
 
 

  
 

 

 ممخص البحث:
استتدف الاحث تتتسل واستتترلااعدثتتبولاحفعيتتترل تتت  لد ف تتت ل

عبو يتتتترلا تتتتا يلاحدمتتتتبو ولاحمبحيتتتترلمتتت اع لاحموا فتتتترلاح
حلشتتوتبالاحمم تت يلثبح اووتتر لا حتت لمتت لعتتع ل واستترل
نظو تتتترلادي يميتتتتر لامتتتت لعتتتتع لاح واستتتترلاحنظو تتتترلدتتتت ل
اسدفواضلم اع لاحموا فرلاحعبو يرلسااءلاح و يرلأال
احثنبئيتتتترلأالاحمشتتتتدوترللاعلتتتت لاحثب تتتتسلإحتتتت لا تتتتا ل
ععيتتترل دميتتترلد ث و تتترل تتت  لمتتت ع لاحموا فتتترلاح و يتتترل
ا ا يلاحدمبو ولاحمبحيرللتمبلعل لاحثب سلأيضًبلإحت ل
أ لمتت ع لاحموا فتترلاحثنبئيتترلحتتألععيتترلد ث و تترل  تتا يل
احدمتتتبو ولاحمبحيتتترللاأع تتتوًالعلتتت لاحثب تتتسلإحتتت لاحتتت اول
اإل  ب يلااحفعيرلاح دميرلاحد ث و رل   لأ اءلاحموا فرل

 احمشدوترلا ا يلاحدمبو ولاحمبحيرللااي
[ 

دتتت لاعدثتتبولاتتتواضلاحث تتس ل  تتتسلاح واستترلاحدي يميتترل
أظفولاعدثبولاح وضلاألا لااح واضلاح وعيرلاحثعثرل

 ع  لد ث ولاحموا فرلاحعبو يرلاح و يرلعل 

 تتتا يلاحدمتتتبو ولاحمبحيتتتر ل  نمتتتبللنتتتب لدتتت ث ولحلموا فتتترل
 احعبو يرلاحثنبئيرلااحمشدوترلعل ل ا يلاحدمبو و

علاحمبحيتترللاأع تتوًالأظفتتولاعدثتتبولاح تتوضلاح وعتتيلاحواثتت
 أنألدا  لاواقلمفنايرل   لم ع لاحموا فر

 

احعبو يتترلاح و يتترلامتت ع لاحموا فتترلاحعبو يتترلاحثنبئيتترل
ااحموا فتترلاحعبو يتترلاحمشتتدوترلا حتت لحوتتبح لمتت عليل

 احموا فرلاحثنبئيرلااحمشدوترل

ل–احموا فترلاحعبو يترلاح و يترلل:الكممات المفتاحية
 يتتتتترلاحموا فتتتتترلاحعبولل–احموا فتتتتترلاحعبو يتتتتترلاحثنبئيتتتتترل

  ا يلاحدمبو ولاحمبحيرلل–احمشدوترل

ل
 

 

 

Abstract: 
 

This research aimed to study and test 

the relation between activating the en-

trances of external auditing and quality 

of financial reports that listed in ex-

change market; this is by theoretical 

and applicable study, and by regarding 

the theoretical study the entrances of 

external auditing were shown whether 

individually, dual or jount and this re-

search refers to the necessary effective 

relation between the entrances of indi-

vidual auditing and the financial report. 

And this research summarizes also the 

entrances of external auditing and the 

dual relation that related to the financial  
reports. And finally, this research sum- 

marized the positive common role and 

the quality of financial reports. And in 

the applicable study they choose the 

assumptions of study which illustrated 

test of the financial report and the three 

subsidiary reports. Lastly, the test of the 

fourth subsidiary assumption illustrated 

that there is some moral differences 

between the entrance of the external 

individual auditing and the entrance of 

the dual joint auditing, and that to the 

profit of the common and dual auditing. 

Keywords: external individual auditing 

– external dual auditing – external joint 

auditing  – quality of financial report.    
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دمة:المقـ – 1
(لث نفتتبل9004دفتتوالاحموا فتترلاحعبو يتترل علتتي ل

عمليتتترلمنظمتتترلحلد ميتتتعلااحدم تتتي لاحماضتتتاعيلح  حتتترل
احعبوتتتتتترلثمتتتتتت اع لاحفم تتتتتت  لثشتتتتتت  لندتتتتتتبئ لاأل تتتتتت اسل
ااحدوتتتتوابالاايدوتتتتب يرلحد   تتتت لمتتتت  لدمشتتتتيللتتتت  ل
احمتتتتتت اع لمتتتتتتعلاحمفتتتتتتب  ولاحم تتتتتت  يلاداوتتتتتت  لاحندتتتتتتبئ ل

يتتترلاأوتتت بللاحموتتتل رلاتتتيلحمستتتدع ميلاحمتتتاائ لاحمبح
(لث نفتتبلArens et al, 2011احمشتتوا للاعوافتتبل 

"عمليتترلد ميتتعلادم تتي لح  حتترلعتت لاحمفلامتتبالحد   تت ل
ااحدمو تتتتولعتتتت ل و تتتترلاحداااتتتتمل تتتت  للتتتت  لاحمفلامتتتتبال
ااحمفتتب  ولاحماضتتاعرلمستتثمًبللا  تتللأ ليتتتا لاحمتتبئ ل

ل ف  لاحفمليرلشع لتفءلامسدم "ل
 مبالاحدوتتتت  ملادفد تتتتولاحموا فتتتترلناعتتتتًبلمتتتت لعتتتت

Attestation Servicesااحديلعوافبل لArens et 

al, 2011لعلتت لأنفتتبل"عتت مباليمتتا لا فتتبلاحموا تتعل)
 إ  اءلوأيلع لمت  لإمتبنيترلااعدمتب لعلت لد ت ت اال

Assertionsيتتتتوالأعتتتتول اإل اوي(لعلتتتت لأ ليتتتتتا لل
ل الاحتوأيلمت لعتع لدمو تولمتدتالل ا تألإحت ليتوال

ناعتتتًبلمتتت لعتتتت مباللثبحتتتس"للادفتتت لعتتت مبالاحدوتتتت  م
 Professional Assuranceاحدات تتت لاحمفنتتتيل

Services ااحدتتيلدفتتوالعلتتت لأنفتتبلعتت مبالمفنيتتترلل
مسدملرلدف الإح لد س  ل تا يلام دتا لاحمفلامتبال

لحع مرلمدع يلاحمواواال
اثش  لم اع لاحموا فترلاحعبو يتر لافنتب لمت ع ل
احموا فتتتتترلاح و يتتتتترلااحدتتتتتيليمتتتتتا لمتتتتت لععحفتتتتتبلموا تتتتتعل

 تت لثموا فتترلاح ستتبثبالمتت لعتتع لمتدتتللعتتبو يلاا
موا فتتتتتترلعتتتتتتب لأالمتتتتتت لعتتتتتتع لاح فتتتتتتب لاحموتتتتتتت يل

لحلم بسثبالل
 Jointتمتبلأ للنتب لمت ع لاحموا فترلاحمشتدوترل

Auditingايفوافتتبلاحتتثفضلل(Alanezi et al, 

2012; Baldauf & Steckel, 2012; 

Ratzinger- Sakel et al,2013; Zerni et al, 

فلمتتت لععحفتتتبلأثنتتت  لمتتت لث نفتتتبلعمليتتترليتلتتتل(2012
مواي تتتتيلاح ستتتتبثبا لأالأتثتتتتولثموا فتتتترلن تتتت لاحمتتتتاائ ل
احمبحيترلثيو متترلددضتم لاحمشتتبوترلاتيلدعيتتي لعمليتترل
احموا فتتر لادا  تتعلاح فتت لاحم تت ا لأثنتتبءلدن  تت لعمليتترل
احموا فتتتر لاأع تتتوًالإوتتت اولدمو تتتولموا فتتترلما تتت ل تتتد ل
داييفتتألمتت لي تت ل ميتتعلمواي تتيلاح ستتبثبالاحمستتئاح  ل

ليرلمشدوترلايمبل دفلمل ف الاحدمو ولمسئاح
 Dualاأع تتتوًاللنتتتب لمتتت ع لاحموا فتتترلاحثنبئيتتترل

Auditingايفوافتتبلاحتتثفضل(Alanezi et al, 

2012; Lin et al, 2014)لث نفتتبلاحميتتب لثفمليتترل)
احموا فترلمتت لي ت لأثنتت  لمت لمواي تتيلاح ستبثبال  تتسل
يمتتا لتتت لمنفمتتبلثموا فتترلمستتدملرلحلمفلامتتبالاحمبحيتترل

وتتتت او دمو تتتتولموا فتتتترلمستتتتدم لعتتتت لا عتتتتوللااتتتتيللاا 
مووليما لثبحموا فرلاحثنبئيرلت لم لموايلل سبثبال
مستتدم لثبإلضتتبارلإحتت لاح فتتب لاحموتتت يلحلم بستتثبالل
ا عدلتتتتتتفللمتتتتتت ع لاحموا فتتتتتترلاحثنبئيتتتتتترلعتتتتتت لمتتتتتت ع ل

ااحت يل تد للDouble Auditingاحموا فرلاحم  ا ترل
ايتتألموا فتترلاحمتتاائ لاحمبحيتترل ااستتيرلموايتتلل ستتبثبال

 – Ratizinger)اا تتت  لاحتتتت لمتتتود  لمددتتتبح د  ل

Sakal et al., 2013)للل
اأيتتتًبللتتتتب لاحمتتت ع لاحمدثتتتعلاتتتيلعمليتتترلاحموا فتتترل
احعبو يرلاإ لمو ا لل  لاحموا فرلإض بءلاحموت اييرل
ااحثمتتترلاتتتيلاحمتتتاائ لاحمبحيتتتر لث  تتتسلدوتتتث ل االابئتتت يل
حمدعتتتتتتت يلاحمتتتتتتتواواالاأوتتتتتتت بللاحموتتتتتتتبح  لعبوتتتتتتترل

لاحشوتباللاحمسدثمو  لايلأسف 
 Financialاثشتتتت  ل تتتتا يلاحدمتتتتبو ولاحمبحيتتتترل

Reporting Qualityاتتإ لاحمستتدثمو  لي دتتب ا لل
  و رلعبحيرلم لاح ا يلايلاحدمبو ولاحمبحير لااحدي
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دتتتتتؤ يلإحتتتتت لد م تتتتتملاحت تتتتتبءيلاحميلاثتتتتترلحعستتتتتدثمبوللل
ادتتتتتتتااول تتتتتتتا يلاحدمتتتتتتتبو ولاحمبحيتتتتتتترلمفلامتتتتتتتبالم  تتتتتتت يل

اداي تتتتتاللحلمستتتتتدثمو  لااحتتتتت ائن  لعبوتتتتترلعتتتتت لتميتتتتتر
احدتتت امبالاحنم يتتترلاحمستتتدم ليرللا تتتؤ يلعتتت  لاحدععتتتلل
ثبألوبتتبإلإحتت لضتتمب ل تت لأ نتت لمتت ل تتا يلاحمفلامتتبال
احم بستتتتتتت يرللاتلمتتتتتتتبل ا ال تتتتتتتا يلاحدمتتتتتتتبو ولاحمبحيتتتتتتترل
دنع ضلمعبيولااسدثمبولعل لغواولمتبلي ت سلاتيل

    (ل Tang et al, 2008أستااقلاحمتب لاحمدم مترل

ل;9002 ع  لاح دبإ ل
فلتتتملثم فتتتا ل تتتا يلاحدمتتتبو ولاحمبحيتتترلامتتت لاايمتتتبل د

اعدل تتتتتتتالا واءل تتتتتتتا للتتتتتتت  لاحم فتتتتتتتا  ل  تتتتتتتسل تتتتتتتو ل
(لأ لاإلاوتتتتتبإلاحمتتتتتبحيلاحتتتتت يل تتتتتد ل9002 وتتتتتل ل ل

ثبحداي تتتالاحمنبستتتللااحد بوتتت  لااحاضتتتاإللتتتالأستتتب ل
(ل9002 تتا يلاحدمتتبو ولاحمبحيتترلل  نمتتبليفتتوال عل تت  ل

 ا يلاحدمبو ولاحمبحيترلث نفتبلمتبلددوتفلثتألاحمفلامتبال
حم بستتتتتتت ير لاحدتتتتتتتيلددضتتتتتتتمنفبلدلتتتتتتت لاحدمتتتتتتتبو و لمتتتتتتت لا

موتتتتت اييرلامتتتتتتبلد ممتتتتتتألمتتتتتت للمن فتتتتتترلحلمستتتتتتدع م  للل
احد م تمل حت ل  تتللأ لدعلتالمتت لاحد و تف لاأ لدفتت ل
ايلضاءلم ماعرلمت لاحمفتب  ولاحمبنانيترلااحم بست يرل
ااح نيتتتتترلااحمفنيتتتتتترلحد م تتتتتملاحفتتتتتت المتتتتت لاستتتتتتدع امفبل

ع لااحاوتتا لحدمتتبو ولمبحيتترل  تت يللا تتد ل حتت لمتت لعتت
اسدواد  يبالأالإ واءاالاآحيتبالدستبل لاتيلاالدمتب ل

لثفمليرلإع ا لاحدمبو ول
(لأ ل ا يلاحدمتبو ولاحمبحيترل9003ا و ل إ والي  ل

اوتتتبإل لتتيلمتتبلددستتت لثتتأللتت  لاحدمتتتبو ولمتت لشتت بايرلاا 
  تتتت لعتتتت لاحمفلامتتتتبالاحدتتتتيلدفتتتتت ل ميمتتتترلاحموتتتتت ل
احمتتبحيلااألوبتتبإلاحم ممتترلااحمدايفتترلحلشتتوترلثمتتبل د تتمل

علألتتتتتتتتت االاا ديب تتتتتتتتتبالاحمستتتتتتتتتدثمو  لاح تتتتتتتتتبح   لمتتتتتتتتت
 ااحمودم   لاغ ول لحدوش  ليواوادف ل

ل

إ  ل الولاالدمب لثبحدمتبو ولاحمبحيترللتالاحدوت ت ل
علتت لمن فتترلاحمفلامتتبالاحم بستت يرلحمدعتت يلاحمتتواواال
اأوتت بللاحموتتبح  لاعبوتترلاحمستتدثمو  لاتتيلأستتف ل
لاحشوتبا لااحت   ل دعت ا ليتواولااستدثمبول نتبءًالعلت 
و قلاحمفلامبالاحااو يلثبحدمبو ولاحمبحيرلاعلالتبلمت ل

لأيلدضل  لاد و فل
اثشتتتت  لاحفعيتتتترلاح دميتتتترل تتتت  لمتتتت ع لاحموا فتتتترل
احعبو يتترلاحمي تتتملا تتتا يلاحدمتتتبو ولاحمبحيتتترلامو ا لتتتبل

 Alfaraih)ألو بللاحموبح  لام لداولال واسرل

& Alanezi, 2012)إحتت لأ لااحدتت ا لمتت لع متتأللل
حعبو يرلاحمشدوترل ؤثولعل ل تا يلثم ع لاحموا فرلا

 Paugam)احدمبو ولاحمبحيرللاأشبوال واسبالأعتو ل

& Casta, 2012; Lobo et al, 2013; 

Marmousez, 2009)لإح لأ لم   لد ف  لم ع ل)
احموا فرلاحعبو يرلاحمشدوترل ؤثولثبحدثفيرلعل ل ا يل

لاحدمبو ولاحمبحيرل
 & Alsadoun)اأشتتتبوال واستتتبالأعتتتو ل

Aljaber, 2014; Ittonen & Tronnes, 

2012; Karjalainen, 2011)إحتت لأ لمتت عليلل
احموا فتتترلاحمشتتتدوترللااحثنبئيتتترلحتتتألآثتتتبولإ  ب يتتترلعلتتت ل
 تتا ديلاحموا فتترلااحدمتتبو ولاحمبحيتتر لعبوتترلاتتيلظتت ل

لداااولمدغ واالويب يرلمف نرل
اثشتت  لاحاضتتعلاتتيلموتتولاتتإ لمتت ع لاحموا فتترل

اتتتتتتيلاحشتتتتتتوتبالاحعبو يتتتتتترلاحمشتتتتتتدوترليفتتتتتت لاعديبو تتتتتتًبل
احمستتتتتتبلمرلاحموتتتتتتو رلاشتتتتتتوتبالاحدتتتتتت م  لاشتتتتتتوتبال

(ل024اامتتًبلحمتتبنا لاحشتتوتبالويتت ل لا حتت ل(0 احدعوتتي 

                                                           

( يٍ قرار يجهس إدارة انهيئة انعبية نهرقببة 1تُص انًبدة )(  1)

بشةةةةلٌ انطةةةةىابع ان ُ يًيةةةةة  7112سةةةةُة ( ن27انًبنيةةةةة رقةةةةى )

وانرقببيةةة نُشةةبظ ان  عةةيى  هةة  لٌ اةةيا انُشةةبظ   عةة  بةة  قيةةبو 

شةةر ة ان  عةةيى بشةةراو انل ةةىة انًبنيةةة انلبنيةةة وانًسةة   هية  ةةٍ 

بية  ان طةةبو  وت ةة  ى ان ةة يبا ية  قيبيهةةب ب  ةة  ى بعةة  ان ةة يبا 

ة، انًرت طةةة بةةة دارة تهةةة  انل ةةةىة )انهيئةةة انعبيةةةة نهرقببةةةة انًبنيةةة

7112.) 
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ل0443(لحستتنرل2احمفتت  لثبحمتتبنا لويتت ل ل0430حستتنرل
(ل00ايتتتتبنا لاإلشتتتتواالااحويبثتتتترلعلتتتت لاحدتتتت م  لويتتتت ل 

ايواولم ل لإ اويلاحف ئترلاحفبمترلحلويبثترلل0430حسنرل
ثشتتتتتت  لاحضتتتتتتااث لل9002ل(لحستتتتتتنر29احمبحيتتتتتترلويتتتتتت ل 

لاحدنظيميرلااحويب يرلحنشبطلاحدعوي ل
ايفتت لد نتتيلمتت ع لاحموا فتترلاحعبو يتترلاحمشتتتدوترل
إ ثبو تتتتًبلاتتتتيلاح نتتتتا لاوتتتتنب  ملااستتتتدثمبولاشتتتتوتبال
اإل تتتتت ا لااحم تتتتت لاحموتتتتتت يلاشتتتتتوتالاحدما تتتتت لاحفمتتتتتبويل
اشتتتتتتتتوتبالداظ تتتتتتتتفلاألمتتتتتتتتاا للاوتتتتتتتتن اقل مبيتتتتتتتترل

(ل42 لويتتت ل احمستتدثمو لا حتتت لاامتتتًبلحمتتبنا لوأ لاحمتتتب
ايتتتتتبنا لاإل تتتتت ا لااحم تتتتت لاحموتتتتتت يلويتتتتت لل0449حستتتتتنرل

ايتتتبنا لاح نتت لاحموتتتت يلااح فتتتب لل9000(لحستتنرل42 
ايتتتتبنا لل9002(لحستتتتنرلل33احموتتتتوايلااحنمتتتت لويتتتت ل 
ايتتتتبنا لل9000(لحستتتتنرل023احدما تتتت لاحفمتتتتبويلويتتتت ل 

احشتتتوتبالاحفبملتتترلاتتتيلدلمتتتيلاألمتتتاا لاستتتدثمبولبلويتتت ل
 لاحف ئتتتتترلاحفبمتتتتترلايتتتتتواولوئتتتتتيل0443(لحستتتتتنرل021 

 إوتتتتتت اولل9001(لحستتتتتتنرل001حستتتتتتاقلاحمتتتتتتب لويتتتتتت ل 
لاحنظب لاألسبسيلحون اقل مبيرلاحمسدثمول

أمبل عوا لمت ع لاحموا فترلاحعبو يترلاحثنبئيترل
ايي ملايلموولثواويلإ ثبو رلعل لاحشوتبالاحديل
الدفد ولم لشوتبالاحميتب لاحفتب لااحدتيليستبل لا فتبل

 لمتت ل نتتا لشتتع لعتتب لأالشتتوترلييتتب لعتتب لأال نتت
%لمتتت لوأستتتمبحفبلل92احميتتتب لاحفتتتب لثمتتتبلاليمتتت لعتتت ل

ا حتت لاامتتًبلحمتتبنا لاح فتتب لاحموتتت يلحلم بستتثبالويتت ل
(ل022ااحمفتتت  لثبحمتتتبنا لويتتت ل ل0433(لحستتتنرل022 

لل0443حسنرل
امتتت لاحمنيمتتتيل ستتتثمبلستتت ملأ لد  تتتللاحث تتتاسل
األتب يميتتتتتترلعلتتتتتت لستتتتتتؤا لمنيمتتتتتتيلمتتتتتتؤ ا لإ التبنتتتتتتال

إ  بثتتتتتًبلعلتتتتت ل تتتتتا يلاتتتتتيلاحموا فتتتتترلاحعبو يتتتتترلدتتتتتؤثول
احدمتتتبو ولاحمبحيتتترلافتتت ل عدلتتتفللتتت الاحدتتت ث ولثتتتبعدعال

د ف تتت لمتتت ع  لأالممبوستتتر للتتت  لاحموا فتتتر للتتت المتتتبل
 سي با لل الاحث سلاإل بثرلعليألنظو ًبللاعمليًبل

 

 :مشكمة البحث -2
داا تتتتتألاحموا فتتتتترلاحعبو يتتتتترلثمتتتتت اعلفبلاحمعدل تتتتترل

 للتت  لد تت يبالتث تتوي لعبوتترلاح و يتترلمنفتتبللامتت لألتت
احد تت يبالمتتبلي تتوضلمتت لي تتا لمتت لي تت لاإل اويلعلتت ل
مواي تتيلاح ستتبثبالممتتبليتت ل تتؤثولستتلثًبلعلتت لاستتدمعحف ل
لاثبحدبحيلانع بضل ا ديلاحموا فرلااحدمبو ولاحمبحيرل
ايمتتتتت لاحدف  تتتتولعتتتت لمشتتتتتلرلاحث تتتتسلاتتتتيلتي يتتتترل

لاإل بثرلعل لاحدسبؤاالاحدبحيرلنظو ًبلاعمليًب:
و ولاحمبحيتترلامتتبللتتيلألتت لمتتبلاحمموتتا ل  تتا يلاحدمتتب   -

ل بممب يسف
متتتتتتبللتتتتتتيلمتتتتتت اع لاحموا فتتتتتترلاحعبو يتتتتتترلاحثعثتتتتتترل -

 اععيدفبل  ا يلاحدمبو ولاحمبحير 

ل لدعدلفلاحفعيرلاحد ث و رل   لم اع لاحموا فرل -
احعبو يرلا ا يلاحدمبو ولاحمبحيترلثتبعدعالمت ع ل

 ل  لاحموا فر 

إ التبنتتالاإل بثتترل تتنف  لافتت لدا تت للتت  لاحفعيتترل -
 ث و تتترلافتتتًعلاتتتيل  ئتتترلاحممبوستتترلاحمفنيتتترلاب ئتتترلاحد

األعمتتتتتتب لاحموتتتتتتو رلعبوتتتتتترلحلشتتتتتتوتبالاحمم تتتتتت يل
لثبح اوور 

 

 هدف البحث: -3
 فتتتتت الاحث تتتتتسلإحتتتتت ل واستتتتترلمتتتتت اع لاحموا فتتتتترل

ثنبئيتتتتتتر(لااعدثتتتتتتتبولل–مشتتتتتتدوترلل–احعبو يتتتتتترل او يتتتتتترل
احفعيتتتترل تتتت  للتتتت  لاحمتتتت اع لا تتتتا يلاحدمتتتتبو ولاحمبحيتتتترل

ألاواقلاحمبحيتر لنظو تًبلمت لحلشوتبالاحمم ت يل  اووترلا
ل فرلاعمليًبلم ل فرلأعو ل

ل

 أهمية ودوافع البحث: -4
دنثعلألميترلا اااتعلاحث تسلمت ل تبن   لاألتتب يميل
ااحفملي لافل لاح بنللاألتب يميللنب لنت ويلملماسترل
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ايلاحث اسلاحمدفلمرلثماضا لاحث سلعبورلايل  ئرل
لاحممبوسرلاحمفنيرلايلموول
اإ ل تا يلاحدمتبو ولاحمبحيتر لاعل لاح بنللاحفمليل

امتتتتبلد ايتتتتألمتتتت لمفلامتتتتبالم بستتتت ير ليفدمتتتت لعل فتتتتبل
أوتت بللاحموتتبح  لعبوتترلاحمستتدثمو  لاتتيلاألستتف ل
ايلادعب ليتواوادف  لتمتبلأ للت  لاح تا يلددت ثولثمت ع ل
احموا فتتترلاحعبو يتتترلاحمي تتتم لاحتتت ح لاتتتإ لاح وتتتا ل
علتتت ل ح تتت لعملتتتيلحدلتتت لاحفعيتتترلاتتتيل  ئتتترلاحممبوستتترل

