما هو جدير بالذكر أ

 هوالمعبر عن( ي)بشقيه االختياري وغير االختيار الكلى المحاسبي االستحقاق العينة، فيما عدا قيمة

. وفى هذا الصدد أفرزت المالية( لكل شركة من شركات العينة في نهاية كل فترة TACtبالرمز )

وهما مدخل الميزانية  الكلى، المحاسبي االستحقاق أدبيات المحاسبة المالية مدخلين لقياس قيمة

)رضوان  الكلىالستحقاق المحاسبي اقيمة طبقا لمدخل الميزانية يتم قياس مدخل قائمة الدخل. وو

 -يلي: كما ( 2013،

  = الكلى المحاسبي االستحقاق   

 في المتضمنة الديون في التغير + النقدية في التغير  –  المتداولة االلتزامات في التغير – المتداولة األصول في التغير

 السنوي االهالكمصروف  – المتداولة االلتزامات

 

   -طبقا لمدخل قائمة الدخل بالمعادلة التالية:  قيمة االستحقاق المحاسبي الكلىبينما يتم قياس 

    
  = الكلى المحاسبي االستحقاق

 التشغيلي النقدي التدفق صافي – االستثنائية البنود قبل الدخل صافي
 

قياس قيمة ل(، 3بالمعادلة السابقة رقم ) المعدل، كما Jonesنموذج على الباحث  اعتمدلقد و

  -التالية: الخطوات  تباعوذلك بإاالستحقاق االختياري 

من الصناعات السبع الواردة بالجدول  ( على مستوى كل صناعة3تطبيق المعادلة رقم ) .1

   (β1,β2,β3معامالت نموذج االنحدار المتعدد ) تقدير( وذلك بهدف 1رقم )السابق 
 المحاسبي االستحقاق( في تقدير β1,β2,β3) دقيم معامالت نموذج االنحدار المتعد استخدام .2

مستوى القوائم المالية الخاصة بكل شركة من  والمتوقع علىالسنوي غير االختياري 

السابق ت السبع الواردة بالجدول على مستوى كل صناعة من الصناعاوشركات العينة 

 (.1رقم )

مستوى  على السنوي الكلى المحاسبي االستحقاقاستخدام مدخل قائمة الدخل في حساب  .3

والخاصة بكل شركة من شركات العينة على مستوى كل صناعة من  الماليةالقوائم 

 .(1رقم )السابق الصناعات السبع الواردة بالجدول 

 االستحقاق( يتم تقدير 3( بنتائج الخطوة رقم )2على مقارنة نتائج الخطوة رقم ) وبناءا   .4

بكل شركة من شركات العينة  ةالمالية والخاصمستوى القوائم  علىاالختياري السنوي 

 .(1رقم )السابق على مستوى كل صناعة من الصناعات السبع الواردة بالجدول 

 اتلشرك الصناعيختبار العالقة بين التخصص ال البحثصياغة نموذج ب قام الباحثومن ثم 

  -يلي:  اإلضافية، كما وأتعاب المراجعةمراجعة ال

 
   𝐘jikp = β0 + β1 X1 jikp + β2 X2 jikp + β3 X3 jikp + β4 X4 jikp + β5 X5 jikp + β6 X6 ikjp  

               + β7 X7 ijkp + β8 X8 ijkp + β9 X9 ijkp + β10 X10 ijkp + β11 X11 ijkp + ε  

 

𝐘jikp صدار تقرير المراجعة، كمؤشر : يعبر عن طول فترة إProxy لقيمة أ( تعاب شركة المراجعةj من )

صدار (. بحيث تم قياس طول فترة إp( والخاصة بالفترة المالية محل المراجعة )k( بالصناعة )iالعميل )

صدار تقرير للشركة محل المراجعة حتى تاريخ إ نهاية الفترة الماليةتقرير المراجعة بعدد األيام منذ 

 (.7)لى إ (1) من ( االرقمkتأخذ )بينما  ،(28)لى إ (1) ( االرقم منj)حيث تأخذ وبالمراجعة. 

 (4 ) 
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X1 jikp ( يعبر عن التخصص الصناعي لشركة المراجعة :j( المرتبطة بمراجعة القوائم المالية للعميل )i )

إذا " 1 "تأخذ شركة المراجعة رقم (. بحيثp)محل المراجعة ( في نهاية الفترة المالية k)بالصناعة 

رقم السابق الصناعات السبع الواردة بالجدول  ىالتي تمثل أحدو( iكانت متخصصة بصناعة العميل )

 .بخالف ذلك" صفر "( ، وتأخذ1)

X2 jikp ( يعبر عن حجم شركة المراجعة :jالمرتبطة بمراجعة ) ( القوائم المالية للعميلi( بالصناعة )k في )

إذا كانت تنتمى إلى  "3 " رقم المراجعة تأخذ شركة ( ، بحثpنهاية الفترة المالية محل المراجعة )

حدى شركات المراجعة " إذا كانت تنتمى إلى إ2، ورقم "BIG-4حدى شركات المراجعة الكبرى إ

 .المحليةحدى شركات المراجعة إذا كانت تمثل إ "1 " رقم المراجعة االجنبية ، وإعطاء شركة

X3 jikp 

  

( في k( بالصناعة )i( التي ترتبط بمراجعة القوائم المالية للعميل )j: يعبر عن عدد شركات المراجعة )

عملية  ارتباطإذا كان  " 1 "يأخذ هذا المتغير رقم (. بحيثp)محل المراجعة نهاية الفترة المالية 

 .بخالف ذلك " صفر "مراجعة القوائم المالية، ويأخذفي مراجع المراجعة يتضمن مشاركة أكثر من 

X4 jikp يعبر عن طول فترة ارتباط : ( شركة المراجعةj( بمراجعة القوائم المالية للعميل )i( بالصناعة )k ، )

 ( .p) معبرا عنها بعدد السنوات السابقة للفترة المالية محل المراجعة

X5 jikp ( يعبر عن نوع رأى المراجع :j( عن القوائم المالية للعميل )i( بالصناعة )k في نهاية الفترة المالية )

