
 ممخص البحث 
البحتتب بةتتسا يس ستتسا  ثاستتا ي تتث زبسلتتا ةدثلتتا الارلستتا  رتتس اادستت ث اثا تت  الحستت ب    استتدف  

ةي ث هذا اإلادس ث  رس الدحسظ الاح سبس فس الدق ثسث الا لستا ةلدحقسته هت   البحتب دتا  دتثاة  ثاستا 
ستتكةا  اتت    3( شتتثلا اقستت ل ب لبةثةتتا الاةتتثسا  رتتس اتت اث949دزبسقستتا  رتتس  سكتتا الةكتتا اتت   

 اش ه ل ةدةة  الب حب لركد ئج الد لسا: 447لدةبح  سكا ال ثاسا  0298 – 0296السدثل 

سةد  ااد   الكةى ذة  اللا  حة ئسا بس  الشثل   الل ئرسا ةالشثل   غسث الل ئرسا فس اادس ث  -
اثا تتت  الحستتت ب   حستتتب داستتت  الشتتتثل   غستتتث الل ئرستتتا  لتتتس دلستتتس  اثا تتت  حستتت ب   اتتت  ال دتتت  

بسكا  داس  الشثل   الل ئرسا  لس دلستس  اثا ت  الحست ب   ات   (Big 10) الاثادلا اللشث اللبثى
 .(Big 10)ال د  ال دكداس  لس 

سةدتتتت  دتتتتى سث ستتتتربس الكتتتتةى لدثلتتتتا الارلستتتتا الل ئرستتتتا  رتتتتس اادستتتت ث اثا تتتت  الحستتتت ب   اتتتت   تتتتا   -
(Big10)   حستب لرات  اا   كستبا الارلستا الل ئرستا اكاستت  الاست   لتس دلستس  اثا ت  حست ب   اتت

(Big 10). 
سةدتتت  دتتتى سث  سدتتت بس الكتتتةى لحدتتتتا الشتتتثلاأل التتت   الل ئتتت   رتتتتس ا ةتتتة   رتتتس اادستتت ث اثا تتتت   -

 .(Big 10)الحس ب   ا   ا  
 Big)سةد  دى سث  سد بس الكةى بس  اادس ث اثا   الحس ب   ا  ال د  الاثادلا اللشث اللبثى  -

 ةالدحسظ الاح سبس ب لدق ثسث الا لسا. (10
  الحستتت ب   ةستتتسز دائتتتس فتتتس الل  تتتا بتتتس  زبسلتتتا ةدثلتتتا الارلستتتا ةالتتتدحسظ سلدبتتتث اادستتت ث اثا تتت -

 الاح سبس
 .الارلسا الل ئرساأل  ادس ث اثا   الحس ب  أل الدحسظ الاح سبس الكممات المفتاحية:
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Abstract 
The research aims mainly to study the influence of ownership nature and 
concentration on the choice of the auditor. Also, to study the effect of this choice on 
the accounting conservatism on the financial reports. 

To achieve this objective, an empirical study was conducted on a sample of 149 
companies listed on the Egyptian Stock Exchange over 3 years during the period of 
(2016 to 2018) to include 447 company observations in the study sample. 

The research's findings show that: 

– There is statistically significant difference between family firms and non-family 
firms in the choice of the auditor. Non-family firms are more likely to hire an 
auditor from the Big 10 audit offices, while family firms tend to hire an auditor 
from offices that do not belong to the Big 10. 

– There is a negative effect of family ownership concentration on the choice of the 
auditor from the Big 10. Where, the increase in family ownership reduces the 
likelihood of hiring a Big 10 auditor.   

– There is statistically significant positive effect of both the firm size and the rate of 
return on assets on the choice of the auditor from amongst the Big 10. 

– There is statistically significant positive effect between the choice of the auditor 
and the accounting conservation on the financial reports. 

_ The choice of the auditor is partial mediator between family ownership 
concentration and the accounting conservation on the financial reports. 