لموولأمولميلاللث ثيًبللاحمفنيرلاي
ام لأل ل اااعلل الاحث سلاحمسبلمرلايلدضت  مل
اح  ايلاألتب يميترلاتيللت الاحشت   لاأيضتًبلإ  تب ل ح ت ل
عملتتيلعلتت لاحفعيتترلم تت لاح واستترليستتبل لإ  بثتتًبلاتتيل
إعب يلنظولاح فبالاحدشو فيرلااحويب يتر لعبوترلل ئترل
لاحويبثتتترلاحمبحيتتترلااح نتتت لاحموتتتت ي لاتتتيل تتت ا لاإلحتتت ا 
ثبحموا فرلاحثنبئيرلااحموا فرلاحمشدوتر لأالعل لاألي ل
اايمئنتتتتب لإحتتتت ل تتتت ا للتتتت   لاحمتتتت عل  لعمليتتتتًبلاتتتتيل

لموول
 فروض البحث: -5

ستتاال تتد لاشتتدمبقلاتتواضلاحث تتسلنظو تتًب لااحدتتيل
لس د لاعدثبولبلدي يميًبلا مًب لاليلتبحدبحي:

:ل عدلفلد ث ولاحموا فرلاحعبو يرلعل ل تا يلللل1ف
لحمبحيرلثبعدعالد ف  لم ع لل  لاحموا فرلاحدمبو ولا

:ل تتتتؤثولمتتتت ع لاحموا فتتتترلاحعبو يتتتترلاح و يتتتترلل1/1ف
لإ  بثًبلعل ل ا يلاحدمبو ولاحمبحيرل

:ل تتتتؤثولمتتتت ع لاحموا فتتتترلاحعبو يتتتترلاحثنبئيتتتترلل1/2ف
لإ  بثًبلعل ل ا يلاحدمبو ولاحمبحيرل

:ل تتؤثولمتت ع لاحموا فتترلاحعبو يتترلاحمشتتدوترلل1/3ف
ليلاحدمبو ولاحمبحيرلإ  بثًبلعل ل ا 

:لدا تتت لاتتتواقلمفنايتتترل اال احتتترلإ وتتتبئيرلل1/4ف
   لاعدعالد ف  لم اع لاحموا فرلاحعبو يرلا تا يل

لاحدمبو ولاحمبحيرل

 حدود البحث: -6
يمدوتتولاحث تتتسلعلتتت لاحموا فتترلاحعبو يتتترلحلمتتتاائ ل
احمبحيتتترلاحستتتنايرلاحدبو عيتتترلاحتبملتتترلحلشتتتوتبالاحمم تتت يل

حوتتنبعيرلااحد بو ترلاحمم تت يلثبح اووترلامتت لحلشتوتبالا
ثبح اووتترللاحتت ح ل عتتوطلعتت لنيتتب ملاحث تتسلشتتوتبال
احميتتتب لاحمتتتبحي لا عتتتوطلعتتت لنيبيتتتألأيضتتتًبلعتتت مبال
موايتتتتللاح ستتتتبثبالاألعتتتتو لمثتتتت لاح  تتتت لاحم تتتت ا ل

لااحدات  لاحمفنيلااحموا فرلاحمسدمويل
تمتتتتتتبل عتتتتتتوطلعنتتتتتتألأيضتتتتتتًبلاحشتتتتتتوتبالاحوتتتتتتنبعيرل

ع تتوًالاتتإ ليب ليتترلااحد بو تترلغ تتولاحمم تت يلثبح اووتترللاأ
احندتتتتبئ لحلدفمتتتتي لمشتتتتوايرلثضتتتتااث لإ تتتتواءلاح واستتتترل

لاحدي يميرل
 خطة البحث: -7

اامتتتًبلأللتتت االاحث تتتس لاحمفبح تتترلمشتتتتلدأل
ثوتتاويلمنيميتتر لااتتيلضتتاءل تت ا   ليستتدتم لاحث تتسل

لتمبل لي:
ل:ل ا يلاحدمبو ولاحمبحيرلاأل لممب يسفبلل2/0

دفتتتتبل:لد ف تتتت لمتتتت اع لاحموا فتتتترلاحعبو يتتتترلاععي2/9
ل  ا يلاحدمبو ولاحمبحيرل

:لد ل  لاحفعيرل   لمت ع لاحموا فترلاح و يترلل2/9/0
ا تتتتتا يلاحدمتتتتتبو ولاحمبحيتتتتترلااشتتتتتدمبقلاح تتتتتوضلاح وعتتتتتيل

ل(ل0/0 

:لد ل  لاحفعيرل   لم ع لاحموا فترلاحثنبئيترلل2/9/9
ا تتتتتا يلاحدمتتتتتبو ولاحمبحيتتتتترلااشتتتتتدمبقلاح تتتتتوضلاح وعتتتتتيل

ل(ل0/9 

 لاحموا فتتتتتتترل:لد ل تتتتتتت لاحفعيتتتتتتترل تتتتتتت  لمتتتتتتت عل2/9/2
احمشتتتتدوترلا تتتتا يلاحدمتتتتبو ولاحمبحيتتتترلااشتتتتدمبقلاح تتتتوضل

ل(ل0/2اح وعيل 
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:لععوتتتتترلاحفعيتتتتترل تتتتت  لمتتتتت اع لاحموا فتتتتترلل2/9/2
احعبو يتتترلا تتتا يلاحدمتتتبو ولاحمبحيتتترلااشتتتدمبقلاح وضتتت  ل

ل(ل0/2(لااح وعيل 0احوئيسيل ا
ل:لمنف يرلاحث سل2/2
ل:لاحف الم لاح واسرلاحدي يميرلل2/2/0
لاع نرلاح واسرلل:لم دمعل2/2/9
ل:لداو فلاييب لاحمدغ واالل2/2/2

ل:لأ ااالاا  واءاالاح واسرلل2/2/2

:لاحد ل تتتتتتتتتت لاإل وتتتتتتتتتتبئيلاندتتتتتتتتتتبئ لاعدثتتتتتتتتتتبولل2/2/2
لاح واضل

ل:لندبئ لاحث سلااإل بثرلعل لدسبؤادألل2/2
ل:لداويبالاحث سلل2/2
ل:لم باالاحث سلاحمسدم ليرلل2/1
 سها:: جودة التقارير المالية وأهم مقايي 7/1

د ظتتتتت ل تتتتتتا يلاحدمتتتتتبو ولاحمبحيتتتتتترلثبلدمتتتتتب لأوتتتتتت بلل
احموبح  لعبورلاحمسدثمو  لايلاألسف للاد ا  للت ال
االدمتتب لثفتت ل تت اسلاأل متترلاحمبحيتترلاحفبحميتترلاألع تتويل

(للتت ال9002اانفيتتبولثفتتضلاحشتتوتبال ع تت لاح دتتبإ ل
ثبإلضتتتبارلإحتتت لمتتتبلأثبودتتتأل تتتباالا ديتتتب لاحشتتتوتبال

ث تتولمت لاحمستتدع م   لاحفبحميترلمتت ل ت  لت  تتولعنت لت
ممتتتبلأ  لإحتتت لانع تتتبضلاحثمتتترلاتتتيل تتتا يلاموتتت اييرل
دمث تت لاحدمتتبو ولاحمبحيتترلحلاايتتعلاح ميمتتيلحلشتتوترللاحمتت ل
دودتتتتللعلتتتت ل حتتتت لضتتتتواويلا تتتتا لمفيتتتتبولماثتتتتاقلثتتتتأل
حل تتتتت لعلتتتت ل تتتتا يلاحدمتتتتبو ولاحمبحيتتتترللادتتتتودث ل تتتتا يل

احمفلامتبالاحتااو يل فتب ل      احدمتبو ولاحمبحيترل  تا يل
 إح لمواعبيلثبإلضبار

اح ا يلايل ميعلموا  لإع ا للت  لاحدمتبو ول ت ءًالمت ل
ندفبءًالثفم لاحموا علاحعبو يل لإ اويلاحشوترلاا 

اايمبل دفلملثمفن لام فا ل ا يلاحدمتبو ولاحمبحيترل
ام لاعدل تالا واءل احتألا حت لأل لدم تي للت  لاح تا يل

 د لمت لعتع ل تا يلاحمفلامتبالاحتااو يل فتب لحت الاإنتأل
وتتفللإ  تتب لدفو تتفلشتتبم لايتتبيعلح تتا يللتت  لمت لاح

(لايشتتت ول9003احدمتتبو ولاأستتتبح للدم يمفتتتب ل إ تتتوالي  ل
اح تتتتتولاحمفبوتتتتولحل تتتتا يلإحتتتت لألميتتتترلاحدوت تتتت لعلتتتت ل
م فا لموانرلااستدع ا لاأعت لا فترلنظتولمستدع ميل
احمفلامبالعن لد   ت لاح تا ي لثبعدثتبولأ لاحمستدع  ل

ا يلاحنفتتتبئيللتتتالاح يوتتتت لاتتتيلاح تتتت لعلتتتت لمتتت  ل تتتت
ل(ل9000 سبمي للاحمفلامبال

(لأ ل تتا يلاحدمتتبو ولاحمبحيتترل9002ا تتو ل عل تت  ل
لتتتتتيلمتتتتتبلددوتتتتتفلثتتتتتألاحمفلامتتتتتبالاحم بستتتتت يرلاحدتتتتتيل
ددضمنفبلاحدمبو ولاحمبحيرلم لمو اييرلامبلد ممألم ل
من فتتتتتتتترلحلمستتتتتتتتدع م   لاأ لدعلتتتتتتتتالمتتتتتتتت لاحد و تتتتتتتتفل
ااحدضتل   لاأ لدفت لاتيلضتتاءلم ماعترلمت لاحمفتتب  ول

فنيتتتتتتترلااح نيتتتتتتترلحد م تتتتتتتملاحفتتتتتتت المتتتتتتت لاحمبنانيتتتتتتترلااحم
استتتتتدع امفبلللا تتتتتد ل حتتتتت لمتتتتت لعتتتتتع لاستتتتتدواد  يبال
اا  تتواءاالاآحيتتبالدستتبل لاتتيلاالدمتتب لثفمليتترلإعتت ا ل
احدمتتتتبو ولاحمبحيتتتترلمتتتت ل  تتتتسلعتتتتوضلامضتتتتما لدلتتتت ل
احدمتتتتبو و لاث  تتتتسلددم تتتتت لثبإليضتتتتبإلااحثستتتتبيرلثمتتتتتبل
 دنبستتللمتتعلا ديب تتبالاحمستتدع م  لثمتتبليمتتتنف لمتت ل

لوش  يللادعب ليواواا
(لأ لاح تتتا يلاتتيلاحدمتتتبو ول9003ا تتو ل إ تتوالي  ل

اوتبإل  ت لعت ل احمبحيرلليلمبلددس لثألم لشت بايرلاا 
احمفلامبالاحديلدفت ل ميمرلاحموت لاحمبحيلااألوببإل
احم ممتتتترلااحمدايفتتتتترلحلشتتتتتوترلثمتتتتتبل د تتتتتملمتتتتتعلألتتتتت اال
اا ديب تتتبالاحمستتتدثمو  لاح تتتبح   لااحمتتتودم   لاغ تتتول ل

ستتتتتتدثمبو رللا تتتتتتو ل اح يستتتتتتيي لحدوشتتتتتت  ليتتتتتتواوادف لاا
(لأ ل تتتتتتتتا يلاحدمتتتتتتتتبو ولاحمبحيتتتتتتتترلدفنتتتتتتتتيلتباتتتتتتتترل9002

إ تتواءاالإعتت ا للتت  لاحدمتتبو وللاعمليتتبالاحد متتملاحدتتيل
 تتتتد لاحميتتتتب ل فتتتتبلمتتتت لعتتتتع لاحموا تتتت لاحمددبثفتتتترلحفتتتت  ل
احدمتتتتتبو و ل فتتتتت الدمتتتتت ي لد ت تتتتت لمنبستتتتتللحلمستتتتتبلم  ل
اغ تتول لمتت لمستتدع ميلاحمفلامتتبالاحم بستت يرلثشتت  ل
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و  اولاموا فرلاحدمبو ولاحمبحيترلثمتبل د تملمتعلإع ا لاا 
لاحمفب  ولاحمفنيرلااحمديلثبالاحدنظيميرل

ا ديلللد م مل ا يلاحدمبو ولاحمبحيترلعت لأعمتب ل
 ع  تتت ل  ل احشتتوترلد م تتملثعثتتترلأنتتاا لمتتت لاح تتا ي

(لالتتتتتيل تتتتتا يلوتتتتتيبغرلاحدمو تتتتتو لمتتتتت ل  تتتتتسل9002
اعديتتتبولتلمتتتبالااضتتت رلام فامتتتر لا تتتا يلاحم دتتتا ل

علتتتتتالاحدمتتتتتبو ولمتتتتت لاألعيتتتتتبءلاح الو تتتتترلمتتتتت ل  تتتتتسل
ثبإلضبارلإح لااتدمب لااح ير لا ا يلعوضلاحدمو تول
م ل  سلاحداي الاحمنبسللااادسبقلااحثثتبالااح يتب ل

لااحش بايرل
ااتتتيلشتتت  لمتتت اع لدم تتتي ل تتتا يلاحدمتتتبو ولاحمبحيتتترل

(لتمتبل9001افيلدنمست لإحت لثعثترلمت اع ل مشتبث  ل
ل لي:
دفنتتتيلاح تتتا يلاللمـــدخل احتياجـــات المســـتخدم: -

يثمتتتتتًبلحفتتتتت الاحمتتتتت ع لدتتتتتاا ولا ديب تتتتتبالمستتتتتتدع ميل
احدمبو ولاحمبحيرلام  لاستد ب دف لمت لاحمفلامتبالاحدتيل
د دا فبلدل لاحدمبو ولا وت لل الاحمت ع لعلت ليضتبيبل
لاحدم ي  لا د و لم لل الاحم ع لم عع لاوعيب للمب:

o  اإليتتتتتتبولاحم تتتتتتبليميلحم لتتتتتت لمفتتتتتتب  ولاحم بستتتتتتثرل
 ل  تتتتتتسل تتتتتت  اليبئمتتتتتترلFABSلاحمبحيتتتتتترلاألمو تتتتتتتي
(لاحعوتتتتتتبئ لاحناعيتتتتتتر لاحاا تتتتتتلل9احم تتتتتتبلي لويتتتتتت ل 

داااولتبلاتتيلاحمفلامتتبالاحم بست يرل دتت لدوتتث لم  تت يل
 حمسدع ميلاحدمبو ولاحمبحيرل

o    مت ع لح نترل نتنت لJenkins Committee 

Approacheلتتتتتت الاحمتتتتتت ع لمتتتتتتعلاإليتتتتتتبولا د تتتتتتمللل
 تتيلاحم بليميلحم ل لمفب  ولاحم بسثرلاحمبحيرلاألمول

إالأنتتتتتتأل تتتتتت  ل  يتتتتتترلا ديب تتتتتتبالاحمستتتتتتدع م  لمتتتتتت ل
احمفلامتتتتبالمتتتت لعتتتتع لد   تتتت لعتتتت يلم تتتتبلي لدتتتتتودث ل
ثبحد ل تتت لاحمستتتدم لحتتتت لييتتتب لمتتت لييبعتتتبالاحشتتتوترل
اافتتتتت لي يفتتتتترلمشتتتتتواعبدفب لااح وتتتتتا لعلتتتتت لوؤيتتتتترل

مسدم ليرلألعمبحفب لثبإلضبارلإح لاحدفتوالعلت لوؤيترل
 اإل اويل

ا تتتد لل مـــدخل حمايـــة المســـاهم أو المســـت مر  -
اح تتتت لعلتتت ل تتتا يلاحمفلامتتتبالاحم بستتت ير لاثبحدتتتبحيل
 تتتتتا يلاحدمتتتتتبو ولاحمبحيتتتتتر لمتتتتت لعتتتتتع لمتتتتت  لاضتتتتتاإل
احمفلامتتتبالادتبملفتتتب لأيل فتتتد لامتتت ل عبوتتتيرلاا تتت يل
ح تتتتا يلاحمفلامتتتتبالالتتتتيلاإلاوتتتتبإلاحفتتتتب  لااحتبمتتتت ل

 حلدمبو ولاحمبحيرل

لمدخل  قة الطرف ال الث فـ  التقـارير الماليـة   -
 تتتتت لعلتتتت ل تتتتا يلاحدمتتتتبو ولاحمبحيتتتترلايفنتتتتيلأ ل تتتتد لاح

ثمتتتتتت  لثمتتتتتترلاحيتتتتتتوالاحثبحتتتتتتسل احم دمتتتتتتع(لاتتتتتتيللتتتتتت  ل
لاحدمبو ول

اثشتتتت  لنمتتتتب طل ممتتتتب ي (لييتتتتب ل تتتتا يلاحدمتتتتبو ول
لاحمبحيرلليمت لدمسيمفبلإح لمبل لي:

 نماذج تعتمد عمى إدارة األرباح وجودتها: -أ
(لإ اويلاألوبتتتتتبإللث نفتتتتتبل9000يفتتتتتوال م متتتتتا  ل

  لاحمتتتت  وا لأ تتتتتبمف لظتتتتبلويلد تتتت سلعنتتتت مبليستتتتدع
احشعوتتتتتتيرلاع تتتتتتوادف لاتتتتتتيلإعتتتتتت ا لاحمتتتتتتاائ لااحدمتتتتتتبو ول
احمبحيتتر لا حتت لمتت لعتتع لاعديتتبولأالدغ  تتولسيبستتبال
م بس يرلمف نر لإح ل بنللاحد ت لايلداي ال  اسل
مفتتتتبمعالاحشتتتتوترلمتتتت لأ تتتت لدفتتتت   لاحمتتتتاائ لاحمبحيتتتترل

 أالثفضتف (لايمتبل دفلتمل ف الدضل  ل ملرلاألسف ل
ءلاايدوتتتب يلحلشتتوتر لأال فتتت الاحدتت ث ولعلتتت لثتتبأل ا

ييمتتتتتترلثفتتتتتتضلاحفاامتتتتتت لاحدتتتتتتيلدفدمتتتتتت لعلتتتتتت لاألويتتتتتتب ل
لاحم بس يرلاحظبلويلثبحماائ لااحدمبو ولاحمبحيرل

(لث نفتتبلدتت ع لمدفمتت ل9002اعوافتتبل ع تت لاحمتتب و 
متتت ل بنتتتللاإل اويلاتتتيلعمليتتترلإعتتت ا لاحدمتتتبو ولاحمبحيتتترل

ويتتت ل فتتت الاحدتتت ث ولعلتتت لاألنشتتتيرلاحدتتتيل نتتتد لعنفتتتبل
احتتتوب  لأالعلتتتت لأستتتتلاللمفبح تتتترلدلتتتت لاألنشتتتتير لأال
علتت للتي يتترلعوضتتفبلاتتيلاحمتتاائ لاحمبحيتتر لثمتتبليستتبل ل
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ايلاحد ث ولعل لمسدع ميلدل لاحماائ لحد م ملأل اال
لمف نرل

(للنب ل اااتعلمدفت  يلإل اويل9002اامًبلحت ع  لاحمب و 
لاألوببإللالي:

رلاتيلاحوغثتل-د م ملمنباعل اديترلاندفب  ترلحتر اويل
د م تتتتتتتملمستتتتتتتتدايبالل-ااحدتتتتتتت ا لثشتتتتتتتواطلاحم  انيتتتتتتتترل

احوغثتترلاتتيلإوتت اولأستتف لاحشتتوترلل-مستتدف ارلحلتتوب ل
احوغثترلاتيلدع تيضلاحدتتبح فلاحسيبستيرلل-ايلاحساقل

لاحوغثرلايلد    لدن ؤاالاإل اويلاحسب ملنشولبلل-
ادستتتتتدييعلإ اويلاحشتتتتتوترلممبوستتتتترلإ اويلاألوبتتتتتبإلمتتتتت ل

 (9000عع لم عل  :ل م ما  ل
ع لاستتتتتتتتتدع ا لاحمدغ تتتتتتتتتواالاح ميميتتتتتتتتترلإل اويلمتتتتتتتتت  -

األوبتتبإ لا حتت لمتت لعتتع لاحتتد ت لاتتيلداي تتال تت اسل
ثفتتتتتضلاألنشتتتتتيرلستتتتتااءلتبنتتتتتالمدفلمتتتتترلثبإلندتتتتتبطلأال
ااستتدثمبو لثمتتبليفنتتيلإمتبنيتترلد   تت لعمليتتبالمبحيتتترل
حستتنرلدبحيتتر لأالدمتت ي لعمليتتبالتتتب ل نثغتتيلاحميتتب ل فتتبل

لايلسنرلدبحيرل
ستت يرلإل اويلاألوبتتبإ لمتت ع لاستتدع ا للاحيتتوقلاحم ب -

ا حتتتتتتت لمتتتتتتت لعتتتتتتتع لاعديتتتتتتتبولأالدغ  تتتتتتتولاحسيبستتتتتتتبال
ااحدمتتتتتت  واالاحم بستتتتتت يرلاا عتتتتتتب يلد ا تتتتتتللاحمفلامتتتتتتبال

لاحم بس يرلثمبئمرلاح ع ل
النتتتتتتتب لدتتتتتتت ث واالمدفتتتتتتت  يلمدودثتتتتتتترللعلتتتتتتت لإ اويل
األوببإ لألمفبلاحدت ث ولاحستل يلعلت ل تا يلاحمفلامتبال

بارلإحتتتت لاحم بستتتت يرلاحتتتتااو يلثبحدمتتتتبو ولاحمبحيتتتترلثبإلضتتتت
  تتب يلا دمتتباالدفتتوضلاحشتتوترلاتتيلاحمستتدم  لحل شتت ل
احمتتتتتتبحيلادتتتتتتت لاولاحموتتتتتتتت لاحدنباستتتتتتتيلحفتتتتتتتبلاثبحدتتتتتتتبحيل
األضتتتتواولثموتتتتبح لاحمستتتتبلم  لاأوتتتت بللاحموتتتتبح ل

لاألعو ل
اددفتتتوضلمفنتتترلاحم بستتتثرلااحموا فتتترلحف  تتت لمتتت ل
ااندمتتتب االاحمدفلمتتترلثضتتتففل اولموايتتتللاح ستتتبثبال

اإل اويلاحدتيلدفت اللايلمنعلأالاحدمو ولع لممبوستبا

إح لإ اويلاألوببإل ف الد م ملمتبسللمف نرلحر اويل
ال المبل ؤت لاحفعيرلاح دميرل   لاحموا فترلاحعبو يترل
ا ا يلاحدمبو ولاحمبحيترلمت لعتع لييتب لإ اويلاألوبتبإل

لااعدثبولبلمؤشوًالح ا يلاحدمبو ولاحمبحيرل
اي دتتبطلأوتت بللاحموتتبح  لعبوتترلاحمستتدثمو  ل

  لدمبو ولمبحيرل اال ا ي لاثبحدبحيليم لتا لايلاألسف
إحتت لد ضتت  لا تتا لموايتتلل ستتبثبالأالأتثتتوليستتدييعل

لداا ولل  لاح ا يل
اا  التتتتتتب لمتتتتت لاحممتتتتتت لاستتتتتدع ا لإ اويلاألوبتتتتتبإل
حل تتت لعلتت لمتت  ل تتا يلاحدمتتبو ولاحمبحيتتر لاتتإ للنتتب ل
ممتتتتتب ي ل نمتتتتتتب ط(ليمتتتتتت لمتتتتتت لععحفتتتتتبلييتتتتتتب لإ اويل

 Dechowاحمفتت  ل لJonesاألوبتتبإلامنفتتبلنمتتا طل

et al, 1995لااح يلسيما لاحثب سلثبسدع امألالتال)
لمبلس د لعوضألد ويًعلايلاح واسرلاحدي يميرل

ادمتا لمفظتت لاحنمتتب طلاحمستتدع مرلاتتيلييتتب لإ اويل
 Totalاألوبتتبإلعلتت ل ستتبللااستتد مبقلاإل متتبحيل

Accrualsالالعثتبويلعت لاح توقل ت  لوتبايلاحتوب لل
اااستتتتتدثنبئير لااحدتتتتت امبالي تتتتت لاح نتتتتتا لغ تتتتتولاحفب يتتتتترل

احنم يتتترلمتتت لاألنشتتتيرلاحدشتتتغ ليرللا دتتتتا لااستتتد مبقل
اإل متتتتتتتتتتتتتتتتتتبحيلمتتتتتتتتتتتتتتتتتت لااستتتتتتتتتتتتتتتتتتد مبقلااعديتتتتتتتتتتتتتتتتتتبويل

Discretionary Accrualsاااستتتتد مبقلغ تتتتولل
 لNondiscretionary Accrualsااعديبويل

ايموتت لثباستتتد مبقلااعديتتتبويلاستتتدع ا لاإل اويلل
دف ارلاعدمب ًالألسب لااسد مبقلحد م ملاألوببإلاحمس

علتت لاستتدع امفبلح تمفتتبلاحشعوتتيلاتتيلإعتت ا لثفتتضل
احدمتتتتت  واالاحم بستتتتت يرلمثتتتتت لدمتتتتت  ولأعمتتتتتبول ستتتتتبثبال
احفمتتتتتعء لااحفمتتتتتولاإلندتتتتتب يلح وتتتتتا لاحثب دتتتتترللأمتتتتتبل
ااستتد مبقلغ تتولااعديتتبويلافتتالعثتتبويلعتت لاستتدع ا ل
أستتتب لااستتتد مبقلثشتتتت لي يفتتتيلحممب لتتترلاإل تتتوا اال

