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 :البحث ملخص
بالنظر الى بيئة الممارسة المهنية  في مصر فقد  
زاد اإلهتماااح يااديجا ب اامدا المرا رااة مصاادر  الرديااد 
من القرارا  لضامان ها ا ال امدا ذ لا ا يتمجاد الهاد  
ماان البيااا مياملااة المصاامي الااى دليااد  ممااى ب اا ن 
الرالقااااااة بااااااين شااااااد ماااااان ي ااااااح من اااااا ا المياساااااابة م 

د ميااددا  المرا رااة م رباارا مراقااا اليسااابا   ش ياا
  مبااااين  ااامدا المرا راااة الرار يااااة    ااامدا المرا راااة

 المياسااااابة من ااااا ا ي اااااح فت اااااير الدراساااااا  الاااااى  ن
  اااامدا فااااى الماااا جرا الميااااددا   يااااد يرااااد مالمرا رااااة
 المياساااابة من اااا   الن م لاااا    الرار يااااة المرا رااااة
 لااااااديها تتاااااامافر ال قااااااد ي مااااااا األصاااااا ر  مالمرا رااااااة
 الممارساااااة بيئاااااة فاااااى الت يااااارا  لمماكباااااة اإلمشانياااااا 
 مراقااااااا  ن  لاااااا  الااااااى اضاااااا    الرالميااااااة المهنيااااااة
  ماااى يرصاااا  كجااار سااايشمن   ربااارا االكجااار اليساااابا 
   مى  ال مدا تم  تكمن  م   المرا رة ب مدا اإلرتقاء
 التاااى المرا راااة م المياسااابة من ااا ا ي اااح شبااار شمماااا
 ذإليها ينتمى

فقااااااااااااد إ تمااااااااااااد البايااااااااااااا  مااااااااااااى شااااااااااااد ماااااااااااان 
-Mannم إرتبااار Kruskal-Wallis testإرتبااار

Whitney test تالفا  ااااادى اإلراااااد ماااام  ل  لتيدي 

 
الت ريبياة مان يياا ال امدا    بين م مم ا  الدراساة

 ما إ ا شاان ي اح من ا ا المياسابة م المرا راة   م م
ربرا مراقا اليسابا  ي جران  مى  مدا المرا رة  ح 

 م تمصاااام  نتااااائة الدراسااااة الت ريبيااااة الااااى  ناااا  ال ال
يم اااد إت ااااع تااااح  ماااى م هااامح ال ااامدا   اإل  ن هناااا  
يدًا  دنى مقبامي لمساتمى  امدا المرا راة  يتمجاد فاى 
ش ااااااءا مراقاااااا اليساااااابا  فاااااى إكت اااااا  التيري اااااا  
ال مهريااة فااى القاامائح الماليااة م التقرياار  نهااا بصاامرا 
صاااييية   شماااا تمصااام  إلاااى ان هناااا  إت ااااع باااين 

ا المهنيااة متمجمااة مراقبااى اليسااابا   مااى  هميااة الرباار 
فاى إساتي اء مراقااا اليساابا  لمتطمبااا  القياد بساا د 
مراقبااى اليسااابا  لاادى الهيئااة الرامااة لمرقابااة الماليااة 

ذ بية  مى الممارساة المهنياةلما ل  من إنرشاسا  إي ا
اضااااا  الاااااى  لااااا  فاااااةن ي اااااح من ااااا ا المياسااااابة م 
المرا رااااااة يرااااااد  يااااااد الميااااااددا  األساسااااااية ل اااااامدا 

الممارساااااة المهنياااااة المصااااارية    المرا راااااة فاااااى بيئاااااة
راصة إ ا ما إقترن بم مم ة  ررى من المت يارا    

 ماااى ش ااااءا  مجاااد الربااارا فيشااامن لهماااا تااا جير إي اااابى
فااى إكت ااا  التيري ااا  ال مهريااة  مراقبااى اليسااابا 

التقرياار  نهااا   مماان جااح  مااى  اامدا المرا رااة   بمااا م 
 .ينرشس  مى الممارسة المهنية ششد
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Abstract : 
Given the professional practice en-

vironment in Egypt has recently in-

creased interest in audit quality, many 

of the decisions were issued to ensure 

this quality. So the objective of the st-

udy is an attempt to reach a practical 

guide on the relationship between the 

size of the audit firm and auditor's ex-

perience, as one of the determinants of 

the quality of the audit, and the external 

audit quality. Studies indicate that the 

size of audit firm is one of the infl-

uential determinants in the external au-

dit quality, and because the smaller au-

dit firm may not be able to have the 

potential to keep up with changes in the 

global professional practice environ-

ment, Add to this that the auditor most 

experienced would be more in order to 

upgrade the quality of the audit, and 

that quality will be higher the larger the 

size of the accounting and auditing 

firms to which he belongs.  

It adopted a researcher on each of 

the test Kruskal-Wallis test and test 

Mann-Whitney test and to determine 

the extent of the differences between 

the experimental study groups in terms 

of quality, and  whether  the  size of the  

 

 

 

 

audit firm, and the auditor's experience 

affect the quality of audit or not.  

 

And reached results of the exper-

imental study that there is no full agr-

eement on the concept of quality, but 

there is a minimum acceptable level of 

audit quality is the efficiency of the 

auditor in the discovery of substantial 

misrepresentations in the financial stat-

ements and report it correctly, also it 

found that there is an agreement bet-

ween auditors on the importance of 

professional experience represented by 

the auditor to satisfy the requirements 

for enrollment record auditors at the 

General Egyptian Financial Supervisory 

Authority because of its positive impact 

on professional practice. Add to that the 

size of the audit firm is one of the main 

determinants of the quality of auditing 

in the professional Egyptian practice 

environment, especially if coupled with 

another set of variables, such as exp-

erience and thus to have a positive im-

pact on the efficiency of auditors in the 

discovery of the fundamental disto-rti-

ons and report them, and from then the 

quality of the audit, which will be re-

flected on the professional practice as a 

whole. 
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  البحث مقدمة -1
 ن المرا رة الرار ية تمرا دمرا هاما فاي ال   
  مااىضاا اء الجقااة إالم تماام ماان رااالي  د ااح رفاهيااة
م مان جاح زياادا در اة إمشانياة اإل تمااد القمائح المالية 

مهااام  ماااى ماااا تمصااام  تمااا  القااامائح مااان مرممماااا    
م  مهنةالمر ال ي يمقي بمسئمليا  ا تما ية  مى ألا

يتطماااااا مضااااام مرااااااايير مت اااااريرا  تضااااامن  اااااامدا 
 تما يااااااة   ممفاااااااء بتماااااا  المساااااائمليا  االل لمرا رااااااةا

مالي اظ  مى جقة الم تمم في قبمي المرا رة شردمة 
  راصة برد الت يرا  مالتيديا  التي   مضي ة لمقيمة

   ماااااااي الرالميااااااة بصاااااا ة  امااااااة ألما هاااااا  بيئااااااة ا
زمااااا  مانهيااااارا   ماااان   مالمصاااارية بصاااا ة راصااااة 

مماااارمرا    زمااااة  نااااما  اااارع  ساااايا مناااا    إقتصااااادية
م  Enronيااااااااة ب ضااااااااائل شباااااااارى ال اااااااارشا  األمريش

WorldCom  زماااة المالياااة الرالمياااة فاااي ألنتهااااء باا  م
 ماااى جقاااة اصاااياا  بالساااما مماااا إنرشاااس    <800

 مهنة ذ الفي  المصالل 
ملكااااى تيقااااع المرا رااااة  هاااادافها م تاااا دى دمرهااااا 

ضرمرا ممية لالهتماح ب مدا  الهاد  ب ا مية  تم د 
 م المهنياة المنظماا نتباا إ جار  األمر ال ى لمرا رةا

 اااامدا ال هاااا ا لااااى ضاااارمرا الرقابااااة  مااااىإ الت ااااريرية
فاااى المهناااةذ ملقاااد صاااياا المصااامية  إلساااترادا جقاااة 

 الباااايجين الكجيااار مااان  ةهتمااااحيظاااى هااا ا الممضااامع ب
(Mock & Samet,1982 ; Shroeder et al., 
1986 ; Knapp, 1991; Hermanson et 
al.,1997; Duff,2004; Johnson ,et al., 
2006; Salehi & Mansoury,2009; Reed 
et al., 2010 ; Defond & Lennox , 2011; 

Firth et al., 2012)   راصااة مااا يترمااع مناا 
 ذمقاييس  مدا المرا رة ميددا  مب

( من  De Angelo , 1981ترتبر دراسة )  م 
 مائااد الدراسااا  التااي قااادم  ترري ااا ل اامدا المرا راااة 

 م نهااااا ماااادى ايتماااااي اكت ااااا  مراقااااا اليسااااابا ب 
 ن التيري ا  ال مهرية فى القمائح المالية   م تقريرا 
 ترماااااد  ماااااى   ا  ال ااااامدا المرت راااااة المرا راااااة   ن 

ال مهرياة فاي القامائح  التيري اا تر يض رطر م امد 
بااين  يم ااد إرتبااا  ييااا  مسااتمى دنااى  الماليااة الااى 

م    بين تر يض مراطر المرا راة  مدا المرا رة م
المقااادرا ال نياااة   همهاااا   مااامر شجيااارا يرتماااد  ماااى الااا ى

م ترصصاا  فااى  ماادى ربرتاا    م لمراقااا اليسااابا 
 ذ بالمراااايير المهنياااة   لتزاماااإمااادى    م الرميااادن ااا  
 التيري ااااا  ال مهريااااة يتماااااي التقرياااار  اااان إشمااااا  ن 

سااااااتقالي مراقااااااا  ماااااامر شجياااااارا منهااااااا إ يرتمااااااد  مااااااى
ت اع مرهاا  ماى إقاد  م سامرت  المهنياة ذ م اليسابا 

 Watts and)فيمااااا برااااد شااااد ماااان هاااا ا التررياااا  

Zimmerman,1987) نااااا   سااااااس   لااااا   ماااااى  م
ال مهريااة شممااا  التيري ااا  كت ااا إيتماااي إشممااا زاد 

 الرشس صييلذ زاد  مر   مدا المرا رة م
(  ن  Palmrose, 1988يضاااااااا )   شماااااااا يااااااارى 
يتاماء القامائح إيتمااي  ادح إ تربر  ان مدا المرا رة 
  فشمماااااا زاد هاااااا ا  تيري اااااا   مهريااااااةالمالياااااة  مااااااى 

مرا راااة  ا   ااامدا  ةيتمااااي زاد مرااا  تقاااديح ردماااإلا
 , Palmrose)  قد بنى الرشس صييل   م  الية م

ن  سااااس  م هممااا  ل ااامدا المرا راااة  ماااى   (1988
ساساااا مااان تمقراااا  مساااتردمي    قيماااة المرا راااة تن ااا
ساام  يشت اا    ن مراقااا اليسااابا  القاامائح الماليااة باا

 اداء هااااا  ن ال  اااااد فاااااي   م    مهرياااااةال التيري اااااا 
 مام شماا يت اع  ر يرد ف اال فاي  ممياة المرا راة ذألما

( الاااا ي  اااار   ااااامدا Knapp, 1991يضااااا )  لاااا  
 ماااى  مقااادرا مراقاااا اليساااابا نهاااا مااادى  المرا راااة ب
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 جنااااء  التيري اااا  ال مهرياااة كت اااا  إيتمااااي إزياااادا 
 تن ي   ممية المرا رة ذ

 ماااااادرد الااااااى ( =??7) بااااااالي    بينمااااااا اسااااااتند
يح م هااامح  اااامد ل ااامدا دتمقراااا  المسااات يدين فاااي تقااا

 م رفهااا  مااى  ن الم هاامح ال ااامد ي ااا  ن المرا رااة
يتضااامن  نصااارين  ساسااايين  ملهماااا اإللتااازاح بمراااايير 
األداء المهنى بماا يضا ى  ماى القامائح المالياة الك اياة 
مالنزاهاااة م اإلساااتقالي م الممضااام ية م يتضااامن هااا ا 

التيقاع مان مصاداقية  الرنصر  اانبين هاامين م هماا
المرممما  التى تتضمنها القامائح المالياة التاى ترضام 
لتصااااديع مراقااااا اليسااااابا  ماااام إسااااتنادها لممباااااد  
المياساابية المقبملااة قباامال  امااا م شاا ل  ت كيااد مراقااا 
اليسااااابا   مااااى  اااادح إيتااااماء القاااامائح الماليااااة  مااااى 
تيري ااا   مهريااة م  لاا  بةسااترداح المهااارا م الرنايااة 

بتين   م جانيهماااا التيااا ير المبشااار مااان يااااال  الاااما 
ف اااااد األ مااااااي م  ياااااماي  ااااادح الت كاااااد التاااااى تما ااااا  
 الن اااااا   م الت كياااااد  ماااااى مرقملياااااة فااااارض إساااااتمرار

 ,Colbert)المن  ا الراضرة لممرا رة ذ بينما يارى 
 ن  ااااااامدا المرا راااااااة تتمجاااااااد فاااااااى اإللتااااااازاح  (2002

ى ياين بالمرايير المهنية م قما د السمم  المهناى   فا
( إلى  ن  مدا المرا رة تتمجاد (Piot , 2005  ار 

فااى إيتماااي إكت ااا  التيري ااا  ال مهريااة م التقرياار 
  نها ذ 

ن   مااااى  يانسااااب ات اقااااإن هنااااا    مرالصااااة  لاااا 
ش اااءا مراقااا اليسااابا  فااي ب تاارتب   اامدا المرا رااة 

فاااااى  التيري ااااا  ال مهرياااااة م التقريااااار  ااااان كت ااااا إ
بمرااااايير  الكامااااد لتاااازاحإلافااااي ظااااد  القاااامائح الماليااااة 
 السمم  المهني ذ م  داا قما د المرا رة  م

ن  لاااااااااااى إ(  =??7مقاااااااااااد تمصاااااااااااد ) باااااااااااالي   
 تمجااااد  هااااح المرا رااااة  المياساااابة م رصااااائص من اااا ا

الرمامااد الماا جرا فااى  ااامدا  الميااددا  م المقاااييس م

 الدراسااااااا  برااااااض  هاااااا ا مااااااا تناملتاااااا مذ المرا رااااااة 
(Krishnan et al. 2003,; Krishnan & ; 

 ,Gul,2002 Fuerman=800برشاااااا  2002

Bauwhede & Willekens , 2004 ;)   يياا
هااح تماا    يااد  المرا رااة  المياساابة م يرااد ي ااح من اا ا
 الرصائص ذ

 (DeAngelo, 1981) دراساااة د قااادم ااااااالق م
كت اا  إيتمااي إبرض اآلراء المترمقة بزياادا  رضا ل
ال مهرية التي تتضمنها القمائح المالياة مان  التيري ا 

 مياساااابة مرااااالي المرا رااااة التااااي ت ديهااااا من اااا   ال
 (االربرة ياليا) Big Eightالمرا رة الجمانية الكبرى 

 ا مااا قمرناا  بنتااائة اداء المرا رااة ماان إكباار  بصاامرا 
 م  المرا رة األصا ر ي ماا مياسبة م قبد من    ال

ن من اااااا    اض فتاااااار إ  هاااااا ا اآلراء  مااااااى يااااااقااااااد بن
تمتمااا  مزاياااا  الكبااارى المرا راااة الجمانياااة  مياسااابة مال

  (Knapp , 1991)  ا لدى منافسايهااتكنملم ية ت مع م
 مياادداالمرا راة يراد المياساابة  م ن ي اح من ا ا   م

 فراال ل مدا المرا رة ذ 
 فااي مصاار مبااالنظر الااى بيئااة الممارسااة المهنيااة 

صاادر   ب اامدا المرا رااة م يااديجا هتماااحإلزاد ا فقااد 
 صدر   فقد  ه ا ال مدا الرديد من القرارا  لضمان 

لسانة  7:0سمع الماي القرار رقح  هيئةرئيس م مس 
 رارااااجح صدر الق   ن مريار مراقبة ال مدا ب  >800
  داا م قما اااااااااد م  نب ااااااااا =800لسااااااااانة  ?=رقاااااااااح 

المرا راااااااا   ساااااااممشيا  مزاملاااااااي مهناااااااة المياسااااااابة م
قاارار رئاايس هيئااة  م صاادمرالمقياادين بساا د الهيئااة   

سيس ميدا  ن ت  ب <800لسنة  :<سمع الماي رقح 
  مااااااي مراقباااااي اليساااااابا   المقيااااادين  رقاباااااة  ااااامدا 

الرقابااااة  مااااى  ماااى راااارار م ماااس )بسااا ال  الهيئااااة 
  ماااي مراقبااى يساااابا  ال اارشا  المقياادا بالبمرصاااة 

لساااانة  :8رار المراااادي بقاااا م(  PCAOB األمريشيااااة 
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 99م قااارار رئااايس هيئاااة سااامع المااااي رقاااح  ذ ?800
ال ااطا  سااتمرار القيااد مإ ن القيااد م اا ب ?800لساانة 

 قااارار م فاااي سااا د مراقباااي اليساااابا  لااادى الهيئاااة
ن الممافقاااة  ب ااا ?800لسااانة  89دارا رقاااح إلا م ماااس

ال اطا  ساتمرار القياد مإ مى ترديد ضماب  القياد م 
س د مراقبي اليسابا  لدى الهيئة الرامة لمرقابة  فى

 المالية ذ
م إ ا شااااان ي ااااح من اااا ا المياساااابة م المرا رااااة 
ياا جر إي ابااا  مااى  اامدا المرا رااة فماان المنطقااى  ن 
يتمقااام الباياااا  نااا  شمماااا شاااان مراقاااا اليساااابا  مااان 
 مى الرباااااارا شممااااااا شاناااااا   اااااامدا المرا رااااااة    مااااااى 