 

Keywords: Family ownership, Choice of Auditor, Accounting Conservatism. 
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 مقدمـو البحث  -1
سل   ثاث  ادس ث اثا   الحس ب   يح  يها القثاثا  الدس دداذه  الشثلا ات   فدتثل ةدة هت  لتس  
كاتت   فقتز لحس ستتسا الت ةث التتذى سرلبتتا اثا ت  الحستت ب   فتس بستت   اتت ى ةت ه ة  التتا القتةائا الا لستتا ةا 

ة ت   (Dickins, et al., 2018)يس ً  لا  سدثد   رس هذا القثاث ات  دربستا لاةت لح ل فتا ا زتثا  
( اللةااتت  ا ل تتث دتتى سثًا فتتس  تتثاث اادستت ث اثا تت  الحستت ب    لتتس    تتا 0299 ستتا  الستتس  ةناتتثة أل 

 ةاا  ثئسسسا: الل ا  ا ة  اةت ئ  الدت  الاثادلتا ةهتس  يدلت    ارستا الاثادلتاأل حدتا الدت  
ستتا الاثادلتتاأل الاثادلتتاأل ابتتثل الدتت  الاثادلتتاأل ستتالا الدتت  الاثادلتتاأل  ستتدا اا الدلكةلةدستت  فتتس  ار

دق سا الا ا   ا اثى با   الاثادلتاأل الداةت  القزت  س فتس ي ات   اللاست أل اإلثدبت ز بال دت  
الاثادلا ال ةلسا(أل الل ا  ال  كس اة ئ  فثسته الاثادلتا  الدىهست  اللراتس ةاللارتسأل الدلرتسا الافكتس 

لل ا  ال  لب اة ئ  الاكشىل الاسداثأل ابثل فثسه الاثادلاأل ا ل  ثدب ز فثسه الاثادلا ب للاس (أل ا
 اح  الاثادلا  حدا الاكشىلأل زبسلا الةك  األ دثشسح ي   ة لدكا الاثادلا(.

ةسلدبث حدا الد  الاثادلا يح  يها اللةاا  الاؤ ثل فس  ارسا الاس  را ةاإلادس ث بس  الال د  
  اللات ة لات  ا دبتثه حسب ي دبثه البل  الاقس   الحقسقس لقس   دة ل ا  اة الافكس ل ى الل ست  ات

 (.0229البل   لس  ل فس ل ا   ة ه ةس اا الدق ثسث  الد   كس ةاللكقثىأل 

ة   يش ث   ثاس   د ك  الزر   رس  ارستتتتتا الاثادلا ةالدس ددك ة  اةت ئ   است  الاثادلتا 
دتة ل  ي  يها هذه اللةاا  هس حدا  اس  الاثادلاأل ثبحسداأل  ثدتا الاات زثلأل حدتا ادرت  اإل اثلأل

لدتت   الاثادلتتا ةاستتدق ه  ةدشتتلسرف  ةهسلتت  الارلستتا اتت   ذا ل كتت  ارلستتا   ئرستتا ية يدكبستتتتتتتتا ة ثدتتتتتتتتتتتتتا 
 Houqe, et al., 2015; Christensen et al., 2015; Khan, et)دد كتتتتتتت  الاستد اثس  

 ;al., 2015; Wei et al., 2015; He, et al., 2014 أل ب ةى0296

 هاسا هسل  الارلسا لآلسا ه اا ات  نلست   الحةلاتا فتس الستةه الاةتثى ةلاحت   ثئسستس ةكظثًا 
لدلرستتا الةل لتتا فقتت  كتت    هداتت ا لبستتث اتت  د كتت  البتت ح س  ةا ةتتًا الارلستتا الل ئرستتا لشتتل  اتت  يشتتل   

 لس دثلا هسل  الارلسا ةالذى سقة  با كستبا ا ستفا الاارةلتا بةاستزا يفتثا  الل ئرتا الةاحت ل  لتس  دات
 ;Cascino, et al., 2010; Setia-Atmaja, et al., 2011)يسفا الشثلا ة   ادسه التبل   

 رس ي  الشثل   الل ئرستا هتس درتل الشتثل   الدتس  Khan, et al., 2015 ألأل كةث ةشح دا0297
 % ية يل ث ا  يسفا الشثلا.02سلة  بف  كسبا السسزثل ا    ئرا ةاح ل 