إل اويلاستتتتدع ا ل تمفتتتتبلااحموتتتتواابال ا لم باحتتتترلا
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احشعوتتيلاتتيلدي  تتمللتت الاألستتب لحد م تتملموتتل رل
لعبورل

ايمتتتتت لاستتتتدع  لااستتتتد مبقلااعديتتتتبويلتمؤشتتتتول
إل اويلاألوبتتتبإ ل  تتتسليشتتت ولاحتتتوي لاحما تتتللإحتتت لأ ل
لنتتب لدتت ث ولمدفمتت ًا لأالد تمتتًب لمتت لي تت لاإل اويلاتتيل
اد تتتتب ل  تتتتب يلاألوبتتتتبإ لاثبحدتتتتبحيلدمتتتت ل تتتتا يلاحدمتتتتبو ول

  نمبليش ولاحتوي لاحستبحللإحت لأ للنتب لدت ث وًاللاحمبحير 
مدفم ًالأالد تمًبلايلاد ب لدع يضلاألوببإ لاثبحدبحيل
دمتتتت ل تتتتا يلاحدمتتتتبو ولاحمبحيتتتترلأيضتتتتًبللاا  التتتتتب لاحتتتتوي ل
و وًا لأاليو للم لاحو ولاإ لل اليفنيلع  لا ا ل
إ اويلح وبتتتبإلاثبحدتتتبحيلدتتتتا ل تتتا يلاحدمتتتبو ولاحمبحيتتترل

لأعل ل
تعتمد عمى مقاييس جـودة المسـتحقات نماذج  –ب 

Accruals Quality  
-Verdi, 20)امت لأشتتفوللتت  لاحنمتتب طلنمتتا طل

للااامًبلحفت الاحنمتا طليمتت لدمت  ول تا يلاحدمتبو ول(06
احمبحيتتترلثبستتتدع ا لممتتتب ي ل تتتا يلاحمستتتد مباللايمتتتا ل
لتت الاحنمتتا طلعلتت لاتتتويلمؤ التتبلأ لااستتد مبقليمثتت ل

مدايفتتتتر لتمتتتتبلأ لاألوبتتتتبإلدمتتتت  وًالحلدتتتت امبالاحنم يتتتترلاح
ساالدتا لأتثولدف  وًالع لاحد امبالاحمدايفرلعن مبل

اتتتتتيللEmbeddedيتتتتتتا لعيتتتتت لاحميتتتتتب لاحمدضتتتتتم ل
عمليرلاحمسد مبالعنت ل ت  لاأل نت للا دضتم لييتب ل

متتت لمتانتتتبالااستتتد مبقل تتتا يلاحدمتتتبو ولاحمبحيتتترلتتتت ل
لغ ولااعديبوي لامتانبالااسد مبقلااعديبويل

حمستتدع مر لااحمفدمتت يلعلتت ل تتا يلامتت لاحنمتتب طلا
لل(Yu & Sivaram, 2008)احمستد مبا لنمتا طل

ااامًبلحف الاحنما ط لددمث لأل لممتب ي ل تا يلاألوبتبإل
ااحدتتتتتيلدستتتتتدع  لعلتتتتت لنيتتتتتبقلااستتتتتعلاتتتتتيلاح واستتتتتبال
احم بست يرلاتيلمميتب ل تا يلاحمستد مبا لإحت ل بنتلل
مميتتتب لمتتت  لاستتتدمواو رلاألوبتتتبإللايع تتت لأ ل تتتا يل

 ا لتلمبلتبنالأعيتبءلاحميتب لأالاحدمت  واالاألوببإلد ل
لأالاحدم  ولعن ل  لبلاأل ن ل

ــتحفئ فــ  القــوا م  -جـــ ــى مــد  ال نمــاذج تعتمــد عم
 المالية

 ,Givoly et al)امتت للتت  لاحنمتتب طلنمتتا طل

 لااامتًبلحفت الاحنمتا ط لاإنتألال ا ت لمميتب ل (2009
ا   لح ا يلاحمفلامتبالاحم بست يرليمتنتألأ ل دضتم ل

ثفب لاحع مرلحميب لل  لاح ا يللالنب لعت  ل ميعلاأل
متت لاحعوتتبئ لاحمودثيتترلثبح اانتتللاحمعدل تترلح تتا يل
األوبتتتتتبإ لامتتتتت لأمثلدفتتتتتبلمتتتتت  لوتتتتت قلاحمستتتتتد مبا ل
اأعيتتبءلاحدمتت  ولثبحنستتثرلحلمستتد مبا لامتت  لاحتتد   ل

لنمتتتتتتتا طل لBASUاتتتتتتتيلاحدمو تتتتتتتولاحمتتتتتتتبحيللاأيضتتتتتتتًب  
 BASU, 1997لانما طل)MTBلل
ـــــــة : تفعيـــــــل مـــــــداخل المر 7/2 اجعـــــــة الخارجي

 وعالقتها بجودة التقارير المالية:
لنتتتب لمتتت اع لمدفتتت  يلحلموا فتتترلاحعبو يتتترلستتتااءل
اح و يرلمنفتب لأالاحثنبئيترلأالاحمشتدوتر لاست د لعتوضل
ت لمت ع لعلت ل ت يلاععيدتأل  تا يلاحدمتبو ولاحمبحيترل

 ااشدمبقلاواضلاحث س لا ح لتمبل لي:

جعـــة : تحميـــل العالقـــة بـــين مـــدخل المرا7/2/1
الفردية وجودة التقارير المالية واشتقاق الفـرض 

 (:1/1الفرع  )
يموتتتتت لثمتتتتت ع لاحموا فتتتتترلاح و يتتتتترلييتتتتتب لمتدتتتتتلل
موا فتتتترلعتتتتبو يلأالاح فتتتتب لاحموتتتتت يلحلم بستتتتثبا ل
وتت اولدمو تتولاحموا فتترللاموايتتلل ث عمتتب لاحموا فتتر لاا 
اح ستتتتبثباليتتتتتا لمتل تتتتًبلمتتتت لي تتتت لاحمستتتتبلم  لحلميتتتتب ل

يم تت لاحدتل تتفلا عيتت لا تتؤ يلث عمتتب لاحموا فتتر لحتت ال
عمليتتترلاحموا فتتترليثمتتتًبلحمفتتتب  ولاحموا فتتترلاحمدفتتتبوال
عل فبللا نش لاحيلللعلت لاحموا فترلمت لعتع لاحت اول
احويتتتب يلاحتتت يل ؤ يتتتألموايتتتللاح ستتتبثبالاتتتيلاحفعيتتترل
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(للامت ل9003احمبئمرل   لاألو  لااحات  ل عيست  ل
منظتتتاولنظو تتترلاحاتبحتتتر لاإنتتتأليمتتتت لدفو تتتفلاحفعيتتترل

يلدما لعل لاحاتبحرلعل لأنفبلعم ليما لم لععحتألاحد
األوتتتت  ل دف تتتت  لات تتتت لأل اءلعتتتت مبالمتتتتبلحموتتتتل رل
األوتتت   لمتتتعلد تتتايضلثفتتتضلستتتليبالادعتتتب لاحمتتتواول
حلات تتتت للا  تتتتللعلتتتت لاألوتتتت  ل نتتتتبءلنظتتتتب لحموايثتتتترل
احات تت للادفد تتولموا فتترلاحمتتاائ لاحمبحيتترلاستت لرلويب يتترل

 متتتتت لدستتتتتف لاتتتتتيلد نيتتتتتألعتتتتت  لدمبثتتتتت لاحمفلامتتتتتبالاد
موتتتتبح لاألوتتتت   لعبوتتتترلاحمستتتتبلم   لمتتتت لعتتتتع ل
دم ي لد ت  االمفماحرلثت  لاحمتاائ لاحمبحيترلاحدتيلأعت دفبل
لاإل اويلعبحيرلم لأيلأعيبءلأالمعبح بال الو رل

النتتتتتب لألميتتتتترلت  تتتتتويلحد ستتتتت  ل تتتتتا يلاحموا فتتتتترل
اح دمتتتتتتتيلعلتتتتتتت ل تتتتتتتا يلاحدمتتتتتتتبو ولاحمبحيتتتتتتترلللبحد ث ولتتتتتتت

  تتتتتتا ديلاأوتتتتتث الاألث تتتتتبسلااح واستتتتتتبالاحمدفلمتتتتترل
احموا فرلااحدمبو ولاحمبحيرلدمث لأ   لاحمضبيبلاحفبمترل
احميوا تتتتترلعلتتتتتت لاح تتتتتتبن   لاألتتتتتتتب يميلااحدي يمتتتتتتيلل
ادوتتفل تتا يلاحموا فتترليتت ويلعمليتترلاحموا فتترلعلتتت ل
اتدشبالااحدمو ولع لاحد و  بالاح الو ترلاتيلاحمتاائ ل
احمبحير لااح  لمت لعت  لدمبثت لاحمفلامتبال ت  لاإل اويل

امتتتت لثتتت ل مبيتتتترلموتتتبح لاحمستتتتبلم  للااحمستتتبلم   ل
ادتتتتودث ل تتتتا يلاحموا فتتتترلثمستتتتدا ل تتتتا يلاحمفلامتتتتبال

(لل9003احدتتتتتيلددضتتتتتمنفبلاحمتتتتتاائ لاحمبحيتتتتترل عيستتتتت  ل
ا و تتعل حتت لإحتت لأ لاحمتتاائ لاحمبحيتترلاحدتتيلدتت لموا فدفتتبل
ثمفواتترلموايتتلل ستتبثبال ال تتا يلعبحيتترليلمتتبلد دتتايل
علتت لد و  تتبال الو تترللا تتنفت للتت الثتتبحيثعلعلتت ل

ليألدتبح فلاحاتبحرلاحمبئمرل   لاحمسبلم  لااإل اويلد ن
اثشتت  لاحفاامتت لااحمؤشتتواالااحعوتتبئ لاحناعيتترل

ل–ع تويلاحموا تعلل–األدفبللل–    لمنش يلاحموا فرل
احستتتمفرلللللاحتتتي(لاحدتتتيلدتتتؤثولعلتتت ل تتتا يلاحموا فتتتر ل
اثبحدتتتتبحيلعلتتتت ل تتتتا يلاحدمتتتتبو ولاحمبحيتتتتر لامتتتت لنبيشتتتتال

احفعيتتترل تتت  لل(Fargher et al, 2001 واستتترل 

اعتتدعالأدفتتبللاحموا فتترلاتتيلعشتتو  ل احتتر لاثفتتضل
احفاامتتت لاألعتتتو لاحدتتتيليمتتتت لأ لدتتتؤثولعلتتت لاحيلتتتلل
علتت ل تتا يلاحموا فتترللاداوتتلالاح واستترلإحتت لا تتا ل
ععيرلإ  ب يرل   لأدفبللاحموا فرلا ا ديلاحموا فرل
ااحدمتتتتبو ولاحمبحيتتتترلل  نمتتتتبلأشتتتتبوال واستتتترل احشتتتتبيويل

أ للنتتتتتتب لم ماعتتتتتترلمتتتتتت ل(لإحتتتتتت ل9001ااحفنمتتتتتتوي ل
احفاام لاحديلدؤثولايلد    لأدفتبللاحموا فتر لامنفتبل
  تتت لاحمنشتتت يلاحعبضتتتفرلحلموا فتتترلادفم تتت االعمليتتترل
احموا فر لمدمثلرلاتيلعت  لاحشتوتبالااح توا لاحدبثفتر ل

 لاأدفتتبللاحعتت مبالAudit Riskاعيتتولاحموا فتترل
األعتتو للادتتؤثولأدفتتبللاحموا فتترل تت اولبلعلتت ل تتا يل

ااحدتتتيلدتتتؤثول تتت اولبلعلتتت ل تتتا يلاحدمتتتبو ولاحموا فتتتر ل
لاحمبحيرل

(لا تتتا لDeAngelo, 1981اأث دتتتال واستتترل 
ععيتتتترلإ  ب يتتتترل تتتت  ل تتتتا يلاحموا فتتتترلا  تتتت لمنشتتتت يل
احموا فر لاتلمبلت ول   لمنش يلاحموا فترلتلمتبليلتال

ثوتتتتاويلاح تتتتااا لحتتتت  لموايتتتتللاح ستتتتبثبالحلدوتتتتوال
اندفب  تتتر لامتتت لثتتت ل د ستتت لمستتتدا ل تتتا يلاحموا فتتترلل
اأشبوالاح واسترلإحت لأ ل  ت لمنشت يلاحموا فترليمتب ل
ثفتتتت  لعمعئفتتتتب لاأ لمنشتتتتاالاحموا فتتتترلاحدتتتتيلددم تتتت ل
ثتثتتويلعمعئفتتبلددفتتوضلحعستتبئولت  تتويلإ الاشتتلالاتتيل

اتتيلاحمتتاائ لاحمبحيتتر لامتت للFraudاتدشتتبالاحدععتتلل
ثتتتتت  لدستتتتتف لإحتتتتت لد ستتتتت  ل تتتتتا يلعمليتتتتترلاحموا فتتتتترلل

شتتتت يلااستتتتدن ال واستتتتبالأعتتتتو لأيضتتتتًبلإحتتتت ل  تتتت لمن
احموا فتتتتتتتتتتتترلحميتتتتتتتتتتتتب لمستتتتتتتتتتتتدا ل تتتتتتتتتتتتا يلاحموا فتتتتتتتتتتتترل

 Krishnan, 2003; Kim et al, 2003ل)
اأشتتتبوالإحتتت لأ لمنشتتتاالاحموا فتتترلاحت  تتتويلعتتتب يلمتتتبل
دمتتتت  لمستتتتدا لعتتتتتب لمتتتت ل تتتتتا يلاحموا فتتتترلثبحممبونتتتتترل

لثبحمنشاالاحوغ ويل
اثشتتتتتت  لاحفعيتتتتتترل تتتتتت  ل تتتتتتا يلاحموا فتتتتتتر لاا  اويل

ر لامتت ليبمتتتالاألوبتتبإ لاثبحدتتبحيل تتا يلاحدمتتبو ولاحمبحيتت
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(لثبعدثتبولاحفعيترل ت  لChen et al, 2005 واسترل 
 تتتا يلاحموا فتتترل ااحدتتتيلدتتت لييبستتتفبلمتتت لعتتتع ل  تتت ل
منشتتتت يلاحموا فتتتترلادعوتتتت لاحموا تتتتعلاتتتتيلوتتتتتنبعرل
مف نتر(لاا  اويلاألوبتتبإلمتت لعتتع ل واستترلأ و تتالعلتت ل

إحتتت لل0444شتتتوترلاتتتيلدتتتب اا لاتتتيلاح دتتتويلمتتت لل212
حتت لاح تت لمتت لإحتت لأ ل تتا يلحموا فتترلدتتؤ يلإل9009

ستتتتلا لإ اويلاألوبتتتتبإلادفمتتتت لعلتتتت لدمتتتت ي لمفلامتتتتبال
ل ييمرلعبحيرلم لاحد   لااحسلا لااندفب يل

ل(Balsam et al, 2003)ااعد تتوال واستترل
احفعيتتترل تتت  لدعوتتت لاحموا تتتعلاتتتيلوتتتنبعرلمف نتتترل
ا تتا يلاألوبتتبإ لاداوتتلالاح واستترلإحتت لا تتا لععيتترل
لإ  ب يتتترل تتت  لاحدعوتتت لاحوتتتنبعيلا تتتا يلاألوبتتتبإ 
  تتتتتتتتسلأ لإ اويلاألوبتتتتتتتتبإلحتتتتتتتت  لعمتتتتتتتتعءلاحموا فتتتتتتتترل

تبنتتتتالأيتتتت لحلمتتتتوا ف  لاحمدعووتتتت  لاتتتتيلاحوتتتتنبعرل
لممبونرلثبحموا ف  لغ ولاحمدعوو  لونبعيًبل

 ,Johl et al)ااتتيلمبح   تتبلاعد تتوال واستترل

احفعيتتتترل تتتت  ل تتتتا يلاحموا فتتتترل مف تتتتوًالعنفتتتتبلل(2007
ث  تت لمنشتت يلاحموا فتترلااحدعوتت لاحوتتنبعي(لاا  اويل

بإللاداوتتلالاح واستترلإحتت لا تتا لععيتترلستتل يرلاألوبتت
   ل  ت لمنشت يلاحموا فترلاا  اويلاألوبتبإ لأل لستلا ل
إ اويلاألوببإلح  لعمعءلاحموا فرلحمنشتاالاحموا فترل
احت  تتتتويلاتتتتيلمبح   تتتتبلتتتتتب لأيتتتت لممبونتتتترل تتتت ا ف لحتتتت  ل
منشاالاحموا فرلاألعو  لأمتبلدعوت لاحموا تعلاتيل

علت لستلا لإ اويلاحونبعرلال ليت لحتألدت ث ول تالويل
لاألوببإل

(لأثتتتتتول تتتتتا يل9003ادنباحتتتتتال واستتتتترل عيستتتتت  ل
احموا فتتتتتترلاحعبو يتتتتتترلعلتتتتتت لعمليتتتتتتبالإ اويلاألوبتتتتتتبإلل
اداولاللت  لاح واسترلإحت لا تا لععيترلإ  ب يترل ت  ل
  تتتت لمنشتتتت يلاحموا فتتتترلا تتتتا يلاحموا فتتتتر ل  تتتتسلأ ل

%لمتتتتت ل9ل2  تتتتت لمنشتتتتت يلاحموا فتتتتتر لي ستتتتتولا تتتتت  ل
ا فر اتتتتت ح لا تتتتتا لإ متتتتبحيلاحدغ تتتتتولاتتتتيل تتتتتا يلاحمول

ععيتتترلإ  ب يتتترل تتت  لستتتمفرلمنشتتت يلاحموا فتتترلا تتتا يل
احموا فتتتتر ل  تتتتسلأ لستتتتمفرلمنشتتتت يلاحموا فتتتترلد ستتتتول

%لمتتتتتتت لإ متتتتتتتبحيلاحدغ تتتتتتتولاتتتتتتتيل تتتتتتتا يل1ل2ا تتتتتتت لبل
احموا فتتتترللتمتتتتبلداوتتتتلالاح واستتتترلأيضتتتتًبلإحتتتت لا تتتتا ل
ععيتترلإ  ب يتتترل تتت  لموايثتترلأ اءلاحمتتتوا ف  لااحد دتتتي ل

احموا فتتتتتترلا تتتتتتا يلاحتتتتتت اعليلعلتتتتتت لاح تتتتتتا يلثمنشتتتتتت يل
%لمتت لإ متتبحيل2ل09احموا فتتر ل  تتسلد ستتولا تت لبل

احدغ ولاتيل تا يلاحموا فترللادشت ولاحندتبئ لأيضتًبلإحت ل
ا تتتتتا لععيتتتتترلستتتتتل يرل تتتتت  لألميتتتتترلاحفم تتتتت لماضتتتتتا ل
احموا فرلا ا يلاحموا فر لاا ا لععيرلإ  ب يترل ت  ل
أدفتتتتتبللاحموا فتتتتترلا تتتتتا يلاحموا فتتتتترلاد ستتتتتولا تتتتت لبل

ولاتتيل تتا يلاحموا فتترلللتت ال%لمت لإ متتبحيلاحدغ تت2ل2
 ثبإلضبارلإح لا ا لععيرلإ  ب يرل

 تتت  لدفتتتوضلاحموا تتتعلحلمستتتبءحرلاحمبنانيتتترلا تتتا يل
%لم لإ مبحيلاحدغ ول4ل02احموا فر لاد سولا  لبل

لايل ا يلاحموا فرل
اأع تتوًالأشتتبوالاح واستترلإحتت لا تتا لععيتترلإ  ب يتترل
 تت  لاستتدمع لاماضتتاعيرلاحموا فتترلا ا دفتتب لاد ستتول

%لمتتتتتتت لإ متتتتتتتبحيلاحدغ تتتتتتتولاتتتتتتتيل تتتتتتتا يل1ل3بلا تتتتتتت ل
احموا فتتترلللتتت الثبإلضتتتبارلإحتتت لا تتتا لععيتتترلإ  ب يتتترل
 تت  لد ل تت لامفتتبويلاحموا تتعلا تتا يلاحموا فتترللاا تتا ل
ععيتتتتتترلستتتتتتل يرل تتتتتت  ل تتتتتتا يلاحموا فتتتتتترلاستتتتتتلا لإ اويل

لاألوببإل
ا علتتتت لاحثب تتتتسلممتتتتبلستتتت ملإحتتتت لأ لأوتتتت بلل
احموبح  لعبورلاحمسدثمو  لايلاألسف  لحت  ف ليلتمل
مد ا تتتتتتت لد تتتتتتتب لدوتتتتتتتوابالاإل اويلاممبوستتتتتتتبدفبلإل اويل
األوببإلااحدتيلدضتففلاحثمترلااحموت اييرلاتيلاحدمتبو ول
احمبحيتتتتتترللايمتتتتتتت لاح تتتتتت لمتتتتتت لا ثتتتتتتبولاحستتتتتتل يرلحفتتتتتت  ل
احممبوستتبالعنتت لييتتب لمفنتترلاحموا فتترل تت اولبلاحويتتب يل
اإل  تتتب يلاا  تتت اءلاحتتتوأيلاح نتتتيلاحم ب تتت لاحمستتتدم لاتتتيل

حمبحيترلاأ للنتب لععيترلم  لع احرلاو قلاحدمتبو ولا
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 دميتترلد ث و تتترلإ  ب يتتترل تت  لمتتت ع لاحموا فتتترلاح و يتتترل
ا ا يلاحدمتبو ولاحمبحيتر لابت ح ليمتت لاشتدمبقلاح توضل

ل(لتمبل لي:0/0اح وعيل 
: يــــــخ ر مــــــدخل المراجعــــــة الخارجيــــــة  1/1ف

 الفردية إيجابًا عمى جودة التقارير المالية.
ــين مــدخل المراجعــ 7/2/2 ــل العالقــة ب ة : تحمي

ال نا ية وجودة التقارير المالية واشتقاق الفرض 
 (:1/2الفرع  )

 ,Alanezi et al)  ايتترلامتت لعواتتال واستترل

ث نفتتبللDual Auditingاحموا فتترلاحثنبئيتترلل(2012
عمليتترل تتد لا فتتبلدتل تتفلأثنتت  لمتت لمواي تتيلاح ستتبثبال
ثموا فرلاحماائ لاحمبحيرلحلشوترلم  لاحموا فر لث  سل

ثبالثموا فرلل  لاحمتاائ لثيو مترليما لت لموايلل سب
من وتتتلرلعتتت لا عتتتو لثتتت ليمتتتا لتتتت لمنفمتتتبل إوتتت اول

لموا فرلمسدم لع لا عوللدمو و
اثشتتتت  لاحفعيتتتتترل تتتتت  لاحموا فتتتتترلاحثنبئيتتتتترلا تتتتتا يل

 Alanezi, et)احدمبو ولاحمبحيترللامت لاعد توال واسترل

al, 2012)احفعيتتترل تتت  لااعدمتتتب للعلتتت لأيلمتتت لل
رلأالاحموا فترلاحثنبئيترلعلت لمستدا لاحموا فرلاحمشدوت

ااحدتت ا لثبحمفتتب  ولاح احيتترلإلعتت ا لاحدمتتبو ولاحمبحيتترلاتتيل
احمؤسستتتبالاحمبحيتتترلاحتا ديتتتر لا حتتت لثبستتتدع ا لع نتتترل

مؤسسرلمبحيرللتا ديرلم و رلايلعتب لل22متانرلم ل
للاي لد لاعدثبولل  لاحفعيترلثبستدع ا لنمتا طل9001

احوئيستيلحل واسترلاان  اولاحعييللاحم لتب لاح توضل
لتتتتتتا:ليتفتتتتتت لمستتتتتتدا لااحدتتتتتت ا لثمديلثتتتتتتبالاإلاوتتتتتتبإل
اإل ثبويلاامًبلحلمفب  ولاح احيرلإلع ا لاحدمبو ولاحمبحيرل
أعلتتتتت لاتتتتتيلاحشتتتتتوتبالاحدتتتتتيل تتتتتد لموا فدفتتتتتبل ااستتتتتيرل
احموا فرلاحثنبئيرلممبونرلثبحشوتبالاحديل تد لموا فدفتبل

ل ااسيرلاحموا فرلاحمشدوترل

واستتترلثباعدمتتتب لعلتتت لاحمتتت لدتتت لد ميتتتعل يبنتتتبالاح 
متتتتت لي تتتتت لل9001احدمتتتتتبو وللاحستتتتتنايرلاحوتتتتتب ويلعتتتتتب ل

احمؤسستتتتتتبالاحمبحيتتتتتترلاحم و تتتتتترلاتتتتتتيل اووتتتتتترلاألاواقل
وشتتتتتتتتب االاحمستتتتتتتتدثمولKSKاحمبحيتتتتتتترلاحتا ديتتتتتتتترل  ( لاا 

 KSXICلااحمايتتتتتتعلاإلحتدوانتتتتتتيلح اووتتتتتترلاألاواقل)
شتتتوترلل22احمبحيتتترلاحتا ديتتترللاشتتتملالع نتتترلاح واستتترل