ها ا هام ميامر التم ا   بالمقارنة باليالة الرشساية   م
 الرئيسى له ا البياذ

 :مشكلة البحث -2 
 ,Deis & Giroux)السابقة  في ضمء الدراسا 

Cassell1992 ؛ Krishnan et al. , 2007,  ؛
2008 Sonnier et al. 2012, Van de Poel 

 et al2004,) 2009 ,Dixon. et al   التاي تناملا
مقاييس  مدا المرا راة  ميددا  م همية م   م همح م

  م الرالقاااة الطردياااة الم ترضاااة باااين شاااد مااان ي اااح 
من  ا المياسبة م المرا رة م ربرا مراقا اليسابا  

فااةن مان  هااة   م  امدا المرا رااة مان  هااة  رارى   
نظريااا م   ابااةإلالبيااا تاتمرص فااي مياملاة ا م اشمة

 اآلتية:التسا ال   ت ريبيا  مى
م مااااا هاااا المرا رااااة   مهاااام المقصاااامد ب ااامدا  ماااا  -

يناسااااا بيئااااة    اااامدا المرا رااااة فضااااد مقياااااس ل
   الممارسة المهنية فى مصر

 مااى  اامدا رباارا مراقااا اليسااابا  جير  ماادى تاا مااا -
   فى مصر المرا رة

المرا راة    المياسابة م ما ا يقصاد بي اح من ا ا  -
 الي ح  ه ا هح مقاييس   هي  ما م

المرا راة  المياسابة م جير ي اح من ا ا مادى تا ما  -
فى  ضمء الدراسا  السابقة   مى  مدا المرا رة

   بص ة  امة   م فى مصر بص ة راصة
هد يم د دليد  ممى فاى بيئاة الممارساة المهنياة  -  

فاااى مصااار  نااا  شمماااا شاااان ي اااح من ااا ا  مراقاااا 
اليسابا  شبيرا   م شان يتميز بالربرا فى م اي 

الرار ياة التاى  مم   شمما شان   امدا المرا راة 
ي ديهااااا   مااااى  ح ال   م مااااا داللااااة  لاااا  مهنيااااا   

 سماء شان  اإل ابة بنرح  م ال   
 : هداف البحثأ -3

يتمجااااد الهاااااد  الراااااح مااااان البيااااا فاااااى مياملاااااة 
المصمي الاى دلياد  مماى ب ا ن الرالقاة باين شاد مان 
ي ااااح من اااا ا المياساااابة م المرا رااااة م رباااارا مراقااااا 

دا المرا راة    مباين اليسابا     ش يد ميددا   ام 
 اامدا المرا رااة الرار يااة فااى بيئااة الممارسااة المهنيااة 

  فى مصر
 دوافع البحث : أهمية و -4

م هاامح بهتماااح المتزايااد إلهميااة البيااا ماان ا  تي  تاا
فاااي راصاااة مقااااييس  ااامدا المرا راااة  م مياااددا  م
 ساايمية مألنهيااارا  المالياة فااي الاادمي اإلظاد سمساامة ا

زماااة ألفاااي ا قااااا ا م  المالياااا  المتيااادا االمريشياااة 
  ييااا تناملاا  الرديااد ماان الدراسااا  الماليااة الرالميااة 

 (Carcello et al., 1992 ؛<??7؛ سااامى   
Johnson et al., 2006Duff , 2009)   

مالتاااى تمجمااا  فاااى ي اااح  –مياااددا   ااامدا المرا راااة 
لمرا راااااة   م السااااامرة الطيباااااة  من ااااا ا المياسااااابة م ا

  م  اااادح م اااامد د ااااامى قضااااائية مرفم ااااة  مااااى لهااااا
من اااا ا المياساااابة م المرا رااااة   م إرتباطهااااا بةياااادى 
من اااا   المياساااابة م المرا رااااة الرالميااااة   م م اااامد 

 مااااى ال اااامدا   م الرباااارا المهنيااااة   م  نظاااااح الرقابااااة
مالتااى  كااد   مااى  -صاانا ة الرميااد الترصااص فااى
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ا هاما  ن ي ح من  ا المياسبة م المرا رة يمرا دمر 
فااى شمناا  ميااددا رئيساايا ل اامدا المرا رااة ماان م هااة 
نظااار  صاااياا المصاااالل م الااا ى قاااد ي سااار إنااادفاع 
براااض من ااا   المياسااابة م المرا راااة إلاااى اإلنااادما  
لزيادا ي مها م اإلست ادا من مفمرا  الي اح النات اة 
 ان اإلنادما  ماان راالي مااز  الربارا  م اإلمشانيااا  

المياسااااابة م  التاااااى مااااان  ااااا نها  ن تساااااا د من ااااا  
المرا رة المندم ة  مى   ا م إساتقطاا الك ااءا  
م الرباااارا  المهنيااااة م إتايااااة فاااارص التاااادريا ال يااااد 
لمراقبااى اليسااابا  بمااا ياانرشس  مااى  دائهااح   م ماان 

 جح  مدا المرا رة
م تاتمرص دمافاام البيااا فاى الترشيااز  مااى بيااا 
الرالقااااة بااااين ي ااااح من اااا ا المياساااابة م المرا رااااة م 

اليسااابا    ش يااد  هااح ميااددا   اامدا  رباارا مراقااا
المرا راااة   راصاااة فاااى بيئاااة الممارساااة المهنياااة فاااى 
مصر م  مدا المرا رة     فقد تنامل  بياما شجيارا 
تمااا  الرالقاااة  نظرياااا م ميااادانيا   يياااا يرااامي  ماااى 

قااااة شجياااارا فااااى د ااااح دمر األجاااار اإلي ااااابى لهاااا ا الرال
المرا رااة فااى رفاهيااة الم تماام    ضاا  إلااى  لاا   ن 
رالبيااة البيااما السااابقة إنته اا  نه ااا مياادانيا   فااى 
يااين  ن البايااا ساايقمح بارتبااار تماا  الرالقااة منته ااا 

 منه ا ت ريبيا بةسترداح ياال  مهنية  مميةذ 
 أسلوب و أدوات و منهجية البحث:  -5

يتمجاااااد  سااااامما البياااااا فاااااى إساااااتقراء م تيمياااااد 
اإلصدارا  م الدراساا  الساابقة إل اتقاع ال ارمض م 
 سااااامما الت رياااااا بةساااااترداح يااااااال  إفتراضاااااية ذ م 
ت ااامد األدما  إرتياااار الم تمااام م الريناااة م تصاااميح 
الياااااااال  اإلفتراضااااااية م  مااااااد مرال ااااااا  ت ريبيااااااة 

ا لقياس  جار لممت يرا  المستقمة مد ممة ب سئمة مميد
هاااا ا المت ياااارا   مااااى المت ياااار التااااابم   م إسااااترداح 
 األدما  اإليصااااااائية فااااااى تيميااااااد النتااااااائة    م  مااااااا 

المنهة في مم بين االطار النظرى فى مريمة إ اتقاع 
 الت ريا فى مريمة إرتبارها ذ ال رمض م

م بت صيد  كجر فةن  سيتح  تن يا  منه ياة البياا 
من رالي تصميح  م مم ة من اليااال  االفتراضاية 
ل ااارشا  مقيااادا فاااى بمرصاااة األمراع المالياااة تيتااامى 
 مى براض  التيري اا  ال مهرياة المترمادا   م ريار 
المترماادا   باإلضااافة إلااى األماامر التااى قااد تسااتد ى 

ل اارشة م اليمشمااة ذ اإلتصاااي بالمساائملين  اان إدارا ا
م يطما من م مم ة مان مراقباى اليساابا  اال اباة 
 ميها لك   التيري ا  م إصدار يشح مهنى ب ا نها  
م التقرير  نها م اإلتصاي بااإلدارا م المسائملين  ان 

و ستتتتنون عةنتتة الدراستتة اليمشمااة دارااد ال اارشة   
 من أربع مجموعات على النحو التالى:

م ت اامد  مراقبااى اليسااابا   المجموعتتة الولتتى : - 
فى من ا   مياسابة م مرا راة صا يرا الي اح م 

  مى ربرا منر ضة ذ
: م ت امد مراقباى اليساابا   المجموعة الثانية -ا

فى من ا   مياسابة م مرا راة صا يرا الي اح م 
  مى ربرا مرت رة

م ت مد  مراقباى اليساابا   المجموعة الثالثة : - 
ا الي اااح م فاااى من ااا   مياسااابة م مرا راااة شبيااار 

  مى ربرا منر ضة ذ
م ت مد  مراقبى اليساابا   المجموعة الرابعة : -د 

فاااى من ااا   مياسااابة م مرا راااة شبيااارا الي اااح م 
  مى ربرا مرت رة ذ

 وتتمثل متغةرات الدراسة فيما ةلى:    
 م ت مد مت يرين هما :ة :المستقل اتالمتغةر  - 

 المرا رة مياسبة ممن  ا الي ح  الول : المتغةر   
الرماالء  سيتح قياس  لا  المت يار با ماالى ايارادا  م

ما  ماااالى االصااامي   مفقاااا لماااا تمصااام  اليااا  ايااادى 
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الدراساااااا  فاااااى بيئاااااة الممارساااااة المهنياااااة فاااااى مصااااار 
 (  ?800) مرة   

  ربرا مراقا اليسابا  المتغةر الثانى:
م ساايتح قياااس  لاا  المت ياار مفقااا لماادى اسااتي ائ  
متطمبااا  القيااد بساا د مراقبااى اليسااابا  لاادى الهيئااة 
الرامااة لمرقابااة الماليااة م  لاا  ماان ماقاام بيانااا  ساا د 
مراقبااى اليسااابا  المتاااا لاادى الهيئااة الرامااة لمرقابااة 

 ذ .http://www.cma.gov.egالمالية 
مالتااى ساايتح     اامدا المرا رااة :المتغةتتر التتتابع  -ا

ش ااءا مراقاا اليساابا   مادى قياسها  ان طرياع
التيري اااا   مالتقريااار  الساااميح  ااان  كت اااا إفاااى 

فاااى القااامائح المالياااة م اإلتصااااي باااةدارا ال مهرياااة 
 ذال رشة م المسئملين  ن يمشمتها 

ملممصاامي لنتااائة ارتبااار فاارض البيااا الرئيسااى فةناا  
سااااايتح تيمياااااد البياناااااا  إيصاااااائيا بةساااااترداح نمااااام    

Kruskal-Wallis test     م نماااااااااااااااااااااامMann-
Whitney  test     

 :حدود البحث -6
يرااار   ااان نطااااع البياااا دراساااة م إرتباااار  جااار 
المت يااااااارا  المسااااااااتقمة   م الميااااااااددا  م المقاااااااااييس 
األراارى   الماا جرا فااى  اامدا المرا رااة برااال  ي ااح 
من ااااااااا ا الميسااااااااابة م المرا راااااااااة  م ربااااااااارا مراقاااااااااا 
اليساااابا  الااا ى ينتماااى لتمااا  المن ااا   ذ شماااا يرااار  
 ااان نطااااع البياااا ت ريبياااا قيااااس ال ااامدا بمقاااااييس 

رااااال  الك اااا  م التقرياااار  اااان التيري ااااا   راااارى ب
ال مهريااااااة م اإلتصاااااااي المناسااااااا بااااااةدارا ال اااااارشة م 
المسئملين  ن اليمشمة بدارمها ذ م  ريارا فاةن نتاائة 
البيااااا ساااااتكمن مقيااااادا بضااااماب  الدراساااااة الت ريبياااااة 

 ماإلنتقاء التيشمى لمرينا  الت ريبية ذ 
 
 

 فروض البحث و خطته: -7
لدراسا  التى تنامل  فى ضمء إستقراء م تيميد ا

الرالقااااة بااااين ي ااااح من اااا ا المياساااابة م المرا رااااة م 
 اااااامدا المرا رااااااة    فقااااااد إتضاااااال  ن ي ااااااح من اااااا ا 
المياساابة م المرا رااة يرااد  يااد الميااددا  الهامااة م 
المااا جرا فاااى  ااامدا المرا راااة الرار ياااة   م  لااا  الن 
من    المياسبة م المرا راة  األصا ر ي ماا قاد ال 

مشانياااا  لمماكباااة الت يااارا  فاااى بيئاااة تتااامافر لاااديها اإل
الممارسة المهنية الرالمية م تكمن تم  ال امدا    ماى 
شمماااا شبااار ي اااح من ااا ا المياسااابة م المرا راااة التاااى 
ينتمااى إليهااا شمااا  ن البايااا يرتقااد  يضااا  ن من اا   
المياسااابة م المرا راااة  شبيااارا الي اااح بماااا لاااديها مااان 

تمفى إمشانياااااا  مادياااااة م ب ااااارية   تساااااتطيم  ن يساااااا
منساامبيها  اارم  م متطمبااا  القيااد لاادى ساا د الهيئااة 
الراماة لمرقاباة الماليااة  بماا لاديهح ماان ماالءا مهنيااة م 

 ربرا ذ
شمااااا يمشاااان القاااامي  ن مراقااااا اليسااااابا  االكجاااار 
رباااارا  ساااايشمن  كجاااار يرصااااا  مااااى اإلرتقاااااء ب اااامدا 
المرا رة   م تكمن تم  ال مدا   مى شمماا شبار ي اح 

ذ  را راااااة التاااااى ينتماااااى إليهاااااامن ااااا ا المياسااااابة م الم
قاع ال ااارض الرئيساااى لمبياااا شماااا بااا ل  يمشااان إ اااتم 

 :  يمى
" كلمتتتتا كتتتتان مراقتتتتب الحستتتتابات  ا خبتتتترة و حجتتتتم 

 "زادت جودة المراجعة التى ةؤدةها منشأته أنبر كلما
م يمشان تقسايح ال اارض الرئيساى الااى فرضاين فاار يين 

 شما يمى:
 الفرض الفرعى الول : 
المحاستتبة و المراجعتتة إةجابتتا " ةتتؤثر حجتتم منشتتأة 

علتى جتودة المراجعتتة الخارجيتة التتتى ةؤدةهتا مراقبتتو 
 " الحسابات العاملةن بها

 

http://www.cma.gov.eg/
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 الفرض الفرعى الثانى :
" تتتؤثر خبتترة مراقتتب الحستتابات إةجابتتا علتتى جتتودة 

 "  المراجعة الخارجية التى ةؤدةها
م لتنامي م شمة البيا م ارتباار ال ارض الرئيساى م 

 البيا شالتالى  فر يتي  يستكمد
   تحلةتتتتتتل أهتتتتتتم الدراستتتتتتات الستتتتتتابقة  -8

  ات الصلة :
سااايتح تقسااايح الدراساااا  الساااابقة  ا  الصااامة الاااى 
م مم تين   ت مد الم مم ة األملاى الدراساا  التاى 

   م  مامد م م همح   مدا المرا راة تنامل  ميددا 
بينماا ت امد الم مم ااة الجانياة الدراسااا  التاى تناملاا  

الرالقااة بااين ي ااح من اا ا المياساابة م   ااشد م إت اااا
المرا رة م ربرا مراقا اليساابا  م  امدا المرا راة 

 :  شمايمى
أول : الدراستتتتات التتتتتى تناولتتتتت مفهتتتتتوم 

 أهمية جودة المراجعة  ومحددات و
 يراارض البايااا فااى هاا ا ال ر يااة لمدراسااا  التااى
تنامل   مدا المرا رة بصا ة  اماة م  لا  ألراراض 

هاااامح ل اااامدا المرا رااااة الاااا ى يتبناااااا اإلسااااتقرار مى م 
الباياااااا فااااااى بيجااااا   باإلضااااااافة إلاااااى تيديااااااد  كجاااااار 
الميااااددا  م الرمامااااد تاااا جيرا فااااى  اااامدا المرا رااااة   
مصاامال إلااى تمصااي   ااشد الرالقااة بااين ي ااح من اا ا 
المياسابة مالمرا راة مان  هاة م باين  امدا المرا راة 

 :  م ل   مى النيم التالى  من  هة  ررى 
 فيما ةتعلق بمفهوم جودة المراجعة.  – 8/1

تنامل  الرديد من الدراسا  السابقة   دا م ااهيح 
م م ها  نظر مرتم ة لم هامح  امدا المرا راة   فقاد 

 Copley & Doucet,1993 ; Deis)إت ع شال من 
& Giroux , 1992)  مى  ن  مدا المرا راة تتمجاد 

فى إلتازاح مراقاا اليساابا  بالمراايير المهنياة مقما اد 

 Davidson)ن ااااااالسمم  المهنى    بينما إت ع شد م
& Neu , 1993; Deanglo , 1981)  ماى  ن 

 ااااااامدا المرا راااااااة هاااااااى إيتمااااااااي إكت اااااااا  مراقاااااااا 
ال مهرياااااة باااااالقمائح المالياااااة م   اليساااااابا  لمتيري اااااا

 (Salehi & Masouryا ذ  شما إت ع ااااااااا نهالتقرير 
( يمجااااد 7مرهااااح  مااااى  ن إكت ااااا  ال ااااش)  (2009,

 يااااد  هااااح  ناصاااار  اااامدا المرا رااااة   بينمااااا إرتماااا  
 ; Zhang et al , 2007)ن اااااااااد ماااااااااامرهاح  ش

palmarose, 1988)   الااااااا ين يااااااارمن   ن  اااااااامدا
المرا رااة تاارتب  بمسااتمى الت كيااد الاا ى يقدماا  مراقااا 
اليساااابا  م ساااالمة  ر يااا   ااان مااادى  دالاااة  ااارض 

 القمائح المالية ذ 
لقاااد شاااان هناااا  م هاااا  نظااار راصاااة فاااى هااا ا 
ال ااااااا ن  لاااااااح تماااااااع اإلت ااااااااع المرقااااااامي مرهاااااااا مجاااااااد 