 صفر "إذا كان يمثل رأى نظيف ، ويأخذ" 1 "يأخذ رأى المراجع رقم (. بحيثpمحل المراجعة )

 .سبق بخالف ما"

X6 ikjp ،يعبر عن مقدار االستحقاق االختياري : ( كمقياس لجودة صافي الربح بالقوائم المالية للعميلi )

تم قياس (. بحيث pالفترة المالية محل المراجعة ) عن( j( والمرتبط بشركة المراجعة )kبالصناعة )

     (.(3رقم )السابقة عادلة ملطبقا لالمعدل ) Jonesمقدار االستحقاق االختياري باستخدام نموذج 

X7 ijkp  يعبر عن :( اللوغاريتم الطبيعي لمجموع أصول العميلi( المرتبط بشركة المراجعة )j( بالصناعة )k )

 (. pفي نهاية الفترة المالية محل المراجعة )

X8 ijkp ( يعبر عن عدد قطاعات العميل :i( المرتبط بشركة المراجعة )j( بالصناعة )k في نهاية الفترة المالية )

 (.pمحل المراجعة )

X9 ijkp ( يعبر عن عدد الشركات التابعة للعميل :i( المرتبط بشركة المراجعة )j( بالصناعة )k في نهاية )

 (.pالفترة المالية محل المراجعة )

X10 ijkp  التزامات إ: يعبر عن نسبة إجمالي( لى إجمالي أصول العميلi( المرتبط بشركة المراجعة )j بالصناعة )

(k في نهاية الفترة المالية )( محل المراجعةp.) 

X11 ijkp ( يعبر عن نسبة إجمالي األصول المتداولة الى إجمالي أصول العميل :i( المرتبط بشركة المراجعة )j )

 (.p( في نهاية الفترة المالية محل المراجعة )kبالصناعة )

β 0 يعبر عن المقدار الثابت لنموذج االنحدار المتعدد : 

β11:β1  نموذج االنحدار المتعدد: يعبر عن معامالت 

ε يعبر عن بواقي نموذج االنحدار المتعدد : 

الختبار العالقة بين  ،المتدرجاالنحدار تحليل  اسلوبنتائج تطبيق ملخص  التاليويعرض الجدول 

( 2والواردة بالجدول رقم )تعاب المراجعة اإلضافية، المراجعة وأ التخصص الصناعي لشركة

 بمالحق البحث. 
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 الصناعة

 

وية معن

نموذج 

 االنحدار

 

P. Value 

 

 

قيمة 

معامل 

االرتباط 

المتعدد 

R)) 

 

 

معامل 

التحديد 

(𝑹𝟐) 

 

 

و المتغيرات التفسيرية المتغير أ

 للنموذج

 

 

نوع 

 المتغير

 

 

 قيمة

 معامل

االنحدار 

(B) 

 

 

قيمة 

المعنوية 

P. Value 

 

 

النتائج االحصائية 

محل اهتمام   للمتغيرات

 الدراسة الميدانية

طبيعة 

 العالقة

 

 

 نوع

 العالقة

 

 

إدارة وتطوير 

 العقارات

 

0.002 

 

 

0.51 

 

0.26 

 

 

التخصص الصناعي لشركة 

 المراجعة

 

 مستقل

 

26.9 

 

0.002 

 

 طردية

 

 معنوية

 االتصاالت والنقل

 

0.004 

 

0.321 

 

0.567 

 

التخصص الصناعي لشركة 

 المراجعة

 

 مستقل

 

43.6 

 

0.012 

 

 طردية

 

 معنوية

الطاقة و المرافق 

العامة و الرعاية 

 الصحية

0.040 

 

0.310 

 

0.096 

 

التخصص الصناعي لشركة 

 المراجعة

 

 مستقل

 

8.816 

 

 

0.04 

 

 طردية

 

 معنوية

 المواد األساسية

 

 

 

0.000 

 

 

 

 

0.444 

 

 

 

 

0.197 

 

 

 

 

التخصص الصناعي لشركة 

 المراجعة

 

 مستقل

 

4.639 

 

0.03 

 

 طردية

 

 معنوية

 

عدد قطاعات الشركة محل المراجعة 

 في نهاية الفترة المالية

 

 رقابي

 

2.047 

 

0.001 

 

 طردية

 

 معنوية

 

نسبة إجمالي االلتزامات الى إجمالي 

أصول الشركة في نهاية الفترة 

 المالية محل المراجعة

 رقابي

 

18.078 

 

0.001 

 

 طردية

 

 معنوية

 

 الرأسماليةالسلع 

 

0.010 

 

0.422 

 

0.178 

 

عدد الشركات التابعة للشركة محل 

 المراجعة في نهاية الفترة المالية

 رقابي

 

0.76 

 

0.01 

 

 طردية

 

 معنوية

 

إنتاج األغذية 

والسلع طويلة 

 االجل

0.000 

 

0.867 

 

0.752 

 

عدد الشركات التابعة للشركة محل 

 المراجعة في نهاية الفترة المالية

 رقابي

 

0.779 

 

0.000 

 

 طردية

 

 معنوية

 

تجزئة اغذية 

وخدمات 

استهالكية والسلع 

 الكمالية

 

0.010 

 

 

0.436 

 

 

0.190 

 

 

اللوغاريتم الطبيعي إلجمالي أصول 

الشركة محل المراجعة في نهاية 

 الفترة المالية

 رقابي

 

1.334 

 

 

0.012 

 

 طردية

 

 معنوية

 

عدد الشركات التابعة للشركة محل 

 المراجعة في نهاية الفترة المالية

 رقابي

 

1.121 

 

0.033 

 

 طردية

 

 معنوية

  

 المراجعة  ةاالنحدار المتدرج الختبار العالقة بين التخصص الصناعي لشركتحليل  بيوضح ملخص نتائج اسلو (:6جدول رقم )

 خالل الفترة الزمنية محل الدراسة.بالعينة  على مستوى كل صناعة من الصناعات السبع، تعاب المراجعة اإلضافية و أ

المتدرج االنحدار نموذج ( معنوية 6حصائية بالجدول السابق رقم )اإل نتائجاليتضح من تحليل 