الاددبع لدزةث افكا الاح سبا ةالاثادلا ا   السدثل القرسرا الا  ساأل سلش  اا ست   حت ل الاك فستا    
بس  ال د  الاح سبا ةالاثادلاأل اا  يد ح لرلات ة  زت لبس ا اتا الاح ستبا ةالاثادلتا( ادت اًل ةاستلً  



 ....والتحفظ الملكية وتركز طبيعة بين العالقة فى وسيط كمتغير الحسابات مراقب ختيارإ     الصياد على محـمد علىد/ 

 

4 
 

   اتتت ا   ل ادستتت ث بتتتس  ال دتتت  الاثادلتتتا الدتتتس دقتتت ا اتتت ا   الاثادلتتتا ةالاتتت ا   ا اتتتثى باتتت
الاثادلا. ةدلدبث  ارسا اادس ث الاثادع فس ة دك  الح لس ا  بس  الاثادلس  الاد حس  فس السةه ات  
ي ق  ةيةل  القثاثا  الدس سداتذه  ز لت  الا اتا. لتذلل فقت  كت   اة تةر اادست ث الاثادتع الات ثدس 

لا لستا ب لةالستت   الادحتت ل  هدا اتً  ارحةظتتً  ات  د كتت  البتت ح س  ةيس تً  اتت  د كت  لدكتتا ستتةه ا ةثاه ا
 لا  لا ا  دى سث  رس اسدق   الاثادع ةيس ً   رس دة ل ا  اة.

 مشكمة البحث -2
سد بستا. ةددا ت      ة   ل   ل اة  ال د  الاح سبا ةالاثادلا الل لاسا لاةث ن  ث اادرسا  ستربسا ةا 

ةالدلكةلةدستت  الادزتتةثل الق  اتتا  اآل تت ث اإلسد بستتا فتتس  ال كستتا الاك فستتا الل لاستتا ةاالستتدس  ل اتت  الابتتثا 
اتت  الاتت ثاأل ب إل تت فا  لتتس دتتةفسث التت افع لتت ى الاتتةاث  البشتتثسا لدكاستتا ةدحستتس   تت ثادفا ااتت  ستتكلل  
ال كتت   اثا بتتس الحستت ب  . ياتت  ب لكستتبا ل  تت ث الستتربساأل فددا تت    سد بتتً   رتتس دتتة ل الاثادلتتا ةلستت ةل ةا 

ةتتتثسا ةاك تتتا ا ذةى الابتتتثا  ةاللستتت ةا   لتتتس فتتتس داستتتس  كةتتتس  ال دتتت  الاح ستتتبا ةالاثادلتتتا الا
 (.0294الال د  الل لاسا ة  ا دةفث السثةا ل سدس  ل اكف   ثاهأل 

ةحسب    دثلا ةزبسلا الارلسا ا  اللةاا  الف اا الاح  ل الادست ث اثا ت  الحست ب   ةالحت  ات      
 حستتا ية بتتس  الاستت هاس  اشتت ل  الةل لتتا ةالادا رتتا فتتس د تت ث  الاةتت لح بتتس  اإل اثل ةالاتت ل اتت  ك

فل   هتذا الاة تةر  (Leung & Liu, 2015)الاسسزثس  ةحقةه اس هاس ا  رسا ا  ك حسا ياثى 
 & Ho)اح  بحب ل سث ا  ال ثاست   فتس برت ا  اادرستا ةللت  الاشتلرا دلت ث  كد ئدفت  فقت  يشت ث 

Kang, 2013; Khan et al., 2015; Ianniello, et al., 2015; Darmodi, 2016)   بتى
اق ثكتا ب لشتثل   غستث الل ئرستا  (Big 4)الشثل   الل ئرسا ي ت  استةاًل  لتس دلستس  اثا ت  حست ب   ات  

 & Fan & Wong, 2005; Shahva, 2010; Lei)ةهتتتتتتذا سدلتتتتتتتتتت ث  اتتتتتتتع  ثاست   ياتثى 
ةالدتس يشت ث   لتس ي  هكت ل    تا   Lam, 2013; Srinidhi, et al., 2014 ألأل سةست 0297