(Willingham, 1985)  ال ى تنامي  مدا المرا رة
 Haron)طار المرا راة    بينماا يارى مان منظامر ر

et al., 2007)   ن  داء مراقا اليساابا  لممرا راة 
( 8ب مدا  الية يتمق   مى تر ايض ف اما التمقراا )

من رالي  داء المرا رة بمستمى يتم ى مام تمقراا  
 المستردمينذ

م يرماص البايااا مماا ساابع إلاى  ن هنااا   اادال 
ب ا ن م هامح  ماسرا    م باأليرى ال يم د إت ااع  ااح

مايااد  ل اامدا المرا رااة ذ م نتي ااة لهاا ا ال اادي الاا ى 
 جااااارا الباااااايجمن ياااامي م هااااامح  اااامدا المرا راااااة فاااااةن  
البايااااا يرتقااااد  ن هنااااا  يااااد  دنااااى لمسااااتمى  اااامدا 
المرا رة م ال ى إت ق   مي  مرظح الدراسا  السابقة  

                                                             
 انًسشلننٍ أٔ اإلداسح رحشيش  يزمًشذ يشٍ  جشم  Fraud انغش   1

 يُطششٕٖ ٔ أخششش طششش  أٔ ثبنششششكخ انمششبيهنٍ أٔ انحٕكًششخ عششٍ

  بََٕنخ غنش يُفمخ عهٗ نهحصٕل يخزهفخ أسبننت اسزخذاو عهٗ

(ISA, 240 )  
 ثشنٍ اإلخزال  يسبحخ:  Expectation Gapانزٕ مبد  دٕحف  2

 انحسششبثبد يشا ششت ٔرقشيششش انًبننششخ انقششٕا ى يسششزخذيٗ رٕ مششبد

 انحسشبثبد يشا شت يشٍ يحزبخَٕشّ يب ثشأٌ انًصهحخ ٔأصحبة

 (2006)عهٗ ، شحبرّ،  فمال نٓى يقذيّ يب ثنٍ ٔ
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تعنتتى  شم هاامح لم اامدا م الاا ى يتبناااا البايااا ييااا ؛ 
فاءة مراقب الحسابات فى إنتشتاف جودة المراجعة ك

و التقريتتتر عتتتن  التحريفتتتات الجوهريتتتة فتتتى القتتتوا م 
الماليتتة فتتى ظتتل ا لتتتزام النامتتل بالمعتتاةةر المهنيتتة 
 ات الصتتتتلة متتتتن جهتتتتة  و قواعتتتتد و داب الستتتتلوك 

 من جهة أخرى. المهنى
 شمااااا يرتقااااد البايااااا  ن  اااامدا المرا رااااة تتمقاااا 

مالمهنية م التاى  مى قدرا  مراقا اليسابا  ال نية  
تمجااد الرباارا   م  مااى ش اااءا ممارسااة اليشااح المهنااى 
ب ااا ن التيري ااااا  ال مهريااااة م إسااااتقالل    فااااى شافااااة 
مراياااااد  ممياااااة المرا راااااة   باإلضاااااافة إلاااااى إلتزامااااا  

 بمرايير المرا رة مقما د  داا السمم  المهنى ذ
م ماان ناييااة ميااددا  ال اامدا بصاا ة  امااة فقااد 

 , Sutton , 1993 ; Sutton & lamp )ات اع 
1990 , Mock & Samet , 1988)   ماى  ن 

هنااا   اادا ميااددا   ساسااية ل اامدا المرا رااة تتمجااد 
فاااااى؛ الترطاااااي  م إدارا  ممياااااة المرا راااااة م الرماااااد 

(  Mock & Samet ,1982الميادانى  إال  ن ) 
 ضاااااااا  مياااااااددا   رااااااارى راصاااااااة باااااااالتقييح م  داء 

 , Carcello et al)التكميا  ذ شماا يت اع الابرض
1992 ; Schroeder et al 1986 ; Beattie 

& Fearley , 1995)  ماى  ن الرماماد الراصاة 
ب ريع المرا رة شان   كجر تا جيرا فاى  امدا المرا راة 
 ذ م ياليااأ  ن هنااا   ت اااب  فااى  مت ياارا  دراسااة

(Shroeder et a, 1986 ; Knapp, 1991)  
فاااااى  ن شالهماااااا رشاااااز  ماااااى مت يااااارا   ااااامدا فرياااااع 

  رة شميددا  ل مدا المرا رة ذ المرا
(  ن  <800شمااااااااااا ياااااااااارى  ) بهاااااااااااء الاااااااااادين    

رصااااائص من اااا ا المياساااابة م المرا رااااة لهااااا تاااا جير 
إي ابى ايضا  مى  مدا األداء المهناى ذ  ضا  إلاى 

 Carcello et al)ما سبع  ن برض الكتاا يت قمن 

( مااى   (Satton & lamp , 1990؛  (1992,
لمرا رااة   الراصااة بالرمااد الرمامااد الميااددا ل اامدا ا

المياادانى   مت اامد رباارا فريااع الرمااد م الت ا ااد ماام 
 ,Mock & Samet)الرمياااد   م يت قااامن مااام 

فيما يترمع بمت يرا  إدارا  ممية المرا رة    (1982
م ت اااامد فريااااع المرا رااااة م رباااارا المن اااا ا بصاااانا ة 

 الرميد ذ
 ,Baker, 2010 ; Knapp)م يت اع شاد مان 

1991; Dies & Giroux 1992)  ماى  ن طامي 
ماادا إرتبااا  مراقااا اليسااابا  بالرميااد تاارتب  برالقااة 

  (Krishnan ,2007) شسية مم  مدا المرا رة  ما 
فيرى  ن طامي مادا  القاة مراقاا اليساابا  بالرمياد 

-Wa) تزيااااد ماااان  اااامدا المرا رااااة ذ م تت ااااع دراسااااة
rming – Rasmussen & Jensen, 1998) 

فاااى  ن  (Carcello et al, 1992)مااام دراساااة 
الترصااص فااى الصاانا ة م رصااائص ال اا  المهنااى 
لمراقااا اليسااابا  تمجااد ميااددا  ل اامدا المرا رااة   
بينماااااا إرتم ااااا  مرهاااااا فاااااى بااااااقى األبراااااادذ  م تبااااارر 
الدراساة ها ا اإلراتال  با ن مياددا   امدا المرا رااة 

    (Carcello et al, 1992)التااى تتبناهااا دراسااة 
الباااايجين م ربااارتهح  شانااا  تربااار  ااان م  هاااة نظااار

ال رصاااااااية بينماااااااا األبرااااااااد التاااااااى تناملتهاااااااا دراساااااااة 
(Warming – Rasmussen & Jensen, 

شانااااا  تربااااار  اااااان م هاااااة نظااااار  صااااااياا  (1998
المصمية  ى  ن اإلرتال  بين الدراستين شان نتي ة 

 لمطريقة التى تح بها تيديد  براد  مدا المرا رة ذ
 رساااا  مااى الاااررح ماان  ن إراااتال  بيئااة المما م

 المهنية مان يياا طبيراة الرممياا  م طبيراة التقاارير
الماليااااة مشاااا ل  يااااافز الااااربل  فااااى شااااد ماااان القطاااااع 
اليشااااااااااااممى م الراااااااااااااص   إال  ن نتااااااااااااائة دراسااااااااااااة 

(Johnson ,2006)   إت قااا  مااام ماااا إنتهااا  إليااا
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(Carcello et al, 1992)دراساااة  فيماااا يترماااع   
بميااددا  ال اامدا التااى ياادرشها  صااياا المصاامية   

التى تتضامن الربارا م الترصاص فاى الصانا ة م م 
 سر ة اإلست ابة لطمبا  الرميد م ال   المهنى ذ

 ,Schorlede et al)  مقااد إرتم اا  دراسااة
مان  (Dies & Grioux, 1992مم دراسة ) 1986)

يياااااا  القاااااة إرتباااااا  نتاااااائة بااااارامة فياااااص الزمياااااد 
  (Dies & Grioux, 1992)باال مدا ييااا ياارى 
تب  برالقاة إي ابياة  قمياة ب امدا  ن فيص الزميد يار 

 ,.Schorlede et al)المرا راااة   بينماااا يااارى 
 ن فياااص الزمياااد  قااااد تااا جيرا  ماااى  اااامدا   (1986

 المرا رة ذ
 ,Schorlede et al)شمااا إرتم اا  دراسااة 

 ,Salehi & Mansoury)ماااام دراسااااة  1986)

ماااان ييااااا تاااا جير الااااد امى القضااااائية  مااااى  (2009
 ,Schorlede et al) ااامدا المرا راااة   فيااارى 

 ن الد امى القضائية  قد ت جيرا  ماى  امدا   (1989
 ,Salehi & Mansoury)المرا راة   بينماا يارى 

 ن الااد امى القضااائية تمجاااد براادا هامااا مااان  (2009
 ذ  براد  مدا المرا رة

رتما  شااد ماان برشاا      Knapp) ; <??7ما 
 ,Salehi & Mansoury)مام دراساة    (1991,

ا يترمع  بشمن ي ح من  ا المياسابة م فيم   (2009
ييا لاح المرا رة ميددا هاما من ميددا  ال مدا   

 (Salehi & Mansoury, 2009)تتمصاد دراساة 
إلاااااى دلياااااد  ماااااى  ن الي اااااح يمراااااا دمرا فرااااااال    م 
ميااااددا   ساساااايا ل اااامدا المرا رااااة   فااااى يااااين ياااارى 
 صااياا المصاامية  ن رصااائص من اا   المياساابة   

راصة الي ح يرد  يد الرماماد الما جرا  م المرا رة  
فاااى ال ااامدا مفقاااا لماااا تمصااام  إليااا  دراساااة شاااد مااان 

 (ذ  Knapp ,1991 ; <??7)برشا    

( مام ) بهااء  (Raman et al ,2010شماا إت اع 
 Schorlede ; )( بينماا إرتما  مام<800الادين   

et al, 1986 Carrcello et al, 1992  ; 
Beattie 1995)   فيمااا يترمااع  بتاا جير رصااائص

من اااااااا   المياساااااااابة م المرا رااااااااة م التااااااااى ياااااااادرشها 
 صااياا المصاامية ب ااشد  كباار   مقارنااة برصااائص 

 فريع المرا رة شميدد ل مدا المرا رة  
ساامى   ; Carcello et al, 1992شماا إت اع )

, 7??> ; Duff 2004 ; Duff, 2009 ماى  ن  )
المصاامية هنااا  إرتالفااا  فااى ماادى إدرا   صااياا 

مااااان مراقباااااى اليساااااابا  ممرااااادى القااااامائح المالياااااة م 
ة المسااتردمين الرااار يين لمرمامااد الماا جرا  م ل همياا

 ذالنسبية لميددا   مدا المرا رة
ميرمااص البايااا ممااا ساابع إلااى   ن هنااا   اادا 
 ماماااد م مياااددا  ل ااامدا المرا راااة يمشااان تقسااايمها 
إلااااى ميااااددا  راصااااة ب ريااااع المرا رااااة   م  راااارى 

بمن ااااا ا المياسااااابة م المرا راااااة ؛ م ت ااااامد راصاااااة 
ربااااارا  م مهاااااارا  فرياااااع المرا راااااة   ي اااااح من ااااا ا 
المياسبة م المرا رة   سمرة مراقا اليسابا   مدا 
اإلرتباااا  باااين مراقاااا اليساااابا  م الرمياااد   فياااص 
الزميد   الد امى القضائية   الربرا بصانا ة الرمياد 
دا مالترصاص فاى الصاانا ة    امدا نظااح رقاباة ال اام 

  اإلتصااي ال يااد ماام اإلدارا   إنضااماح  ااري  من اا ا 
المياساااااابة م المرا رااااااة  ب ا مياااااااة فااااااى المرا راااااااة   
األترااااااااا م سااااااار ة األسااااااات ابة لطمباااااااا  الرمياااااااد   
اإلسااااتقالي م الناااامايى األرالقيااااة م السااااممشية   ماااام 
ماليظة إمشانياة  إراتال   صاياا المصامية ب ا ن  

الرماماااااااد  مااااااادى إدراكهاااااااح  ل هميااااااا  النسااااااابية لهااااااا ا
شميددا  ل مدا المرا رة ذ شما يرمص البايا إلاى 
 ن ي اااح من ااا ا المياسااابة م المرا راااة يمقاااى إهتمااااح 
الكجير من الكتاا فى ه ا الم اي شميدد قمى ل مدا 
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بيااا  مالمرا رااة األماار الاا ى يباارر تم اا  البيااا نياا
 جاار هاا ا المت ياار  مااى  اامدا المرا رااة  شمااا يتضاال 

 من ال ر ية التالية 
فيما ةتعلتق بعققتة حجتم منشتأة مراقتب  - 8/2

 الحسابات بجودة المراجعة
لقااااااد اهتمااااااا  الرديااااااد مااااااان الدراسااااااا  الساااااااابقة  

(DeAngelo, 1981 ; Knapp,1991  برشاا   ؛
بترري  م قياس الي ح  مى  إ تبار  نا     =??7 )

 يد  هح مياددا   امدا المرا راة  م إن إرتم ا  فاى 
فقااااد تااااح قياساااا  تااااارا بتقساااايح من اااا   مسااااائد قياساااا ذ 

  big 4  &non big 4المياسابة م المرا راة الاى 
 & Krishnan)  بناااء  مااى األتراااا مجااد دراسااة 

Schauer,2000 ; Fuerman, 2003; Jeong 
& Rho, 2004; Tilis,2005 ; Geiger & 
Rama,2006 ; Krishnan et al, 2008 ; 
Raman et al, 2010; Zhang et  al, 

م مم ة  ررى من المقاييس مجد ؛   م تارا ب(2011
 اادد الرمااالء   م إ مااالى  صاامي الرميااد   م الااربل  
الت ااا يمى لمرمياااد   م  ااادد مراقباااى اليساااابا  الااا ين 
ينتممن إلى من  ا المياسبة م  المرا راة مجاد دراساة 
(Francis & Yu 2009 ; Bauhede & 
Willekens, 2004 ; Francis et al, 2010) 

يرتقاااااد الباياااااا  ن تصاااااني  من ااااا   المياسااااابة م م 
م فقا ل تراا   non big N   & big Nإلى  المرا رة

هم األكجر إساترداما م  ايم ا   راصاة براد الساماا 
لمن اااااا   المياساااااابة م  المرا رااااااة باإلفصاااااااا  اااااان 

( ذ م لكن نظرا  ألنا  قاد 9إيراداتها فى برض البمدان)
لااا ا فقااااد  يترااا ر األفصااااا  نهاااا فاااى بمااادان  رااارى  

؛  8000)  بااااااام الريااااااار  ل ااااااا   براااااااض الدراساااااااا 
Narasimhan & Chung,1998 )  إلاى إساترداح

                                                             
 األيشيكنخ انًزحذح انٕاليبد أيثهزٓب يٍ 3

باادائد  راارى  لمتربياار  اان ي ااح من اا   المياساابة م  
المرا رااة   مجااد  اادد الرمااالء م إ مااالى األصاامي م 
الااربل الت اا يمى لرمااالء من اا ا المياساابة م المرا رااة  

ن إلاااى من ااا ا م  ااادد مراقباااى اليساااابا  الااا ين ينتمااام 
 المياسبة م  المرا رة ذ 

شمااا يرتقااد البايااا  ناا  ال تم ااد فاارمع بااين هاا ا 
المقااااييس ممقيااااس األترااااا فاااى التربيااار  ااان ي ااااح 

ييااااا  ن الرمااااالء   من اااا ا  المياساااابة م المرا رااااة 
شباااار الي اااح التاااى تتساااح  ااارشاتهح بترقاااد الرممياااا    
م ااادا مااا تكاامن مترااددا ال نساايا    م التااى تيتااا  

لى مهارا  م ربرا  م إمشانيا  مرينة قاد ال تتامفر ا
لاادى من اا   المياساابة مالمرا رااة  صاا يرا الي ااح   
 اادا مااا ياتح مرا رااة قمائمهاا الماليااة بماساطة من اا   
المياسبة  م المرا رة شبيرا الي ح ذ  ض  إلى  ل  
ب ناا  قااد يصاارا اليشااح براادح مالءمااة اإل تماااد  مااى 

ي ح   ل ا فاةن الباياا مقياس  م  كجر من مقاييس ال
ساااايرتمد  ماااااى إ ماااااالى  صااااامي م إ ماااااالى إيااااارادا   
 مالء من  ا المياسبة م المرا رة شمقاييس لي مها 
  راصاااة م  نااا  مااان الصااارا فاااى مصااار اليصااامي 
 ماااااااى بياناااااااا  األترااااااااا التاااااااى تتقاضااااااااها من ااااااا   

 المياسبة م المرا رة ذ
م فيمااا يترمااع  برالقااة الي ااح بااال مدا فقااد إت ااع 

 & Fureman,2003 ;  Krishnan) الاااااااابرض

Schauer, 2000 ; Gieger & Rama,  2006 
; Lennox & Pittman, 2010    800 مرة?; 

Francis et al, 2010;)   مى م مد  القة إي ابية 
بااااين ي ااااح من اااا ا  المياساااابة م المرا رااااة م  اااامدا 

 & Jeong)المرا راة ذ بينماا يارى الابرض اآلرار 
Rho, 2004 ; Zhang et al, 2007 ; 
Bauhede & Willekens, 2004; Zhang et 
al ,2011 ; Raman et al ,2010 ;  Zhang 
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& Magnan, 2008)    نا  ال  يم اد إراتال  فاى 
 ااامدا المرا راااة باااين من ااا   المياسااابة م المرا راااة 