ستتتتبالاحمبحيتتتترلاحدتتتتيل تتتتد لم و تتتتر لادتتتت لاستتتتدثفب لاحمؤس
موا فدفتتبلمتت لي تت لشتتوتبالاحموا فتترلاحت تتو  لا حتت ل
حد نتتتتللأثتتتتولا تتتتا لشتتتتوتبالاحموا فتتتترلاحت تتتتو لعلتتتت ل

لمسدا لااحد ا لثمديلثبالاإلاوبإلاإل ثبويل
احمتتتت لدمثتتتت لاحمدغ تتتتولاحدتتتتبثعلاتتتتيلمستتتتدا لااحدتتتت ا ل
ثمديلثتتبالاإلاوتتبإلاإل ثتتبوي لادتت لييبستتألثبستتدع ا ل

ثتب ثا لثوتيبغدألحد   ت لمت  لمؤشولحراوبإليب لاح
احدتتتتت ا لتتتتتت لشتتتتتوترلمتتتتت لشتتتتتوتبالاحف نتتتتترلثمديلثتتتتتبال
اإلاوتتتتتبإلاإل ثتتتتتبويلااتتتتتًبلحلمفتتتتتب  ولاح احيتتتتترلإلعتتتتت ا ل

(لاد ل سبللل الاحمؤشولم لIFRSاحدمبو ولاحمبحيرل 
عع لنسثرلإ مبحيلع  لاإلاوتب بالاإل ثبو ترلاحدتيل
دمتت مفبلاحشتتوترلاتتيلياائمفتتبلاحمبحيتترلإحتت لإ متتبحيلعتت  ل

اوتتب بالاإل ثبو تترلاحدتتيلديل فتتبلاحمفتتب  ولاح احيتترلاإل
إلعتتت ا لاحدمتتتبو ولاحمبحيتتترللأمتتتبلاحمدغ تتتولاحمستتتدم لالتتتال
احموا فتترلاحثنبئيتتر لاتتد لييبستتألثبستتدع ا لمدغ تتولثنتتبئيل

(لإ التبنتالاحشتوترل0م لعتع لإعيتبءلاحميمترلاا ت ل 
 د لموا فدفبلثنبئيتًب لااحميمترللوت ولإ التبنتالاحشتوترل

وا فرلمشدوترللابعوا لاحمدغ واال د لموا فدفبلم
لاحويب يرلاتبنا:ل

 عمتتتتولاحشتتتتوترلCompany Ageا تتتتد لييبستتتتألل
احلاغبو دمتتتبالاحي يفيتتترلحفمتتتولاحشتتتوترلل ثبستتتدع ا

م متتا لعتت  لستتنااالل ااحدتتيلدتت لييبستتفبلثبستتدع ا
لعم لاحشوترل
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 احوب يتتترلProfitabilityادتتتت لييتتتتب للتتتت الاحمدغ تتتتولل
لثبستتتتتدع ا لنستتتتتثرلوتتتتتبايلاحتتتتت ع لإحتتتتت لإ متتتتتبحي

لاألوا ل
 و تتتتتترلاحدفم تتتتتت ل Complexityادتتتتتت لييتتتتتتب للتتتتتت الل

لاحمدغ ولثبسدع ا لع  لاوا لاحشوترل

 و تترلدوت تت لاحملتيتترل Ownership Concen-

trationادتت لييتتب للتت الاحمدغ تتولثبستتدع ا لنستتثرلل
إ مبحيلع  لاألسف لاحمملاترلح يواالاحعبو يرل

ل(9 لإح لإ مبحيلع  لاألسف لاحمو ويل
 لإحتتتت لأ لمداستتتت لاحدتتتت ا لاأشتتتتبوالندتتتتبئ لاحد ل تتتت

شتتتوتبالاحف نتتترلثمديلثتتتبالاإلاوتتتبإلاإل ثتتتبويلاامتتتًبل
%للاأ لأتثتتتتول1ل30 لتتتت لل9001اتتتتيلعتتتتب للIFRSحتتتتت

%لمتت لشتتوتبالاحف نتترلدتت لموا فدفتتبل ااستتيرل90متت ل
موا فتتترلمشتتتدوترلللتمتتتبلدتتت لااعدمتتتب لعلتتت لأستتتتبح لل

للPairwise Pearson Correlationااودثبطل
 تتا لععيتترلاودثتتبطلاأشتتبوالندتتبئ لاحد ل تت لإحتت لال

ما ثتتتتتترلمفنايتتتتتترل تتتتتت  لمستتتتتتدا لااحدتتتتتت ا لثمديلثتتتتتتبال
اإلاوبإلاإل ثبويلاتت لمت لاحموا فترلاحثنبئيترلاعمتول
احشوترلادوت لاحملتير لايل ت  لا تا لععيترلاودثتبطل
ما ثتتتر لاحتنفتتتبلغ تتتولمفنايتتتر ل تتت  لمستتتدا لااحدتتت ا ل
ثمديلثبالاإلاوبإلاإل ثبويلات لم لوب يرلاحشوترل

لشوترلا و رلدفم لاح
اأع وًالد لااعدمتب لعلت لد ل ت لاان ت اولاحمدفت  ل

Multivariate regression Analysisاأشتبوالل
ندتتتبئ لاحد ل تتت لإحتتت لأ لاحمؤسستتتبالاحمبحيتتترلاحدتتتيل تتتد ل
موا فدفتبلثنبئيتتًبلدتفت لأتثتتولاحد امتًبلثمديلثتتبالاإلاوتتبإل

ممبونتتترلثبحمؤسستتتبالاحمبحيتتترللIFRSاإل ثتتتبويلاامتتتًبلحتتتت

                                                           
 وأتخر نموذج الدزاسة الشكل التالي:(  7)

Y = 


0 + 


1 (dual-au) + 


2(Company's age) + 


3(Profitability) + 


4(Complexity) + 


5(Ownership Concentration) + 


 

بل ااستتيرلاحموا فتترلاحمشتتدوترللتمتتبلاحدتتيل تتد لموا فدفتت
أشتتتتبواالندتتتتبئ لاحد ل تتتت لإحتتتت لأ لاحمؤسستتتتبالاحمبحيتتتترل
األتثولاحد امًبلثمديلثبالاإلاوبإلاإل ثبويلدف لأتثتول
وب يتتر لاأتثتتولدفم تت ًا لاأيتتا لعمتتوًا لاأيتت لدوت تت لاتتيل
احملتيتتتتترلممبونتتتتترلثبحمؤسستتتتتبالاحمبحيتتتتترلاأليتتتتت لاحد امتتتتتًبل

لثمديلثبالاإلاوبإلاإل ثبويل
(لإح لأنألايلLin et al, 2014وال واسرل اأشب

احو  لأح مال اوورلاألاواقلاحمبحير لاحشوتبالاحديل
دمتتتا ل إوتتت اولأتثتتتولمتتت لنتتتا لمتتت لاألستتتف لاحدتتتيل تتتد ل
يو فبلايل اوود  لمعدل دت  لحت اواقلاحمبحيترلاحميتب ل
ثبحموا فرلاحثنبئيرلا ح لحد س  ل ا يلاحدمبو ولاحمبحيرل

وتتتتتت اولدمو تتتتتتو  لمن وتتتتتتل  للا اعد تتتتتتوالاح واستتتتتترللاا 
احثنبئيتتتتتترلا تتتتتتا يلاحموا فتتتتتترلاحفعيتتتتتترل تتتتتت  لاحموا فتتتتتترل

ااحدمتتتتبو ولاحمبحيتتتترلمتتتت لعتتتتع لييتتتتب لمستتتتدا لد  تتتت ل
موايللاح سبثبالايلدل لاحدمبو وللاحم لدمالاح واسرلل

متت لاحمع ظتتبالعلتت لاحمتتاائ لل2021علتت لع نتترلمتت ل
ل9000احمبحيرلحلشتوتبالاحم و ترلثبح اووترلمت لعتب ل

لل9001إح ل
ستتدع ا لنمتتا طل  تتان (لاحمفتت  لادتت لدمتت  ولادتت لا

مستتتتتدا لااستتتتتد مبيبالااعديبو تتتتترلتمميتتتتتب لحلتتتتتد   ل
احم بستتتتت يللاداوتتتتتلالاح واستتتتترلإحتتتتت لأنتتتتتألاتتتتتيلظتتتتت ل
استتدع ا لاحموا فتترلاحثنبئيتتترلأوتتث الاحدمتتبو ولاحمبحيتتترل
أتثولد  ظًبلعنفبلاتيلظت لاحموا فترلاح و يتر لتمتبلأ ل

بيبالاحموا فتتتترلاحثنبئيتتتترلد تتتت لمتتتت لاستتتتدع ا لااستتتتد م
ااعديبو رلح  ب يلاألوبتبإلأتثتولمت لدع تيضلاألوبتبإلل

لال اليفنيل  ب يل ا يلاحدمبو ولاحمبحيرل
اثشتت  لاحاضتتعلاتتيلموتتولاتتإ لمتت ع لاحموا فتترل
احثنبئيتتتتترليي تتتتتملاتتتتتيلموتتتتتولثوتتتتتاويلإ ثبو تتتتترلعلتتتتت ل

احفتتب  لل احشتتوتبالاحدتتيلالدفد تتولمتت لشتتوتبالاحميتتب
احت ليستبل لا فتبلشتع لعتب  لأالشتوترلييتب لعتب ل
أال نتتتت لمتتتت ل نتتتتا لاحميتتتتب لاحفتتتتب  لثمتتتتبلاليمتتتت لعتتتت ل
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%لمتتتتت لوأستتتتتمبحفب لا حتتتتت لاامتتتتتًبلحمتتتتتبنا لاح فتتتتتب ل92
ااحمفت  لل0433حستنرلل022احموت يلحلم بسثبالوي ل

 ل  تتسلدتتن لاحمتتب يل0443حستتنرلل022ثبحمتتبنا لويتت ل
(لمتتتت للتتتت الاحمتتتتبنا لعلتتتت لأ ل2(لاح نتتتت لويتتتت ل 2ويتتتت ل 

شوتبال ثبشولاح فب لاعدوبوبدألايلاحويبثرلعل لاح
احديلالدفد ولم لشوتبالاحميتب لاحفتب لااحدتيليستبل ل
ا فتتبلشتتع لعتتب لأالشتتوترلييتتب لعتتب لأال نتت لمتت ل

%لمتتتتت ل92 نتتتتتا لاحميتتتتتب لاحفتتتتتب لثمتتتتتبلاليمتتتتت لعتتتتت ل
(لأنتتتتألحتتتتوئي ل1وأستتتتمبحفبللتمتتتتبلدتتتتن لاحمتتتتب يلويتتتت ل 

اح فب لدف   لمواي يلاح سبثبالمت ل ت  لمت ل  ااحتا ل
ح فتتتتتتبا لاحمفنتتتتتترلعتتتتتتبوطلاحنيتتتتتتبقلاح تتتتتتتاميلحفتتتتتت  لا

احل فتتتتتب لأ ليفتتتتت لدمو تتتتتوًالثمع ظبدتتتتتألا وستتتتتلأللإحتتتتت ل
اح فتترلاحمفنيتترلحفوضتتألمتتعلدمو تتولمواي تتيلاح ستتبثبال

لعل لاح مفيرلاحفبمرل
ا علتت لاحثب تتسلممتتبلستت ملإحتت لأنتتألوغتت لاح تت  ل
ثشتت  لاحفعيتترلاح دميتترل تت  لاحموا فتترلاحثنبئيتترلا تتا يل
  لاحدمبو ولاحمبحير لإالأنأل ؤ  لا فترلاحنظتولاحمبئلترلثت

متتتت ع لاحموا فتتتترلاحثنبئيتتتترل تتتتؤثولإ  بثتتتتًبلعلتتتت ل تتتتا يل
احدمتتتتبو ولاحمبحيتتتترلا حتتتت لمتتتت لعتتتتع لدتتتت ث و لاإل  تتتتب يل
ثتتتبحيثعلعلتتت ل تتتا يلاحموا فتتتر لابتتت ح ليمتتتت لاشتتتدمبقل

ل(ل0/9اح وضلاح وعيلاحثبنيل 
: يــخ ر مــدخل المراجعــة الخارجيــة ال نا يــة 1/2ف 

 إيجابًا عمى جودة التقارير المالية.
ـــــل7/2/3 ـــــة  : تحمي ـــــين مـــــدخل المراجع ـــــة ب العالق

المشتركة وجـودة التقـارير الماليـة واشـتقاق الفـرض 
 (:1/3الفرع  )

متت لاحمد تتملعليتتألأ لاحفتت اللاألسبستتيلحلموا فتترل
احعبو يتترللتتالإضتت بءلاحثمتترلعلتت لاحمتتاائ لاحمبحيتترلاحدتتيل
دفتتت لبلاإل اويللاعلتتت لاحتتتوغ لمتتت للتتت ا ل تتت ثالاحف  تتت ل

عتتتت ل تتتت اسلمتتتت لاح ضتتتتبئ لاحمبحيتتتترللااحدتتتتيلأستتتت وال
 لاألمتولاحت يل عتبل9003األ مرلاحمبحيرلاحفبحميرلعب ل

احتتتتثفضلإحتتتت لااعدمتتتتب لثتتتت  لاشتتتت لمتتتت ع لاحموا فتتتترل
اح و يتترلاتتيلد م تتملل اتتألاألسبستتيليتت ليتتتا لاحستت لل
احوئيستتتتيلاواءل حتتتت للاند  تتتترلحتتتت ح  لظفتتتتوالمتتتت اع ل
أعو لحلموا فترلاحعبو يترلمت لألمفتبلمت ع لاحموا فترل

 ,Lobo et al احمشتتدوتر لايتتت لأشتتتبوال واستتترل

(لإحتتت لأ لاحفتتت الاألسبستتتيلحفتتت الاحمتتت ع للتتتال2013
م باحتتترلإعتتتب يلاتدستتتبللثمتتترلأوتتت بللاحموتتتبح لاتتتيل
احمتتتاائ لاحمبحيتتترلحلشتتتوتبالعبوتتترلثفتتت ل تتت اسلاأل متتترل
احمبحيتتتتتترلاحفبحميتتتتتتر ل  تتتتتتسل فتتتتتت المتتتتتت ع لاحموا فتتتتتترل
احمشدوترلإح لداا ولويبثرلم  ا رلحمنتعلا تا لداايتؤل

ي لالثبحدتتبحيليمثتت للتتت ال تت  لموايتتللاح ستتتبثبالااإل اول
احمتتتتتت ع لاستتتتتت لرلافبحتتتتتترلحل تتتتتت لمتتتتتت لاحدفتتتتتتبوضلاتتتتتتيل
احموتتتتتبح  لاد ستتتتت  لاستتتتتدمعحيألموايتتتتتللاح ستتتتتبثبا ل

 للادشتتت يعل(2 ادع تتتيضلاحدوت تتت لاتتتيلستتتاقلاحموا فتتتر
ظفتتاولمنشتتاالم بستتثرلاموا فتترلت تتو ل   تت ي لمتت ل
عع لاحسمبإلحمنشاالاحم بستثرلااحموا فترلاحوتغو ل

لااحموا فرلاحت و لثبحفم لمعلمنشاالاحم بسثرل
اايمتتتبل دفلتتتمل دفو تتتفلاحموا فتتترلاحمشتتتدوتر لامتتتت ل

 ;Zerni et al, 2012)اد متتال واستترلتتت للمتت ل

Alanezi et al, 2012; Baldauf & Steckel, 

2012; Ratzinger – Sakel et al, 2013)عل لل
أ لمتتتتت ع لاحموا فتتتتترلاحمشتتتتتدوترللتتتتتالعمليتتتتترلدتل تتتتتفل

ثموا فتتتتترلأثنتتتتت   لأالأتثتتتتتو لمتتتتت لمواي تتتتتيلاح ستتتتتبثبال
احمتاائ لاحمبحيترلثيو متترلددضتم لاحمشتتبوترلاتيلدعيتتي ل
عمليتترلاحموا فتتر لادا  تتعلاح فتت لاحم تت ا لأثنتتبءلدن  تت ل
عمليرلاحموا فر لاأع توًالإوت اولدمو تولموا فترلما ت ل

                                                           

 Audit Market)(  ان ر يةةةةةةةق اةةةةةةة   ةةةةةةةىة انًرا عةةةةةةةة )2)

Concentration):  عة  بةة   ةةيطرة  ةة د يلةة ود يةةٍ يُشةة ا  

انًلب ةةة ة وانًرا عةةةة  هةةة  معةةةة ل  ةةةر يةةةٍ  ةةةىة انًرا عةةةة 

بعىرة تجعههب ا  وض  ش   ام كبري نسىة انًرا عة ) ًع ، 

7112.) 
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 تتتتتتد لداييفتتتتتتألمتتتتتت لي تتتتتت ل ميتتتتتتعلمواي تتتتتتيلاح ستتتتتتبثبال
لاحمسئاح  لمسئاحيرلمشدوترلايمبل دفلمل ف الاحدمو ول

 ,Lesage et al)شبوال واسرلاايلل الاحش  لأ

إحتت لضتتواويلأد تتبقلمواي تتيلاح ستتبثبال أثنتت  لل(2012
أالأتثتتتتتتو(لعلتتتتتت لدعوتتتتتتي لادا  تتتتتتعلمفتتتتتتب لعمليتتتتتترل
احموا فتتر لتمتتتبليمتتا لتتتت لموايتتلل ستتتبثبالثتتتبإليع ل
علتتت لاألعمتتتب لااحندتتتبئ لاحدتتتيلداوتتت لإح فتتتبلاحموايتتتلل
ا عتتتوللاأع تتتوًاليمتتت  ل ميتتتعلمواي تتتيلاح ستتتبثبالدمو تتتوًال

يل بحتتترلااعتتتدعالايمتتتبل  تتتنف  ل  تتتللأ لما تتت ًاللااتتت
أا ألاحععالاا فرلنظتولتت لمتنف لللو اض لاحدمو 

دمو ولاحموا فترليوتث ل ميتعلمواي تيللاثم و لإو او
اح سبثبالمسئاح  لمستئاحيرلدضتبمنيرلعت لمت  ل يترل

لل الاحدمو ول
اايمتتبل دفلتتملثمتتبلإ التبنتتالاحموا فتترلاحمشتتدوترل  

 لأشبوالثفضلاح واسبالإح لإ ثبو رلأالاعديبو ر لام
نتتتتتتتتتتاع  لالمتتتتتتتتتتبلاحموا فتتتتتتتتتترلاحمشتتتتتتتتتتدوترلاإل ثبو تتتتتتتتتترل

Mandatory Joint Auditingااحموا فتتتتتتتتتتتتتترلل
-Voluntary Joint Auاحمشتتتدوترلااعديبو تتترل

ditingللتمبليبمال واسبالأعو ل(Andre et al, 

2013; Lobo et al, 2013; Alsadoun & 

Aljaber, 2014)حتت للل دمستتي لاحنتتاع  لاحستتبثم  لإ
ثعثتتترلأنتتتاا لاوعيتتترلالتتتيلمتتت   ليفدمتتت لعلتتت لمنشتتتاال

(للامتت   لBig 4احم بستتثرلااحموا فتترلاحت تتو لامتت ل 
يفدمتتت لعلتتت لمنشتتتاالاحم بستتتثرلااحموا فتتترلاحوتتتغو ل

( لامتت   ليفدمتت لعلتت لمنشتتاالNon Big 4امتت ل 
 Big 4)احم بسثرلااحموا فرلاحت و لااحوغو لمفًبل 

– Non Big 4)لاايمتتتبل دفلتتتمل تتت اولاحف ئتتتبال
احدشتتو فيرلااحويب يتترلاتتيلثفتتضلاحتت ا لمتت ل  تتسلد نتت ل
متتتتتت ع لاحموا فتتتتتترلاحمشتتتتتتدوترلا فلتتتتتتألإ ثبو تتتتتتًب لامتتتتتت ل

 ,Ratizinger–Sakel et alأاضتت ال واستترل 

(لأ لدي  تملمت ع لاحموا فترلاحمشتدوترلأوتتث ل2013

إ ثبو تتتتًبلاتتتتيلاحمغتتتتوللعلتتتت لتباتتتترلاحشتتتتوتبالاحمم تتتت يل
اعلتتت لاح نتتتا لمنتتت لعتتتب لل0441ثبح اووتتترلمنتتت لعتتتب ل

  لاايلاحتانغالاسب  لاحفبط ل0442

أوتتث للتت الاحمتت ع لإ ثبو تتًبلعلتت لتباتترلاحشتتوتبال
 لاعل لاح نتا لمنت ل0442احمم  يلثبح اوورلمن لعب ل

 لتمتتتبلأوتتتث لإ ثبو تتتًبلاتتتيلاح  ائتتتولعلتتت ل0449عتتتب ل
 ل9002تباتتترلاح نتتتا لااحمؤسستتتبالاحمبحيتتترلمنتتت لعتتتب ل

لااعديبو تتًبلحتباتترلاحشتتوتبالاحمم تت يلثبح اووتترلمنتت لعتتب 
أوث لل الاحمت ع لإ ثبو تًبلعلت للللاايلدان 9009

اح نا  لاشوتبالاحد م  لااحشوتبالاحديلدمتا ل إعت ا ل
 لااتتتيل نتتتالل9002يتتتاائ لمبحيتتترلم مفتتترلمنتتت لعتتتب ل

أاو ميتتتتتبلأوتتتتتث للتتتتت الاحمتتتتت ع لإ ثبو تتتتتًبلعلتتتتت لاح نتتتتتا ل
 ل تتا لوانتت ل نتتاللل00احت تتو لاحدتتيلدد تتبا لأوتتاحفبل

وتتوي(لمنتت لعتتب ل ل تتا ل نيتتألمل2أاو متتيل متتبليفتتب  ل
لل9002إح لأ لد لإحغبءلل الاحمبنا لعب لل0440

 ,Alsadoun & Aljaber)ااتتتيلل واستتترل

دتت لاإلشتتبويلإحتت لأ لد نتتيلمتت ع لاحموا فتترلل (2014
احمشدوترلأوث لإ ثبو ًبلاتيلاحملتترلاحفوبيترلاحستفا يرل

اعلتت لشتتوتبالاحدتت م  لل0411علتت لاح نتتا لمنتت لعتتب ل
 واستتتتترلللااتتتتتيلاحتا تتتتتالأاضتتتتت ال9002منتتتتت لعتتتتتب ل

 Alanezi, et al, 2012لأ لد نتتيللتت الاحمتت ع ل)
أوث لإ ثبو ًبلعلت لتباترلاحشتوتبالاحمم ت يلثبح اووترل

للااتتتتتتتتيلاحفنتتتتتتتت لأشتتتتتتتتبوال واستتتتتتتترل0442منتتتتتتتت لعتتتتتتتتب ل
 Ratzinger–Sakel et al, 2013لإحت لأ للت ال)

احد نتتيلأوتتث لإ ثبو تتًبلعلتت لتباتترلاحشتتوتبالاح تاميتترل
لللل9002من لعب ل

 ,Holm & Thinggaard)اأشتتبوال واستترل

إحتتت لأ لاحتتت نمبو لظلتتتالدد نتتت للتتت الاحمتتت ع لل(2011
إ ثبو تتتتتتًبلعلتتتتتت لتباتتتتتترلاحشتتتتتتوتبالاحمم تتتتتت يلثبح اووتتتتتترل

إح لأ لد لإحغبءلل0420ااحشوتبالاح تاميرلمن لعب ل
 للاايلاونسبلأاض ال واسر9002ل الاحمبنا لعب ل
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 ( Lobo, et al, 2013) أ لد نتيللت الاحمت ع لل
تبالاحمم تتت يلثبح اووتتترلظتت لإ ثبو تتتًبلعلتتت لتباتتترلاحشتتتول

إحتت لأ لدتت لدفتت   للتت الاحمتتبنا لعتتب لل0411منتت لعتتب ل
 ل  تتسلأوتتث للتت الاحد نتتيلإ ثبو تتًبلامتت لعلتت ل0432

لاحشوتبالاحديلدما ل إع ا لياائ لمبحيرلم مفرل
ابعوا لاحاضعلاتيلموتو لامت ل ت ألاالدمتب ل
 إو اولاحمتاان  لااحلتاائ ل االاحوتلرل دي  تملمت ع ل

ثوتتتاويلاعديبو تترلعلتتت لاحشتتتوتبالاحموا فتترلاحمشتتتدوترل
احمستتتتبلمرلاحموتتتتو رلثما تتتتلليتتتتبنا لاحشتتتتوتبالويتتتت ل

للايتتتبنا لاإلشتتتواالااحويبثتتترلعلتتت ل0430حستتتنرلل024
 لايتتتتواولم لتتتت لإ اويل0430حستتتتنرلل00احدتتتت م  لويتتتت ل

ل9002حستتتنرلل29احف ئتتترلاحفبمتتترلحلويبثتتترلاحمبحيتتترلويتتت ل
ثشتت  لاحضتتااث لاحدنظيميتترلااحويب يتترلحنشتتبطلاحدعوتتي لل

ي تتتتتملاحموا فتتتتترلاحمشتتتتتدوترلاعديبو تتتتتبلعلتتتتت لابتتتتت ح لد
احشتتتتتوتبالاحمستتتتتبلمر لاشتتتتتوتبالاحدتتتتت م   لاشتتتتتوتبال