 .(BIG 4) سد بسا بس  الشثل   الل ئرسا ةاادس ث اثا   حس ب   سكداس  لس 

 لذلل دح ة  ال ثاسا اإلد با  رس الدس ؤال  اآلدسا:
 ه  هك ل    ا بس  الارلسا الل ئرسا ةاادس ث اثا   الحس ب   فس بسئا ا  ا   الاةثسا؟ -
 دثلا الارلسا ةاادس ث اثا   الحس ب   فس بسئا ا  ا   الاةثسا؟ه  هك ل    ا بس   -
اثا تتت  الحستتت ب   ةالتتتدحسظ الاح ستتتبس ب لدقتتت ثسث الا لستتتا لرشتتتثل    هتتت  هكتتت ل    تتتا بتتتس  اادستتت ث -

 الاقس ل ب لبةثةا الاةثسا؟
 ه  سدةسز اادس ث اثا   الحس ب   الل  ا بس  زبسلا ةدثلا الارلسا ةالدحسظ الاح سبس؟ -
 



 ....والتحفظ الملكية وتركز طبيعة بين العالقة فى وسيط كمتغير الحسابات مراقب ختيارإ     الصياد على محـمد علىد/ 

 

5 
 

 ىدف البحث -3
 ا  ا   اشلرا البحب سال  دح س  يه ا  البحب فس دق سا  لس  اس اكس  رس ا سرس: 

ةدتتة     تتتا بتتس  الارلستتتا الل ئرستتا ةاادستتت ث اثا تتت  الحستت ب   فتتتس الشتتثل   الاستتت هاا الاةتتتثسا  -
 الاقس ل فس سةه ا ةثاه الا لسا فس اةث ية كسس ةدة  هذه الل  ا.

ية كستس  (Big10)لتا الارلستا ةاادست ث اثا ت  الحست ب   ات  الال دت  اللبتثى ةدة     ا بس  دث  -
 ةدة  هذه الل  ا.

ةدة  ي ث الادس ث اثا   الحس ب    رس الدحسظ الاح سبس فس الدق ثسث الا لسا الاكشتةثل لشتثل    -
 الاس هاا الاقس ل فس سةه ا ةثاه الا لسا فس اةث ية كسس ةدة  هذا ا  ث.

كستتس لتتا الارلستتا ةالتتدحسظ الاح ستتبس ية اادستت ث اثا تت  الحستت ب   الل  تتا بتتس  زبسلتتا ةدث سدةستتز    -
 هذل الةس زا.

 أىمية البحث -4
 ترجع أىمية ىذا البحث إلى عدة عوامل واعتبارات منيا: 

يكا سدك ة  اة ة ً  حسةسً  سا  الافداس  بلرا الاثادلا بشل  ات   ةالادداتع بشتل   ت ا كظتثًا  -
سرلبا اثا   الحس ب   فس   ا الشثل   ةد فس الل س  ات  الاات زث الدتس  ت  د تث لر ةث الذى 

 باةرحا الشثلا ب  ةد ث باةرحا الادداع لل .
سدك ة  البحب ي تث  اتة  ال دت  الاح ستبا ةالاثادلتا الل لاستا لاةتث  رتس الزرت   رتس ات ا    -

 الاثادلا فس السةه الاةثى ةا ى اسدحةاذها  رس هذا الزر .
التتذى سرلبتتا هسلتت  ارلستتا الشتتثلا فتتس الدتتى سث  رتتس اادستت ث اثا تت  حستت ب   سكداتتس  التت ةث الثفتتا -

فتتس ظتت  الد تت ث  فتتس الكدتت ئج الدتتس دةةتتر   لسفتت   (Big 10)لال دتت  الاثادلتتا اللشتتث اللبتتثى 
 ال ثاس   الس بقا بشى  هذا ال ةث.

الحستت ب    رتتس   سدتت    لستت   ارتتس اتت  بسئتتا ا  اتت   الاةتتثسا  رتتس اتت ى دتتى سث اادستت ث اثا تت  -
 الدحسظ الاح سبس ب لدق ثسث الا لسا.