 شبيرا الي ح م المتمسطة م ص يرا الي ح ذ
ي ال ادي قائماا باين ميرمص البايا إلى  نا  ماازا

البااايجين ياامي ماادى تاا جير ي ااح من اا ا المياساابة م 
المرا رة  مى  مدا المرا راة   لا ا فاان الرالقاة باين 
ي ح من  ا المياسبة م المرا رة مال مدا تيتا  إلى 
المزيد من الدراسة    راصة فاى مصار بماا تتساح با  
ماان رصااائص ترشااز لممهنااة  فااى  اادد مياادمد  ماان 

ة م المرا رااة م هاام مااا يرشااز  مياا  من اا   المياسااب
 البيا ذ

شما يرمص البايا  يضا إلى  ن الدراساا  التاى 
تمصاام  إلاااى  اادح م ااامد إرااتال  فاااى  ال اامدا باااين 
من اااااا   المياساااااابة م المرا رااااااة شبياااااارا م متمسااااااطة 
مصااا يرا الي اااح قاااد ير ااام إلاااى  ااادا  ساااباا   منهاااا 
طبيراااة بيئاااة الممارساااة المهنياااة  راصاااة فيماااا يترماااع 

ة الت ااااريرية م القانمنيااااة مالرقابيااااة ييااااا ياااادر  بالبيئاااا
مراقباام اليسااابا  إنر اااض رطاار الماليقااة القانمنيااة  

(  باإلضاااااااافة إلاااااااى  ن بيئاااااااة :فااااااى براااااااض البمااااااادان)
الممارساة المهنياة فاى الدراساا  التاى لاح ت اد إرتالفاا 
فااى  اامدا المرا راااة بااين األي ااااح المرتم ااة لمن ااا   

ةنر ااااااااض المياساااااابة م المرا راااااااة إتساااااام   يضاااااااا ب
(  ألن مرظااح هاا ا ال اارشا   ائميااة ;تكااالي  المشالااة)

(  شماا  قاد >)م ينر ض فيهاا  ادح  تماجاد المرممماا 
 ير م السبا إلى إرتال  رصائص الرميد ن س ذ 

                                                             
 ٔ انصششنٍ أيثهزٓششب يششٍ ٔ آسششنب شششش  خُششٕة دٔل غبنجنششخ يثششم 4

   ٔكٕسيب إَذَٔنسنب
انزكبنن  انزٗ رشرجظ ثزضبسة انًصبنح ٔ األْذا  ثنٍ انٕكنم  5

ٔ األصنم ٔ عذو رًبثم انًمهٕيبد ٔ انزٗ رلدٖ إنٗ انًخشبطش 

أْذافشّ ٔ انُبردخ عٍ اسشزغالل انٕكنشم يشٕاسد انشششكخ نزحقنش  

كششزنا انزكششبنن  انُبردششخ عششٍ األسششبننت انًسششزخذيخ نزخفششنط ٔ 

 انحذ يٍ انًشبكم انًشرجطخ ثإسزخذاو انٕكنم
6 Information Asymmetry  

  ضا  إلاى ماا سابع  ن  ادح اإلراتال  باين  
Second tier , (=)big N نر ااض ال  اما بينهماا ما 

 Second قااد ير اام إلااى  ن مراقبااى اليسااابا  فااى

tier   شاااانما يرممااامن فاااى ايbig N  م يصااامما  ماااى
ن ااس الرباارا  م التاادريا   باإلضااافة إلااى  ن هنااا  
الكجيااار مااان الم سساااين فااااى من ااا ا  رجااار اناااد رساااامن 

  باإلضاافة إلاى  النمام   Second tierإنتقماما إلاى 
فاااى    Second tierالمتزاياااد فاااى مي ظاااة  ماااالء 

األمنااة األريااارا   م الاا ى يم اااد لااديهح الياااافز لزياااادا 
قاادرتها  مااى إ تاا اا الك اااءا  م الرباارا  م تاادريا 
مراقباى اليساابا  لاديها لتاتالءح مام ظارم   مالئهااا 

 ال دد ذ
م  مى الررح من ه ا األساباا   التاى تارى  نا  
ال تم ااد إرتالفااا  فااى  اامدا المرا رااة  بااين من اا   

 راة مرتم اة الي اح  إال  ن الباياا المياسبة م المرا
يرتقد  ن  ما زاي هناا  إرتالفاا  فاى  امدا المرا راة 
م التااى يرتقااد  نهااا  مهريااة بااين من اا   المياساابة م 
المرا رااة الكبياارا م المتمسااطة مالصاا يرا الي ااح    م 
ير اااام  لاااا  الااااى  ن من اااا   المياساااابة م المرا رااااة 

تمشنهااا ماان شبياارا الي ااح  لااديها الماامارد الكافيااة التااى 
تمفير المهارا   مالربرا  ال نية  مالمهنياة م المررفاة 
بالمياسبة م المرا رة  م المراييرالمهنية م األرالقية 
م السااممشية  م التاادريا م اإلسااتجمار فااى نظااح رقابااة 
ال ااااااامدا مالتكنملااااااام ى ب اااااااشد  كبااااااار مااااااان من ااااااا   
المياساااابة م المرا راااااة األصااااا ر ي مااااااذ   م يت اااااع 

با ن   (Francis et al, 2010) الباياا مام دراساة
إهتماااح مراقبااى اليسااابا  شبااار الي ااح بالي اااظ  مااى 

                                                             
يُشأد انًحبسجخ ٔ انًشاخمخ كجنشح انحدى ٔ انزٗ نٓشب رصشُن   7

عشششبنًٗ ٔ رزضشششًٍ يُششششأد انًحبسشششجخ ٔ انًشاخمشششخ األسثمشششخ 

 ,Deloitte, Ernst & Young (E&Y)انكجششٖ ٔ رششًم 

KPMG,Pricewaterhouse Coopers PwC, 
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ساامرتهح  م  مااى ال اامدا ير اام بصاامرا  ساسااية الااى 
 منظمرين  ساسيين مهما :

 The منظور ا عتمادية أو التبعية ا قتصادية - أ
Economic Dependence Perspective  
من اا   المياساابة م المرا رااة شبياارا الي ااح تقاادح 
مرا راااااااة  ا   ااااااامدا  الياااااااة لرمالئهاااااااا مقارناااااااة 
بالمن اااااااااا   األصاااااااااا ر ي مااااااااااا   م  لاااااااااا  ألن 
اإل تماديااااااااة اإلقتصااااااااادية فااااااااى ظااااااااد من ااااااااا   
المياسبة م المرا رة شبيارا الي اح يمشان إهمالهاا 
نظاارا لكبر اادد الرمااالء   بينمااا من اا   المياساابة 

الي اااح ترتمااد إقتصااااديا   م م المرا رااة صاا يرا 
ب ااشد  ساسااى   مااى مااا تيققاا  ماان إياارادا  ماان 
 مالئهاااا األصااا ر  اااددا   لااا ا فقاااد تكااامن هناااا  
ضااااا م   مااااان قباااااد إدارا هااااا ا ال ااااارشا   ماااااى 
مراقبااى اليسااابا  هااا الء   م ماان جاااح ياا جر  لااا  
 مااى إسااتقاللهح م بالتبريااة  مااى  اامدا المرا رااة 

 التى يقدممنها ذ
 Uniform  المراجعتتة منظتتور توحةتتد جتتودة  - ة

Quality Perspective  
مفقااااا لمم اااااهيح اإلقتصااااادية لم اااامدا فااااةن تقااااديح  

 بار  رادما  بان س ال امدا  بار األساماع المرتم اة م
الاازمن ياا دى باادمرا إلااى زيااادا اإلياارادا  م الرااالما  
التى تيصد  ميها ال رشة   ل ا فهنا  ضرمرا لتقديح 
من    المياسبة م المرا رة لرادماتها بان س ال امدا 
ماان راااالي من ااااءاتها التن ي ياااة التااى تقااام فاااى  مااااكن 
مرتم اااااة م بمااااادان مرتم اااااة   ألنااااا  إ ا تااااا جر   ااااامدا 

   التن ي يااة فااى إياادى البماادان المرا رااة لهاا ا المن اا
فقاااد ي جر لااا  سااامبا  ماااى بااااقى من ااا   المياسااابة م 
المرا رة التن ي ية التى تنتماى لان س من ا ا المياسابة 

مالمرا رااة شمااا ياادا ماام ارجاار انااد رساامن فااى قضااية 
(>)Enron   

شما يرتقد البايا  ن القدرا  ال نية مالمهنية م  
المياساااابة م اإلمشانيااااا  التااااى تتاااامافر لاااادى من اااا   

المرا رة شبيرا الي ح تمشنها من إكت اا  التيري اا  
ال مهرية فى القمائح المالي  لدى  مالئها ب اشد  كبار 
ماان من اا   المياساابة م المرا رااة األصاا ر ي مااا   
باإلضااااافة إلااااى  ن  شباااار  اااادد  مالئهااااا يااااد ح  ماااان 
إسااااااقاللها   م بالتااااااالى يمشنهااااااا ماااااان إ ااااااداد تقااااااارير 

مااااااان من ااااااا   المياسااااااابة م  المرا رااااااة بصااااااامرا  دع
المرا رااة األصاا ر ي مااا   نتي ااة لقاادرا األملااى  مااى 
مقامماااااة ضااااا م  اإلدارا   باإلضاااااافة الاااااى  ن إدرا  
اإلدارا لقااادرا هااا ا المن ااا    ماااى إكت اااا  ال اااش قاااد 

 يزيد من  مدا التقارير المالية التى تردهاذ 
م فيمااا يترماااع بمنه ياااة الدراسااا  الساااابقة  فقاااد 

دراسا  التى تنامل  مياددا   امدا إ تمد  مرظح ال
المرا راااة   ماااى قااامائح إستقصااااء لتيدياااد مااادى إدرا  
الم مم اااااااا   المرتم اااااااة مااااااان  صاااااااياا المصااااااامية 
ل همية النسبية ل براد المرتم ة ل امدا المرا راة فاى 
بيئاااا  ممارساااة مهنياااة مرتم اااة ذ م لكااان فيماااا يترماااع 
بمنه ياااة الدراساااا  الساااابقة   التاااى تناملااا  بالبياااا 

القااااة ي ااااح من اااا ا المياساااابة م المرا رااااة ب ااااامدا  
المرا رااة   فقااد إتضاال فااى مرظااح هاا ا الدراسااا   ناا  
يصرا تيديد ال مدا بصمرا مبا را   ل ا فقاد ل ا   
تمااااا  الدراساااااا  الاااااى إساااااترداح بااااادائد لقيااااااس  ااااامدا 
المرا راااة   مجاااد تيمياااد  ااادد مااان القضاااايا المرفم اااة 

شساااى  ضاااد من ااا ا المياسااابة م المرا راااة شمقيااااس  
لم ااامدا منماااا   اإلساااتيقاقا  ريااار الرادياااة    همهاااا 

م   (Larcker& Richardson,2004)نماااااااااااااام   

                                                             
رأثشد سًمخ يُشأح أسثش أَذسسٌٕ  فٗ كم انمشبنى ثمشذ فضشنحخ  8

إَشششٌٔ يًششب رسشششجت فششٗ إغال ٓششب ٔ أصشششجحذ انًُشششأد كجنششششح 

 انحدى أسثمخ ثذال يٍ خًسخ
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 ,Jones)م نمم     (Secu et al, 2002)نمم   
م  (Dechow et al, 1995)م نمام    (1991

 ,Dechow & Dochev)ربااا يألمقيااس  امدا ا
 ذ ( 2002

م مااان نايياااة  رااارى إ تماااد  براااض الدراساااا  
قياااس ال اامدا بداللااة دقااة تقااارير المرا رااة التااى  مااى 

يراادها مراقباام اليسااابا    راصااة تماا  التااى تتضاامن 
( م ?)فقاارا   اان ماادى قاادرا المن اا ا  مااى األسااتمرار

شاا ل   اادد التقااارير المتي ظااة   التااى يراادها مراقاااا 
اليسابا  فاى ال ارشا  التاى تراد قامائح مالياة ميرفاة 

  مهريا ذ
لبيا فقد إ تمد  براض م فيما يترمع ب دما  ا

الدراسااااااااا   مااااااااى إسااااااااترداح قاااااااامائح اإلستقصاااااااااء م 
المقابال  ال رصية م ش ل  تيميد البياناا  المتاياة 

م الراصاااااااة بتقاااااااارير المرا راااااااة مجاااااااد  SECلااااااادى 
:Accounting & Auditing Enforcement 

Released   م تيميااااد القضااااايا المرفم ااااة ضااااد 
دراسااااة  يالااااة   مجااااد  مراقبااااى اليسااااابا   م دراسااااة 

 Kameboم  رشة  Lavethol & Horwathمن  ا 
اليابانياااااااااااااة التاااااااااااااى را رتهاااااااااااااا المن ااااااااااااا ا التن ي ياااااااااااااة 

ChuoAoyama   التابرااة لمن اا اPriceWater 
HouseCopers  ذ 

 
 

                                                             
فششإٌ   (ISA706) ،(  607) انششذٔنٗ انًشاخمششخ نًمنششبس ٔفقششب  9

كٍ أٌ يشنش فٗ رقشيشِ إنٗ ثمط األيٕس يشا ت انحسبثبد يً

فشٗ فقششح ربننشخ  Emphasis of Matter paragraphانٓبيخ 

نفقشششح انشششأٖ يهفششذ فنٓششب إَزجششبِ يسششزخذيٗ رقشيشششِ إنششٗ أيششٕس 

أفصششحذ عُٓششب اإلداسح فششٗ انقششٕا ى انًبننششخ ثطشيقششخ يال ًششخ ، ٔ 

نكٍ يمزقذ يشا شت انحسشبثبد ٔفقشب نحكًشّ انًُٓشٗ أَٓشب ْبيشخ ٔ 

نفٓى يسزخذيٗ انقٕا ى انًبننخ نٓب . كًب أَّ يًكُّ أيضب  أسبسنخ

أٌ يشنش إنٗ فقشح خبصخ ثشبأليٕس األخششٖ ٔ يهفشذ فنٓشب إَزجشبِ 

يسزخذيٗ رقشيشِ إنٗ أيٕس أخشٖ نى يفصشح عُٓشب فشٗ انقشٕا ى 

انًبننشخ ٔ انزششٗ يمزقششذ ٔفقششب نحكًششّ انًُٓششٗ أَٓششب ْبيششخ ٔ يال ًششخ 

 أٔ رقشيشِ   نفًٓٓى نهًشاخمخ ٔ يسئٕننبد انًشاخع

 فرض الفرعى الولالإشتقاق  – 9
فااااااى ضاااااامء إسااااااتقراء الدراسااااااا  التااااااى تناملااااااا  
مياااااددا   ااااامدا المرا راااااة م  القاااااة ي اااااح من ااااا ا 

المرا رة ب امدا المرا راة   م فاى ضامء  م المياسبة
تيميمهاااا مماااا يرتقاااادا الباياااا بم اااامد  القاااة إي ابيااااة 
م ترضاااة باااين ي اااح من ااا ا المياسااابة م المرا راااة   
مقاسا بة مالى إيرادا  م صمي  مالء تم  المن  ا   
م اااامدا المرا رااااة   مقاساااا  بقاااادرا مراقااااا اليسااااابا  

مهرية   م  مى إكت ا  م التقرير  ن التيري ا  ال 
مفقااا لبيئااة الممارسااة المهنيااة فااى مصاار   فااةن ي ااح 
من اا ا المياساابة م المرا رااة يرااد  يااد  هااح ميااددا  
 امدا المرا راة ال اديرا بالدراساة   يياا ي تارض  نا  
ي جر إي ابا  مى ال مدا م ل  لطبيرة السمع المهنياة 
فااى مصاار م قمااة  اادد من اا   المياساابة م المرا رااة 

تيم   مااى نساابة شبياارا ماان  مااالء الكبياارا م التااى تساا
المرا رة   م ال سيما برد التطامرا  التاى يادج  فاى 
هيشاااد المهناااة مااان إنااادما ا     فةنااا  يمشااان إ اااتقاع 

 ال رض الرئيسى لمبيا  شما يمى :
" ةتتؤثر حجتتم منشتتأة مراقتتب الحستتابات إةجابتتا علتتى 

 جودة المراجعة التى ةؤدةها "
العققتتة بتتةن خبتترة مراقتتب  تحلةتتل – 70

 الحسابات و جودة المراجعة
تسااااتهد  الدراسااااة فااااى هاااا ا ال ر يااااة إسااااتقراء م 
تيميد  هح اإلصدارا  م الدراسا  السابقة فاى م ااي 
الرالقااااة بااااين قيااااد مراقااااا اليسااااابا  بساااا د مراقبااااى 
اليسابا  لدى الهيئاة الراماة لمرقاباة المالياة  شم  ار 

ذ م  يضااااا إ ااااتقاع   مااااى ربرتاااا  م  اااامدا المرا رااااة
 ر ى الجانى لمبياال رض ال 

لقد اهتم  المنظما  المهنياة الرالمياة م الميمياة 
بالرديد من ميددا   مدا المرا رة م التى تضامنتها 
 يضاااا  ااارم  قياااد مراقباااى اليساااابا  بسااا د مراقباااى 
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اليسابا  لدى الهيئة الرامة لمرقاباة المالياة   م التاى 
الت هيااد المهنااى المالئااح م  ضاارمرا  تاامافرتمجماا  فااى 

 - المهنياةالقادرا مالماالءا الربرا الرممية م الرممياة م 
شا ل   تامافر فارع الرماد  ا  الربارا م تتضمنمالتى 

رفام ش اءتهاا بالتادريا م الترمايح  هتماح بتطميرهاا مإلا
باإلضافة الى تمافر نظح رقاباة ال امدا   -ين المستمر 