لاحدعوي ل
ادي تتتملاحموا فتتترلاحمشتتتدوترلإ ثبو تتتًبلاتتتيلموتتتول
عل لت لم لاح نا  لاوتنب  ملااستدثمبو لاشتوتبال
اإل تتت ا لااحم تتت لاحموتتتت ي لاشتتتوتبالاحدما تتت لاحفمتتتبوي ل
اشتتتتتتتتوتبالداظ تتتتتتتتفلاألمتتتتتتتتاا  لاوتتتتتتتتن اقل مبيتتتتتتتترل

دثمو لا ح لاامتًبلحمتبنا لاح نت لاحموتت يلااح فتب لاحمس
 لايتبنا لستاقلل9002حستنرلل33احمووايلااحنم لوي ل
 لايتتتتبنا لاإل تتتت ا ل0449حستتتتنرلل42وأ لاحمتتتتب لويتتتت ل

حستتتتتتنرلل42ااحم تتتتتت لاحموتتتتتتت يلحتتتتتت اواقلاحمبحيتتتتتترللويتتتتتت ل
حستتتتتنرلل023 لايتتتتبنا لاحدما تتتتت لاحفمتتتتتبويلويتتتتت ل9000
دلمتتتيلل لايتتتبنا لاحشتتتوتبالاحفبملتتترلاتتتيلم تتتب 9000

 لايتتتواول0433حستتتنرلل023األمتتتاا لااستتتدثمبولبلويتتت ل
حستتتتنرلل001وئتتتي لاحف ئتتتترلاحفبمتتتترلحستتتاقلاحمتتتتب لويتتتت ل

 إوتتتت اولاحنظتتتتب لاألسبستتتتيلحوتتتتن اقل مبيتتتترلل9001
لاحمسدثمول

اثشتتت  لاحفعيتتترل تتت  لمتتت ع لاحموا فتتترلاحعبو يتتترل
احمشتدوترلا تتا يلاحموا فتر لامتت لدفت  الاح واستتبالمتتبل

حمبئت لثت  لدي  تملمت ع ل   لمؤ  يلامفبوضتألحلتوأيلا
احموا فترلاحمشتدوترل تؤ يلإحت ل  تب يل تا يلاحموا فتر ل

أ لل(Deng et al, 2013)  تسلأاضت ال واسترل
دي  تتتتتمللتتتتت الاحمتتتتت ع ل تتتتتؤ يلإحتتتتت لانع تتتتتبضل تتتتتا يل
احموا فرلاأنألال ا  لاعدعال الويل   ل يترلأ حترل
احموا فرلايلظت لتت لمت لمت ع لاحموا فترلاحمشتدوترل

 يتر للممتبليفنتيلأ لدي  تمللت الام ع لاحموا فترلاح ول
احم ع لال ؤ يلإح لد س  ل يرلأ حرلاحموا فرللتمتبل
أ لاستتدمعحيرلموايتتللاح ستتبثبالأتثتتولعوضتتألحلعيتتول
لايلظ لل الاحم ع لممبونرلثم ع لاحموا فرلاح و يرل
ااد متتالمفظتت لاح واستتبالعلتت لأ لدي  تتملمتت ع ل
احموا فتتتتتتترلاحمشتتتتتتتدوترل تتتتتتتؤ يلإحتتتتتتت لد ستتتتتتت  ل تتتتتتتا يل

 ,Zerni et al) تتسليبمتتال واستترلاحموا فتتر ل 

ثميب ل ا يلاحموا فرل  احرلمسدا لاحتد   لل(2012
احم بستتت يلاااستتتد مبيبالغ تتتولاحفب يتتترلحتتتوأ لاحمتتتب ل
حميتتتتتب ل تتتتتا يلاحموا فتتتتترلاح فليتتتتتر لادود تتتتتللاح تتتتت اويل

ااحدن تتتتؤللCredit Rating احدوتتتتن ف(لاائدمبنيتتتترل
 Risk Forecast of عيتتولاإلعستتتبولاحمتتتبحيل

insolvencyيتتتتتتتتب ل تتتتتتتتا يلاحموا فتتتتتتتترلاحم وتتتتتتتتترلحمل
Perceived Audit Qualityللااندفتتالاح واستترل

إحتتتت لأ لدي  تتتتملمتتتتت ع لاحموا فتتتترلثوتتتتاويلاعديبو تتتتترل
 تتؤ يلإحتت ل  تتب يل و تترلاحتتد   لاحم بستت يلاانع تتبضل
ااستتد مبيبالغ تتولاحفب يتتر لأيل  تتب يلدود تتللاح تت اويل
اائدمبنيتترلاانع تتبضلاحدن تتؤل عيتتولاإلعستتبولاحمتتبحي ل

ل ا يلاحموا فرلاحم وترلأيل  ب يل
 ,Baldauf & Steckel)ايبمتتتال واستتترل

ثميب ل ا يلاحموا فترل  احترل و ترلاحداااتمللل(2012
 تتت  لمواي تتتيلاح ستتتبثبال اعتتت لدمو تتتولاحموا فتتترللايتتت ل
علوتتتتالاح واستتتترلإحتتتت لأ لمواي تتتتيلاح ستتتتبثبالاحتتتت   ل
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يفدمتتت ا لعلتتت لمتتت ع لاحموا فتتترلاحمشتتتدوترلغبحثتتتًبلمتتتبل
لتتت لمتتت لاح يتتترلااحداااتتتمليستتتدييفا لد م تتتمل و تتترلأع

اح   للا اع لدمو ولاحموا فرلممبونرلثمواي يلاح سبثب
يفدم ا لعل لم ع لاحموا فرلاح و يرللايبمال واسرل

(Alsadoun & Aljaber, 2014)ثميتب ل تا يلل
احموا فتتتتتتتترلاحم وتتتتتتتتترل  احتتتتتتتترلمفتتتتتتتت  لاحفبئتتتتتتتت لعلتتتتتتتت ل
ااستتتتدثمبو ل  تتتتسلداوتتتتلالاح واستتتترلإحتتتت لأ لمفتتتت  ل

ولاحميلتاللمت لي ت لاحمستدثمو  لاحفبئ لعل لااستدثمب
يتتتتا لأعلتتت لاتتتيل بحتتترلاحشتتتوتبالاحدتتتيلدي تتتملمتتت ع ل
احموا فتتتترلاحمشتتتتدوترلممبونتتتترلثبحشتتتتوتبالاحدتتتتيلدي تتتتمل
متت ع لاحموا فتترلاح و يتتر لتمتتبلأ لمفتت  لاحفبئتت لعلتت ل
ااسدثمبولاحميلاللمت لي ت لاحمستدثمو  ليتتا لأعلت ل
اتتتتتتيل بحتتتتتترلاحموا فتتتتتترلاحمشتتتتتتدوترلاإل ثبو تتتتتترلممبونتتتتتترل

رلاحمشتتتتتدوترلااعديبو تتتتترللااعدمتتتتت ال واستتتتترلثبحموا فتتتتت
 Karjalainen, 2011لعلتتت لدتل تتترلوأ لاحمتتتب ل)

Cost of Capitalحميتب ل تا يلاحموا فترلاحم وتترللل
اداوتتتلالاح واستتترلإحتتت لأ لدي  تتتملمتتت ع لاحموا فتتترل
احمشدوترل ؤ يلإحت لانع تبضلدتل ترلوأ لاحمتب  لممتبل

ل ؤ يلإح ل  ب يل ا يلاحموا فرلاحم وترلل
(لاعدثتبولKhatab, 2013ف اال واسرل تمبلاسد

احفعيتتتتتترل تتتتتت  لمتتتتتت ع لاحموا فتتتتتترلاحمشتتتتتتدوترلثوتتتتتتاويل
اعديبو رلا ا يلاحموا فرلاحم وتترلاتيللموتو لااحدتيل
د لييبسفبل  احترلييمترلاحشتوتر لا حت لعلت لع نترلمت ل

شتتوترلموتتو رلمم تت يلثبح اووتترلاحموتتو ر لا حتت لل22
للاداوتلالاح واسترل9004إحت لل9002ايلاح دويلم ل

 لعتت  لا تتا ل ح تت لمفنتتايلعلتت لأ لدي  تتملمتت ع لإحتت
احموا فتتتتترلاحمشتتتتتدوترلثوتتتتتاويلاعديبو تتتتترل تتتتتؤثولدتتتتت ث وًال
لمفنايًبلعل لأيلم لييمرلاحشوترلأال ا يلاحموا فرل
امتت ل اايتترلاحممبونتترل تت  ل تتا يلاحموا فتترلاأدفتتبلل
احموا فرلايلاحشوتبالاح ونسيرلاحدتيلدي تملاحموا فترل

ثوتتتتتاويلإ ثبو تتتتتر لااحشتتتتتوتبالاإلن ل   تتتتترللراحمشتتتتتدوت

ااإلييبحيتتتتتتتر لاحدتتتتتتتيلدي تتتتتتتملن تتتتتتت لاحمتتتتتتت ع لثوتتتتتتتاويل
 ,Andre et al)اعديبو تتر لامتت لعلوتتال واستترل

إح لأ لأدفبللاحموا فرلاحم ااعترلاتيلل بحترلل(2013
دي  ملم ع لاحموا فرلاحمشدوترلثواويلإ ثبو ترلمت ل
ي  لاحشوتبالاح ونسيرلدف لأتثولمت لأدفتبللاحموا فترل

م ااعرلايل بحرلدي  ملاحموا فترلاحمشتدوترلثوتاويلاح
اعديبو تتترلمتتت لي تتت لاحشتتتوتبالاإلن ل   تتترلااإلييبحيتتتترلل
اعلتت لاحتتوغ لمتت للتت ا لأشتتبوالاحندتتبئ لإحتت لأ ل  تتب يل
أدفتتتتتبللاحموا فتتتتترلند  تتتتترلدي  تتتتتملمتتتتت ع لاحموا فتتتتترل
احمشتتتتتدوترلثوتتتتتاويلإ ثبو تتتتترلالدتتتتتودث ل   تتتتتب يل تتتتتا يلل

لاحموا فرل
 Francis et واسترل ام لنب يرلأعو لاعد توال

al, 2009لأثتتتولليتتتت لاحملتيتتترلعلتتت لادعتتتب ليتتتواول)
اعديتتتتتبولمتتتتت   لد ف تتتتت لمتتتتت ع لاحموا فتتتتترلاحمشتتتتتدوترلل
اعلوتتتالاح واستتترلإحتتت لأ لانع تتتبضلتتتت لمتتت لدوتتتت ل
احملتيتتتتترلانستتتتتثرلاحملتيتتتتترلاحفبئليتتتتترل تتتتتؤ يلإحتتتتت ل  تتتتتب يل
ااعدمتتتب لعلتتت لمنشتتتاالاحم بستتتثرلااحموا فتتترلاحت تتتو ل

 Big 4ع  لعتتتع لعمليتتترل(لضتتتم لاحمتتت   لاحمستتتد
احموا فرلاحمشدوتر لألنألتلمبلانع ضال و ترلدوت ت ل
احملتيتتتترل أيلا  ا ال و تتتترلدشتتتتدالاحملتيتتتتر( لاتلمتتتتبل

 أيلا  ا النستتثرللللانع ضتتالنستتثرلاحملتيتترلاحفبئلتترل
احملتيرلغ ولاحفبئلير( لتلمبلا  ا ال و رلع  لدمبثت ل
احمفلامتتتتتتتبال تتتتتتت  لاحمتتتتتتتع لااإل اوي لاثبحدتتتتتتتبحيلتلمتتتتتتتبل

اح ب رلإح لااعدمتب لعلت لمنشتاالاحم بستثرلا  ا ال
(لعتتع لعمليتترلاحموا فتترلBig 4ااحموا فتترلاحت تتو ل 

لاحمشدوترلحداا ولعمليرلموا فرل اال ا يلعبحيرلل
اثشتتت  لاحفعيتتترل تتت  لمتتت ع لاحموا فتتترلاحمشتتتدوترل
ا تتتتتتا يلاحدمتتتتتتبو ولاحمبحيتتتتتترلامتتتتتت لالدمتتتتتتال واستتتتتترلتتتتتتت ل

 & Alanezi et al, 2012; Alfaraih)متت 

Alanezi, 2012)ثبعدثتتتتبولأثتتتتولإحتتتت ا لاحشتتتتوتبالل
احتا ديتتتترلاحم و تتتترل  اووتتتترلاألاواقلاحمبحيتتتترلاحتا ديتتتترل
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 KSEل دي  تتتتملمتتتت ع لاحموا فتتتترلاحمشتتتتدوترلعلتتتت ل)
مستتتدا لااحدتتت ا لثمديلثتتتبالاإلاوتتتبإلاإل ثتتتبويلاامتتتًبل

(للIFRSحلمفتتتب  ولاح احيتتترلإلعتتت ا لاحدمتتتبو ولاحمبحيتتترل 
ل(Alfaraih & Alanezi, 2012)اعلوتال واسترل

إحتت لأ لمداستت لمستتدا لااحدتت ا لثمديلثتتبالاإلاوتتبإل
اإل ثبويلاامًبلحلمفب  ولاح احيرلإلع ا لاحدمبو ولاحمبحيرل

لل9001%لعتتتتتتتتتتتتب ل23 ل0442%لعتتتتتتتتتتتتب ل22 لتتتتتتتتتتتت ل
اأشتتتبوالاحندتتتبئ لإحتتت لأنتتتألعلتتت لاحتتتوغ لمتتت لأ لثفتتتضل

يبمتتتالامتتت لثتتتبحدمو ولعتتت لل9001احشتتتوتبالاتتتيلعتتتب ل
اامتًبلل%لم لمديلثبالاإلاوبإلاإل ثبويل10أي لم ل

حلمفتتتتتتب  ولاح احيتتتتتترلإلعتتتتتت ا لاحدمتتتتتتبو ولاحمبحيتتتتتتر لإالأ ل
مواي تتيل ستتبثباللتت  لاحشتتوتبالحتت ل  تت االوأيتتًبلمد  ظتتًبل
 فتتتتتت الاحشتتتتتت   ل  تتتتتتسلأ لتباتتتتتترلاحشتتتتتتوتبالاحتا ديتتتتتترل
احم و رل  اوورلاألاواقلاحمبحيرلاحتا ديترليت ل وتلال
عل لدمبو ولغ وللمد  ظرلم لي  لموي يلاح ستبثبال

لل9001عب ل
حلندبئ لاحسبثمر لام لاد مال واسترلتت لمت للاععابًل

(Marmousez, 2009; Paugam & Casta, 

2012; Lobo et al, 2013)علتت لأ لدي  تتملل
متت ع لاحموا فتترلاحعبو يتترلاحمشتتدوترلثوتتاويلإ ثبو تترل
متت لي تت لاحشتتوتبالاح ونستتيرلاحمم تت يلثبح اووتترل تتؤ يل
إح لد س  ل ا يلاحدمبو ولاحمبحيرلثو رلعبمتر لاحتت ل

احمبحيرلحف  لاحشوتبالثتبعدعاللو ا يلاحدمبو لدعدلف
م   لد ف  لم ع لاحموا فترلاحمشتدوترللتمتبلداوتلال

إحتت لأ للIttonen & Tronnes, 2012 واستترل
دي  تتتملمتتت ع لاحموا فتتترلاحمشتتتدوترلثوتتتاويلاعديبو تتترل
 تتتتؤ يلإحتتتت ل  تتتتب يلتتتتت لمتتتت ل تتتتا يلاألوبتتتتبإلاأدفتتتتبلل
احموا فتتتتتترللاأ لتتتتتتت لمتتتتتت ل تتتتتتا يلاألوبتتتتتتبإلاأدفتتتتتتبلل

 فرلدد ا  لثشت لت  تولاتيلاحشتوتبالاحدتيلدفدمت لاحموا
علتتت لاثنتتت  لمتتت لمواي تتتيلاح ستتتبثبالاحمندمتتت  لحمنشتتت يل
م بسثرلاموا فرلاا  يلممبونرلثبحشوتبالاحديلدفدمت ل

علتت لاثنتت  لمتت لمواي تتيلاح ستتبثبالاحمندمتت  لحمنشتتاال
لم بسثرلاموا فرلمعدل رل

اثشتتتتتتت  لاحفعيتتتتتتترل تتتتتتت  لتي يتتتتتتترلاعديتتتتتتتبولمواي تتتتتتتيل
 تتؤ ا لاحموا فتترلاحمشتتدوترل منشتتااللاح ستتبثبالاحتت   

م بستتثرلاموا فتترلت تتو لأالوتتغو (لا تتا يلاحدمتتبو ول
احمبحيتتتر لامتتت لاعدل تتتالاح واستتتبالايمتتتبل  نفتتتبلاتتتيللتتت ال

  & Alfaraih)احشتتت  للامتتت لأشتتتبوال واستتترل

Alanezi, 2012)إح لأنألتلمبل ا الدتواو رلا ا لل
منشتتتاالاحم بستتتثرلااحموا فتتترلاحمشتتتدوتر لتلمتتتبل ا ال

حدتت ا لاحشتتوتبالثمديلثتتبالاإلاوتتبإلاإل ثتتبويل و تترلا
اامتتتًبلحلمفتتتب  ولاح احيتتترلإلعتتت ا لاحدمتتتبو ولاحمبحيتتتر لممتتتبل
يفنتتتيلد ستتت  ل تتتا يلاحدمتتتبو ولاحمبحيتتترلعنتتت لااعدمتتتب ل
علتتتت لإ تتتت  لمنشتتتتاالاحم بستتتتثرلااحموا فتتتترلاحت تتتتو لل

 ,Paugam & Casta)اأشتتبوال واستترلأعتتو ل

مشدوترلإح لأ لااعدمب لايلأ اءلاحموا فرلاحل(2012
علتت لمنشتتاالاحم بستتثرلااحموا فتترلاحت تتو لااحوتتغو ل
مفتتًبل تتؤ يلإحتت ل  تتب يلمستتدا لاإلاوتتبإلعتت لعستتبئول

 لاثبحدتتبحيلد ستت  ل تتا يلاحدمتتبو ولاحمبحيتتر ل(2 احدتت لاو
  نمتتبلأ  لااعدمتتب لعلتت لمنشتتاالم بستتثرلاموا فتتترل
وتتتتغو لامتتتت لإحتتتت لدع تتتتيضلمستتتتدا لاإلاوتتتتبإلعتتتت ل

 يلاحدمتتتتبو ولعستتتتبئولاحدتتتت لاو لاثبحدتتتتبحيلدع تتتتيضل تتتتال
احمبحيتتتترللاعلتتتت لاحنمتتتتيضلمتتتت ل حتتتت لداوتتتتلال واستتتترل

 Marmousez, 2009لإحتتتت لأ لدي  تتتتملمتتتت ع ل)
احموا فرلاحمشدوترلثباعدمتب لعلت لمنشتاالاحم بستثرل
ااحموا فرلاحت تو ل تودث لستل يًبل  تا يلاحدمتبو ولاحمبحيترل

                                                           

(   ع  ب  مة و  تييةر  ةىاري Impairmentان  اىر: )(  4)

ا  ان روف يًب  ُ ج  ُ  م و  اَ فبض  ةىاري اة  انًُةبا  

االق عبد ة انكبيُة ا  األصىل ظى هة األ م، يًب  ةددي إنة  لٌ 

تع ح ان يًة ان ا ر ة نألصةم ل  ةر يةٍ قيًةة انًُةبا  االق عةبد ة 

انلعةةةىل  هيهةةةب يةةةٍ  لو ان ةةة ا با انُ   ةةةة انًسةةة   هية انً ىقةةة 

ا    او ايا األصم خالل انف راا انًس   هية يةٍ ميبتة  )شةلبت  

 (.7111ويلً ، 
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علتت لعتتت لد نتتيلااعدمتتب لعلتت لاثنتت  لمتت لمنشتتتاال
 احوغو لمفًبلاحم بسثرلااحموا فرلاحت و لال

ا علتتتتتت لاحثب تتتتتتسلممتتتتتتبلستتتتتت ملإحتتتتتت لأ لمتتتتتت ع ل
احموا فتتتترلاحعبو يتتتترلاحمشتتتتدوتر لستتتتااءلاإل ثبو تتتترلأال
ااعديبو تتر ل تتااولاستت لرلويب يتترلم  ا تترلا حتت لحل تتت ل
م لأيلداايؤليت ل تد ل ت  لموايتللاح ستبثبالااإل اوي ل
اد ستت  لاستتدمعحيرلموايتتللاح ستتبثبالممتتبل تتؤ يلإحتت ل

عبوترلاحمستدثمو  لاتيلل  ب يلثمرلأو بللاحموبح  
األستف  لاتتيلاحدمتتبو ولاحمبحيترلاحوتتب ويلعتت لاحشتتوتبالل
التتتتت المتتتتتبل عتتتتتبل ا لع  تتتتت يلإحتتتتت لاالدمتتتتتب لثمتتتتت ع ل
وتتتتتتت اولاحمتتتتتتتاان  لااحلتتتتتتتاائ ل احموا فتتتتتتترلاحمشتتتتتتتدوتر لاا 
احمنظمرلحفملفبللتمبلادض لاحت اولاإل  تب يلااحفعيترل
اح دميتترلاحد ث و تترلاإل  ب يتترلحلموا فتترلاحمشدوتتتترلعلتتت ل

 يلاحدمتتبو ولاحمبحيتتر لابتت ح ليمتتت لاشتتدمبقلاح تتوضل تتال
ل(لتمبل ليل0/2اح وعيلاحثبحسل 

: يخ ر مدخل المراجعـة الخارجيـة المشـتركة 1/3ف 
 إيجابًا عمى جودة التقارير المالية.

: خالصــــة العالقــــة بــــين مــــداخل المراجعــــة 7/2/4
الخارجية وجودة التقارير المالية واشتقاق الفرضـين 

 (:1/4لفرع  )( وا1الر يس  )ف
عل لاحثب سلممبلس ملإح لا ا لععيرلد ث و رل
 تتتتتت  لمتتتتتت اع لاحموا فتتتتتترلاحتتتتتتثعسلاح و يتتتتتترلااحثنبئيتتتتتترل
ااحمشتتتدوترلا تتتا يلاحدمتتتبو ولاحمبحيتتترللايفدمتتت لاحثب تتتسل
ثتتتتبعدعاللتتتت الاحدتتتت ث ولثتتتتبعدعالاحمتتتت ع لاحمي تتتتم ل
ا حتت لأل لاح واستتبالاحستتبثمرلاأ لاد متتالإحتت ل تت لمتتبل

ح تتتتتتا يلاحموا فتتتتتترلاح و يتتتتتترللعلتتتتتت لاحدتتتتتت ث ولاإل  تتتتتتب ي
ااحثنبئيتتترلااحمشتتتدوترلعلتتت ل تتتا يلاحدمتتتبو ولاحمبحيتتترلإال
أنفبلح لدد ملدمبمًبلعل لن  لاحمسدا لم لاحدت ث ول ت ل
أ لاح تتت  ل  نفمتتتبليمتتتا لاحثب تتتسلإحتتت لد   تتت لاعتتتتدعال

احدتتتتت ث ولثتتتتتبعدعالاحمتتتتت ع  لابتتتتت ح ليمتتتتتت لاشتتتتتدمبقل
ل(لتمبل لي:0 الياح وضلاحوئيس

لمراجعــة الخارجيــة عمــى جــودة : يختمــت تــ  ير ا1ف
للالتقارير المالية باختالف مدخل المراجعة. 

ا ؤ تت لاحثب تتسلدثفتتًبلحمتتبلستت ملمتت لدتت ث ولعلتت لأ ل
متت عليلاحموا فتترلعلتت ل تتا يلاحدمتتبو ولاحمبحيتترلستتيتا ل
معدل ًبلاحت لل  لااعدعاتبالستدتا لمفنايتر لابت ح ل

لتمبل لي:ل0/2يمت لاشدمبقلاح وضلاح وعيلاحواثعل
توجد فروق معنويـة ذات دللـة إحصـا ية   :1/4ف

بــــين اخــــتالف مــــدخل المراجعــــة الخارجيــــة وجــــودة 
 التقارير المالية.