ألي منها  P. Valueالدراسة حيث جاءت قيمة بالعينة خالل الفترة الزمنية محل للصناعات السبع 

فيما بينها من حيث نوع المتغيرات التفسيرية للنموذج بكل صناعة على  ، وإن اختلفت%5أقل من 

حدة. ومن ثم يمكن تقسيم الصناعات بالعينة، من حيث طبيعة العالقة بين التخصص الصناعي 

دلة ميدانية موعة من الصناعات أفرزت ألى مجالمراجعة وأتعاب المراجعة اإلضافية، إ ةلشرك

   -وذلك على النحو التالي:  .اال تؤيده تؤيد وجود هذه العالقة وأخرى

طردیة ومعنویة بین تخصص  صناعات أفرزت أدلة میدانیة تؤید وجود عالقة ارتباط 4/4/2/1

 اإلضافیة.تعاب المراجعة ة المراجعة في قطاع صناعي معین وأشرك

 االنحدارنموذج  P. Value ( معنوية6االحصائية بالجدول السابق رقم ) نتائجاليتضح من تحليل 

-Rقيمة  تؤكدهوهذا ما ، %95ثقة  بمستوى وذلك.( 002) توتطوير العقاراإدارة لصناعة 

square    التغيرإلى  ترجع التابعالمتغير  في التغيرمن  .(26) تشير إلى أن نسبة والتيللنموذج 

 معامل وكذلك قيمةلشركة المراجعة،  الصناعي التخصصوهو  المستقل للنموذج المتغير فى

 التخصصوهو  المستقل للنموذج والمتغيرالتابع المتغير ( بين .51)للنموذج المتعدد  االرتباط

لى وجود عالقة ارتباط طردية ومعنوية بين تخصص شركة الصناعي لشركة المراجعة. باإلضافة إ

تعاب المراجعة اإلضافية لعمالئها بتلك الصناعة وأ إدارة وتطوير العقاراتالمراجعة في صناعة 

لشركات  الصناعيللتخصص  P. Value  المعنويةوقيمة  (Bاالنحدار ) معامل قيمةحيث بلغت 

نموذج ل P. Value .( على التوالي. كما بلغت قيمة المعنوية002) (،26.9المراجعة بالنموذج )

-Rقيمة  تؤكدهوهذا ما ، %95ثقة  بمستوى وذلك.( 004والنقل ) االتصاالتاالنحدار لصناعة 
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square   التغيرإلى  ترجع التابعالمتغير  في التغيرمن  .(567) تشير إلى أن نسبة والتيللنموذج 

 معامل وكذلك قيمةلشركة المراجعة،  الصناعي التخصصوهو  المستقل للنموذج المتغير في

 التخصصوهو  المستقل للنموذج والمتغير التابعالمتغير ( بين .321)للنموذج المتعدد  االرتباط

لى وجود عالقة ارتباط طردية ومعنوية بين تخصص شركة الصناعي لشركة المراجعة. باإلضافة إ

المراجعة اإلضافية لعمالئها بتلك الصناعة حيث  والنقل واتعاباالتصاالت المراجعة في صناعة 

لشركات المراجعة  الصناعيللتخصص  P. Value وقيمة المعنوية (Bاالنحدار ) معامل قيمةبلغت 

االنحدار نموذج ل P. Value .( على التوالي. كذلك بلغت قيمة المعنوية012) (،43.6بالنموذج )

وهذا ما ، %95ثقة  بمستوى وذلك.( 040) والرعاية الصحية والمرافق العامةالطاقة لصناعة 

 التابعالمتغير  في التغيرمن  .(096) تشير إلى أن نسبة والتيللنموذج   R-squareقيمة  تؤكده

وكذلك لشركة المراجعة،  الصناعي التخصصوهو  المستقل للنموذج المتغير في التغيرإلى  ترجع

 التخصصوهو  للنموذج لوالمتغير المستقالتابع المتغير ( بين .31المتعدد ) االرتباط معامل قيمة

لى وجود عالقة ارتباط طردية ومعنوية بين تخصص شركة لمراجعة. باإلضافة إلشركة ا الصناعي

تعاب المراجعة اإلضافية والرعاية الصحية وأ والمرافق العامةالطاقة المراجعة في صناعة 

للتخصص  P. Valueالمعنوية وقيمة  (Bاالنحدار ) معامل قيمةلعمالئها بتلك الصناعة حيث بلغت 

 .( على التوالي. كما بلغت قيمة المعنوية040) (،8.816لشركات المراجعة بالنموذج ) الصناعي

P. Value وهذا ما ، %95ثقة  بمستوى وذلك.( 000ساسية )االنحدار لصناعة المواد األنموذج ل

 التابعالمتغير  في التغيرمن  .(197) تشير إلى أن نسبة والتيللنموذج   R-squareقيمة  تؤكده

وكذلك لشركة المراجعة،  الصناعي التخصصوهو  وذجالمستقل للنم المتغير في التغيرإلى  ترجع

 الصناعيوكل من التخصص التابع  المتغير( بين .444)للنموذج المتعدد  االرتباط معامل قيمة

لى إجمالي إت االلتزاما ونسبة إجمالي المراجعة،الشركة محل  لشركة المراجعة وعدد قطاعات

لى . باإلضافة إللنموذج كمتغيرات تفسيرية المراجعةأصول الشركة في نهاية الفترة المالية محل 

ركة المراجعة في صناعة المواد األساسية وجود عالقة ارتباط طردية ومعنوية بين تخصص ش

وقيمة  (Bنحدار )اال معامل قيمةتعاب المراجعة اإلضافية لعمالئها بتلك الصناعة حيث بلغت وأ

.( على 03) (،4.639مراجعة بالنموذج )لشركات ال الصناعيللتخصص  P. Value المعنوية

 تعاب المراجعة اإلضافية وعدد قطاعاتط طردية ومعنوية بين أالتوالي. كما توجد عالقة ارتبا

االنحدار  تاألساسية، حيث بلغت قيمة معامالالمواد لى صناعة التي تنتمي إالشركة محل المراجعة 