ال ى بدمرا  م هنة  م اإلهتماح بقما د اداا سمم  الم
 ينرشس  مى  مدا المرا رة

شماااا  ن ال هاااا  الرقابياااة فاااى مصااار لاااح ت  اااد 
دارا إصدر قرار م ماس قد اإلهتماح ب مدا المرا رة ف

 <800لساااانة  :<الهيئااااة الرامااااة لساااامع الماااااي رقااااح 
 ماااااي مراقبااااي   بت ساااايس مياااادا الرقابااااة  مااااى  اااامدا 

يئااة اليسااابا  المقياادين بساا د مراقبااي اليسااابا  باله
ارا إدالمرااادي بقااارار م ماااس  الراماااة لمرقاباااة المالياااة م

 م ?800لساانة  :8الهيئاة الراماة لمرقابااة المالياة رقاح 
دارا راااص إ د م مااسيت ااش تااح ن اااءإلبمم ااا قاارار ا

 مااااي مراقباااي اليساااابا    بميااادا الرقاباااة  ماااى  ااامدا 
المقياااادين بساااا د مراقبااااي اليسااااابا  بالهيئااااة الرامااااة 

ن يااتح    الم مااس قراراتاا   مااى يتراا لمرقابااة الماليااة م
دارا الهيئة الرامة لمرقابة المالية إ تمادها من م مس إ 
رتصاصااااا  المياااادا فااااى ضاااامء قاااارار إ م تتضاااامن ذ
قتااااراا قما ااااد لقيااااد مراقبااااي اليسااااابا  فااااى إ ها ائن ااااإ

كتتاااااااا الراااااااح إلسااااا د مراقبااااااي يسااااااابا   اااااارشا  ا
ال ااااارشا   مراقهاااااا بالبمرصاااااة م مال ااااارشا  المقيااااادا 

صااااااااناديع  مراع الماليااااااااة مألفااااااااى م اااااااااي االراممااااااااة 
 اااااااارشا  التاااااااا مين  بااااااااالبنم  م اسااااااااتجمار المن اااااااا إلا
يقا  إ راءا  إقما د  قتراا التدابير مإضافة الى إلبا

 تمااد ها ا ا  م  طا القيد من الس د م  القيد بالس د 
  شماا ان تما  القما اد دارا الهيئاة إالقما د من م ماس 

ي ياد  ماا قاديحت امد ضارمرا قيااح مراقاا اليساابا  بت
مااارمر رماااس سااانما   ماااي األقاااد  ماااي قياااد مراقاااا 

 تمااد إ  م اليسابا  ضمن من لهح اليع في مرا راة
ميزانياااااااااا  ال ااااااااارشا  المسااااااااااهمة بالسااااااااا د الرااااااااااح 

المالياة  ادامي  بامزارا مراقباى اليساابا  لممياسبين م
ي يااد قياااح مراقااا  تقااديح ماام  الماارا رين المياسابين م

المساهمة لمادا  ال رشا  اليسابا  بمرا رة يسابا 
ب اار  ان يشاامن قااد قاااح  رمااس ساانما   مااي األقااد م

مساهمة  مي األقاد  بمرا رة يسابا  رمس  رشا 
 م  بما يت اع مام مراايير المرا راة المصارية    شد سنة

القيااد فااي ساا د مراقبااي يسااابا  البناام  لاادي البناا  
القيد في س د مراقبي يساابا   م  المرشزي المصري 
الرقااااري لاادي الهيئاااة الرامااة ل ااائمن  يااد اارشا  التمم 

القيااد فااي ساا د مراقبااي يسااابا   م  التمميااد الرقاااري 
 مريااا  التاا مين  م  ااادا التاا مينإ   اارشة التاا مين م

   الترامني لدي الهيئاة المصارية لمرقاباة  ماي التا مين
القما ااد م الت ااريرية السااابقة  ن هنااا   م يتضاال ماان

إهتماما متزايادا فاى األمناة األريارا ب امدا المرا راة م 
ميدداتها ذ فهنا  إت اع يمي ضارمرا  ن تتامفر لادى 
مراقاااا اليساااابا  م مم اااة مااان المتطمباااا  لضااامان 
ادائ  لمهام  م مسئمليات  بمستمى  مرت م من ال امدا 

ا  ن تتاامفر   فقاد  كااد  تما  اإلصاادارا   ماى ضاارمر 
فاااااى مراقاااااا اليساااااابا  الك ااااااءا م الماااااالءا المهنياااااة 
الالزماااة م التاااى تااا تى مااان المررفاااة الرممياااة م الربااارا 
الرممياااة فاااى شافاااة الم ااااال  المرتبطاااة بالمياسااابة م 
المرا راااااة   م التاااااى ال تتمقااااا   ناااااد ياااااد إكتسااااااا 
المهااااارا  األساسااااية فقاااا  م إنمااااا ضاااارمرا مماصااااامة 

الالزمة مان راالي متابراة  إكتساا المررفة مالمهارا 
شافااة التطاامرا  التااى تطاار   مااى المهنااة    اان طريااع 
التدريا مالترميح المستمرين م فيماا يماى إساتقراء ألهاح 
الدراساااا   ا  الصااامة باااالمت يرا  المهنياااة الراصاااة 
بقيااد مراقااا اليسااابا  بساا د هيئااة الرقابااة الماليااة م 
 التااااى  كااااد   ميهااااا اإلصاااادارا  السااااابقة م  همهااااا ؛
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راصاة تما  النات اة  ان  و الخبرة   المقءة المهنية
  التخصص الصناعى

بتيميااد متطمبااا  قيااد مراقبااى اليسااابا  بساا د 
مراقبااي اليسااابا  لاادى الهيئااة الرامااة لمرقابااة الماليااة 
يتضل  ن ه ا المتطمباا  لهاا داللتهاا المهنياة ذ مها ا 
مااااااا تناملتاااااا  الدراسااااااا  السااااااابقة ييااااااا  ن ال اااااارم  

مراقبااى  اليسااابا  الااراربين فااى القيااد تسااتم ا  مااى 
 ضاارمرا  تاامافربساا د مراقبااي اليسااابا  لاادى الهيئااة 
القاادرا مالماااالءا  الت هيااد المهنااى المالئااح م الرباارا م 

م ااااامد    م ي اااااد المتتبااااام لهااااا ا الدراساااااا   المهنياااااة
مساااااية شبياااارا ماااان اإلت اااااع  مااااى الرالقااااة بااااين هاااا ا 

ق بتتالخبرة ففيمتتا ةتعلتت المت ياارا  م  اامدا المرا رااة  
التااااى تاااانرشس  مااااى  اااامدا اداء  المهنيتتتتة المق متتتتة

ع الكجيااااار مااااان الكتااااااا مراقاااااا اليساااااابا  فقاااااد إت ااااا
 Krishnan ; <800 اامبي    ;>800 اامض   )

,2003;  Shoommuangpak , 2007;  Reichel 
&Wang 2010 ; Lowensohn et al,2007; 

Taylor, 2000  (   ماى  ن ربارا مراقاا اليساابا 
مترصصاا  فااى صاانا ة الرميااد تمرااا دمرا هامااا فااى 
زيادا متيسين  مدا  دائ     مما يانرشس  ماى  امدا 
المرا رااااااة   م لاااااا  لمااااااا لرباااااارا مراقااااااا اليسااااااابا  
المترصص مان مزاياا قاد ترتما   ان ريارا مان ريار 
المترصصاايين   م التااى تساامل لاا  بمقاممااة ضاا م  

دا  ماى التا جير  ماى دقاة م  امدا اإلدارا   شما تساا 
المرمممااااا    راصااااة  اااامدا االرباااااا   التااااى تراااادها 
اإلدارا بماااا يااانرشس  مااااى إدرا   صاااياا المصاااامية 
ألهميااة الرباارا م الترصااص فااى رفاام ش اااءا م فراليااة 
قااااراراتهح راصاااااة فاااااى سااااامع األمراع المالياااااة    بماااااا 
ياااانرشس  مااااى رفاهيااااة الم تماااام ششااااد ذم فااااى ن ااااس 

م  الدراسا  مم الدراسة الت ريبية التى السياع تت ع ت
م   (Alavirad & MoeinAddin, 2013)ا راها  

التى تمصام  الاى ان رصاائص مراقاا اليساابا  م 
اهمهاااا  الربااارا تااارتب  اي ابياااا م بصااامرا  مهرياااة مااام 
 ااامدا المرا راااةذ  ضااا  الاااى  لااا  ان تقريااار م ماااس 

PCAOB ,2010  ب ا ن اكجار التيري اا  ال مهرياة
التى ت جر ب شد  مهرى فى  مدا المرا رة يدمجا م 

م  تتمجاااد فاااى مرا راااة التقاااديرا  المياسااابية االكجااار 
ترقياادا مجاااد اضاااميالي االصاامي م القيماااة الرادلاااة م 
المرصصااا  م التااى  تتطمااا رباارا  مميااة م  مميااة 
ماان قبااد مراقااا اليسااابا  لمرا رتهااا م اكت ااا  مااا 
ة تيتميااا  مااان تيري اااا  م هااا ا ماااا اكاااد   ميااا  دراسااا

(Griffith et al., 2014)    ان مراقباى اليساابا
الاا ين يتمتراامن بااالربرا الرمميااة م الرمميااة ماان رااالي 

ماااان رااااالي الت اااا يد   mindsetت يياااار  قميااااتهح 
الاااا هنى لممررفااااة الرمميااااة م الرمميااااة بمااااا يساااامل لهااااح 
بالدرايااااة م المررفااااة م الرباااارا الكافيااااة الداء مهااااامهح 

مااا  التقاااديرا  بمااااا راصاااة فيماااا يترماااع بماااارا رتهح لت
ياانرشس  مااى  اامدا ماارا رتهح ييااا يسااتطيم مراقبااى 
اليساااابا  ان يقيمااامن تيياااز  مالئهاااح ب ااا ن القيماااة 

 الرادلة ب شد افضد ذ 
؛  ;800لبياااااااااا   ) م تااااااااارى دراساااااااااا   رااااااااارى 

Cadman & Stein , 2007   ن إساتراتي ية  )
الترصااص الصاانا ى م يصاامي من اا ا المياساابة م 

را ماان القطاااع الساامقى فااى المرا رااة  مااى نساابة شبياا
صاانا ة مرينااة ال يرنااى بالضاارمرا  نهااا تقاادح راادما  
 ا   اامدا  اليااة   باإلضااافة الااى  نهااا لااح يشاان لهااا 
ت جير  مى دقة تقييح المراطر    م  همية فى تيسين 
 مدا قرارا  الترطاي     م قادرا  مراقاا اليساابا  
 ماااى إكت اااا  ال اااش م مقامماااة  سااااليا اإلدارا مااان 

 دارا األربااذييا إ
م ماااى الاااررح مااان ال ااادي الااا ى  جاااارا الباااايجمن  

ياااامي  هميااااة الرباااارا م الترصااااص فااااى رفاااام ش اااااءا 
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مراقبى اليسابا   مى ش ا  التيري اا  ال مهرياة م 
البايااااااا يرتقااااااد  ن مراقااااااا  نهااااااا  إال  ن   التقرياااااار

اليسااااابا  المترصااااص تتاااامافر لدياااا  الرباااارا الكافيااااة 
ن بناااااء قا اااادا بصاااانا ة  مالئاااا    مالتااااى تمشناااا  ماااا

بياناااااا  ألفضااااااد الممارساااااا  المياساااااابية فاااااى تماااااا  
الصاااانا ة   باإلضااااافة إلااااى قياااااح مراقااااا اليسااااابا  
المترصاااص بةساااتجمارا  شبيااارا فاااى التكنملم ياااا التاااى 
تمشن  من زياادا قدرتا   ماى المررفاة متقيايح المرااطر 

  التيري ا  مالرمميا  ريار الرادياةمتيديد األرطاء م 
ز فرالياة م امدا المرا راة ششاد ذ التى تمشن  من ترزي

(  ن  Karjalainen,2011م يت ااااع البايااااا مااااام ) 
مراقبااى اليسااابا  المترصصااين تاازداد دقااة  يشااامهح 
مقااااااراراتهح المهنيااااااة   مالاااااا ى ياااااانرشس  مااااااى  اااااامدا 

 المرا رة راصة فى المن    شبيرا الي ح
فقاد إت قا  الردياد وفيما ةتعلتق بالتأهةتل المهنتى 

 & Stoel et al.,2011 ; Uyar)مان الدراساا  
Gungormus,2011; Vasarhelyi etal., 2010 
; Lin, 2008 ; Howieson,2003 ; Dixon et 

al.,2004)  مى  ن هنا  ت يرا  فى بيئاة األ مااي 
فاااى الرقااادين الماضااايين  همهاااا  إساااترداح  تكنملم ياااا 
المرمممااااا  م اإلفصاااااا  باااار اإلنترناااا  م إسااااترداح 

 مى نظاح المرممماا  ال مرياة    قما د البيانا  المبنية
م نمااام مهاااارا  اإلتصااااي   م مااان جاااح التااا جير  ماااى 
طبيرااة ت مياام مت اا يد البيانااا  م إنتااا  المرمممااا  
المياسبية   م ش ل  طرع اليصمي  ميها م تيميمها 
  باإلضااافة إلااى اإلهتماااح المتزايااد بالقضااايا البيئيااة م 
  ماااا ت ااامم  مااان إفصااااا بيئاااى مماااا زاد الطماااا  ماااى
ت شيمة ردما  الت كيد المستيدجة ذ شماا زاد اإلهتمااح 
بالرصائص السممشية م األرالقية م المررفة اإلدارية 
فاااى اآلمناااة األريااارا   لااا ا فاااةن الااادمر التقميااادى الااا ى 
يمرباااااا  المياسااااااا  م مراقااااااا اليسااااااابا   صاااااابل ال 

يتناساااا مااام طبيراااة بيئاااة األ مااااي اليالياااة   األمااار 
 اان تماا  تيااديا  نات ااة الاا ى  م ااد م مم ااة ماان ال
 ذالت يرا  فى بيئة اال ماي

م لمما هة تم  التيديا  فةن هناا  م مم اة مان   
المهارا  م المررفة التاى ي اا  ن تتامفر فاى مراقباى 
 اليسابا  م  ل  من رالي الت هيد المهنى المالئح ذ

م يرتقااد البايااا  ن الترماايح هاام  ساااس الت هيااد   
م هااااام المصااااادر األساساااااى لممررفاااااة   ساااااماء شانااااا  
المررفااااااة مهنيااااااة م فنيااااااة  م سااااااممشية م  رالقيااااااة  م 
مهارياااة   فالت هياااد المهناااى   م ال ناااى    ماااى الاااررح 
ماااان  هميتاااا    إال إناااا  لااااح يرااااد شافيااااا باااادمن الترماااايح 

 ياااة   يياااا األرالقاااى م الااام ى بالمسااائملية اإل تما
 جبتااا  براااض الدراساااا   نااا   ياااد االساااباا الرئيساااية 

 لم ضائل المالية األريرا ذ 
شماااا يرتقاااد الباياااا  يضاااا  ن  كجااار المهاااارا  م 
المررفة التى تتطمبها بيئة األ مااي اليالياة تتمجاد فاى 
الت شير المنطقى م التيميمى   باإلضاافة إلاى المررفاة 

تصااي م الت ا اد بتكنملم يا المرممما  م مهاارا  اال
مااااام الرمياااااد م المررفاااااة اإلدارياااااة   م  ماااااى ر ساااااها 
المهااارا  م الرصاااائص السااممشية م األرالقياااة التاااى 
تياااد مااان رطااار السااامم  ريااار األرالقاااى الاااى  دناااى 
مسااااااتميات    م التااااااى تاااااا جر بصاااااامرا  ساسااااااية  مااااااى 
اإلسااتقالي   م الااا ى يااانرشس بااادمرا  ماااى  ااامدا  داء 

 مراقبى اليسابا ذ 
بايااا  يضااا  ن الت هيااد المهنااى يمجااد م يرتقااد ال

نقطااة البدايااة م لاايس نقطااة النهايااة لممررفااة م التنميااة 
المهنية م بناء الربرا  الرممية فهنا  ضارمرا لمترمايح  
م التدريا المستمر الا ى يتم اى مام مسات دا  بيئاة 
األ ماااي اليديجااة    ضاا  إلااى  لاا   ن دمر الت هيااد 

فاااى الم سساااا  المهناااى ال يتمقااا   ناااد ياااد الترمااايح 
الترميمياااة فقااا   م إنماااا يمتاااد إلاااى المنظماااا  المهنياااة 



 .....أثر خبرة مراقب الحسابات وحجم منشأته على جودة المراجعة الخارجيةشحاته السيد شحاته            أ.د/ 

18 
 

ن ساها   التاى ي اا  ن تمراا دمرا هاماا فاى مضاام م 
إصدار المرايير م اإلر ادا  م تقديح البرامة الكافية 
التااى تمشااان مراقباااى اليساااابا  مااان مما هاااة تياااديا  

 المستقبد
م يمشاااان القاااامي  ن إكت ااااا  ال ااااش مالتيري ااااا  

ى القاامائح المالياة يرتماد بدر ااة شبيارا  مااى ال مهرياة فا
الت هيااد المهنااى لمراقااا اليسااابا  فقااد إت ااع شااال ماان 

Ussahawanitchakit & Sudsomboon,) 
2009 ; Sundgren,1998)  مااى  ن الت هيااد 

المهنااى لمراقبااى اليسااابا  يمرااا دمر هامااا م ساساايا 
ي ابيا فى تيساين  امدا المرا راة ممان جاح  م مهريا ما 

 صياا المصمية  ن المهنة   مما يسا دها  رضاء 
  مى البقاء ماإلستمرارذ

ميرمص الباياا  يضاا  مماا سابع الاى   ن شاد 
متطماااااا م ااااار  مااااان  ااااارم  القياااااد بسااااا د مراقباااااى 
اليسابا  بالهيئة الراماة لمرقاباة المالياة  لا  دمر هااح  
م إسااهاح شبياار فااى تيقيااع الرباارا   راصااة الرمميااة   

لمااالءا المهنيااة   بمااا ياانرشس الااى  انااا الرمميااة م ا
 مااااى  اااامدا المرا رااااة   لاااا ا فااااةن البايااااا يرتقااااد  ن 
ستي اء مراقا اليسابا  لها م تمرة  تمافر ال رم  ما 
ينرشس بصمرا  كبر  مى  مدا المرا رة التى ي ديها 
  فماان الم تاارض  ن مراقااا اليسااابا  الاا ى يسااتمفى 
  اارم  القيااد ساايشمن ماا هال م  م رباارا م كجاار إلتزامااا
بمضم م تن ي  سياسا  م إ راءا  رقابة ال مدا   م 
ش ل   كجر يرصا  ماى سياساا  م إ اراءا  التنمياة 
المهنيااة ماان تاادريا م ترماايح مسااتمر   م بالتااالى ماان 
المتمقم  ن تكمن  مدا مرا رتا  مرت راة   م لا ا فةنا  
 يمشن إ تقاع ال رض ال ر ى الجانى لمبيا شمايمى : 

ستتابات إةجابتتا علتتى جتتودة " تتتؤثر خبتترة مراقتتب الح
 المراجعة التى ةؤدةها ".