ل: منهجية البحث:7/3
سبولاحث سلايلشمرلاألا لت واسرلنظو رلمتنتال
احثب تتسلمتت لإشتتدمبقلاتتواضلاحث تتس لايستت ولاحث تتسل
ايلشمرلاحثبنيلت واسترلدي يميترلنفتوضلألوتبنفتبلتمتبل

ل لي:
               هداف الدراسة التطبيقية:: أ7/3/1

اح واسرلاحدي يميرلاعدثبولاواضلاحث سللادسدف      
ام لث لييب لاحفعيرل   لم اع لاحموا فترلاحعبو يترل

احمشتتتتتتتدوتر لا تتتتتتتا يلل-احثنبئيتتتتتتترلل–احثعثتتتتتترلياح و يتتتتتتترل
احمبحيتتترلمتتت ل فتتترلاييتتتب لمتتتبلإ التبنتتتاللتتت  للوبو احدمتتت
احمي تملمت ليرلدعدلفلثبعدعالمت ع لاحموا تعلاحفع

  فرلأعو ل
 : مجتمع وعينة الدراسة:7/3/2

 دتتتا لم دمتتعلاح واستترلمتت لاحشتتوتبالاحوتتتنبعيرل
ااحد بو تتتترلاحمم تتتت يلثبح اووتتتترلاحموتتتتو ر لادتتتت لستتتت لل
ع نتترلمتت للتت  لاحشتتوتبالادمستتيمفبلإحتت لثعثتترلع نتتبال

لعيرلالي:اول
  لادشم لاحشوتبالاحديلدي ملم ع لالعينة األولى:

شتتوتبالل00احموا فتترلاحعبو يتترلاح و يتترلاعتت  لبل
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دمثت لييبعتبالمعدل تتر ل  تسلدتت لاح وتا لعلتت ل
احدمتتتتتبو ولاحمبحيتتتتترلحفتتتتت  لاحشتتتتتوتبال عتتتتتولثتتتتتعسل

ل9002إحتتتتتتت لستتتتتتتنرلل9000ستتتتتتتنااالمتتتتتتت لستتتتتتتنرل
(Lobo et al, 2013)ل 

 :حديلدي تملمت ع لادشم لاحشوتبالالالعينة ال انية
شتتوتبالل00احموا فتترلاحعبو يتترلاحثنبئيتترلاعتت  لبل

دمث لأيضًبلييبعبالمعدل ر لاد لاح وتا لعلت ل
احدمتتتتتبو ولاحمبحيتتتتترلحفتتتتت  لاحشتتتتتوتبال عتتتتتولثتتتتتعسل

 ل9002إح لسنرلل9000سنااالم لسنرل
 :ـــة ال ال ـــة ادشتتتم لاحشتتتوتبالاحدتتتيللدي تتتمللالعين

ل00م ع لاحموا فترلاحعبو يترلاحمشتدوترلاعت  لبل
بالدمثتتت لييبعتتتبالمعدل تتتر لادتتت لاح وتتتا لشتتتوت

علت لاحدمتبو ولاحمبحيترلحفتت  لاحشتوتبال عتولثتتعسل
لل9002إح لسنرلل9000سنااالم لسنرل

 : توصيت وقياس متغيرات الدراسة:7/3/3

اسدنتتتب ًالح تتواضلاحث تتس ليمتتت لد   تت لمدغ تتتواال
لاح واسرلاتي يرلييبسفب لا ح لتمبل لي:

وا فتتتتترلادشتتتتتم لمتتتتت اع لاحملمتغيـــــرات مســـــتقمة: .أ 
احمشتتتدوتر( لادمتتتب لل–احثنبئيتتترلل–احعبو يتتترل اح و يتتترل

ثبحد ا للم لاح و يرلحلثنبئيرلث لإحت لاحمشتدوتر لا حت ل
 ;Khatab, 2013)استتتدنب ًالحل واستتتبالاحستتتبثمرل

Benali, 2013, Lesage et al, 2012; 

Alsadoun & Aljaber, 2014) 

التال تا يلاحدمتبو ولاحمبحيتر لادمتب للمتغير تـابع: .ب 
 ,Dechow et al) ا لنمتا طل تان لاحمفت  ثبستدع

حميتتتتتتتتتتتب لإ اويلاألوبتتتتتتتتتتتبإلا حتتتتتتتتتتت لث ستتتتتتتتتتتبللل(1995
ااستتد مبقلاإل متتبحي لاااستتد مبقلغ تتولااعديتتبوي ل
اأع تتتتوًالااستتتتد مبقلااعديتتتتبويلااحتتتت يليفد تتتتولمؤشتتتتوًال
إل اويلاألوبتتبإلاثبحدتتبحيلمؤشتتوًالح تتا يلاحدمتتبو ولاحمبحيتترل

لتمبل لي:
لTotal Accruals ستتبللااستتد مبقلاإل متتبحيل

لا ح لثبسدع ا لم ع لاحد امبالاحنم يرلتمبل لي:
 

 
A

) OCF - (IBX
  TA

1-t

tt
t 

حيث
TAtلااسد مبقلاإل مبحيلايلاحسنرلل=tلل

IBXtلوتتتتبايلاحتتتتت ع لي تتتت لاح نتتتتتا لغ تتتتولاحفب يتتتتترلل=
للtاااسدثنبئيرلحلشوترلايلاحسنرل

OCFtلاحدتتت امبالاحنم يتتترلمتتت لاحفمليتتتبالاحدشتتتغ ليرلل=
للtسنرلحلشوترلايلاح

At-1لإ متتتبحيلاألوتتتا لاتتتيلنفبيتتترلاحستتتنرلاحستتتبثمرلل=
tل-1ل

 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتبللااستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد مبقلغ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتولااعديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبويل
Nondiscretionary Accrualsايمتتتت لدمتتت  و للل

لتمبل لي:
  

 
A

PPE
 a    

A

REC
 - REV a  

A

1
a  NDA

1-t

t

3

1-t

t

t2

1-t

1t 

















 













 
 

 حيث :
 

 

NDAلااستتتتد مبقلغ تتتتولااعديتتتتبويلاحممتتتت ولاتتتتيلل=
للtاحسنرل
At-1رل=لإ مبحيلاألوا لايللنفبيرلاحسنلt-1لل

tREVلاحدغ ولايلاإل وا اال وبايلاحم يفبالل=
 وبايلاحم يفبالايلل-لtايلنفبيرلاحسنرل

 
 

ل(t-1نفبيرلاحسنرلل
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PPEtلإ مبحيلاألوا لاحثب درلاحملماسرلايلنفبيرلل=
للtاحسنرل

a1, a2, a3لمفلمتبالعبوترلثتبحنما ط لا تد لدمت  ولل=
لحنما طلاحدبحي:ل  لاحمفلمبالم لعع لاسدع ا لا

 t  
A

PPE
   

A

REC
   

A

1
  TA

1-t

t
3

1-t

t
2

1-t

1t 


















 













 

ل :  س
 

ل

321  ,  , لدمث لدم  واالحلمفلمبالل=a1, a2, a3لل
 tلدمثتتتت ل تتتتااييلاحنمتتتتا طلل=Residualsلااحدتتتتيل 

 دش ولإح لاحمتا لااعديبويلم لااسد مبقل
 

ل(TAtاإل مبحيل 
(لDAا تتتتتتتتتتتتد ل ستتتتتتتتتتتتبللااستتتتتتتتتتتتد مبقلااعديتتتتتتتتتتتتبويل 

Discretionary Accrualsلتمبل لتي:ل
DAt = TAt - NDAt 

 

ايفد تتتتتتتولااستتتتتتتتد مبقلااعديتتتتتتتتبويلمؤشتتتتتتتتوًالإل اويل
بإ ل  تسلتلمتبلتبنتالاحميمترلما ثتر لافت اليفنتيلاألوبت

أ للنتتتتب لإ اويلح وبتتتتبإلاتتتتيلاد تتتتب لوتتتتفا يل   تتتتب يل
مدفمتت ي( لاثبحدتتبحيلدمتت ل تتا يلاحدمتتبو ولاحمبحيتترللاتلمتتبل

يفنتتيلا تتا لإ اويلح وبتتبإلر لافتت التبنتتالاحميمتترلستتبحث
اتتتيلاد تتتب لدنتتتب حيل دع تتتيضلمدفمتتت ( لاثبحدتتتبحيلدمتتتت ل
 تتا يلاحدمتتبو ولاحمبحيتترللاتلمتتبلتبنتتالاحميمتترلوتت وًالأال
يو ثتتترلمتتت لاحو تتتتول  ل حتتت لعلتتتت لعتتتت  لا تتتا لإ اويل

 ,Yu)ح وبتتبإ لاثبحدتتبحيلد  تت ل تتا يلاحدمتتبو ولاحمبحيتتر

2006) 
ل

ل

جراءات ال7/3/4  دراسة:: أدوات وا 
اعدثتتتتتبولاتتتتتواضلاح واستتتتترلدتتتتت لد ميتتتتتعلاحدمتتتتتبو ول
احمبحيرلحلشتوتبالاحدتيلدي تملمت ع لاحموا فترلاح و يترل

ل9000ااحثنبئيرلااحمشدوتر لعتع لاح دتويلمتبل ت  لعتب ل
 لا حتت لإل تتواءلاحد ل تت لاإل وتتبئيل9002إحتت لعتتب ل

احتتع  لحميتتب لااعدثتتبولاحفعيتترل تت  لمتت اع لاحموا فتترل
 ,Khatabاحدمتبو ولاحمبحيترل احعبو يرلاحثعسلا تا يل

ل(ل2013
ــــار 7/3/5 ــــا   اختب ــــل ائحصــــا   ونت : التحمي

 الفروض:

دتت لاعدثتتبولاتتواضلاحث تتس لاييتتب لاحفعيتترل تت  ل
متتت اع لاحموا فتتترلاحعبو يتتترلا تتتا يلاحدمتتتبو ولاحمبحيتتتر ل

 ا ح لتمبل لي:

ل
: األســـــــــــــــــاليب ائحصـــــــــــــــــا ية 7/3/5/1

 المستخدمة:
 ة:تم استخدام األساليب ائحصا ية التالي

 Descriptiveائحصـــــــــــــــاء الوصـــــــــــــــفى  -(1

Statistics  
دشتتتم لاحممتتتب ي لاإل وتتتبئيرلاحاوتتت يرلتتتت لمتتت :ل
احمداستتتتت لاح ستتتتتب  ل لاحعيتتتتت لاحمفيتتتتتبو ل لامفبمتتتتت ل
اإلحدتتااءل لحد   تت لعوتتبئ لع نتترلاحث تتسلمتت ل  تتسل
متتتت  لدتتتتاااولمؤشتتتتواالتتتتت لمتتتت :لاحدغ تتتتولاتتتت لووتتتت  ل

 للإ متتتتبح لاألوتتتتا لاحثب دتتتترلاحملماستتتترلاتتتت للاحفمتتتعء
 لإ متتتتبح لاألوتتتتا لاتتتت لنفبيتتتترلاحستتتتنرلليتتتترلاحستتتتنرنفب

احستبثمر لاحدغ تولاتت لاإل توا اال لاحدتت امبالاحنم يترلمتت ل
احفمليتتبالاحدشتتغ لير لوتتبا لاحتت ع لي تت لاح نتتا لغ تتول

 احفب يرلااإلسثنبئيرل لدم  ولاإلسد مبقلاإلعديبو ل
ل

  كمـــومجروف ســـميرنوفأســـموب إختبـــار  -(2

Kolmogorov-Smirnov : 
ل



  دراسة و اختبار العالقة بين تفعيل مداخل المراجعة ......                                        حممود أمحد أمحد على /  د

 

21 

 

عوتبئ لمؤشتواالميب لم  لإعد احيرلدا  تعلحل 
 لللاحشتتتتوتبالحتتتتت لمتتتت ل:لاحدغ تتتتولاتتتت لووتتتت  لاحفمتتتتعء
 للإ متبح لاألوتتا لاحثب دتترلاحملماسترلاتت لنفبيتترلاحستتنر

إ مبح لاألوا لا لنفبيرلاحستنرلاحستبثمر لاحدغ تولات ل
اإل وا اال لاحد امبالاحنم يترلمت لاحفمليتبالاحدشتغ لير ل

فب يتترلااإلستتثنبئيرل لوتتبا لاحتت ع لي تت لاح نتتا لغ تتولاح
 ثمبليمت لم لدم  ولاإلسد مبقلاإلعديبو ل

ل
-One Samاختبــــــــار ةتة لعينــــــــة واحــــــــدة  -(3

ple t- test: 
حميب لم  لد ث ولاحموا فرلاحعبو يرلعل ل ا يل 

احدمتبو ولاحمبحيترل تإعدعالمت ع لاحموا فترلستااءلتتتب ل
لاو يًبلأالثنبئيًبلأالمشدوتًبل

 د  التجـــا  اختبـــار تحميـــل التبـــاين أحـــا -(4

ANOVA: Analysis of Variance   

حميب لمفنايرلاح واقل   لإعدعالم ع لاحموا فرل
إعدثتتبولأيتت لاحعبو يتترلا تتا يلاحدمتتبو ولاحمبحيتترل لثتت ل

 LSD " Least Significant لاتوقلمفنتتا ل

Differenceمفنايتتترلاح تتتواقل تتت  لتتتت للحميتتتب لل"ل
  لمتتتتتتت لمداستتتتتتتيبالدمتتتتتتت  ولاإلستتتتتتتد مبقلمداستتتتتتتي

حمتتتتت اع لاحموا فتتتتترللاامتتتتتبًللعلتتتتت ل تتتتت يلاإلعديتتتتتبو ل
لاحعبو يرل

 ل:Regression Analysisتحميل ائنحدار  -(5
ستتمبال احمتت لداوتت لاحثب تتسلإحتت لد   تت لثفتتض

م تتتو االع نتتترلاحث تتتسلثبستتتدع ا لاإل وتتتبءلاحاوتتت يل
 تمبلس ملاإلشبويلإحيألا ح لعل لاحن الاحدبحي:

ل

 

 مخشرات خصا ص الشركاتية لقياس إعتدال إختبار كمومجروف سميرنوف( 1جدول رقم )
  م

 المخشرات
 

المتوسط 
 الحسابى

 
الخط  
 المعيار  

 

معامل 
 األلتواء

إختبار كمومجروف 
 سميرنوف

 

مستو   القيمة
 المعنوية

 مدخل المراجعة الخارجية الفردية: -1
ل900ل0ل092ل0ل924ل0-ل3420ل0ل929ل02لحاغبو د لاحدغ ولا لوو  لاحفمعء 1
ل900ل0ل020ل0ل122ل0-ل222ل0ل220ل01لدغ ولا لاإل وا ااحاغبو د لاح 2
حاغتتبو د لإ متتبح لاألوتتا لاحثب دتترلاحملماستترل 3

لا لنفبيرلاحسنر
ل900ل0ل092ل0ل010ل0-ل230ل0ل033ل04

حاغتتتتتتتبو د لإ متتتتتتتبح لاألوتتتتتتتا لاتتتتتتت لاحستتتتتتتنرل 4
لاحسبثمر

ل900ل0ل019ل0ل223ل0-ل242ل0ل123ل04

حاغتتتتتبو د لاحدتتتتت امبالاحنم يتتتتترلمتتتتت لاحفمليتتتتتبال 5
 احدشغ لير

ل022ل0ل904ل0ل420ل0-ل222ل0ل943ل02

حاغتتتتبو د لوتتتتبا لاحتتتت ع لي تتتت لاح نتتتتا لغ تتتتول 6
 احفب يرلااإلسثنبئير

ل023ل0ل033ل0ل029ل0-ل230ل0ل222ل02

ل***000ل0ل992ل0ل002ل0ل221ل0ل242ل9- اإلسد مبقلاإلعديبو للدم  و 7
 مدخل المراجعة الخارجية ال نا ية: -2
ل900ل0ل039ل0ل201ل0ل340ل0ل902ل02ل  لاحفمعءحاغبو د لاحدغ ولا لوو 1
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ل022ل0ل999ل0ل220ل0ل232ل0ل242ل03لحاغبو د لاحدغ ولا لاإل وا اا 2
حاغتتبو د لإ متتبح لاألوتتا لاحثب دتترلاحملماستترل 3

لا لنفبيرلاحسنر
ل900ل0ل900ل0ل022ل0ل192ل0ل210ل04

حاغتتتتتتتبو د لإ متتتتتتتبح لاألوتتتتتتتا لاتتتتتتت لاحستتتتتتتنرل 4
لاحسبثمر

ل**002ل0ل203ل0ل220ل0ل292ل0ل229ل90

حاغتتتتتبو د لاحدتتتتت امبالاحنم يتتتتترلمتتتتت لاحفمليتتتتتبال 5
 احدشغ لير

ل900ل0ل041ل0ل202ل0ل131ل0ل932ل03

حاغتتتتبو د لوتتتتبا لاحتتتت ع لي تتتت لاح نتتتتا لغ تتتتول 6
 احفب يرلااإلسثنبئير

ل030ل0ل990ل0ل224ل0ل211ل0ل420ل02

ل043ل0ل022ل0ل922ل0ل0022ل0ل0202ل0- اإلسد مبقلاإلعديبو للدم  و 7
 المراجعة الخارجية المشتركة:مدخل  -3
ل009ل0ل924ل0ل222ل0-ل424ل0ل922ل01لحاغبو د لاحدغ ولا لوو  لاحفمعء 1
ل900ل0ل900ل0ل001ل0-ل214ل0ل233ل03لحاغبو د لاحدغ ولا لاإل وا اا 2
حاغتتبو د لإ متتبح لاألوتتا لاحثب دتترلاحملماستترل 3

لا لنفبيرلاحسنر
ل900ل0ل904ل0ل920ل0-ل222ل0ل444ل90

و د لإ متتتتتتتبح لاألوتتتتتتتا لاتتتتتتت لاحستتتتتتتنرلحاغتتتتتتتب 4
لاحسبثمر

ل900ل0ل032ل0ل200ل0ل239ل0ل112ل90

حاغتتتتتبو د لاحدتتتتت امبالاحنم يتتتتترلمتتتتت لاحفمليتتتتتبال 5
 احدشغ لير

ل900ل0ل044ل0ل000ل0-ل201ل0ل242ل03

حاغتتتتبو د لوتتتتبا لاحتتتت ع لي تتتت لاح نتتتتا لغ تتتتول 6
 احفب يرلااإلسثنبئير

ل020ل0ل929ل0ل924ل0-ل302ل0ل132ل02

ل900ل0ل042ل0ل022ل0ل0011ل0ل0922ل0 بقلاإلعديبو لاإلسد ملدم  و 7

ل(ل000ل0***ل احرلعن لمسدا لمفنايرلأي لم ل لللل )          00ل0** احرلعن لمسدا لمفنايرلأي لم ل 
 

 ( مايمى:1يتضح من الجدول رقم )
  ايمبل دفلتملثمت ع لاحموا فترلاحعبو يترلاح و يترلأنتأل

يتتتت لل لإعدثتتتتبولتلتتتتام واالستتتتم وناا إستتتتدع ا ل
إدض لإعد احيرلدا  علمؤشواالتت لمت :لحاغتبو د ل
احدغ تتولاتت لووتت  لاحفمتتعءل لحاغتتبو د لاحدغ تتولاتت ل
اإل تتتتوا اال لحاغتتتتبو د لإ متتتتبح لاألوتتتتا لاحثب دتتتترل
احملماستتتترلاتتتت لنفبيتتتترلاحستتتتنرل لحاغتتتتبو د لإ متتتتبح ل
األوتتا لاتت لاحستتنرلاحستتبثمرل لحاغتتبو د لاحدتت امبال

و د لوتبا لاحنم يرلم لاحفمليبالاحدشغ ليرل لحاغتب
احتتت ع لي تتت لاح نتتتا لغ تتتولاحفب يتتترلااإلستتتثنبئيرل ل ل

(ل ل  نمتتتبل02ل0عنتتت لمستتتدا لمفنايتتترلأت تتتولمتتت ل 
ادضتتت لعتتت  لدا  تتتعلدمتتت  ولاإلستتتد مبقلاإلعديتتتبو ل

 (ل02ل0عن لمسدا لمفنايرلأي لم ل 

  ايمتتبل دفلتتتملثمتتت ع لاحموا فتتترلاحعبو يتتترلاحثنبئيتتترل
 ليت للإعدثبولتلام واالستم ونااأنأل إسدع ا ل

دض لإعد احيرلدا  علمؤشواالتت لمت :لحاغتبو د لإ
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احدغ تتولاتت لووتت  لاحفمتتعءل لحاغتتبو د لاحدغ تتولاتت ل
اإل تتتتوا اال لحاغتتتتبو د لإ متتتتبح لاألوتتتتا لاحثب دتتتترل
احملماستتترلاتتت لنفبيتتترلاحستتتنرل لحاغتتتبو د لاحدتتت امبال
احنم يرلم لاحفمليبالاحدشغ ليرل لحاغتبو د لوتبا ل

ئيرل ل لاحتتت ع لي تتت لاح نتتتا لغ تتتولاحفب يتتترلااإلستتتثنب
(ل ل  نمتتتبل02ل0عنتتت لمستتتدا لمفنايتتترلأت تتتولمتتت ل 

ادض لع  لدا  تعلحاغتبو د لإ متبح لاألوتا لات ل
احستتتتنرلاحستتتتتبثمرلعنتتتتت لمستتتتدا لمفنايتتتتترلأيتتتتت لمتتتتت ل

 (ل02ل0 

 لاحمشتتدوترايمتتبل دفلتتملثمتت ع لاحموا فتترلاحعبو يتترل
 ليت للإعدثبولتلام واالستم ونااأنأل إسدع ا ل

اغتبو د لإدض لإعد احيرلدا  علمؤشواالتت لمت :لح
احدغ تتولاتت لووتت  لاحفمتتعءل لحاغتتبو د لاحدغ تتولاتت ل
اإل تتتتوا اال لحاغتتتتبو د لإ متتتتبح لاألوتتتتا لاحثب دتتتترل

لاحملماسرلا لنفبيرلاحسنرل لحاغبو د لإ مبح ل
األوتتتا لاتتت لاحستتتنرلاحستتتبثمرل لحاغتتتبو د لاحدتتت امبال    

احنم يرلم لاحفمليبالاحدشغ ليرل لحاغتبو د لوتبا ل
ااإلستتتتثنبئيرل للاحتتتت ع لي تتتت لاح نتتتتا لغ تتتتولاحفب يتتتتر

دمتتتتتت  ولاإلستتتتتتد مبقلاإلعديتتتتتتبو ل لعنتتتتتت لمستتتتتتدا ل
 (ل02ل0مفنايرلأت ولم ل 

 اختبار صحة الفروض البح ية: 7/3/5/2
 وت لاحث سلعل لاعدثبولاتوضلوئيستي لاأوبفترل 

اتتتواضلاوعيتتتتر لا حتتتت ل فتتت الدنتتتتبا لمعدلتتتتفلأثفتتتتب ل
لمشتلرلاحث سلاأل ااألا ح لتمبل لي:

 1الر يســــ  لمبحــــث ف: الفــــرض 7/3/5/2/1
ـــة ف ـــة ال ال   ل1/2و ف 1/1والفـــروض الفرعي

استتتتدف الاح تتتتوضلاحوئيستتتتيلحلث تتتتسلييتتتتب لل:1/3ف
د ث ولاحموا فرلاحعبو يرلعلت ل تا يلاحدمتبو ولاحمبحيتر ل
ا حتتت لثتتتبعدعالمتتت ع لاحموا فتتترلمتتت لعتتتع لمؤشتتتول

 ل0/0إ اويلاألوبتتبإ لااستتدف االاح تتواضلاح وعيتترل ا

ولاإل  تتب يلحتتت ل(لييتتب لمتت  لاحدتت ث 0/2 لا0/9ا
متتت لاحمتتت ع لاح تتتو يلااحثنتتتبئيلااحمشتتتدو لعلتتت ل تتتا يل
احدمتتتتبو ولاحمبحيتتتترللاحميتتتتب لوتتتت رلاح تتتتوضلاحوئيستتتتيل

 ل0/9 لا0/0(لااح تتتواضلاح وعيتتترلاحثعثتتترل ا0 ا
حف نترلاا ت يل لل"t-test( لد لاسدع ا لاعدثتبول"0/2ا

"لعلتتت لأستتتب لا ستتتبللمفنايتتترلاعدثتتتبول"ل  تتتسلدتتت 
مفنايتترل(لح تت  لعلتت ل02ل0مستتدا لمفنايتترلأيتت لمتت ل 

اح تتواقل تت  لاحمداستت لاح ستتب  لحمؤشتتولإ اويلاألوبتتبإل
ثبحف نتترلم تت لاح واستترلامفلمتترلاحم دمتتعل تتإن واا 

(لع لاحميمرلاحمفيبو رلاحمثل لالت لاحوت ولثمتبل02ل0
يفنتتت لعتتت  لا تتتا لإ اويلح وبتتتبإلستتتااءلثشتتتت لإد تتتب ل

وضلوتتتفا  لأالدنتتتب ح لمدفمتتت  لامتتت لثتتت لواتتتضلاتتت
احف  لاحمبئ لث  لاحمداس لاح سب  لحدم  ولاإلسد مبقل

لاإلعديتتبو لحم دمتتتعلاح واستترليتت ل لتت لييمتتترلمف نتتترل 
( لابتت ح لنؤ تت لعتت  لدتت ث ولاحموا فتترلاحعبو يتترل02ل0

عت ل تتا يلاحدمتتبو ولاحمبحيترل تتإعدعالمتت ع لاحموا فتترل
  ل(ل02ل0متت ل لأت تتومستتدا لمفنايتترل لأمتبلإ التتتب ل

 ح لعل لع  لمفنايرلاح واقل   لاحمداس لاح ستب  ل
حمؤشتتتولإ اويلاألوبتتتبإلثبحف نتتترلم تتت لاح واستتترلامفلمتتترل

(ل لامتتتتتت لثتتتتتت لد   تتتتتت ل02ل0لاحم دمتتتتتتعل تتتتتتإن واال 
احمداستتت لاح ستتتب  لحدمتتت  وللاتتتوضلاحفتتت  لاحمبئتتت لثتتت  

اإلستتد مبقلاإلعديتتبو لثم دمتتعلاح واستترليتت ل لتت لييمتترل
ـــ  ير المراجعـــة ( ل02ل0ل للمف نتتتر ـــد ت ـــذلك نخي وب

ـــة بـــ ختالف  ـــارير المالي ـــى جـــودة التق ـــة عم الخارجي
مـــدخل المراجعـــة ســـواء كـــان ذلـــك عمـــى المســـتو  