(B) وقيمة P. Value ى.( عل001) (،2.047بالنموذج )الشركة محل المراجعة  لعدد قطاعات 

نسبة وتعاب المراجعة اإلضافية معنوية بين أولى وجود عالقة ارتباط طردية التوالي. باإلضافة إ

حيث بلغت  األساسية،المواد لى صناعة التي تنتمي إلى إجمالي أصول الشركة إااللتزامات  إجمالي

لى إجمالي أصول الشركة إااللتزامات  نسبة إجماليل P. Value وقيمة (Bاالنحدار ) تقيمة معامال

 التوالي. ى.( عل001) (،18.078بالنموذج )األساسية المواد التي تنتمي إلى صناعة 

ة دلة میدانیة تؤید عدم وجود عالقة ارتباط بین تخصص شركصناعات أفرزت أ 4/4/2/2

  .اإلضافیة تعاب المراجعةالمراجعة في قطاع صناعي معین وأ

االنحدار نموذج  P. Value (، معنوية6حصائية بالجدول السابق رقم )اإل نتائجاليتضح من تحليل 

 R-squareقيمة تؤكدهوهذا ما ، %95ثقة  بمستوى وذلك.( 010) السلع الرأسماليةلصناعة 

 المتغير في التغيرإلى  ترجع التابع المتغير في التغيرمن  .(187) تشير إلى أن نسبة والتي للنموذج

وكذلك ، لتابعة للشركة محل المراجعة في نهاية الفترة المالية اعدد الشركات وهو  للنموذج الرقابي
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عدد وهو  الرقابي والمتغيرالتابع المتغير ( بين .422)للنموذج المتعدد  االرتباط معامل قيمة

عالقة ارتباط لى وجود . باإلضافة إلتابعة للشركة محل المراجعة في نهاية الفترة الماليةاالشركات 

لتابعة للشركة محل المراجعة في اعدد الشركات و تعاب المراجعة اإلضافيةطردية ومعنوية بين أ

عدد الشركات ل P. Value وقيمة المعنوية (Bاالنحدار ) معامل قيمةحيث بلغت  المالية،نهاية الفترة 

 .( على التوالي.01) (،.76بالنموذج )لتابعة للشركة محل المراجعة في نهاية الفترة المالية ا

.( 000) جلنتاج األغذية والسلع طويلة األإاالنحدار لصناعة نموذج  P. Value معنويةكذلك 

 تشير إلى أن نسبة والتيللنموذج   R-squareقيمة تؤكدهوهذا ما ، %95ثقة  بمستوى وذلك

عدد وهو  للنموذج الرقابي المتغير في التغيرإلى  ترجع التابع المتغير في التغيرمن  .(752)

المتعدد  االرتباط معامل وكذلك قيمة المالية،لتابعة للشركة محل المراجعة في نهاية الفترة االشركات 

محل لتابعة للشركة اعدد الشركات وهو  الرقابي والمتغيرالتابع المتغير ( بين .867)للنموذج 

تعاب . باإلضافة الى وجود عالقة ارتباط طردية ومعنوية بين أالمراجعة في نهاية الفترة المالية

حيث  المالية،لتابعة للشركة محل المراجعة في نهاية الفترة اعدد الشركات و المراجعة اإلضافية

لتابعة للشركة محل اعدد الشركات ل P. Value وقيمة المعنوية (Bاالنحدار ) معامل قيمةبلغت 

 .( على التوالي.000) (،.779بالنموذج )المراجعة في نهاية الفترة المالية 

والسلع  االستهالكيةخدمات الغذية واألتجزئة االنحدار لصناعة نموذج  P. Value معنويةوايضا  

تشير  والتي للنموذج  R-squareقيمة تؤكدهوهذا ما ، %95ثقة  بمستوى وذلك.( 010الكمالية )

عدد وإجمالي األصول  في التغيرإلى  ترجع التابع المتغير في التغيرمن  .(19) إلى أن نسبة

وكذلك  كمتغيرات تفسيرية للنموذج،لتابعة للشركة محل المراجعة في نهاية الفترة المالية االشركات 

اريتم الطبيعي اللوغمن  التابع وكلالمتغير ( بين .436)للنموذج المتعدد  االرتباط معامل قيمة

لتابعة للشركة محل المراجعة في نهاية اعدد الشركات و المراجعة،جمالي أصول الشركة محل إل

عالقة ارتباط طردية ومعنوية بين لى وجود للنموذج. باإلضافة إتفسيرية غيرات كمتالفترة المالية 

لمراجعة في نهاية اجمالي أصول الشركة محل إلاللوغاريتم الطبيعي و تعاب المراجعة اإلضافيةأ

جمالي أصول إل P. Value وقيمة المعنوية (Bاالنحدار ) معامل قيمة، حيث بلغت الفترة المالية

.( على التوالي. كما 012) (،1.334بالنموذج )في نهاية الفترة المالية الشركة محل المراجعة 

للشركة  التابعةالشركات  عددو تعاب المراجعة اإلضافيةأتوجد عالقة ارتباط طردية ومعنوية بين 

 .Pوقيمة المعنوية  (Bمعامل االنحدار ) قيمةحيث بلغت  المالية،محل المراجعة في نهاية الفترة 

Value (،1.121بالنموذج )لتابعة للشركة محل المراجعة في نهاية الفترة المالية اعدد الشركات ل 

 .( على التوالي.  033)

عالقة ارتباط (، في وجود 6االحصائية بالجدول السابق رقم ) نتائجالتحليل يمكن تلخيص  ثم ومن

في أي تعاب المراجعة اإلضافية للقوائم المالية وتخصص شركة المراجعة طردية ومعنوية بين أ

صناعة العقارات، صناعة المواد األساسية،  إدارة وتطويرصناعة  التالية:ربعة من الصناعات األ

والرعاية الصحية. في حين ال تتوافر هذه  والمرافق العامة ةوالنقل وصناعة الطاق االتصاالت

األغذية والسلع  صناعة انتاجالرأسمالية، السلع أي من الصناعات الثالثة التالية: صناعة  فيالعالقة 