م فاااااااااى ضاااااااااامء إساااااااااتقراء متيميااااااااااد الدراسااااااااااا  
ماإلصاااادارا  المهنيااااة   باإلضااااافة لاهتماااااح المتزايااااد 

 Duff)لم ها  المهنية مالت ريرية ب امدا المرا راة  
, 2009 ; Zhang et al.,  2011; Alavirad 
& MoeinAddin, 2013 ; Griffith et al., 

  م شاااا ل  لمت يااااارا  الت ااااريرية فااااى بيئاااااة   (2014
الممارساااة المهنياااة الرالمياااة مالميمياااة   فاااةن الباياااا 
يرتقااااااااد  ن إسااااااااتي اء مراقبااااااااى اليسااااااااابا  ممن اااااااا   
المياسبة م المرا راة لممتطمباا  الت اريرية مالقانمنياة 
من بناء متصميح نظاح فراي لرقابة ال مدا   م شا ل  

يااة لبناااء الرباارا اليا ااة لاسااتجمار فااى المررفااة المهن
دارا الممارد الب رية من ت هيد متادريا فناى ممهناى  ما 
مشانياا  مادياة ضارمة  مستمر   ييتاا  الاى مامراد ما 
قااد ال تتاامافر إال لاادى من اا   المياساابة م المرا رااة 
شبيرا الي ح   ل ا فةن البايا يرتقاد  ن لي اح من ا ا 
المياسبة م المرا رة دمر فراي فى إستي اء متطمبا  

بيئة الت ريرية م الرقابية اليديجة  فى مصر   ممان ال
جااح التاا جير اإلي ااابى  مااى  اامدا المرا رااة   م يرتقااد 
البايااااا  ناااا  بناااااء  مااااى  لاااا  ي ااااا ضااااح ال رضااااين 
ال ااار يين لمبياااا م إ اااتقاع ال ااارض الرئيساااى لمبياااا 

 شما يمى : 
"كلما كان حجم منشأة مراقب الحسابات  وى الخبرة 

 المراجعة التى ةؤدةها "أنبر كلما زادت جودة 
 الدراسة التجريبية -11
 أهداف الدراسة التجريبية -77/1

تهااااد  الدراسااااة الت ريبيااااة ارتبااااار ال اااارض الرئيسااااى 
 لمبيا م فر يتي 

رات توصتتتتتتتتتتةا و قيتتتتتتتتتتاس  المتغةتتتتتتتتتت -11/2
 :المستقلة

 يم د مت يران مستقالن شالتالى :
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  المراجعتةحجم منشأة المحاستبة و  -1/ 11/2
  م يقصد ب  مدى سيطرا من  ا المياسبة م المرا راة

 ماااااى نسااااابة شبيااااارا مااااان الرماااااالء فاااااى سااااامع مهناااااة 
المياسااااابة م المرا راااااة  راصاااااة  مى  اإليااااارادا  م 

 ,Cammack & Garcia)األصاامي الضاارمة 
م يااتح قياساا  ماان رااالي إ مااالى إياارادا  م  (2005

 صااااااااامي  ماااااااااالء من ااااااااااا المياسااااااااابة م المرا راااااااااة 
 (?800) مرة 
م يقصاد با     خبرة مراقب الحستابات -77/2/2

ماادى تاامافر الت هيااد المهنااى المالئااح سااماء شااان  مميااا 
ام  ممياا م تاامافر المهاارا  الالزماا  لقياما  بمهاماا  م 
 ل  نتي ة لتراكح المررفة الرممية م الرممية مان ادائا  
لتماا  المهااااح م يمشاان قياسااا  مااان رااالي تيدياااد مااادى 

تطمبااااا  القيااااد بساااا د اسااااتي اء مراقااااا اليسااااابا  لم
مراقبااى اليسااابا  لاادى الهيئااة الرامااة لمرقابااة الماليااة 

 مفقا لمس ال  ال رمية لدى الهيئة
 :المتغةر التابع   -11/3

جتتتودة ي ااامد المت يااار التاااابم  مت يااار ماياااد هااام 

  م يقصااااد باااا  قباااامي م ترطااااي  م تن ياااا   المراجعتتتتة
المرا رة م إ داد م تمصيد مراقا اليسابا  لتقريارا 

ظااااد إلتاااازاح شامااااد بمرااااايير المرا رااااة المترااااار   فاااى
  ميها   م ش ا قما د  داا م سمم  المهنة   بال شد

الاا ى يضاا ى الصاادع  مااى القاامائح الماليااة م يساااهح  
إي اباااا فاااى تر ااايض رطااار المرممماااا   مااااح مترااا ى 

القاااارارا  ماااان  صااااياا المصااااالل مسااااتردمى تقرياااارا 
(Arens et al., 2012)   

الي  ش ااءا مراقاا اليساابا  فاى م يتح قياسا  مان را
اإلكت اا  م التقريار الساميح  ان التيري اا  ال مهرياة 
فااااى القاااامائح الماليااااة لم اااارشا  التااااى يقاااامح بمرا رتهااااا 

(DeAngelo,1981  مشااا ل  اإلتصااااي بااااإلدارا م )
المسئملين  ن اليمشمة دارد ال رشة متاى شاان  لا  

 مطممبًا ذ 
 مجتمع و عةنة الدراسة:  -11/4

ي ااامد م تمااام الدراساااة  ماااى مراقباااى اليساااابا  
القائمين ب  ماي مرا رة يسابا  ال رشا  المساهمة 
م الااااا ين ينتمااااامن الاااااى من ااااا   مياسااااابة م مرا راااااة 
مرتم ة الي ح   بينما تتضمن  ينة الدراسة م مم اة 
من مراقبى اليسابا  ال ين ينتممن الى تم  المن    

البياناااا   م  مى ربااارا  مرتم اااة ذ م لميصااامي  ماااى 
فقد قاح البايا بتمزيام  ادد مان اليااال  اإلفتراضاية 
 ماى  يناة إنتقائياة تيشمياة مان مراقباى اليساابا  تاح 
تقساااايمها الااااى ارباااام م مم ااااا    م يصااااد البايااااا 

% =;ردًا    ى بنساااابة إساااات ابة بم اااا   708 مااااى 
ردًا   م  لا  بسابا  77بينما بم   الردمد المستبردا 
م نتي اااااة لرااااادح منطقياااااة  م  ااااادح إكتمااااااي البياناااااا   

إتساع  م مصداقية اإل ابا    م با ل  تكامن الاردمد 
ردا   7?الصااااييية م المسااااتممة فااااى الرينااااة النهائيااااة 

 مقسمة  مى النيم التالى : 

 خبرة مراقب الحسابات                
        حجم منشأة  

              مراقب الحسابات

 
 قلةل الخبرة

 
  و خبرة

 الم مم ة األملى صغةر
 م ردا( >8)

 الم مم ة الجانية
 م ردا ( ?7)

 الم مم ة الجالجة كبةر
 م ردا ( 89) 

 الم مم ة الرابرة
 م ردا ( 89) 
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 أدوات و إجراءات الدراسة التجريبية :  -11/5
تااااح إ ااااراء الدراسااااة الت ريبيااااة ماااان رااااالي إ ااااداد 
يااال  إفتراضاية ل ارشا  مقيادا فاى بمرصاة األمراع 
الماليااااااة  تيتاااااامى  مااااااى م مم ااااااة ماااااان التيري ااااااا  
المترمااادا م ريااار المترمااادا   باإلضاااافة إلاااى األمااامر 
التى قاد تساتد ى اإلتصااي بااإلدارا م المسائملين  ان 

ة )  نظااار اليمشماااة  م تاااح  تمزيرهاااا  ماااى  فاااراد الرينااا
ممياااع البياااا ( ذ م شاااد اليااااال  مصااايمبة بااان س 
األساااائمة لراااازي  جاااار إرااااتال  األساااائمة  مااااى إ ابااااا  
األفااااراد ذ م طمااااا ماااان  فاااااراد الرينااااة اإل ابااااة  ماااااى 
األسااائمة المميااادا المرافقاااة لكاااد اليااااال  اإلفتراضاااية 
لتيدياااد مااادى ش ااااءا  فاااراد الم مم اااا  المرتم اااة مااان 

لتيري ااا  م التقرياار مراقبااى اليسااابا  فااى إكت ااا  ا
 نهااااااا ماااااان  هااااااة   م اإلتصاااااااي بالمساااااائملين  اااااان 
اليمشماااة مااان  هاااة  رااارى   م شااا ل  إرتباااار ماااا إ ا 
شان ي ح من  ا المياسبة م المرا رة لا  تا جير  ماى 

  مدا المرا رة 
م بناااء  مااى مااا ساابع تااح تطبيااع المنه يااة الت ريبيااة 
إلرتبااار فاارض البيااا قياسااا  مااى برااض الدراسااا  

   (Lee et al., 2011) السابقة
التحلةتتتتل ا حصتتتتا ى لنتتتتتا   الدراستتتتة  ->/77

 التجريبية 
برد  ن تح  مم الردمد  مى اليااال  اإلفتراضاية 
ماان الم ااارشين فااى الدراسااة الت ريبيااة م فيصااها   م 

   70إساااتبراد الاااردمد ريااار المشتمماااة م ريااار الصاااادقة
تمهيادا إلرتباار فارض البياا الرئيساى   م ال رضااين 
ال اااااار يين    فقااااااد إ تمااااااد البايااااااا  مااااااى شااااااد ماااااان 

-Mannم إرتباااار   Kruskal-Wallis testإرتبااار

                                                             
يمزجششش انشششد غنششش يكزًششم إرا كبَششذ ُْششبص ثنبَششبد َب صششخ عُششذ  10

اإلخبثخ عهٗ انحبالد ، كًب يمزجشش انششد غنشش صشبد  فشٗ حبنشخ 

ٔخٕد إخبثبد غنش يُطقنخ رزمه  ثبنسشلال األٔل ٔ انثشبَٗ يمشب 

 فٗ كم حبنخ 

Whitney test    م  لاا  لتيدياد مادى اإلرتالفااا
باين م مم اا  الدراسااة مان ييااا ال امدا   م مااا إ ا 
تااا  شاااان ي اااح من ااا ا المياسااابة م المرا راااة   م ربر 

 ي جران  مى  مدا المرا رة  ح ال   
 نتا   الدراسة التجريبية  -11/7

إسااااتهدف  الدراسااااة الت ريبيااااة إرتبااااار ال اااارض 
الرئيساااااااى لمبياااااااا   لتيدياااااااد ماااااااا إ ا شانااااااا  هناااااااا  
إرتالفااا   مهريااة بااين الم مم ااا  االربرااة   م مااا 
إ ا شااااان  امااااد الي ااااح  م الرباااارا لهمااااا تاااا جير  مااااى 

 ديهاا مراقبام اليساابا   ح ال ذ  مدا المرا رة التاى ي
م قااد تمصاام  نتااائة الدراسااة فااى هاا ا ال اا ن إلااى مااا 

 يمى :
 :7ترامي  در اا  ال امدا لمم مم اة االملاى مان  - أ

در ااة بنساابة تتااراما  ;9در ااة ماان م ماامع  87إلااى
% بمتمسااااااااااا   در ااااااااااااا  0>% إلاااااااااااى 0:باااااااااااين 

 در ة  9:78ذ8در ة بانيرا  مريارى  9=ذ=777
تراميااا  در اااا  ال ااامدا لمم مم اااة الجانياااة مااان   - ة

% إلاى =;در اة بنسابة تتاراما باين  ;8إلى  80
باااةنيرا   <;ذ88% بمتمسااا   در اااا  بمااا  7=

 در ة  :;ذ7مريارى 
تراميااا  در اااا  ال ااامدا لمم مم اااة الجالجاااة مااان  - 

% إلاى 0:در اة بنسابة تتاراما باين  >8إلى  :7
بااااةنيرا   <0ذ?7% بمتمساااا  در ااااا  بماااا  :=

 در ة 79ذ9مريارى 

                                                             
رى إحزسبة يزٕسظ دسخبد اندٕدح يٍ خبسج  سشًخ يدًشٕ    11

خ انزشٗ حصششم عهنٓشب أفششاد انًدًٕعشخ عهششٗ انشذسخبد اإلخًبننش

 عذد يفشدارٓب 
رششى إحزسششبة اإلَحشششا  انًمنششبسٖ يششٍ خششالل إيدششبد اندششزس   12

انزشثنمششششٗ نهزجششششبيٍ ٔ يحسششششت ثبندششششزس انزشثنمششششٗ نًدًششششٕ  

يشثمشششبد إَحشافشششبد  شششنى اندشششٕدح حشششٕل ٔسشششطٓب انحسشششبثٗ 

يقسٕيب عهٗ عذد انًفشداد فٗ انًدًٕعخ َشب   ٔاحشذ . ٔ 

أٔ اإلَحششا  انًمنشبسٖ يشذٖ رششزذ أٔ رشكشض يفسش انزجشبيٍ 

انجنبَشششبد حشششٕل ٔسشششطٓب ثًشششب يمكشششا اإلرسشششب  ثشششنٍ إخبثشششبد 

 يفشداد انمنُخ ٔ كزنا اندٕدح .
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تراميااا  در اااا  ال ااامدا لمم مم اااة الرابراااة مااان  -د
% إلاى 9>در اة بنسابة تتاراما باين  97إلى  88
م إنيااااااااااارا   >ذ;8% بمتمسااااااااااا  در اااااااااااا  ?<

 در ة  <8ذ9مريارى 
م يتضاااال ماااان التيميااااد اإليصااااائى الراااااح   ن  دنااااى 

بنسابة  >ذ;8در ة ل امدا الم مم اة الرابراة بما  
  مااى ماان  قصااى % م هاام فااى ن ااس المقاا  9>

در اااااة م  87در اااااة ل ااااامدا الم مم اااااة االملاااااى 
% م مرناااى  لااا   ن هناااا  إرتالفاااا  0>بنسااابة 

فااى  اامدا المرا رااة بااين الم مم ااا  األربراااة م 
لممقااام   ماااى مااادى مرنميتهاااا فةنااا  سااايتح إ اااراء 

 األرتبارا  التالية :
-Kruskalنتتتتتتتتتتتتا   إختبتتتتتتتتتتتار :  -11/7/1

Wallis test    
ى إيتساااا متمساا  الرتااا يقاامح هاا ا اإلرتبااار  ماا

Mean Rank   لدر ا  ال امدا لمم مم اا  المرتم اة 
م يتضاااااال ماااااان إيصااااااائية اإلرتبااااااار  ن الم مم ااااااة 

 =7ذ:=م   ماااااى متمسااااا  رتاااااا بمااااا  الرابراااااة يصااااا
    ;ذ?;  يميها الم مم ة الجانية بمتمسا  رتاا در ة

در ة    م فاى  >=ذ98جح الم مم ة الجالجة بمتمس  
 ااة األملااى  مااى متمساا  بماا  النهايااة يصاام  الم مم 

در ااااااااة ذ م لاااااااا ا يمشاااااااان القاااااااامي  ن  اااااااامدا  8?ذ88
المرا رااااااة التااااااى يقاااااادمها مراقباااااام اليسااااااابا  الاااااا ين 
ينتساااابمن إلااااى الم مم ااااة الرابرااااة   مااااى ماااان  اااامدا 
المرا راااة التاااى يقااادمها مراقبااام يساااابا  الم مم اااا  
الجالجااااة األراااارى   راصااااة ماااان ينتساااابمن لمم مم ااااة 

 يضااا  ن هنااا   مااى األقااد األملااى   شمااا  ناا  يتضاال 
إراااااتال  باااااين هااااا ا الم مم اااااا  م هااااا ا ماااااا ي شااااادا 

 = P. Value ) مساتمى الداللاة التقريبياة لقيماة اي 
%ذ م ماان جاح يمشاان ;الا ى يرااد  قاد مان  م (0.00

القمي  ن الم مم ا  ريار متماجماة مان يياا ال امدا 

م لتيديااد ماادى در ااة المرنميااة لهاا ا اإلرتالفااا  فقااد 
 راء م مم اااة ماان المقارناااا  الجنائياااة قاااح الباياااا بااة