ـــا ً  أو المشـــترك لاايمتتتبل لتتت لندتتتبئ للالفـــردو أو ال ن
احوئيسيلااح واضلاح وعيرلاحثعثرلتمبللاح وضلاعدثبو
ل لي:
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عينة البحث ومجتمع الدراسة لقياس مد  معنوية الفروق بين  لقياس إختبار ةتة (:2)جدول رقم 
 ت  ير المراجعة الخارجية عل جودة التقارير المالية ب ختالف مدخل المراجعة  من خالل 

 ( ...5عممًا ب ن معممة المجتمع ) –مخشر إدارة األرباح   
 

 الخصا ص
 

المتوسط 
 الحسابى

 

الخط  
 المعيار  

 

ة تقيمة ة
 المحسوبة

 القــرار
مستو  
 المعنوية

 

 الدللة

مدخل المراجعة الخارجية ل-0
 الفردية

  احر**ل002ل0ل022ل2ل221ل0ل2420ل9-

مدخل المراجعة الخارجية ل-9
 ال نا ية

غ ولل992ل0ل923ل0ل0022ل0ل0202ل0-
  احر

مدخل المراجعة الخارجية ل-2
 المشتركة

غ ولل202ل0ل122ل0ل0011ل0ل0922ل0
  احر

ل(ل00ل0**ل احرلعن لمسدا لمفنايرلأي لم ل ل
 ( مايمى:2يتضح من الجدول رقم )

 لأنتألايمبل دفلملثمت ع لاحموا فترلاحعبو يترلاح و يترل
حف نتترلاا تت يلل ليتت لأدضتت لل"t-testثبستتدع ا لإعدثتتبول"

احمداستت لإعدعاتتبال اال احتترلإ وتتبئيرل تت  للا تتا 
 اويلاألوبتتبإلثبحف نتترلم تت لاح واستترلاح ستتب  لحمؤشتتولإ

(لعت ل02ل0ل ل          امفلمترلاحم دمتعل تإن واا
احميمتترلاحمفيبو تترلاحمثلتت لالتت لاحوتت ولثمتتبليفنتت لعتت  ل

ثشتتتت لإد تتتب لوتتتفا  لأالا تتتا لإ اويلح وبتتتبإلستتتااءل
اوضلاحفت  لاحمبئت لثت  لدنب ح لمدفم  لام لث لواضل

حدمتتتتت  ولاإلستتتتتتد مبقلاإلعديتتتتتتبو لاحمداستتتتت لاح ستتتتتتب  ل
(ل ل02ل0لحم دمتتتعلاح واستتترليتتت ل لتتت لييمتتترلمف نتتترل 

وبــذلك نخيــد عــدم تــ  ير المراجعــة الخارجيــة الفرديــة 
عنـد مسـتو  معنويـة   عم  جودة التقـارير الماليـة 

 .(5...) أقل من

 لأنألايمبل دفلملثم ع لاحموا فرلاحعبو يرلاحثنبئير
حف نتترلاا تت يلل ليتت لأدضتت لل"t-testإعدثتتبول"ثبستتدع ا ل
 إعدعابال اال احرلإ وبئيرللع  لا ا 

 

 
 

ثبحف نترل احمداست لاح ستب  لحمؤشتولإ اويلاألوبتبإل ت  ل
ل لم تتتتتت لاح واستتتتتترلامفلمتتتتتترلاحم دمتتتتتتعل تتتتتتتإن واال

متبل(لع لاحميمرلاحمفيبو رلاحمثل لالت لاحوت ولث02ل0
يفنتتت لعتتت  لا تتتا لإ اويلح وبتتتبإلستتتااءلثشتتتت لإد تتتب ل
وفا  لأالدنب ح لمدفم  لام لث لي ا لاوضلاحف  ل
احمبئتتتت لثتتتتت  لاحمداستتتتت لاح ستتتتب  لحدمتتتتت  ولاإلستتتتتد مبقل

لاإلعديبو لحم دمعلاح واسرلي ل لت لييمترلمف نترللل 
وبــــذلك نخيــــد تــــ  ير المراجعــــة الخارجيــــة ( ل02ل0
عنـد مسـتو    عم  جـودة التقـارير الماليـة ال نا ية 

 .(5...) معنوية أكبر من
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 لايمتتبل دفلتتملثمتت ع لاحموا فتترلاحعبو يتترلاحمشتتدوترل
حف نتتترلاا تتت يلل ليتتت لل"t-testثبستتتدع ا لإعدثتتتبول"لأنتتتأ

إعدعاتتبال اال احتترلإ وتتبئيرللأدضتت لعتت  لا تتا 
احمداس لاح سب  لحمؤشولإ اويلاألوبتبإلثبحف نترل   ل

ل  فلمتتترلاحم دمتتتعل تتتإن واالم تتت لاح واستتترلام
(لعتت لاحميمتترلاحمفيبو تترلاحمثلتت لالتت لاحوتت ول02ل0

ثمتتتبليفنتتت لعتتت  لا تتتا لإ اويلح وبتتتبإلستتتااءلثشتتتت ل
إد تتتب لوتتتفا  لأالدنتتتب ح لمدفمتتت  لامتتت لثتتت لي تتتا ل
اتتوضلاحفتت  لاحمبئتت لثتت  لاحمداستت لاح ستتب  لحدمتت  ول

استرليت ل لت لييمترلاإلسد مبقلاإلعديبو لحم دمعلاح ول
وبذلك نخيـد تـ  ير المراجعـة ( ل02ل0لمف نرللل 

  الخارجية المشتركة عم  جـودة التقـارير الماليـة 
 .(5...) عند مستو  معنوية أكبر من

 علتت لاحثب تتسلإحتت لإثثتتبالوتت رلاح تتوضلاحتتوئي ل 
ااح تتتتواضلاح وعيتتتترلاحثعثتتتترلاألاحتتتت ل  ئيتتتتًبلايمتتتتتبل

 لمتتتتت ل:لاحموا فتتتتترلاحعبو يتتتتترل دفلتتتتتمل دتتتتت ث ولتتتتتت
احثنبئيتتترلااحمشتتتدوترلعتتت ل تتتا يلاحدمتتتبو ولاحمبحيتتترل ل
اعتتت  لمفنايتتترلدتتت ث ولاحموا فتتترلاحعبو يتتترلاح و يتتترل

 عل ل ا يلاحدمبو ولاحمبحيرل

 1/4: الفرض الفرع  الرابع ف7/3/5/2/2
ااسدف الل الاح وضلييب لاح واقلاحمفنايرل   ل

احدمتتتبو وللاعتتتدعالمتتت ع لاحموا فتتترلاحعبو يتتترلا تتتا ي
لاحمبحيرلا ح لتمبل لي:

 تنقسم متغيرات الفرض الفرع  الرابع إلى:
:ل دمثتتتت لاتتتتتيلمتتتتت اع لاحموا فتتتتترلمتغيـــــر مســـــتقلل-أ

احعبو يتترلستتااءلتتتب ل حتت لعلتت لاحمستتدا لاح تتتو يلأال
 للاحثنبئًيلأالاحمشدو ل

ـــابعل-ل : دمثتتت لاتتتيل تتتا يلاحدمتتتبو ولاحمبحيتتترلمتغيـــر ت
ديتتتتبو لتمؤشتتتتولمف تتتتوًالعنفتتتتبل دمتتتت  ولاإلستتتتد مبقلاإلع
لإل اويلاألوببإلثبحف نرلم  لاح واسرلل
 األسموب ائحصا   المستخدم: 

حد   تت لمفنايتترلاح تتواقلاتتيل تت  لإعتتدعالحميتتب ل
متتت اع لاحموا فتتتترلاحعبو يتتتترلا تتتتا يلاحدمتتتتبو ولاحمبحيتتتترل
ستتتتااءلتبنتتتتالعلتتتت لاحمستتتتدا لاح تتتتو يلأالاحثنتتتتبئًيلأال

بيلد ل  لاحدثب  لأ ب  لاألد تلد لاسدع ا ل للاحمشدو 
(ANOVA)لااحتتتت  ليفدمتتتت لعلتتتت لييتتتتب لموتتتت ولل 

ااعدعاتتتتبال تتتت  لاحم ماعتتتتبالا اعتتتت لاحم ماعتتتتبال
لث  سلد ل سبللييمرل"ا"لاحم ساثرلعل لأسب :

لال=
لمداس لاحموبفبال   لاحم ماعبا
 مداس لاحموبفبال اع لاحم ماعبا

ل
ثتتتتت ل ستتتتتبللمفنايتتتتترلاعدثتتتتتبول"ا"لعلتتتتت لأستتتتتب ل

مفنايتترلعلتت لل(لح تت  02ل0مستتدا لمفنايتترلأيتت لمتت ل 
امتتت لثتتت لاح تتتواقل تتت  لمتتت اع لاحموا فتتترلاحعبو يتتترل ل

لل LSD لإعدثتتتبولأيتتت لاتتوقلمفنتتتا لضتتواويلإ تتتواءل
  لمتتتتتت لمفنايتتتتترلاح تتتتتتواقل تتتتت  لتتتتتتت لمداستتتتتيلحميتتتتتب 

 لعل ل  يمداسيبالدم  ولاإلسد مبقلاإلعديبو ل
 

 

 

 

 

 

 

 

تتتتتتتب للحمتتتتتت اع لاحموا فتتتتترلاحعبو يتتتتتترل لأمتتتتتبلإ الاامتتتتتبًل
حتتت لعلتتت ل(ل  ل 02ل0مستتتدا لاحمفنايتتترلأت تتتولمتتت ل 

مفنايتتتتتترلاح تتتتتتواقلإعتتتتتتدعالمتتتتتت اع لاحموا فتتتتتترلعتتتتتت  ل
للاحعبو يتتتترلامتتتت لثتتتت لد تتتتبن ل تتتتا يلاحدمتتتتبو ولاحمبحيتتتتر

ل:إعدثبولاح وضلاح وعيلاحواثعاايمبل ل لندبئ ل
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لقياس معنوية الفروق بين مداخل المراجعة الخارجية ( تحميل التباين أحاد  التجا   3جدول رقم ) 
 كانت عمى المستو  الفردو أو ال نا ً  أو المشتركوجودة التقارير المالية سواء 

 

 عينة البحث
 

 المتوسط الحسابى
 

 الخط  المعيار  
 

 القــرار قيمة ةفة المحسوبة
 الدللة مستو  المعنوية

 *** احرل000ل0 000ل00ل22102ل0ل2420ل9-لالمستو  الفردو

لللل00222ل0ل0202ل0- المستو  ال نا  ً 
 لل 00112ل0 0922ل0لالمستو  المشترك

Levene Statistic = 25.772***             Welch=18.340***         Brown-Forsythe= 10.111*** 

***ل احرلعن للل00ل0 احرلعن لمسدا لمفنايرلأي لم لللل**02ل0 احرلعن لمسدا لمفنايرلأي لم ل*
000ل0مسدا لمفنايرلأي لم ل

 ما يمى: (3يتضح من الجدول رقم )

 ألال ا تتتتتت لد تتتتتتبن ل تتتتتت  لمتتتتتت اع لاحموا فتتتتتترلأنتتتتتت
احعبو يرلا ا يلاحدمبو ولاحمبحيرلسااءلتبنالعل ل
احمستتدا لاح تتو يلأالاحثنتتبئًيلأالاحمشتتدو ل ل  تتسل

لLevene Statistic لغتتتتتتالييمتتتتتترلإعدثتتتتتتبول
(ل لال ل احرلعن لمسدا لمفنايرلأي ل229ل92 

 (ل000ل0م ل 

 نظتتتوًالحفتتت  لا تتتا لد تتتبن ل تتت  لمتتت اع لاحموا فتتترل
بو يتتتتتترلا تتتتتتا يلاحدمتتتتتتبو ولاحمبحيتتتتتترل لامتتتتتت لدتتتتتت لاحع

-Brown &لWelchاسدع ا لاعدثبولتت لمت :ل

Forsythلتدمتتتتت  ولأتثتتتتتولت تتتتتبءيلمتتتتت لإعدثتتتتتبوللللللل 
F TESTحد   تت لمفنايتترلاح تتواقل تت  لمتت اع لل

 احموا فرلاحعبو يرلا ا يلاحدمبو ولاحمبحيرل
 

 

 
 

 

 

-Brown &لWelchثبسدع ا لاعدثبولت لمت :للأنأ

Forsytheدا تتت لإعدعاتتتبال اال احتتترل لأنتتتألادضتتتل
متتتت اع لاحموا فتتتترلاحعبو يتتتترلا تتتتا يلإ وتتتتبئيرل تتتت  ل

احدمبو ولاحمبحيرلسااءلتبنتالعلت لاحمستدا لاح تو يلأال
لمتت لاحثنتتبئًيلأالاحمشتتدو ل لعنتت لمستتدا لمفنايتترلأيتت 

 ل(000ل0 
 نظتتتتوًالحث تتتتاالا تتتتا لاتتتتواقلمفنايتتتترل تتتت  لمتتتت اع لل

 لا نترللاحموا فرلاحعبو يرلا تا يلاحدمتبو ولاحمبحيتر
ضتتتتواويلإ تتتتواءلإعدثتتتتبولأيتتتت لاتتتتوقلمفنتتتتا ل لتتتت  ل

  لمتتت لتتتت لمداستتتي تتت  لحد   تتت لمفنايتتترلاح تتتواقل
لعل ل  يمداسيبالدم  ولاإلسد مبقلاإلعديبو ل

 لحم اع لاحموا فرلاحعبو يرلاامبًل
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                     لقياس معنوية الفروق  LSDختبار أقل فرق معنو   إ(  4جدول رقم )             

 المتوسطات الحسابية لعينة البحث بين                                 
 

 
 

 مداخل المراجعة الخارجية
 الفروق بين المتوسطات الحسابية

م ع لاحموا فرلاحعبو يرل
لاح و يأ

م ع لاحموا فرلاحعبو يرل
 احثنبئير

م ع لاحموا فرلاحعبو يرل
لاحمشدوتر

لللتتتتتتتتتتتتتتت مدخل المراجعة الخارجية الفرديه
للتتتتتتتتتتتتتتتل***29292ل9- مدخل المراجعة الخارجية ال نا ية
مدخل المراجعة الخارجية 

 المشتركة
لتتتتتتتتتتتتتتتل04290ل0-ل***29021ل9-

ل(ل000ل0***ل احرلعن لمسدا لمفنايرلأي لم ل 

 ما يمى: (4يتضح من الجدول رقم )

 احموا فتتتترلأنتتتتألدا تتتت للاتتتتواقلمفنايتتتترل تتتت  لمتتتت ع ل
احعبو يتتتتترلاح و يتتتتتألامتتتتت ع لاحموا فتتتتترلاحعبو يتتتتترل

(ل000ل0احثنبئيرل لعن لمسدا لمفنايرلايت لمت ل 
مما يدل عمـى  لحوبح لم ع لاحموا فرلاحثنبئير ل

ارتفاع جودة التقارير المالية ف  حالة المراجعـة 
ال نا يــــة مقارنــــة بالتقــــارير الماليــــة فــــ  حالــــة 

 لالمراجعة الفردية
 قلمفنايتتترل تتت  لمتتت ع لاحموا فتتترلأنتتتألدا تتت للاتتتوال

احعبو يتتتتترلاح و يتتتتترلامتتتتت ع لاحموا فتتتتترلاحعبو يتتتتترل
احمشتتتتتتتدوترل لعنتتتتتتت لمستتتتتتتدا لمفنايتتتتتتترلايتتتتتتت لمتتتتتتت ل

 (ل لحوتتبح لمتت ع لاحموا فتترلاحمشتتدوتر 000ل0 
مما يدل عمى ارتفاع جودة التقـارير الماليـة فـ  
ــــة المراجعــــة المشــــتركة مقارنــــة بالتقــــارير  حال

 لديةالمالية ف  حالة المراجعة الفر 
 أنتتتألالدا تتت للاتتتواقلمفناختتترل تتت  لمتتت ع لاحموا فتتترل

احعبو يتتتتترلاحثنبئيتتتتترلامتتتتت ع لاحموا فتتتتترلاحعبو يتتتتترل
احمشتتتتتتدوتر لعنتتتتتتت لمستتتتتتتدا لمفنايتتتتتتترلات تتتتتتتولمتتتتتتت ل

مــا يــدل عمــى تجــانس جــودة التقــارير ( ل02ل0 
 للالمالية ال نا ية والمشتركة

 .1/4ويبنى عمى ما سبق ت ييد الفرض 

 تساخلته: : نتا   البحث وائجابة عمى7/4
دنباحتتالمشتتتلرلاحث تتسلم ماعتترلمتت لاحدستتبؤاا ل
لد لاإل بثرلعل فبلنظو ًبلادي يميًبلعل لاحن الاحدبحي:

وتتتت لاحدستتتبؤ لاألا لعلتتت لمبليتتترل تتتا يلاحدمتتتبو ول .أ 
احمبحيتتتتترلانمتتتتتب طل ممتتتتتب ي (للتتتتت  لاح تتتتتا يللادتتتتت ل
اإل بثتترلعلتت للتت الاحدستتبؤ لنظو تتًب ل  تتسلعلتت ل

م لايتبيعلاحثب سلإح لوتفاثرلإ  تب لدفو تفلشتب
ح ا يلل  لاحدمتبو ولاأستبح للدم يمفتب لااحمفت للتال
أعتتت لا فتتترلنظتتتولمستتتدع ميلاحمفلامتتتبالاحتتتاو يل
ثبحدمتتتتتتبو ولاحمبحيتتتتتتر لا حتتتتتت لعنتتتتتت لد   تتتتتت لاح تتتتتتا يل
ثبعدثتتتبولأ لاحمستتتدع  لاحنفتتتبئيللتتتالاح يوتتت لاتتتيل
اح تتت لعلتت لمتت  ل تتا يلاحمفلامتتبا لتمتتبلعلتت ل
 ولاحثب تتسلإحتت لأ لاحمفلامتتبالاحتتااو يل دلتت لاحدمتتبول

  تتتتتللأ لددوتتتتتفلثبحموتتتتت اييرلاأ لدعلتتتتتالمتتتتت ل
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احد و فلاح الويللاأع وًالعل لاحثب سلإح لأ ل
نمب طلييب ل ا يلاحدمبو ولاحمبحيرلأمبلأنفتبلدفدمت ل
علتتتتتتتتتتتت لإ اويلاألوبتتتتتتتتتتتتبإلا ا دفتتتتتتتتتتتتب لأال تتتتتتتتتتتتا يل

 احمسد مبا لأالاحد   لاحم بس يل

وت لاحدسبؤ لاحثبنيلعل لععيرلم اع لاحموا فرل .ب 
اععيدفبل  ا يلاحدمبو ولاحمبحيرللاحعبو يرلاحثعثرل

ادتت لاإل بثتترلعلتت للتت الاحدستتبؤ لنظو تتًبلادي يميتتًب ل
  سلعل للاحثب سلم لعع لاستدفواضلع  ت ل
متت لاح واستتبالاحستتبثمرلاتتيللتت الاحشتت  لإحتت لا تتا ل
ععيتتتتترلد ث و تتتتترل تتتتت  لمتتتتت اع لاحموا فتتتتترلا تتتتتا يل
احدمتتبو ولاحمبحيتترللاأث دتتالاح واستترلاحدي يميتترلا تتا ل

متت لعتتع لاعدثتتبولاح تتوضلاحوئيستتيلللتت  لاحفعيتتر
 حلث س لااح واضلاح وعيرلاحثعثرلاألاح ل

وتتتتتت لاحدستتتتتبؤ لاحثبحتتتتتسلعلتتتتت لاعتتتتتدعالاحفعيتتتتترل .ج 
احد ث و تترل تت  لمتت اع لاحموا فتترلاحعبو يتترلا تتا يل
احدمتتبو ولاحمبحيتترللادتت لاإل بثتترلعلتت للتت الاحدستتبؤ ل
متت لعتتع لاح واستترلاحدي يميتتر ل  تتسلادضتت لعتت  ل

و يتتتترلاح و يتتتترلعلتتتت ل تتتتا يلدتتتت ث ولاحموا فتتتترلاحعب
احدمتبو ولاحمبحيتتر لاأدضت لدتت ث ولتت لمتت لاحموا فتترل
احثنبئيتتتتترلااحمشتتتتتدوترلدتتتتت ث وًالإ  ب يتتتتتًبلعلتتتتت ل تتتتتا يل
احدمتتتبو ولاحمبحيتتترلا حتتت لعنتتت لمستتتدا لمفنايتتترلأيتتت ل

 (ل02ل0م ل 

وتتت لاحدستتبؤ لاحواثتتعلعلتت لمتت  لا تتا لااعتتدعال .د 
اتتيلاحدتت ث ولعلتت ل تتا يلاحدمتتبو ولاحمبحيتترلثتتبعدعال

احموا فرلا ح لايلساقلاحممبوسرلاحمفنيرللم ع 
اب ئتتتتتتترلاألعمتتتتتتتب لاحموتتتتتتتو رلحلشتتتتتتتوتبالاحمم تتتتتتت يل
ثبح اووتتتر لادتتت لاإل بثتتترلعلتتت للتتت الاحدستتتبؤ لمتتت ل
عتتتتع لاح واستتتترلاحدي يميتتتتر ل  تتتتسلعلوتتتتالإحتتتت ل
اود ب ل ا يلاحدمبو ولاحمبحيرلاتيل تبحديلاحموا فترل
احثنبئيرلااحمشدوترلممبونرلثبحموا فرلاح و يتر لاأنتأل

ا تتتت لاتتتتواقلمفنايتتتترل تتتت  لمتتتت عليلاحموا فتتتترلالد

احثنبئيتترلااحمشتتدوترلممتتبل تت  لعلتت لد تتبن ل تتا يل
 احدمبو ولاحمبحيرلحت لمنفمبل

 

 

 

 : توصيات البحث:7/5
اتتتتتيلضتتتتتاءلألتتتتت االامشتتتتتتلرلامنف يتتتتترلا تتتتت ا ل
احث تتس لامتتبلاندفتت لإحيتتألمتت لندتتبئ  ل اوتت لاحثب تتسل

لثمبل لي:
ضتتتتواويلالدمتتتتب لاحف ئتتتترلاحفبمتتتترلحلويبثتتتترلاحمبحيتتتتر ل .أ 

احمناطل فبلدنظي لاحويبثرلعل لاألسااقلااأل ااالال
احمبحيتتترلغ تتتولاحموتتتوايرلثبحندتتتبئ لاحمداوتتت لإح فتتتبل
ثبح واستتترلاحدي يميتتتر لث  تتتسليمتتتا لاحمدعووتتتا ل
ثبحف ئتتتتتتر لممتتتتتت لددتتتتتتاااولاتتتتتت ف لاحع تتتتتتواالاحمبحيتتتتتترل
ثباسد ب يلم للت  لاح واسترلحميتب ل تا يلاحدمتبو ول
لاحمبحيتتتتتترلحلشتتتتتتوتبالاحمم تتتتتت يلثبح اووتتتتتترلامفواتتتتتتر
احشتتتتتوتبالاحدتتتتتيلدمتتتتتا ل تتتتتإ اويلاألوبتتتتتبإلاثبحدتتتتتبحيل

 مفبي دفبلسااءل ايفلاحم  لأالثبحشيلل

ضتتتتواويلاحداستتتتعلاتتتتيلدي  تتتتملمتتتت عليلاحموا فتتتترل .ب 
احمشتتدوترلااحموا فتترلاحثنبئيتترلحمتتبلحفمتتبلمتت لدتت ث ول
إ  ب يلعلت ل تا يلاحدمتبو ولاحمبحيتر لااحدتيليفدمت ل
عل فبلأو بللاحموبح  لعبورلاحمسدثمو  لايل

يتتتتتا للتتتت الاحداستتتتعلعتتتت ليو تتتتملإحتتتت ا لاألستتتتف لال
 احشوتبال د ن لل   لاحم عل  ل

يمتتتت لحمواي تتتيلاح ستتتبثباللاحعتتتبو    لااستتتد ب يل .ج 
م لنمتا طلاح واسترلاحدي يميترلحلدفتوالعلت لمت  ل
ييب لإ اواالاحشوتبالم  لاحموا فرلثبحد ع لاتيل
إ اويلاألوبتتبإلمتت لع متتأ لاثبحدتتبحيلضتتمب ل تتا يل

لتتتت الاحدا تتتتألمتتتتعلمتتتتبلاحدمتتتتبو ولاحمبحيتتتترللايستتتتدمي ل
 Structuredيفتتتتتوالثبحموا فتتتتترلاحمفيتلتتتتترل

Auditل 
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علتتتت لمنشتتتتاالاحم بستتتتثرلااحموا فتتتترلموايثتتتترلأ اءل .د 
مواي تتيلاح ستتبثبالاضتتواويلاحد دتتي ل اعليتتًبلعلتت ل
 ا يلاحموا فرلااحدمبو ولاحمبحير لا ح لم لعع ل
إنشبءليس لحف  لاح ا يلاعل لح ب لاحد دي لعل ل

دتتتللاحم بستتتثرلاحدوت تتت ل تتتا يلاأل اءلاحمفنتتتيلحمتب
علتت للتت الاألمتتو لث  تتسلالي تتملحلمنشتت يلم ااحتترل
احمفنتتتتترلإال ا تتتتتتا للتتتتتت الاحمستتتتت لضتتتتتتم لليتلفتتتتتتبل