تعاب ترتبط أ حيث .ستهالكية والسلع الكماليةاالخدمات الغذية واال وصناعة تجزئة طويلة االجل

عدد بكل من الثالثة هذه الصناعات من  بأيللشركات العاملة المراجعة اإلضافية للقوائم المالية 

 إجمالي الى االلتزامات إجماليونسبة المالية، في نهاية الفترة  صولاأل التابعة، إجماليالشركات 

يقدم  السابقة، تالدارساواتساقا  مع نتائج . لشركة محل المراجعةل المالية الفترة نهاية في صولاأل
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فقط بالتخصص  تتأثرال الشركات بأتعاب مراجعة إضافية،  ن تحملال  ميدانيا  على أدليالبحث 

ولكن تتأثر أيضا ببعض العوامل األخرى المرتبطة بالشركة محل المراجعة،  ةلشرك الصناعي

ولهذا يتم  .ماليالالمراجعة مثل تعقد عمليات وأنشطة وحجم الشركة محل المراجعة ومركزها 

 األساسية صناعة الموادوالعقارات، إدارة وتطوير للبحث لكل من صناعة  ولاألالفرض  رفض

الفرض  قبولوالرعاية الصحية، و والمرافق العامة وصناعة الطاقةوالنقل،  وصناعة االتصاالت

 جل، وصناعةاألاألغذية والسلع طويلة  صناعة انتاجالرأسمالية، السلع لكل من صناعة  ولاأل

  .ستهالكية والسلع الكماليةاالخدمات الغذية واال تجزئة

 المراجعة.  ارتباطات ونتائجالتخصص الصناعي  4/4/3

تعاب المراجعة اإلضافية، طبقا المراجعة وأ ةالصناعي لشرك صقد تؤدى العالقة بين التخص

 اتاإليجابية على نتائج ارتباطثار (، إلى تحقيق بعض اآل1السابق رقم )لإلطار المقترح بالشكل 

 بيرسون ارتباط مقياسالباحث استخدم  ثار،للتحقق من وجود هذه اآلو .المراجعة واألسواق المالية

Pearson Correlation  التخصص الصناعي ةتبنى شركات المراجعة استراتيجيلدراسة أثر 

على ثالثة نواتج الرتباطات المراجعة وهي مخاطر بيئة أعمال المراجعة وجودة خدمات المراجعة 

وكفاءة األسواق المالية. وذلك باالعتماد على قياس وتحليل النتائج اإلحصائية للعالقة بين المتغيرات 

   -األربعة التالية: 

Y1 jikp ( يعبر عن التخصص الصناعي لشركة المراجعة :j )للشركة محل القوائم المالية  المرتبطة بمراجعةو

 1 "رقم شركة المراجعةأخذ ت بحث (.p)محل المراجعة ( في نهاية الفترة المالية k( بالصناعة )i) المراجعة

المواد العقارات، صناعة إدارة وتطوير صناعة  التالية:األربعة  اتصناعبإحدى الت متخصصة إذا كان"

 صفر "أخذتو الصحية،والرعاية  والمرافق العامة وصناعة الطاقة والنقل،االتصاالت األساسية، صناعة 

  .ذلكبخالف "

  X1 ikjp  للشركة محل المراجعة: يعبر عن مقدار االستحقاق االختياري، كمقياس لجودة صافي الربح بالقوائم المالية 

(i( بالصناعة )kوالمرتبط )مع  ة( شركة المراجعةj في نهاية )( الفترة الماليةp بحيث .) تم قياس مقدار

( kكما تأخذ ).  (3المعدل، والوارد بالمعادلة السابقة رقم ) Jonesاالستحقاق االختياري باستخدام نموذج 

المواد العقارات، صناعة إدارة وتطوير صناعة  ( للتعبير عن الصناعات األربعة التالية :4( إلى )1االرقم من )

 والرعاية الصحية والمرافق العامة والنقل ، وصناعة الطاقةاالتصاالت األساسية، صناعة 

X2 pik  :محل المراجعة  عن العائد على األصول في نهاية الفترة المالية يعبر(p،)  للشركة  الوكالة،كمقياس لتكلفة

 محل المراجعة تم قياس العائد على األصول في نهاية الفترة المالية بحيث(. k) بالصناعة( i) محل المراجعة

(Nobanee, et al., 2017 )يلي:  كما-  

 األصول في نهاية الفترة المالية إجمالي والضرائب /بعد الزكاة  الربح السنوي صافي

العقارات، إدارة وتطوير صناعة  ( للتعبير عن الصناعات األربعة التالية :4( إلى )1( االرقم من )kبينما تأخذ )

 والرعاية الصحية والمرافق العامة والنقل ، وصناعة الطاقةاالتصاالت األساسية، صناعة المواد صناعة 

X3 ipkj  : للشركة محل المراجعةيعبر عن قيمة مؤشر اإلفالس (i في نهاية الفترة المالية ) محل المراجعة(p )

 Zmijewskiعلى نموذج  االعتمادوذلك ب (.jعمال شركة المراجعة )أكمقياس لمخاطر بيئة  (،kالصناعة )ب

Model   نموذج . بحيث تم صياغة العينة لحساب قيمة مؤشر اإلفالس لشركاتZmijewski Model  

(Sembiring, and Sinarti,2015)  يلى كما: 
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                      Yipk = − 4.3 − 4.5 X1 ipk + 5.7 X2 ipk − 0.004 X3 ipk 

Yipk  محل المراجعة شركة للقيمة مؤشر اإلفالس : يعبر عن(i ) حل م الماليةفي نهاية الفترة

ناعات ( للتعبير عن الص4( إلى )1( االرقم من )kتأخذ ) (، حيثk)الصناعة ب( p) المراجعة

تصاالت االاألساسية، صناعة المواد العقارات، صناعة إدارة وتطوير صناعة  التالية:األربعة 

 والرعاية الصحية.  والمرافق العامة وصناعة الطاقة والنقل،

X1 ipk  محل المراجعة لشركة اأصول  إجماليالربح السنوي بعد الضرائب الى  صافينسبة : يعبر عن

(i ) محل المراجعة  الماليةفي نهاية الفترة(p )الصناعة ب(k) .حيث ( تأخذk( االرقم من )1 )