 حدود البحث -5
ستتتة  ستتتدا الدثلستتتا فتتتس هتتتذا البحتتتب  رتتتس الارلستتتا الل ئرستتتا  كفتتت  يل تتتث يكتتتةار دثلتتتا الارلستتتا فتتتس 
الشتتثل   الاةتتثساأل حدتتا الدتت  الاثادلتتا التتذى سلدبتتث يل تتث اللةااتت  دتتى سثًا فتتس  تتثاث اادستت ث اثا تت  

الاح ستتبس لاؤشتتث  رتتس دتتة ل ا ثبتت ح الاح ستتبسا ةاتت   تتا دتتة ل الدقتت ثسث الا لستتا الحستت ب  أل التتدحسظ 
 ةدة ل الاثادلا.



 ....والتحفظ الملكية وتركز طبيعة بين العالقة فى وسيط كمتغير الحسابات مراقب ختيارإ     الصياد على محـمد علىد/ 

 

6 
 

فس ال ثاسا الدزبسقسا سة  ستدا استدبل   الشتثل   الدتس فتس الاكت زه الحتثلأل  زت ر البكتةلأل  زت ر 
 شثل   الدىاس  ةالشثل   الدس سدا اثادلدف  ا   ب  الدف ا الاثلاى لراح سب  .

 لبحثمنيج ا -6
البحتب   اة تةر  ا دا  الب حب  رس الاكفج االسدقثائس ةذلتل بتدبت ر الازتةا  الد لستا: ا حظتا الظت هثل

أل ةدحرست  الاحدتةى فسات  دتا استدقثاؤهةة ع اإلز ث الكظثى لربحب ا  ا   الدحرس  الكظثى لر ثاست   الست بقا 
   ا  بسئا ا  ا   الاةثسا. ا ة ع السثة  ةاادب ثه  لدق سا ال لس  الاس اكس حة  هذه السثة 

 خطة البحث -7
  كز  ً  ا  اشلرا البحب ةدحقسقً   ه افا ةفس  ةة ح ة ه سة  سدا  سدلا لا  رس الكحة الد لس:

 ال ثاس   الس بقا ةدزةسث فثة  البحب. 7-9
 حدتتا الدتت  الاثادلتتا ةالكاتتةذا الاستتدا ا الادبتت ث دتتى سث دثلتتا الارلستتا الل ئرستتا  رتتس اادستت ث 7-0

 اثا   الحس ب  .
 الدحسظ الاح سبس ةاؤشث  س سا ةالكاةذا الاسدا ا الادب ث دى سث اثا   الحس ب    رسا.  7-3
 ال ثاسا الدزبسقسا.  7-4
 الكد ئج ةالدةةس   ةاد ال  البحب الاقدثحا.  7-5

 الدراسات السابقة وتطوير فروض البحث  7-1
 الدراسات التى تناولت أثر طبيعة وتركز الممكية عمى اختيار مراقب الحسابات 7-1-1

 ددسا ال ثاس   فس هذا الاد   بك ثدف  ةح ا دف أل ب إل  فا  لس دةةرف  لكد ئج اد بسكا.
  Ho and Kang, 2013; Khan et al., Ianniello)فق   دسق  بل  ال ثاس   ا دكبسا 

2015; et al., 2015;  Al-Rassas and Kamardin, 2016; Darmadi, 2016) 

ةيكفتت  ددحاتت   Big 4 رتتس ي  الشتتثل   الل ئرستتا اتت  ا  تت  احداتت اًل دلستتس  اثا تت  حستت ب   اتت  
يدلت   اثادلتتا ي ت  ةذلتتل ب لاق ثكتتا ب لشتثل   غستتث الل ئرستا ةي  الل  تتا ستتربسا بتس  الشتتثل   الل ئرستتا 

ذلتتل إلكاستت   اشتت ل  الةل لتتا فتتس الشتتثل   الل ئرستتا ةي   ةلتت  اتت  دتتة ل ةيدلتت   الاثادلتتا ةيثدلتت 
 تتت ا دا  تتت   لرحستتت ظ  رتتتس Non Big 4 الشتتتثل   الل ئرستتتا داستتت   لتتتس اادستتت ث اثا تتت  حستتت ب   اتتت 

الالرةا   ةالبق ة  رس غاة  الال س  بلل  الشثل   غسث الل ئرسا الدس داست   لتس دلستس  اثا ت  
لاتت  يشت ث   لتتس ةدتتة     تتا ستربسا بتتس  دثلتتا الارلستتا   ألBig 4 حست ب   ذة دتتة ل ي رتتس سكداتس  لتتس