 :ما يمىش Mann-Whitney testبةسترداح إرتبار 
 Mann-Whitneyنتا   إختبار  -11/7/2

test   
يمكن صياغة  الفرض ألغراض ا ختبار ا حصتا ى 

 كما ةلى : 
 Mean: ال يرتم  متمس  الرتا   H0فرض الردح 

Rank  لم مم اااااة ماااااا مرنمياااااا  ااااان متمسااااا  الرتاااااا
 لمم مم ة المقابمة ذ
: يرتماااا  متمساااا  الرتااااا  H1ال اااارض البااااديد 

لم مم اااااااة ماااااااا مرنمياااااااا  ااااااان متمسااااااا  الرتاااااااا 
 لمم مم ة المقابمة ذ  

لمقارنتتتة بتتتةن المجمتتتوعتةن األولتتتى نتتتتا   ا -أ 
 الثانية :و 

ت اااير إيصاااائية اإلرتباااار إلاااى  ن متمسااا  الرتاااا 
بينماااا متمسااا   79) 99ذ:7 (لمم مم اااة األملاااى بمااا  

( لا ا فاةن  امدا =<ذ:9الرتا لمم مم ة الجانية بم  )
المرا راااة لمم مم اااة الجانياااة   ماااى ب اااشد  ااامهرى م 
 ا  داللاااة مرنمياااة  مااان  ااامدا المرا راااة لمم مم اااة 

لااة التقريبيااة األملااى م هاا ا مااا ي ااير الياا  مسااتمى الدال
م هاااى  قاااد مااان مساااتمى  (P-value=0.00)لقيماااة 

%   مماااا يااادي  ماااى  ن إساااتي اء مراقاااا ;المرنمياااة 

                                                             
ٔ يحست يزٕسظ انشرشت يشٍ خشالل ديشح ثنبَشبد انمنُزشنٍ يمشب  13

ثى َمنٍ نكم يششبْذح سرجشخ ٔفقشب نزشرنشت رصشبعذٖ ٔ فشٗ حبنشخ 

كشششم يُٓشششب يزٕسشششظ رسشششبٖٔ يششششبْذرنٍ أٔ أكثشششش َقشششٕو ثإعطشششب  

انشرت انزٗ رحزهٓب ثى َقٕو ثدًع سرت ثنبَشبد انمنُشخ األٔنشٗ ٔ 

خًع سرت ثنبَبد انمنُخ  انثبَنخ ٔ يشيض نهًدًٕ  األكجشش يُٓشب 

ثبنصششششنغخ انزبننششششخ  MWثششششى يششششزى إحزسششششبة  نًششششخ  Wثششششبنشيض

MW=W-ni(ni+1)/2   حنششi=1   ٕإرا رششى أسششزخذاو يدًشش

ذاو يدًشٕ  سرشت انمنُشخ إرا رى أسزخ i=2سرت انمنُخ األٔنٗ ، 

فششٗ رقشيجٓشب انششٗ انزٕصيششع  MWانثبَنشخ ، ثششى يشزى اسششزخذاو  نًشخ 

ٔ انزشٗ  p-valueانطجنمٗ انًمنبسٖ ٔ يُٓب َحصم عهٗ  نًخ 

% نزحذيششذ يُطقششخ سفششط أٔ  جششٕل 5رقششبسٌ ثًسششزٕٖ انًمُٕيششخ 

 نمذو  فشض ا
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اليسااابا  لمتطمبااا  القيااد بساا د مراقبااى اليسااابا  
لاااادى الهيئااااة الرامااااة لمرقابااااة الماليااااة  شم  اااار  مااااى 
ربرتاااا  ياااا جر بصاااامرا   مهريااااة  فااااى تيقيااااع  اااامدا 

من ا   المياسابة م المرا راة    م  لا  فيماا يترماع ب
 المرا رة ص يرا الي ح

لمقارنتتة بتتةن المجمتتوعتةن الولتتى نتتتا   ا -ب 
 الثالثة : و 
ت اااااير إيصاااااائية اإلرتباااااار إلاااااى  ن متمسااااا     

( بينماا متمسا  70ذ88الرتا لمم مم ة األملى بما  )
( ذ م  مااااى  <8ذ<8الرتااااا لمم مم ااااة الجالجااااة بماااا ) 

الااررح ماان  ن متمساا  الرتااا لمم مم ااة الجالجااة   مااى 
ماااااان متمساااااا  الرتااااااا لمم مم ااااااة األملااااااى    إال  ن 

ة م لاايس اإلرتالفااا  بااين الم ماام تين ليساا   مهرياا
لهااااا داللااااة مرنميااااة   م هاااا ا مااااا ي ااااير الياااا  مسااااتمى 

 ى  كبار    P-value= 0.127الداللة التقريبية لاد 
% ممااااااا ياااااادي  مااااااى  ناااااا  فااااااى يالااااااة الرباااااارا ;مااااان 

المنر ضااة  فاااةن ي اااح من اا ا المياسااابة م المرا راااة 
 ليس ل  ت جير  مهرى  مى  مدا المرا رة 

 لمقارنتتتة بتتتةن المجمتتتوعتةن األولتتتىنتتتتا   ا - 
 : الرابعةو 

ت ااير إيصااائية اإلرتبااار إلااى  ن متمساا  الرتااا 
( بينماا متمسا  الرتاا 0;ذ79لمم مم ة األملى بم  )
( لاا ا فااةن  اامدا المرا رااة <9لمم مم ااة الرابرااة بماا  )

لمم مم ااة الرابرااة   مااى ب ااشد  اامهرى م  ا  داللااة 
 مرنمية  من  مدا المرا رة لمم مم ة األملى ذ 

ربااارا مراقاااا اليساااابا  م ي اااح مماااا يااادي  ماااى  ن 
من اا ا المياساابة م المرا رااة مرااا لهمااا تاا جير  اامهرى 

  مى  مدا المرا رة 
 
 

المجمتتتوعتةن الثانيتتتة نتتتتا   المقارنتتتة بتتتةن  -د
 الثالثة :و 

ت ااير إيصااائية اإلرتبااار إلااى  ن متمساا  الرتااا 
( بينماا متمسا  الرتاا ;:ذ?8لمم مم ة الجانياة بما  )

( لاااااا ا فاااااةن  اااااامدا 9?ذ:7لمم مم اااااة الجالجااااااة بمااااا  )
المرا راااة لمم مم اااة الجانياااة   ماااى ب اااشد  ااامهرى م 
 ا  داللاااة مرنمياااة  مااان  ااامدا المرا راااة لمم مم اااة 

اللاة التقريبياة الجالجة   م ه ا ما ي ير اليا  مساتمى الد
مماااااا يااااادي  ماااااى  ن ربااااارا  (P-value=0.00)لاااااد 

مراقااااا اليسااااابا  لهاااااا تاااا جير  ااااامهرى  مااااى  ااااامدا 
المرا رة ب شد  كبر من ت جير ي ح من  ا المياسابة 

 م المرا رة 
مقارنتتتة بتتتةن المجمتتتوعتةن الثانيتتتة نتتتتا   ال -ه

 الرابعة:و 
ت ااير إيصااائية اإلرتبااار إلااى  ن متمساا  الرتااا 

( بينماا متمسا  الرتاا <7ذ;7لمم مم ة الجانياة بما  )
( لااااا ا فاااااةن  ااااامدا 8=ذ>8لمم مم اااااة الرابراااااة بمااااا  )

المرا رااة لمم مم ااة الرابرااة    مااى ب ااشد  اامهرى م 
 ا  داللااااة مرنميااااة  ماااان  اااامدا مرا رااااة لمم مم ااااة 

اللاااااة الجانياااااة    م هااااا ا ماااااا ي اااااير اليااااا  مساااااتمى الد
مما يدي  ماى  ن  (P-value=0.002)التقريبية لد 

ي ح من  ا المياسبة م المرا رة ل  ت جير  امهرى م 
 م داللااة مرنميااة  مااى  اامدا المرا رااة   م  لاا  فااى 

 يالة تمافر الربرا المهنية لدى مراقا اليسابا 
مقارنتتتة بتتتةن المجمتتتوعتةن الثالثتتتة نتتتتا   ال -و 

 الرابعة :و 
تبااار إلااى  ن متمساا  الرتااا ت ااير إيصااائية اإلر
( بينما متمس  الرتاا :;ذ79لمم مم ة الجالجة  بم  )

( لااااا ا فاااااةن  ااااامدا >:ذ99لمم مم اااااة الرابراااااة بمااااا  )
المرا رااة لمم مم ااة الرابرااة    مااى ب ااشد  اامهرى م 
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 ا  داللاااة مرنمياااة  مااان  ااامدا المرا راااة لمم مم اااة 
 الجالجة ذ 
ة لاد م ه ا ما ي ير الي  مساتمى الداللاة التقريبيا 

(P-value=0.00)  ممااا ياادي  مااى  ن رباارا مراقااا
اليسابا  لها ت جير  مهرى  مى  امدا المرا راة فاى 
يالاااة من ااا   المياسااابة م المرا راااة شبيااارا الي اااح م 
يرمص البايا مما سبع إلى  ن  فى ظد  دح تامافر 
الرباارا لاادى مراقااا اليسااابا  ال يظهاار تاا جير لي ااح 

 اامدا المرا رااة   من اا ا المياساابة م المرا رااة  مااى 
بينما فاى يالاة تامافر الربارا فاةن هناا  تا جير  امهرى 
لي ح من اا المياسبة م المرا رة   م ل ا فةن  يمشن 
القااااامي  ن ي اااااح من ااااا ا المياسااااابة م المرا راااااة لااااا  
ي ااابى  زئااى  مااى  اامدا المرا رااة   م بالتااالى  ت جيرا 

 ى  قبتتول الفتترض الفرعتتى األول بشتتكل جز تتىيمشاان 
تامافر  ماماد  رارى مجاد الرباراذ م  فى ظاد م امد م

لاا ل  فااةن البايااا يرتقااد  ن هنااا  يا ااة لممزيااد ماان 
البياااااا بةساااااترداح  دما  م  سااااااليا بيجياااااة مرتم اااااة 
 لتيديد مدى ت جير الي ح  مى ال مدا بصمرا نهائيةذ
شمااا يرمااص البايااا  يضااا إلااى  ن رباارا مراقااا 
اليسااااابا  تمرااااا دمرا  مهريااااا فااااى  اااامدا المرا رااااة 

نظااار  ااان ي اااح المن ااا ا التاااى ينتساااا إليهاااا ب اااض ال
قبتتتتول الفتتتترض مراقااااا اليسااااابا  م بالتااااالى يمشاااان 

 ذ الفرعى الثانى تماما
ممماااا سااابع يرماااص الباياااا إلاااى  ن شاااال مااان ي اااح 
من  ا المياسابة م المرا راة   ملام ب اشد  زئاى   م 
ربرا مراقا اليسابا  لهما ت جير  مهرى  مى  امدا 

درا م ش اااااءا مراقااااا المرا رااااة   ماااان رااااالي زيااااادا قاااا
اليساااابا   ماااى إكت اااا  م التقريااار  ااان التيري اااا  

قبتتول الفتترض الر يستتى للبحتتث ال مهريااة م ماان جااح 
 بدرجة كبةرة  

       نتتتتتتتتتتتتا   البحتتتتتتتتتتتث و ا جابتتتتتتتتتتتة  -12
 : على اس لته

يمشن  رض  هح نتائة البيا من  هة ماإل اباة 
  مى تسا الت  من  هة  ررى    مى النيم التالى : 

رشااااز التسااااا ي األمي لمبيااااا  مااااى تيديااااد م هاااامح  •
 اامدا المرا رااة م  فضااد مقياااس لهااا يناسااا بيئااة 
الممارسااة المهنيااة فااى مصاار ذ م تااح اإل ابااة  مااى 
ه ا التسا ي ييا رمص الباياا إلاى  نا  ال يم اد 
إت اااع تاااح  مااى م هاامح ال اامدا   اإل  ن هنااا  ياادًا 
  دناااى مقبااامي لمساااتمى  ااامدا المرا راااة  يتمجاااد فاااى
ش ااااءا مراقاااا اليساااابا  فاااى إكت اااا  التيري اااا  
ال مهرية فى القمائح المالياة م التقريار  نهاا بصامرا 
صاااييية   م هااا ا ماااا تبنااااا الباياااا فاااى دراسااات    

 شما  يد  نتائة الدراسة الت ريبية  ل  ذ
رشاز التساا ي الجااانى  ماى مادى تاا جير ربارا مراقبااى  •

تاح اليسابا   مى  مدا المرا راة فاى مصارذ م 
اإل ابة  مى ه ا التسا يذ م رمص فيا  الباياا 
إلاااى م ااامد مسااااية لات ااااع م  رااارى لاراااتال  
باااااين الباااااايجين ب ااااا ن تااااا جير الااااادالال  المهنياااااة 
مالمت يااارا  المشمنااااة لمرباااارا  مااااى ش اااااءا مراقااااا 
اليسابا  فى إكت اا  م التقريار  ان التيري اا  

 ال مهرية   م من جح  مدا المرا رة ذ 
ترمااع بالدراسااة الت ريبيااة فقااد تمصاام   مااا فيمااا ي 

نتائ هااااا إلااااى إت اااااع مراقبااااى اليسااااابا   مااااى  هميااااة 
الرباارا المهنيااة متمجمااة فااى إسااتي اء مراقااا اليسااابا  
لمتطمباا  القيااد بساا د مراقباى اليسااابا  لاادى الهيئااة 
الرامااة لمرقابااة الماليااة لمااا لاا  ماان إنرشاسااا  إي ابيااة 

  مى الممارسة المهنية ذ 
سا ي الجالا لمبيا  مى ما ا يقصاد بي اح رشز الت •

من ااااا ا المياسااااابة م المرا راااااة م ماااااا هاااااى  هاااااح 
مقااااييس هااا ا الي اااح ذ م تاااح اإل اباااة  ماااى هااا ا 
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التسااااا ي نظرياااااذ م قااااد رمااااص البايااااا إلااااى  ن 
ي ااااح من اااا ا المياساااابة م المرا رااااة يقصااااد باااا  
سيطرا المن  ا  ماى نسابة شبيارا مان الرماالء فاى 

ء  مى اإليااارادا  م سااامع المهناااة راصاااة الرماااال
األصمي الضرمة ذ  شما  ن الي ح يمشن قياسا  
براادا مقاااييس مرتم ااة  همهااا قيمااة األتراااا التااى 
تيصااد  ميهااا من اا ا المياساابة م المرا رااة ماان 
 دائهاااا لمرااادما  المهنياااة  م التاااى  ماااى  ساساااها 
يااتح تصااني  من اا   المياساابة م المرا رااة إلااى 

Big 4   مNon Big 4   مSecond Tier  
  باإلضاااافة إلاااى م مم اااة  رااارى مااان المقااااييس 
التااى تسااتردح شبااديد ل تراااا لمداللااة  مااى ي ااح 
من ااا ا المياسااابة م المرا راااة   م تتضااامن  ااادد 
الرماااالء م  ااادد الرااااممين م إ ماااالى إيااارادا  م 

  صمي من     مالء المرا رة ذ
رشااز التسااا ي الراباام لمبيااا  مااى ماادى تاا جير ي ااح  •

المرا رة  مى  مدا المرا راة   من  ا المياسبة م 
فااى ضاامء الدراسااا  السااابقة بصاا ة  امااة   م فااى 
مصاااار بصاااا ة راصااااة ذ م تااااح اإل ابااااة  مااااى هاااا ا 
التساااا ي نظرياااا  يضااااذ م رماااص الباياااا إلاااى  ن 
ي ااااااح من اااااا ا المياساااااابة م المرا رااااااة يرااااااد  يااااااد 
الميددا  األساسية ل مدا المرا رة م التى تناملت  

بقة   شما  ن  يمجاد مياددا الرديد من الدراسا  السا
هامااااااا ماااااان ميااااااددا   اااااامدا المرا رااااااة فااااااى بيئااااااة 
الممارساة المهنياة المصارية لمااا تتساح با  مان در ااة 
 اليااااة ماااان الترشااااز مساااايطرا من اااا   المياساااابة م 
المرا رااة الكبياارا الي ااح  مااى رالبيااة الرمااالء   إال 
 ناا  مااازاي ال اادي قائمااا بااين الدراسااا  التااى تناملاا  

ا المياسبة م المرا رة  مى ش اءا ت جير ي ح من  
مراقبى اليسابا  فى إكت ا  التيري ا  ال مهرياة 
م التقرياار  نهااا  م ماان جااح  اامدا المرا رااة بصاا ة 

 امااااة ذ شمااااا  ن األماااار ال يرتماااا  بالنساااابة لبيئااااة 
الممارسااة المهنيااة المصاارية ييااا  ناا  مااازاي هنااا  
رااااااال  قااااااائح  ب اااااا ن ماااااادى تاااااا جير ي ااااااح من اااااا ا 

مرا رااااااة بصاااااامرا من ااااااردا بة تبااااااارا  المياساااااابة م ال
ميااااددا ل اااامدا المرا رااااة   ييااااا تمصاااام  نتااااائة  
الدراسة الت ريبية إلى  ن هنا  إرتالفا فاى مساتمى 
إدرا  مراقبى اليسابا  لتا جير الي اح  ماى ال امدا 
ماان  هااة م هاا ا مااا  يدتاا  الدراسااة الت ريبيااة ب ااشد 
 زئااااى   ألن ي ااااح من اااا ا المياساااابة م المرا رااااة 

ى  اامدا المرا رااة إ ا مااا إقتاارن بم مم ااة ياا جر  ماا
 راااارى ماااان المت ياااارا  ماااان  هااااة  راااارى    ى  ن 
تاا جير الي ااح يظهاار فااى ظااد م اامد  اادا ميااددا  

 لم مدا ذ
رشز التسا ي األرير لمبيا  مى مادى م امد دلياد  •

 ممااى فااى بيئااة الممارسااة المهنيااة فااى مصاار  مااى 
 ن  شمما شان ي ح من  ا مراقاا اليساابا  شبيارا   