العقارات، صناعة إدارة وتطوير صناعة  ( للتعبير عن الصناعات األربعة التالية :4إلى )

والرعاية  والمرافق العامة والنقل ، وصناعة الطاقةاالتصاالت األساسية، صناعة المواد 

  الصحية

X2 ipk   محل المراجعة لشركة اأصول  إجماليالى  االلتزامات إجمالينسبة : يعبر عن(i ) في نهاية

( 4( إلى )1( االرقم من )k. حيث تأخذ )(k)الصناعة ب( p)محل المراجعة المالية الفترة 

المواد العقارات، صناعة إدارة وتطوير صناعة  للتعبير عن الصناعات األربعة التالية :

 والرعاية الصحية العامةوالمرافق  والنقل ، وصناعة الطاقةاالتصاالت األساسية، صناعة 

X3 ipk   محل المراجعة شركةللنسبة األصول المتداولة الى الخصوم المتداولة : يعبر عن (i ) في

( 4( إلى )1( االرقم من )k. حيث تأخذ )(k)الصناعة ب( p)محل المراجعة المالية نهاية الفترة 

المواد العقارات، صناعة إدارة وتطوير صناعة  التالية:للتعبير عن الصناعات األربعة 

 والرعاية الصحية.  والمرافق العامة وصناعة الطاقة والنقل،االتصاالت األساسية، صناعة 

معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين التخصص سلوب انتائج تطبيق  التاليويعرض الجدول 

والعائد على ستحقاق االختياري لشركة المراجعة وقيمة كل من مؤشر اإلفالس واال الصناعي

 خالل الفترة الزمنية محل الدراسة.صول لشركات العينة األ
Pearson Correlation 

التخصص   

 الصناعي

لشركة 

 المراجعة

قيمة االستحقاق 

االختياري  

بالقوائم المالية 

 محل المراجعة

قيمة مؤشر اإلفالس 

محل المراجعة للشركة 

في نهاية الفترة 

 المالية 

صول على أالعائد 

محل لشركة ا

في نهاية المراجعة 

 الفترة المالية 

 الصناعيالتخصص 

 لشركة المراجعة

Pearson Correlation 1 -.024 -.047 .113 

Sig. (2-tailed)  .012 .037 .041 

N 276 276 276 276 

قيمة االستحقاق 

االختياري  بالتقارير 

 المالية محل المراجعة

Pearson Correlation -.024 1 -.214 .053 

Sig. (2-tailed) .012  .000 .379 

N 276 276 276 276 

قيمة مؤشر اإلفالس 

محل المراجعة للشركة 

 في نهاية الفترة المالية

Pearson Correlation -.047 -.214 1 -.037  

Sig. (2-tailed) .037 .000  .545 

N 276 276 276 276 

العائد على اصول 

محل المراجعة الشركة 

 في نهاية الفترة المالية

Pearson Correlation .113 .053 -.037  1 

Sig. (2-tailed) .041 .379 .545  

N 276 276 276 276  
 الختبار العالقة بين التخصص الصناعي لشركة المراجعة  بيرسون ارتباط لمقياسيوضح النتائج اإلحصائية  (:7جدول رقم )

 . خالل الفترة الزمنية محل الدراسةاالصول لشركات العينة  والعائد على واالستحقاق االختياريمن مؤشر اإلفالس  وقيمة كل
(، 7رقم )السابق ، والواردة بالجدول بيرسون ارتباط لمقياس اإلحصائية النتائج تحليل من يتضحو 

(، .024- ) بيرسون ارتباطلمعامل  سالبهوقيمة  %5.( عن 012مستوى المعنوية ) انخفاض

االختياري بالقوائم المالية  المراجعة وقيمة االستحقاق ةلشرك الصناعيالتخصص  للعالقة بين

 ارتباط عالقة مما يقدم دليال  ميدانيا  على وجود .% 95 ثقة بمستوى وذلك المراجعة،للشركة محل 

االختياري، ومن ثم  وقيمة االستحقاق لشركة المراجعة الصناعيبين التخصص ومعنوية عكسية 

لعمالئها. مما يعكس وجود عالقة المالية  زيادة جودة األرباح المحاسبية كمقياس لجودة القوائم

 (5 )  
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وجودة خدمات المراجعة، مقاسه  المراجعة ةلشرك الصناعيبين التخصص ومعنوية  ارتباط طردية

مستوى المعنوية  انخفاض(، 7رقم )السابق  الجدولمن  يتضحالمالية لعمالئها. كذلك  بجودة القوائم

 الصناعيالتخصص  للعالقة بين(، .047–) بيرسون ارتباطلمعامل  سالبهوقيمة  %5.( عن 037)

 وذلكالمراجعة، مؤشر اإلفالس للشركة في نهاية الفترة المالية محل المراجعة وقيمة  ةلشرك

بين التخصص ومعنوية عكسية  ارتباط عالقة مما يقدم دليال  ميدانيا  على وجود. % 95 ثقة بمستوى

المراجعة، مؤشر اإلفالس للشركة في نهاية الفترة المالية محل وقيمة  لشركة المراجعة الصناعي

ومن ثم تمتع الشركات التي يتم مراجعة القوائم المالية لها من قبل شركات مراجعة متخصصة 

التكاليف  ن ناحية و انخفاضخاطر التعرض لإلفالس ملى تجنبها ممما يشير إ  ، 4بمركز مالي جيد

نخفاض مخاطر القضائية المحتملة على شركات المراجعة المتخصصة من ناحية أخرى، ومن ثم ا

عمال المراجعة التي تتعرض لها شركات المراجعة المتخصصة مقارنة بشركات المراجعة بيئة أ

.( عن 000مستوى المعنوية ) انخفاض(، 7رقم )السابق الجدول  من يتضحغير المتخصصة. كما 

قيمة  ، للعالقة بين% 95 ثقة بمستوى وذلك(، .214- ) بيرسون ارتباطلمعامل  سالبهوقيمة  5%

في نهاية الفترة لشركات العينة المالية ومقدار االستحقاق االختياري بالقوائم مؤشر اإلفالس للشركة 