 احدنظيميل

ديتتتا ولمنتتتبل لاحم بستتتثرلااحموا فتتترلثبح بمفتتتبال .ه 
احموتتتتتتو ر لث  تتتتتتسلددضتتتتتتم لمتتتتتت اع لاحموا فتتتتتترل
احعبو يتتترلاحثعثتتتر لاد ث ولتتتبلعلتتت ل تتتا يلاحدمتتتبو ول

لتتتتت  لاحمنتتتتتبل للاحمبحيتتتتترللتمتتتتتبل  تتتتتللأ لددضتتتتتم 
 واستتتتترلاإل تتتتتواءاالااحمتتتتتاان  لاحمنظمتتتتترلحمتتتتت عليل

 احموا فرلاحمشدوترلااحثنبئيرل

 : مجالت البحث المستقبمية:7/6
اتتيلضتتاءلاح تت ا لاحدتتيلا متتاللتت الاحث تتسلمتت ل
 فر لاايلضاءل  اثرلاألميرلماضاعأ لامبلاندفت ل
إحيألم لندبئ لم ل فرلأعتو  ليفدمت لاحثب تسل  ت ا ل

ث تتاسلاحمستتدم ليرلاتتيلاحموا فتترلن تتالاألميتترلاد تتب لاح
لاحماضاعبالاحدبحير:

 واستترلأثتتولاستتدع ا لمتت ع لاحموا فتترلعلتت لأستتب ل لأل
علتت ل تتا يللRisk – Based Auditاحعيتتول

أ تتتتتب لمواي تتتتيلاح ستتتتبثبالثشتتتت  لد   تتتت لادمتتتت  ول
احمعتتتبيولاحدتتتيلددفتتتوضلحفتتتبلاحشتتتوتبالاتتتيلظتتت ل

 م عليلاحموا فرلاحمشدوترلااحثنبئيرل

يلاحم بستتتتتثرلااحموا فتتتتترل واستتتتترلأثتتتتتول  تتتتت لمنشتتتتت  للل
استتتتتتتمفرلموايتتتتتتتللاح ستتتتتتتبثبالعلتتتتتتت ل تتتتتتتا يلأ اءل

 احموا فرلاحمشدوترلااحثنبئيرل

متتت  لدتتت ث ولاإلحتتت ا لمتتت لع متتتأل دي  تتتملمتتت عليل لطل
احموا فتترلاحمشتتدوترلااحثنبئيتترلعلتت ل تتا يلاحدمتتبو ول
 احمبحيرلحلشوتبالاحمم  يل  اوورلاألاواقلاحمبحيرل

بئيتتتترلاحمشتتتدوترلااحثنلرأثتتتولد نتتتيلمتتت عليلاحموا فتتت ل ل
 عل لييمرلاحشوترل

أثتتتولد نتتتتيلمتتتت عليلاحموا فتتتترلاحمشتتتتدوترلااحثنبئيتتتترلهلل
عل لت بءيلموايتللاح ستبثبالاتيلتشتفلااحدمو تول

لع لاحد و  بالاح الو رل
ل

لالمراجـع
 أوًل: المراجع بالمغة العربية:

تـــــ  ير  ل"لل9003إ تتتتتوالي ل لنفلتتتتترل لاحستتتتت  ل ل ل0
ت مار ف  جودة التقارير المالية عم  قرارات الس
ـــة ( ـــة ) دراســـة ميداني "ل لوستتتبحرللاألوراق المالي

مب ستتد ولاتتيلاحم بستتثرل لتليتترلاحد تتبويل ل بمفتترل
 لع  لشم 

للاحمتتتتبنا ل0433اح فتتتتب لاحموتتتتت يلحلم بستتتتثبا ل ل9
 لمدتبإلالجهـاز المركـزو لممحاسـبات(ل022وي ل 
 لhttp://www.cao.gov.egعل :

 ل"لل9002اح يستتتتتتييل ل ل لع تتتتتت لاحمتتتتتتب ول ل ل2
يتتبولممدتتوإلحم تت  االمستتبلمرلح تتب لاحموا فتترلإ

ايلد م مل ا يلاحدمو تولاحمتبحيل:ل واسترلدي يميترل
 لتليتترللالمجمـة المصـرية لمدراســات التجاريـة"ل ل

احد تتتتتبويل ل بمفتتتتترلاحمنوتتتتتاويل لاحم لتتتتت لاحدبستتتتتعل
ل–ل20ااحفشتتتتتتوا ل لاحفتتتتتتت  لاألا ل ل لل للل

 لل22
احشتتتبيوي لإيمتتتب ل ستتت   لا ستتتب لع تتت لاحم ستتت ل ل2

للانع تتتتتتتتبضلمستتتتتتتتدا لأدفتتتتتتتتبلل9001لاحفنمتتتتتتتوي 
ل–احموا فتتتتترلاآثتتتتتبو لعلتتتتت ل تتتتتا يلاأل اءلاحمفنتتتتتيل

 واسرلم  انيرلعل لمتبدللاحموا فترلاتيلاحمملتترل
مجمــــة جامعــــة الممــــك عبــــد احفوبيتتتترلاحستتتتفا يرلل

 ل0 ل 90:لاايدوب لااإل اوي ل لالعزيز



  دراسة و اختبار العالقة بين تفعيل مداخل المراجعة ......                                        حممود أمحد أمحد على /  د

 

31 

 

قرار ر يس لل9001احف ئرلاحفبمرلحلويبثرلاحمبحير ل ل2
( بشــ ن 2.6ال رقــم )الهي ـة العامــة لســوق المـ

إصـــــدار النظـــــام األساســـــ  لصـــــندوق حمايـــــة 
للمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبإلعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت :لالمســـــــــــــــــــــــــــــــت مر

.http://www.efsa.gov.eg 

( بشـــ ن تنظـــيم .1القـــانون رقـــم )لل9004تتتتتتتتتتت ل ل1
ــر  ــى األســواق واألدوات الماليــة  ي الرقابــة عم

مدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبإلعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت :لل–لالمصــــــــــــــــــــــــــرفية
http://www.efsa.gov.egل 

ـــــــل (ل023للاحمتتتتتتتبنا لويتتتتتتت ل 9000تتتتتتتتتتتتتتتل ل ل2 التموي
مدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبإلعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت :لل–لالعقـــــــــــــــــــــــــــــارو 

http://www.efsa.gov.egل 

ــة العامــة لل9002تتتتتتتتتتل ل ل3 ــرار مجمــس إدارة الهي  ق
( بشـــ ن الضـــوابط 72لمرقابـــة الماليـــة رقـــم )

:لمدتتتبإلالتنظيميـــة والرقابيـــة لنشـــا  التخصـــيم
 لhttp://www.efsa.gov.egعل :ل

قيـاس التركيـز لل9004 مفأ لعل لسف لاح    ل ل4
ق خــدمات المراجعــة فــ  مصــر وأ ــر  فــ  ســو

ــــع دراســــة  ــــة م ــــة المراجع ــــى جــــودة عممي عم
للوستبحرلمب ستد ولغ تولمنشتاوي للتليترلتطبيقية
  بمفرلاإلستن و رلل–احد بويل

لل اول اتمتتتتتتتتتتترل9002عل تتتتتتتتتتت  ل لأ متتتتتتتتتتت  ل ل00
احشتتتتتتتتوتبالاتتتتتتتتيلد م تتتتتتتتمل تتتتتتتتا يلاحمفلامتتتتتتتتبال

علتتتتتت لستتتتتتاقلاألاواقللباحم بستتتتتت يرلاانفتبستتتتتتبدف
مجمـــــــة دي يميتتتتتتترللل واستتتتتتترلنظو تتتتتتترل–احمبحيتتتتتتترل

ل– لتليتترلاحد تتبويلالدراســات والبحــوث التجاريــة
-292 بمفتتتتتتترلاح يب  تتتتتتتتم لاحفتتتتتتت  لاألا  ل 

 ل239

 ل"لن تتتالإيتتتبولل9000ستتتبميل لم تتت يل ل ل ل00
مو فتتتيلحدمتتتاي ل تتتا يلاحمفلامتتتبالاحم بستتت ير" ل

 لتليتتتتترلاحد تتتتتبويل للمجمـــــة البحـــــوث التجاريـــــة
 بمفتترلاح يتتتب  مل لاحم لتت لاحثتتتبنيلااحفشتتتوا ل ل

فتتتت  لاحثتتتتبنيل لاح تتتت ءلاألا ل ل احيتتتتأل لوتتتتتلللاح
 لل222ل–ل292وتللل

شتتتتتت بدأ لأ متتتتتت لثستتتتتت اني لا لع تتتتتت لاح متتتتتت ل ل09
المحاسبة الماليـة المتقدمـة لل9000يتب ا  ل

وفقـــًا لمعـــايير المحاســـبة المصـــرية والدوليـــة 
 للتليرلاحد بويلل بمفرلاإلستن و رلواألمريكية

 ل"ل واستتتتتترلل9002وتتتتتتل لل لح لتتتتتت لع  تتتتتت ل ل ل02
يرلحمواولإنشبءلح ب لاحموا فترلاحموتو ر" لإندمب 

 لتليتتترللالمجمــة المصـــرية لمدراســـات التجاريـــة
احد تتتتبويل ل بمفتتتترلاحمنوتتتتاويل لاحم لتتتت لاحثتتتتبم ل

ل004ااحفشوا ل لاحفت  لاحثتبنيل ل للل للل
 لل022ل–

لل9002ع تتتتتت لاح دتتتتتتبإ لستتتتتتف  لداا تتتتتتملأ متتتتتت  ل ل02
عالقــــة خصــــا ص لجــــان المراجعــــة بجـــــودة 

ـــة  ـــهدراســـ –التقـــارير المالي للوستتتبحرلة اختباري
 بمفترلل–مب سد ولغ تولمنشتاوي لتليترلاحد تبويل

 اح يب  مل

لل9002ع تتت لاحمتتتب و لأ متتت ل لع تتت لاحفتتتب ي ل ل02
تـــ  ير المـــدخل الحقيقـــ  ئدارة األربـــاح عمـــى 

مــع  –األداء التشــغيم  المســتقبم  لمشــركات 
للوسبحرلمب سد ولغ تولمنشتاوي لدراسة تطبيقية
  و رل بمفرلاإلستنل–تليرلاحد بويل

 ل"لل9002ع  تتتتتتتت ل ل لاتتتتتتتتب  يلم متتتتتتتتا ل ل ل ل01
إطار مقترح لتحسين جودة التقارير الخارجيـة 
عــن أعمــال المنشــ ة فــ  ظــل اســتخدام نظــام 



  دراسة و اختبار العالقة بين تفعيل مداخل المراجعة ......                                        حممود أمحد أمحد على /  د

 

31 

 

 للقياس األداء المتوازن مع دراسـة تطبيقيـة ة
وستتبحرل تدتتاوا لاتتيلاحم بستتثرل لتليتترلاحد تتبويل ل

  بمفرلاإلستن و رل

ات خـــــدملل9004علتتتتتي لع تتتتت لاحالتتتتتبللنوتتتتتو ل ل02
المتطمبـــات  –مراقـــب الحســـابات لســـوق المـــال 

المهنيــة ومشــاكل الممارســة العمميــة فــ  ضــوء 
ل–لمعايير المراجعة المصرية والدولية واألمريكية

 اح  ءلاألا  لاإلستن و ر لاح اولاح بمفيرل

للأثتتتتتتول تتتتتتا يل9003عيستتتتتت  لستتتتتتم ولتبمتتتتتت  ل ل03
احموا فرلاحعبو يترلعلت لعمليتبالإ اويلاألوبتبإل

مجمــــة كميــــة التجــــارة يميتتتترللمتتتتعل واستتتترلدي ل–
 بمفتتتتترلل–للتليتتتتترلاحد تتتتتبويللمبحـــــوث العمميـــــة

احم لتتت لاحعتتتبم لل–اإلستتتتن و ر لاحفتتت  لاحثتتتبنيل
 ل22-ل0ااألوبفا  ل ل

دراسـة أ ــر لل9000م متا  ل لأ مت ل ن تي ل ل04
ظاهرة إدارة األرباح عمى جودة القوا م المالية 

ـــة – للوستتتبحرل تدتتتاوا لغ تتتولمـــع دراســـة تطبيقي
  بمفرلاإلستن و رلل–احد بويللمنشاوي لتلير

دراســـــة  ل"لل9001مشتتتتتبث ل لنفمتتتتترل تتتتتولل ل ل90
ـــــ   ـــــوين األخالق ـــــين التك ـــــة ب ـــــة لمعالق تحميمي
والســموك  لممحاســب وجــودة التقــارير الماليــة 

"ل لوستتتبحرلمب ستتتد ولاتتتيللمــع دراســـة تجريبيـــة
للاحم بسثرل لتليرلاحد بويل ل بمفرلاإلستن و ر

ل(146) القانون رقملل0433ا اويلااسدثمبو ل ل90
ـــ  مجـــال تمقـــ  األمـــوال  ـــة ف الشـــركات العامم

للمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبإلعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت :للســـــــــــــــــــــــــــت مارها
http://www.investment.gov.egل 

( بشـــ ن تعـــديل  22قـــرار رقـــم  )لل9002تتتتتتتتت ل ل99
بعض أحكام الال حـة التنفيذيـة لقـانون سـوق 
رأس المــــال الصــــادر بقــــرار وزيــــر القتصــــاد 

ـــــــم ) ـــــــة رق ( لســـــــنة 135والتجـــــــارة الخارجي
بإلعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت :لمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل(.1993)

http://www.efsa.gov.egل 

القـانون رقــم لل0430ا اويلاحد تبويلااحوتنبعر ل ل92
لل( ائشــراف عمـــى الرقابــة عمـــى التـــ مين.1)

 لhttp://www.mfti.gov.egمدبإلعل :ل

( شـــركات 159القـــانون رقـــم )لل0430تتتتتتتتتتتتتتتل ل ل92
المســــــاهمة وشـــــــركات التوصـــــــية باألســـــــهم 

مدتتتبإلللوالشـــركات ذات المســـ ولية المحـــدودة
 لhttp://www.mfti.gov.egعل :ل

( سـوق رأس 95القانون رقـم )لل0449تتتتتتتتتتتتل ل ل92
للمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبإلعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت :لالمـــــــــــــــــــــــــــــــــال

http://www.mfti.gov.egل 

ــــم )لل9000تتتتتتتتتتتتتتتتل ل ل91 ــــانون رق ــــداع 93الق ( ائي
للمدتتبإلعلتت :لوالقيــد المركــزو لــاوراق الماليــة
.http://www.mfti.gov.egل 

( البنــــــك 88لقــــــانون رقــــــم )الل9002تتتتتتتتتتتتتتتتتل ل ل92
 للالمركزو والجهاز المصرف  والنقد

 http://www.mfti.gov.eg.مدبإلعل :ل
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 المالحق
Regression 

 

 

 
T-Test 

 

 
 

Variables  Entered/Removedb

PPE_AT,

AT_1,

REV_AT
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: TAb. 

Mode l Summary

.825a .681 .644 4.31630

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), PPE_AT, AT_1, REV_ATa. 

ANOVAb

1033.050 3 344.350 18.483 .000a

484.393 26 18.630

1517.443 29

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PPE_AT, AT_1, REV_ATa. 

Dependent Variable: TAb. 

Coefficientsa

-2.393 1.160 -2.063 .049

387741770.553 52961808 .843 7.321 .000

-.180 3.714 -.006 -.048 .962

25.847 38.807 .080 .666 .511

(Constant)

AT_1

REV_AT

PPE_AT

Model

1

B Std. Error

Unstandardized Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: TAa. 

One-Sample Statis tics

30 -2.3950 4.08696 .74617DA

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

One-Sample Test

-3.143 29 .004 -2.34499 -3.8711 -.8189DA

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference Low er Upper

95% Conf idence

Interval of  the

Difference

Test Value = -0.05
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Explore 

 
 

Descriptives

13.2716 .89515

11.3517

15.1915

13.3243

14.0533

12.019

3.46690

7.25

18.35

11.10

3.75

-.279 .580

-.735 1.121

16.7405 .55535

15.5494

17.9316

16.8480

17.1597

4.626

2.15085

12.34

19.21

6.86

4.44

-.653 .580

-.643 1.121

19.0886 .38084

18.2718

19.9054

19.1166

19.0146

2.176

1.47498

16.51

21.16

4.66

2.48

-.061 .580

-1.076 1.121

19.6581 .39325

18.8147

20.5015

19.7108

19.5558

2.320

1.52303

16.84

21.53

4.70

2.32

-.358 .580

-.934 1.121

17.2975 .55728

16.1023

18.4927

17.4164

17.5324

4.658

2.15833

12.58

19.87

7.29

1.80

-.940 .580

.342 1.121

17.3768 .58090

16.1309

18.6227

17.5203

17.2536

5.062

2.24982

12.08

20.09

8.01

2.69

-1.072 .580

.963 1.121

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

LNX1

LNX2

LNX3

LNX4

LNX5

LNX6

Statist ic Std. Error
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Explore 
 

 
 

 
 
 

 

 

ل

Tests of Normality

.123 15 .200* .943 15 .426

.131 15 .200* .914 15 .155

.124 15 .200* .952 15 .550

.162 15 .200* .936 15 .331

.209 15 .077 .894 15 .078

.188 15 .158 .905 15 .115

LNX1

LNX2

LNX3

LNX4

LNX5

LNX6

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

This is a low er bound of the true signif icance.*. 

Lilliefors Signif icance Correctiona. 

Descriptives

-2.3950 .74617

-3.9211

-.8689

-2.4938

-1.7324

16.703

4.08696

-10.74

8.08

18.82

4.11

.107 .427

1.733 .833

Mean

Low er Bound

Upper Bound

95% Conf idence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skew ness

Kurtosis

DA

Statistic Std. Error

Tests of Normality

.225 30 .000 .890 30 .005DA

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

Lilliefors Signif icance Correctiona. 
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Regression 

 

 

 

 
T-Test 

 
 

 
 

Variables  Entered/Removedb

PPE_AT,

REV_AT,

AT_1
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: TAb. 

Mode l Summary

.750a .562 .512 .10115

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), PPE_AT, REV_AT, AT_1a. 

ANOVAb

.342 3 .114 11.131 .000a

.266 26 .010

.608 29

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PPE_AT, REV_AT, AT_1a. 

Dependent Variable: TAb. 

Coefficientsa

-.074 .030 -2.487 .020

5317059 10856377 .064 .490 .628

.310 .061 .663 5.094 .000

1.730 .787 .289 2.200 .037

(Constant)

AT_1

REV_AT

PPE_AT

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: TAa. 

One-Sample Statis tics

30 -.0717 .09607 .01754DA

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

One-Sample Test

-1.238 29 .225 -.02172 -.0576 .0142DA

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference Low er Upper

95% Conf idence

Interval of  the

Difference

Test Value = -0.05
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Explore 
 

 

 
 
 
 

Descriptives

15.2172 .89142

13.2006

17.2337

15.0922

14.8156

7.946

2.81893

11.91

20.77

8.86

4.25

.716 .687

-.091 1.334

18.4925 .48528

17.3948

19.5903

18.4538

17.8320

2.355

1.53459

16.86

20.82

3.96

3.01

.531 .687

-1.525 1.334

19.4612 .62670

18.0435

20.8789

19.3787

18.9928

3.927

1.98179

16.57

23.84

7.28

2.50

1.073 .687

2.044 1.334

20.4319 .52469

19.2450

21.6189

20.2953

19.7201

2.753

1.65921

19.12

24.20

5.08

2.52

1.570 .687

1.937 1.334

18.2836 .68632

16.7310

19.8361

18.2648

17.7532

4.710

2.17032

15.49

21.42

5.93

4.55

.503 .687

-1.329 1.334

17.9309 .76593

16.1983

19.6636

17.9072

17.2605

5.867

2.42209

14.48

21.81

7.33

4.51

.459 .687

-.903 1.334

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

LNX1

LNX2

LNX3

LNX4

LNX5

LNX6

Statist ic Std. Error
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ل

Tests of Normality

.182 10 .200* .929 10 .437

.222 10 .175 .872 10 .104

.200 10 .200* .920 10 .354

.318 10 .005 .779 10 .008

.196 10 .200* .885 10 .148

.221 10 .181 .920 10 .357

LNX1

LNX2

LNX3

LNX4

LNX5

LNX6

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

This is a low er bound of the true signif icance.*. 

Lilliefors Signif icance Correctiona. 

Descriptives

-.0717 .01754

-.1076

-.0358

-.0751

-.0611

.009

.09607

-.23

.15

.38

.15

.277 .427

.078 .833

Mean

Low er Bound

Upper Bound

95% Conf idence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skew ness

Kurtosis

DA

Statistic Std. Error

Tests of Normality

.147 30 .098 .952 30 .193DA

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

Lilliefors Signif icance Correctiona. 
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Regression 

 

 

 

 
T-Test 

 
 

 
 

 
 

Variables  Entered/Removedb

PPE_AT,

REV_AT,

TA_1
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: TAb. 

Mode l Summary

.530a .281 .198 .04304

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), PPE_AT, REV_AT, TA_1a. 

ANOVAb

.019 3 .006 3.381 .033a

.048 26 .002

.067 29

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PPE_AT, REV_AT, TA_1a. 

Dependent Variable: TAb. 

Coefficientsa

.029 .019 1.540 .136

1079363 6096962 .031 .177 .861

.092 .066 .234 1.390 .176

-.089 .031 -.494 -2.877 .008

(Constant)

TA_1

REV_AT

PPE_AT

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: TAa. 

One-Sample Statis tics

30 .0255 .03656 .00667DA

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

One-Sample Test

-.677 29 .504 -.00452 -.0182 .0091DA

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference Low er Upper

95% Conf idence

Interval of  the

Difference

Test Value = 0.03
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Explore 

 
 

Descriptives

16.2337 .94982

14.0851

18.3824

16.3840

16.5237

9.022

3.00358

9.10

20.66

11.55

2.78

-1.354 .687

3.694 1.334

18.4886 .46905

17.4275

19.5496

18.5066

18.4626

2.200

1.48328

16.40

20.26

3.86

2.91

-.106 .687

-1.860 1.334

20.9991 .33453

20.2424

21.7559

20.9947

21.3769

1.119

1.05789

19.60

22.47

2.87

2.09

-.251 .687

-1.627 1.334

21.6629 .48151

20.5737

22.7521

21.5796

21.7485

2.318

1.52266

20.10

24.73

4.63

2.41

.710 .687

.120 1.334

18.3944 .51553

17.2282

19.5606

18.4953

18.0649

2.658

1.63024

14.82

20.15

5.33

2.17

-1.011 .687

1.492 1.334

17.6869 .81706

15.8385

19.5352

17.8622

18.5267

6.676

2.58378

11.93

20.29

8.36

3.27

-1.279 .687

1.600 1.334

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

LNX1

LNX2

LNX3

LNX4

LNX5

LNX6

Statist ic Std. Error
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Tests of Normality

.239 10 .112 .878 10 .123

.201 10 .200* .889 10 .164

.209 10 .200* .894 10 .189

.183 10 .200* .874 10 .111

.199 10 .200* .865 10 .088

.252 10 .071 .859 10 .073

LNX1

LNX2

LNX3

LNX4

LNX5

LNX6

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

This is a low er bound of the true signif icance.*. 

Lilliefors Signif icance Correctiona. 

Descriptives

.0255 .00667

.0118

.0391

.0255

.0261

.001

.03656

-.07

.13

.19

.04

.055 .427

1.689 .833

Mean

Low er Bound

Upper Bound

95% Conf idence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skew ness

Kurtosis

DA

Statistic Std. Error

Tests of Normality

.093 30 .200* .968 30 .499DA

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

This is a low er bound of the true signif icance.*. 

Lilliefors Signif icance Correctiona. 
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Oneway 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Post Hoc Tests 
 

Test of Homogeneity of Variances

DA

25.772 2 87 .000

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

ANOVA

DA

112.657 2 56.328 10.111 .000

484.700 87 5.571

597.356 89

Betw een Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Robust Tests of Equality of Means

DA

18.340 2 43.473 .000

10.111 2 29.037 .000

Welch

Brow n-Forsythe

Statistic
a

df1 df2 Sig.

Asymptotically F distributed.a. 

Descriptives

DA

30 -2.3950 4.08696 .74617 -3.9211 -.8689 -10.74 8.08

30 -.0717 .09607 .01754 -.1076 -.0358 -.23 .15

30 .0255 .03656 .00667 .0118 .0391 -.07 .13

90 -.8137 2.59073 .27309 -1.3564 -.2711 -10.74 8.08

فردى

نائى ث

ترك مش

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Low er Bound Upper Bound

95% Conf idence Interval for

Mean

Minimum Maximum
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Means Plots 

 

 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: DA

LSD

-2.32327* .60944 .000 -3.5346 -1.1119

-2.42046* .60944 .000 -3.6318 -1.2091

2.32327* .60944 .000 1.1119 3.5346

-.09720 .60944 .874 -1.3085 1.1141

2.42046* .60944 .000 1.2091 3.6318

.09720 .60944 .874 -1.1141 1.3085

(J) GROUPS

نائى ث

ترك مش

فردى

ترك مش

فردى

ائى ن ث

(I) GROUPS

فردى

نائى ث

ترك مش

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Low er Bound Upper Bound

95% Conf idence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

GROUPS

فردىثنائىمشترك
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