 م رباارا   شممااا شاناا   اامدا المرا رااة الرار يااة  م
التى ي ديها   مى  ح ال   ذ م تح اإل اباة  ماى ها ا 
التسااا ي ماان رااالي الدراسااة الت ريبيااة التااى   راهااا 
البايا ذ  م تمصام  نتائ هاا إلاى  ن ي اح من ا ا 
المياسااابة م المرا راااة    إ ا مااااا إقتااارن بم مم ااااة 

يااا جر إي ابااااا  رااارى مااان المت يااارا    مجااااد الربااارا 
 ماااااااى ش ااااااااءا مراقباااااااى اليساااااااابا  فاااااااى إكت اااااااا  
التيري اااا  ال مهرياااة م التقريااار  نهاااا   م مااان جاااح 
 ماااااااى   ااااااامدا المرا راااااااة    بماااااااا يااااااانرشس  ماااااااى 

 الممارسة المهنية ششد ذ 
إساتهد  ال اارض ال ر ااى األمي إرتبااار مااا إ ا شااان  •

ي ح من  ا المياسبة م المرا رة ي جر إي ابا  ماى 
ة التاااااى ي ديهاااااا مراقبااااام اليساااااابا   ااااامدا المرا رااااا

الراممين بها ذ م قاد تمصام  نتاائة إرتباار ال ارض 
إلااى  ن هنااا  إرتالفااا  فااى  اامدا المرا رااة التااى 



 .....أثر خبرة مراقب الحسابات وحجم منشأته على جودة المراجعة الخارجيةشحاته السيد شحاته            أ.د/ 

25 
 

ي ديهااااا مراقباااام اليسااااابا  الاااا ين ينتماااامن لمن اااا   
مياساااابة م مرا رااااة شبياااارا الي ااااح    ) الم مم ااااة 
الجالجاااة (  ااان تمااا  التاااى ي ديهاااا مراقبااام اليساااابا  

تماامن لمن اا   مياساابة م مرا رااة صاا يرا الاا ين ين
الي ااااح ) الم مم ااااة األملااااى (   إال  نهااااا لااااح تكاااان 
 مهرياة ذ  م مان جاح فاةن ي اح من ا ا المياساابة م 
المرا راااااة ال يااااا جر  ماااااى  ااااامدا المرا راااااة   مفقاااااا 
لنتائة المقارنة باين الم مام تين األملاى م الجالجاة   
ة بينما تصبل ه ا اإلرتالفا   مهرياة م  ا  داللا

مرنمية مفقا لنتائة المقارنة بين الم مام تين الجانياة 
 م الرابرة   م من جح تح  قبمي ال رض  زئيا ذ

إستهد  ال رض ال ر ى الجانى إرتبار ما إ ا شان   •
ربااااارا مراقاااااا اليساااااابا    مااااان راااااالي إساااااتي ائ  
ل ااارم  القياااد   يااا جر إي اباااا  ماااى  ااامدا المرا راااة 
التااى ي ديهااا ذ م قااد تمصاام  نتااائة إرتبااار ال اارض 
إلاى قباامي ال ارض تمامااا ذ م ها ا مااا  ظهرتا  نتااائة 

نيااااااة م المقارنااااااة بااااااين الم ماااااام تين األملااااااى م الجا
المقارناااة باااين الم مااام تين الجالجاااة م الرابراااة   فقاااد 
 ظهاار  نتااائة المقارنااا  فرمقااا  مهريااة فااى ش اااءا  
مراقباااااى اليساااااابا  فاااااى الك ااااا  م التقريااااار  ااااان 
التيري اااا  ال مهرياااة بااااين مراقباااى اليسااااابا   مى 
الرباارا الراليااة ) الم ماام تين الجانيااة م الرابرااة ( م 

مى الربااااااااارا ريااااااااارهح مااااااااان مراقباااااااااى اليساااااااااابا   
 المنر ضة ) الم مم تين األملى م الجالجة (ذ 

إساااتهد  ال ااارض الرئيساااى لمبياااا إرتباااار مااااا إ ا  •
شاااان ي اااح من ااا ا مراقاااا اليساااابا  م  م الربااارا 
 كبر شمما زاد   مدا المرا رة التى ي ديها ذ م قد 
تمصااام  نتاااائة إرتباااار ال ااارض إلاااى قبااامي ال ااارض 

ة باااين الم مم اااة بصااامرا شبيااارا مفقاااا لنتاااائة المقارنااا
األملااى م الم مم ااة الرابرااة   ييااا  ظهاار  نتااائة 
الدراسة م مد إرتالفاا   مهرياة فاى ش ااءا مراقباى 

اليساااابا  فاااى الك ااا  م التقريااار  ااان التيري اااا  
ال مهريااة   م ماان جااح  اامدا المرا رااة التااى ي ديهااا 
مراقباام اليسااابا   مى الرباارا م ينتساابمن لمن اا   

الي ااااح   ) الم مم اااااة مياساااابة م مرا رااااة شبياااارا 
الرابرااة (  اان ش اااءا مراقبااى اليسااابا   مى الرباارا 
االقااااااد م ينتساااااابمن لمن اااااا   مياساااااابة م مرا رااااااة 
 ص يرا الي ح ) الم مم ة األملى (  ذ          

 توصيات البحث : -13
فى ضمء  هادا  البياا ميادمدا م طبيراة م اشمت  
م منه اا  م  دماتااا  م مااا إنتهاااى إليااا  ماان نتاااائة فاااةن 

 لبايا يمصى بما يمى :ا
  ي ا  ن تتضمن المرايير م اإلصدارا  المهنياة م

الت ريرا  م الممائل شافة الرمامد الم جرا فى  مدا 
المرا راااة مااان راااالي  مضااام  لياااا  تمااازح من ااا   
المياساااااااااابة م المرا رااااااااااة بمضاااااااااام السياسااااااااااا  م 
اإل ااراءا  لكافااة تماا  الرمامااد    مااى  ن تتضاامن 
  تم  اإلصدارا  م الت اريرا  م المامائل م القارارا

الرساامية  مااى  مجمااة إستر ااادية لتماا  السياسااا  م 
اإل اااااراءا   مااااام األرااااا  فاااااى اليسااااابان إ تباااااارا  
التكم اااااااة   يتاااااااى يتسااااااانى لمن ااااااا   المياسااااااابة م 
المرا راااة صااا يرا الي اااح اإللتااازاح بهاااا لماااا لهاااا مااان 

 إنرشاسا   مهرية إي ابية مى المهنة ذ
  ضاارمرا الرقابااة  مااى ال اامدا  مااى مسااتمى شااد ماان

مهناااى م من ااا ا المياسااابة م المرا راااة   التنظااايح ال
شد  مى يدا   م ت ريد برامة الرقابة  مى ال امدا 
من رالي إ اداد نماا   لتقاارير ال ياص م الت تايش 
 ن رقابة ال مدا   ماى  ن يتضامن نمام   التقريار 
اإلر ااادا  م التمصاايا  الالزمااة لارتقاااء بمسااتمى 
يااز ال اامدا   م مااى  ن يااتح ن اار تماا  التقااارير لتي 
 تم  المن    لالتزاح بمرايير ال مدا  ا  الصمة 
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  ينب ااى إ ااادا النظاار فااى التنظاايح المهنااى فااى مصاار
بمااااا يااااد ح مقدرتاااا   مااااى مما هااااة مساااات دا  بيئااااة 
الممارساااااة المهنيااااااة الرالميااااااة    مااااااى  ن يتضاااااامن 
التنظااايح ال دياااد لممهناااة اآللياااا  ال رالاااة لمبااا  فاااى 
اح قضااااااايا إرااااااالي مراقااااااا اليسااااااابا  فااااااى اإللتااااااز 

بالمتطمباااا   الت اااريرية م الالئيياااة   راصاااة فيماااا 
يترمع بالميددا  األساسية ل مدا المرا رة   التاى 
تتم اااى مااام البيئاااة اليالياااة   م راصاااة المياااددا  
المترمقاااااااة بمفائااااااا  لمسااااااائمليات  المهنياااااااة المرتبطاااااااة 

 بةكت اف  م تقريرا  ن التيري ا  ال مهرية ذ
 اليسااااابا   ضاااارمرا د ااااح الك اااااءا المهنيااااة لمراقبااااى

 مى مستمى التنظيح المهنى م من    المياسبة م 
المرا راااااة  ماااااى ياااااد ساااااماء   مااااان راااااالي مضااااام 
السياساااااااا  م اال اااااااراءا  م الرطااااااا  م البااااااارامة 
التطميرياااااة م متابراااااة تن يااااا ها م تياااااديجها بصااااامرا 
مساااتمرا   بماااا يضااامن اإلرتقااااء بالمساااتمى المهناااى 

 ماى  لمزاملى المهنة   م ال ى بدمرا ينرشس إي اباا
  مدا المهنة ششد ذ

  ينب اااى تطااامير مقاااررا  المياسااابة م المرا راااة   م
ش ل  طرع م  ساليا التدريس فى  قساح المياسبة 
بال امرااااا  المصاااارية   بمااااا يتم ااااى ماااام مرااااايير 
الت هيااد الرالميااة   التااى ترااتص بالت هيااد المالئااح   
الاا ى يتناسااا ماام متطمبااا  ساامع الرمااد فااى بيئااة 

 مااااااى المسااااااتميين الميماااااااى م الممارسااااااة المهنيااااااة 
الراااااالمى راصاااااة بماااااا يترماااااع بالمهاااااارا  ال نياااااة م 

 األرالقية باإلضافة الى المررفة ال نية ذ
 
 
 
 
 

  ضااااارمرا إهتمااااااح البياااااما المياسااااابية فاااااى مصااااار
بالبيااااا فااااى شافااااة الرمامااااد المرتبطااااة م الميااااددا 
ل اااامدا المرا رااااة   راصااااة تماااا  التااااى لااااح ي ااااممها 

ميااد   م بيئااة البيااا اليااالى مجااد طبيرااة ن ااا  الر
التقاضاااااى   م ال اااااراكة مااااام من ااااا   المياسااااابة م 
المرا رااة الرالميااة   م السااما  ال رصااية لمراقااا 

 اليسابا  ذ
  ت اااااا يم من اااااا   المياساااااابة م المرا رااااااة صاااااا يرا

الي ااااح  مااااى اإلناااادما  ماااام برضااااها الاااابرض   م 
ت ريد م همح الكيانا  المهنية الكبيرا   لماا لهاا مان 

ألداء المهنااااى لمن اااا   إنرشاسااااا  إي ابيااااة  مااااى ا
 المياسبة م المرا رة م المهنة ششدذ

 مجالت البحث المقترحة -14
فاااااى ضااااامء ماااااا تناملتااااا  الدراساااااة اليالياااااة م ماااااا 
تمصم  الي  من نتائة فيمشن اقتراا م ااال  البياا 

 االتية:
  جااار ربااارا مراقاااا اليساااابا   ماااى  ااامدا ال ياااص 

 الميدمد 
   جااار ربااارا مراقاااا اليساااابا   ماااى  ااامدا رااادما 

 التمشيد المهنى 
  جاااار ي ااااح من اااا ا مراقااااا اليسااااابا   مااااى  اااامدا 

 ردما  التمشيد المهنى 
  جاار رباارا مراقااا اليسااابا  م ي ااح من اا ت   مااى 

 ش اءا م فرالية المرا رة الرار ية 
  جاار رباارا فريااع التمشيااد المهنااى  مااى  اامدا التمشيااد 

   مى تقارير االستدامة
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 قا مة المراجع
 العربية أول : المراجع باللغة

 " در ااة الترشيااز  8000 باام الرياار   ماادجر طاا    -
فى سمع ردما  المرا رة   دراسة ميدانية    م 

مجلتة تيميد مقارن لطبيرة السمع فى مصر "   
التجتتتتارة و التمويتتتتل   المجلتتتتة العلميتتتتة   كليتتتتة 

  الراادد األمي   الساانة  جامعتتة طنطتتا –التجتتارة 
 =77-7=الر رمن ص ص 

  معيتتتتتار >800الهيئااااة الراماااااة لمرقاباااااة الماليااااة    -
مراقبتتتتتة الجتتتتتودة للمؤسستتتتتات والفتتتتتراد التتتتت ةن 
يقومتتتتتتتون بالمراجعتتتتتتتة و الفحتتتتتتتص المحتتتتتتتدود 

 7:0قاارار رقااح للمعلومتتات الماليتتة التاريخيتتة   
:   مااااااااااااااااااااااااااااى  متاااااااااااااااااااااااااااااا  >800لساااااااااااااااااااااااااااانة 

http://www.cma.gov.eg. 
  قواعد اداب و سلوك مزاولتى =800  ______ -

مهنتتتة المحاستتتبة و المراجعتتتة المقةتتتدةن بستتتجل 
  مى   متاا  =800لسنة  ?=قرار رقح الهة ة   

: http://www.cma.gov.eg. 
ستتتيس وحتتتدة رقابتتتة جتتتودة تأ  <800  _____  -

المقةدةن بسجل الهة ة  أعمال مراقبى الحسابات
 :  مااى   متاااا  <800لساانة  :<قاارار رقااح   
.http://www.cma.gov.eg 

  الموافقتتتتتتتة علتتتتتتتى تعتتتتتتتدةل  2009  ______ -
الشتتطب فتتى  و   ضتتوابا القةتتد واستتتمرار القةتتد
الهة تتتة العامتتتة  لتتتدىستتتجل مراقبتتتى الحستتتابات 

    ?800لسانة  89  قارار رقاح لرقابة المالية  ل
 http://www.cma.gov.eg:   مىمتاا 

  القةتتتد واستتتتمرار القةتتتد و  2009  _______ -
الشطب فى سجل مراقبى الحسابات لدى الهة تة 

:   مااااى  متاااااا   ?800لساااانة  99قاااارار رقااااح   
http://www.cma.gov.eg 

  دراستتتتتتتة تحلةليتتتتتتتة =??7باااااااالي     سااااااامير   -
للعوامتتل المتتؤثرة فتتى جتتودة المراجعتتة و الرقابتتة 
علةها مع تطبةق خاص على الممارسة المهنية 

رسالة دشتمراا رير   فى جمهورية مصر العربية 
 0سشندرية امرة اال -من مرا   شمية الت ارا

ماااادرد مقتاااارا  " <800ابااااراهيح      بهاااااء الاااادين  -
لتيدياااد المت يااارا  التاااى تااا جر  ماااى قيااااس  ااامدا 
االداء المهناااى لممرا راااة الرار ياااة مااام التطبياااع 
 مااااااااى قطاااااااااع مشاتااااااااا المياساااااااابة مالمرا رااااااااة 

مجلتتتتتة البحتتتتتوث    "مصااااار الرربياااااة ةب مهمريااااا
جامعتتتة الزقتتتازيق    -التجاريتتتة   كليتتتة التجتتتارة

  ص ص  الم ماااااااد الجالجااااااامن  –لجاااااااانى الرااااااادد ا
 ذ8:9-?:7

  قيتاس التركةتز  ?800 مرة   مى سرد الادين   -
فتتى ستتوق ختتدمات المراجعتتة فتتى مصتتر و أثتتر  

  رسالة على جودة المراجعة مع دراسة تطبيقية 
 امرااة  –ما سااتير رياار من اامرا   شميااة الت ااارا 

 0االسشندرية 
الرصاااائص  "   <??7سااامى    راضاااى    -

الميددا ل مدا المرا رة   دراسة ميدانية لمميي  
  مجلتة أفتتاق جدةتدة   كليتتة  "المهناى فاى مصاار

    الرااادد الجاااانى   جامعتتتة المنوفيتتتة  -التجتتتارة 
 ذ 908-=89ص ص 

 جااار الربااارا المهنياااة  " <800 ااامبى   بااادا  ماااى   -
لممرا م الرار ى  مى  مدا المرا رة فى مصر 

الدراستات التجاريتة المجلة العلمية للبحوث و    "
  الرادد الجاانى جامعة حلوان    –  كلية التجارة 

 ذ  <:7-7:7ص ص 
 ماااااى    باااااد المهااااااا نصااااار    ااااايات    السااااايد  -

الرقابتتة و المراجعتتة الداخليتتة    >800 ايات    
الحدةثة فى بة ة تننولوجيا المعلومات و عولمة 

http://www.cma.gov.eg/
http://www.cma.gov.eg/
http://www.cma.gov.eg/
http://www.cma.gov.eg/
http://www.cma.gov.eg/
http://www.cma.gov.eg/
http://www.cma.gov.eg/
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  شمياة الت اارا  أسواق المتال الواقتع و المستتقبل
 ة اإلسشندرية   الدار ال امرية   امر –
  " دراساااة م ارتباااار  >800 ااامض   مااااي      -

 جر الترصص الصنا ى لمرا م اليسابا   مى 
 ااااااامدا األربااااااااا المياسااااااابية لم ااااااارشا  المقيااااااادا 

مجلتتتتتة كليتتتتتة التجتتتتتارة بالبمرصاااااة المصااااارية "   
جامعتتتتتتة   كليتتتتتتة التجتتتتتتارة   للبحتتتتتتوث العلميتتتتتتة

الم مااااد الجالااااا م    الراااادد الجااااانى   ا ستتتتكندرية
 ذ   >77-=;األربرين ص ص 

  " دمر  ;800لبيااااااااا   رالااااااااد  بااااااااد الماااااااانرح    -
الترصاااص الصااانا ى فاااى تيساااين ش ااااءا األداء 

مجلة كليتة التجتارة المهنى لممرا م الرار ى "   
جامعتتتتتة  –للبحتتتتتوث العلميتتتتتة   كليتتتتتة التجتتتتتار 

الرااااادد األمي   الم ماااااد الجاااااانى م ا ستتتتتكندرية   
 . :<7-9< األربرمن   ص ص
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