عمال عكسية ومعنوية بين مخاطر بيئة أط المراجعة. ومن ثم وجود عالقة ارتباالمالية محل 

المراجعة، مقاسة بمؤشر االفالس، وجودة خدمات المراجعة، مقاسة بجودة األرباح المحاسبية 

 على تكامل بعدى مخاطر ميدانيا   لشركات العينة خالل الفترة الزمنية محل الدراسة. مما يقدم دليال  

(، في تفسير 1رقم )السابق ار المقترح، بالشكل عمال المراجعة وجودة خدمات المراجعة لإلطبيئة أ

تعاب المراجعة اإلضافية على لشركة المراجعة وأ الصناعيالعالقة المشتركة بين التخصص  أثر

ثار إيجابية لتبنى شركات المراجعة استراتيجية آنتائج ارتباطات المراجعة. ومن ثم وجود 

عمال راجعة، ممثله في خفض مخاطر بيئة أعلى بعدى نتائج ارتباطات الم التخصص الصناعي

 المراجعة،المراجعة وتحسين جودة خدمات المراجعة والذي يمثل جانب العرض بسوق خدمات 

ولهذا يتم رفض كل  شركات المراجعة على تبنى استراتيجية التخصص الصناعي. ومن ثم تحفيز

 من الفرض الثاني والثالث للبحث.  

وقيمة  %5.( عن 041مستوى المعنوية ) انخفاض(، 7) رقم السابق الجدول من يتضح كذلك

لعائد وا المراجعة ةلشرك الصناعيالتخصص  للعالقة بين.(، 113) بيرسون ارتباطلمعامل  موجبة

ا يقدم مم. % 95 ثقة بمستوى وذلكعلى أصول عمالئها في نهاية الفترة المالية محل المراجعة، 

 لمراجعةا اتلشرك الصناعيبين التخصص ومعنوية  طردية ارتباط عالقة وجود على ميدانيا   دليال  

الة للشركة ومن ثم انخفاض تكلفة الوك الفترة،والعائد على أصول الشركة محل المراجعة في نهاية 

وذلك مقارنة بشركات  من قبل شركات مراجعة متخصصةة قوائمها المالية التي يتم مراجع

درجة الشركات بصفة عامة والمقبل من الطلب، لى زيادة مما يؤدى إ. المراجعة غير المتخصصة

ومن ثم  المتخصصة،على خدمات شركات المراجعة خاصة، منها بسوق األوراق المالية بصفة 

 ولهذا يتم رفض الفرض الرابع للبحث.  تحسين كفاءة األسواق المالية. 

لى خفض يؤدى إ الصناعين تبنى شركات المراجعة الستراتيجية التخصص مما سبق أ ويتضح

 عمال المراجعة التي تتعرض لها شركات المراجعة باعتبارها ممثلة لجانب العرضة أمخاطر بيئ

                                                             
4

على مجموعة من النسب المالية للوصل الى مقياس لألداء  ويعتمد النموذج .%92 الشركات نسبة بإفالسالتنبؤ على   Zmijewski Model قدرة نموذج  تبلغ

لإلفالس. فاذا جيد ام يحتمل ان تتعرض  ماليكز رذا كانت تتمتع بما ما األداء المالي للشركة،نموذج الى تشخيص الومن ثم يهدف والسيولة للشركة،  والرافعة المالية

ا كلما ارتفعت القيمة قيمة مؤشر اإلفالس سالبة او ذات قيمة موجبة صغيرة فان ذلك يشير الى ان الشركة تتمتع بمركز مالي جيد ومن ثم لن تتعرض لإلفالس، بينمكانت 

 .(Sembiring, and Sinarti,2015) الموجبة لمؤشر اإلفالس كلما كان ذلك مؤشرا على زيادة احتمال تعرض الشركة لإلفالس
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لى تحسين جودة خدمات المراجعة المقدمة لعمالئها باعتبارها بسوق خدمات المراجعة، باإلضافة إ

المهني بسوق خدمات ممثلة لجانب الطلب بسوق خدمات المراجعة، ومن ثم تحسين جودة األداء 

 المراجعة من ناحية وتحسين كفاءة األسواق المالية من ناحية اخرى. 

 النتائج والتوصيات.  5

تعاب المراجعة اإلضافية وأثر هذه العالقة بين التخصص الصناعي وأالبحث دراسة وتحليل  تناول

نظرية على مفهوم  االعتماد فيتبلور هدف البحث العالقة على نتائج ارتباطات المراجعة. ومن ثم 

تعاب المراجعة اإلضافية، وأثر للعالقة بين التخصص الصناعي وأتقديم إطار مقترح  فيالوكالة 

هذه العالقة على بعدين رئيسيين لنتائج ارتباطات المراجعة. حيث يتمثل البعد األول في الحد من 

مراجعة خدمات حسين كل من جودة مخاطر بيئة أعمال المراجعة، بينما يتمثل البعد الثاني في ت

القوائم المالية وكفاءة األسواق المالية. ثم تحقيق االختبار الميداني لإلطار المقترح على الشركات 

 المقيدة بسوق األسهم بالمملكة العربية السعودية. 

نتيجتين رئيسيتين. حيث فى البحث، اإلحصائية لفروض  االختباراتتحليل نتائج تلخيص  يمكنو

تعاب المراجعة اإلضافية للقوائم عالقة ارتباط طردية ومعنوية بين أمثل النتيجة األولى فى وجود تت

إدارة وتطوير ربعة التالية: صناعة في أي من الصناعات األالمالية وتخصص شركة المراجعة 

 العامةوالمرافق  وصناعة الطاقةوالنقل،  صناعة االتصاالتاألساسية، المواد العقارات، صناعة 

أي من الصناعات الثالثة التالية: صناعة  فيوالرعاية الصحية. في حين ال تتوافر هذه العالقة 

خدمات الغذية واأل وصناعة تجزئةاالجل، األغذية والسلع طويلة  نتاجالرأسمالية، صناعة إالسلع 

ية لتبنى شركات المراجعة ثار إيجابآوجود في  فتتمثل النتيجة الثانيةأما . ستهالكية والسلع الكماليةاال

راجعة، ممثله في خفض مخاطر بيئة استراتيجية التخصص الصناعي على نتائج ارتباطات الم

 لى تحسين كفاءة األسواق المالية.جودة خدمات المراجعة، باإلضافة إ عمال المراجعة وتحسينأ

وجود أدلة ميدانية  النتيجة العامة للبحث فى استخالصوبناءا  على النتائج الميدانية السابقة، يمكن 

تعاب التخصص الصناعي لشركة المراجعة وأتؤيد وجود عالقة ارتباط طردية ومعنوية بين 

 ثار إيجابية لهذه العالقة على نتائج ارتباطات المراجعة. آلى وجود باإلضافة إ اإلضافية،المراجعة 

تحفيز ليات لوجود آ لبحث، يوصي الباحث بأهميةوالنتائج الميدانية ل النظري وفى ضوء اإلطار

ثار إيجابية على األطراف آاستراتيجية التخصص الصناعي لما له من على تبنى شركات المراجعة 

ونشر  إعدادمنها على سبيل المثال سواق المالية. ة بكل من سوق خدمات المراجعة واألالمتعامل

إلزام و المختلفة،لشركات المراجعة مبوبة حسب مجال تخصص كل منها بالصناعات  دليل

على الدخول في  خاصة،بصفة باألسواق المالية  والمدرجة منهاالكبرى بصفة عامة الشركات 

 ةلى قيام الجهات المسؤولباإلضافة إ ارتباطات مراجعة مع شركات المراجعة المتخصصة فقط.

في تحسين جودة  الصناعيعن دور التخصص عن تنظيم مهنة المراجعة بإعداد البرامج التدريبية 

عن تنظيم مهنة  ةللجهات المسؤولكذلك يمكن كفاءة األسواق المالية.  تعزيزواألداء المهني 

تبنى استراتيجية وأهداف مفهوم بما يتواكب مع المهنة إعادة النظر في متطلبات ممارسة المراجعة 

 التخصص الصناعي بسوق خدمات المراجعة. 

بموضوع التخصص الصناعي، البحثية المستقبلية المرتبطة  االتجاهاتهذا ويقترح الباحث بعض 

ثر التخصص الصناعي عمال أخرى، دراسة أمثال إعادة نفس الدراسة في بيئة أمنها على سيبيل ال

صدار تقرير المراجعة عند تبنى معايير التقارير المالية الدولية ألول مرة، دراسة على طول فترة إ

مقارنة ألثر التمايز في المنافسة بأسواق خدمات المراجعة على العالقة بين التخصص الصناعي 

 وجودة مراجعة القوائم المالية.     
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 مالحق البحث

 المتخصصة  للصناعاتتبويب شركات المراجعة بالعينة طبقا یوضح نتائج  -(: 1جدول )

 .بها خالل الفترة الزمنية محل الدراسة

  

ت 
را

ر العقا
وي

ط
وت

رة 
إدا

 

سية 
سا

أل
واد ا

الم
 

ع 
سل

ال
سمالية

رأ
ال

 
 

ويلة 
ط

ع 
سل

و ال
غذية 

أل
ج ا

انتا

ل 
ج

ال
ا

 

الكية 
ه
ست

ت ا
خدما

و
غذية 

زئة ا
ج

ت

ع كمالية 
سل

و 
 

و 
ق العامة 

راف
و الم

طاقة 
ال

حية 
ص

عاية ال
ر
ال

 

ل
و النق

ت 
ال
صا

الت
ا

 

 2013سنة  السنة 

KPMG 41 %27     %24  جى  كيه بى ام%     

PWC 30 %53   %55 %20 %75   كوبرز برايس وتر هاووس% 

Deloitte  62   %35       %45  ديلويت توش توهماتسو% 

Crowe  Horwath  63      كرو هورواث%         

   %37           البسام و النمر 

 %8 %10 %24 %18 %17 %25 %31 شركات مراجعة أخرى 

 المجموع 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

 2014سنة  السنة 

KPMG 40 %29     %24  جى  كيه بى ام%     

EY  39     %62      ارنست ويونغ%   

PWC 31 %51 %25 %55   %70 %24 كوبرز برايس وتر هاووس% 

Deloitte  62           %36  ديلويت توش توهماتسو% 

 %7 %10 %35 %16 %38 %30 %16 شركات مراجعة أخرى 

 المجموع 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

 2015سنة  السنة 

KPMG 22   %61 %32     %26  جى  كيه بى ام% 

EY  68 %59     %57 %78    ارنست ويونغ% 

PWC 32 %20 %47     %27 كوبرز برايس وتر هاووس%   

         %20     الدار 

             %29 الخراشى 

 %10 %9 %19 %21 %23 %22 %18 شركات مراجعة أخرى 

 المجموع 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

 2016سنة  السنة 

KPMG 22 %53  %84     جى  كيه بى ام% 

EY  67     %79 %31  ارنست ويونغ% 

PWC 27 %21      كوبرز برايس وتر هاووس%   

       %20 المحاسبون المتحدون

   %42   %70   محمد العمرى 

       %23 الخراشى 

 %11 %20 %37 %16 %30 %31 %26 شركات مراجعة أخرى 

 المجموع 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

%  
 الختبار العالقة بين التخصص الصناعي لشركة المراجعة  المتدرجتحلیل االنحدار  ألسلوباإلحصائیة یوضح النتائج  -( :2جدول )

 بالعينة خالل الفترة الزمنية محل الدراسة و أتعاب المراجعة اإلضافية ، على مستوى كل صناعة من الصناعات السبع
 قطاع : إدارة وتطوير العقارات .1

 
 

 .االتصاالت و النقلقطاع :  .2
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 والرعاية الصحية والمرافق العامةالطاقة قطاع:  .3

 
 المواد األساسيةقطاع:  .4
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 الرأسماليةالسلع قطاع:  .5

 

 
 .االجل والسلع طويلةانتاج األغذية قطاع:  .6



40 
 

 
  وسلع كمالية.تجزئة اغذية وخدمات استهالكية قطاع:  .7

 

 

 