 .Big 4ةل  ا  دة ل ا ثب ح ةاادس ث اثا   حس ب   ا  
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 Fan and Wong, 2005; Shaohua, 2010; Lei and)بسكا   دسق   ثاس   ل  ا  
Lam, 2013 ; Srinidhi, et al., 2014 ; Leung and Liv, 2015) 

(  رتتتس ي  الشتتتثل   0297  سةستتت أل 0296ةيستتت ه  فتتتس ذلتتتل بلتتت  اللد بتتت   اللثبستتتا  بتتت ةىأل 
أل اق ثكتا ب لشتثل   غستث الل ئرستا ةيثدلت  ذلتل بتى  Big 4الل ئرسا يل ث اادس ثًا لاثا بس حس ب   ات  

اتع الشثل   الل ئرسا دحد ا  لس  ثس    شت ثل بلت ا استد    است هاس ا  رستاأل ةي  الشتثل   الل ئرستا 
ث  بتتتا الل ئرتتتا دتتت فع يدلتتت   اثادلتتتا ي تتت  ب لاق ثكتتتا ب لشتتتثل   غستتتث الل ئرستتتا ةذلتتتل الكاستتت   اشتتت ل  
الةل لا ا  الكةر ا ة  ةاكاس     ا دا    الالرةا   ةةدة  ح فا الحست ظ  رتس ستالا الل ئرتا فتس 

د بستتتً  اتتتع اادستتت ث الشتتثل   ذا  الث  بتتتا الل ئرستتتا ةي  الشتتتثل   الل ئرستتتا ذا  الث  بتتتا ا  تتتةى دتتتثدبز  س
اثا   حس ب   يل ث داةةً  ةسلة  لف  دة ل يثب ح ي رس اق ثكا ب لشثل   غسث الل ئرستاأل ةيكتا فتس 

لداستتس  اشتت ل   Big 4ح لتتا دثلتتا الارلستتا سس تت  الاستت هاس  اللبتت ث دلستتس  اثا تت  حستت ب   اتت  
الا لستتا اتت   بتت  اثا تت   الةل لتتا ةلدحقستته ال ستت  اتت  اإلشتت ثل اإلسد بستتا الدتتس دقتت اف  اثادلتتا القتتةائا

 الدس ددا   فس داسس  دلرسا الداةس  ةاللس ةل فس الدل   ا . Big 4الحس ب   الذى سكداس  لس 
دبتتس  د تت ث  الكدتت ئج الدتتس دةةتتر   لسفتت  فتتس ي تتث زبسلتتا  مــن خــالل إســتقراا الدراســات الســابقة

 ةدفد  كظث ادل ث د  . ةدثلا الارلسا  رس اادس ث اثا   الحس ب   حسب   ا  ال ثاس   الس بقا
 وجية النظر األولى -

ي  الارلستتا الل ئرستتا ةستتسزثل يفتتثا  الل ئرتتا سارتته حتت فاًا الستتد    ال تتثةل  رتتس حستت   الاستت هاس      
اآلاتتتثس  ةاتتت   تتتا سلتتتة  لتتت ى الاتتت ل الاستتتسزثس   افتتتع  تتتةى لرحستتت ظ  رتتتس  تتت ا دا  تتت  الالرةاتتت   
ةغاتتة  الال ستت  ةداستتس  دتت فه الالرةاتت   الاح ستتبسا لراستتد اثس  الاتت ثدسس  باتت   استتد اثى 

لحا ستتا  Big 4ا ةفتتس هتتذه الح لتتا سدلاتت  اتت ل الل ئرتتا االستتدل كا باثا تت  حستت ب   لتتس  اتت  الل ئرتت
 Big 4 اةتت لح ا ستتثل ةدتتا ا  الل  تتا الستتربسا بتتس  الشتتثل   الل ئرستتا ةاادستت ث اثا تت  حستت ب   اتت  

  ك ا  سلة  يح  يفثا  الل ئرا   ةًا فس ادر  اإل اثل.
 وجية النظر الثانية -
حستب  (Big 4)ي  هك ل    ا  سد بسا بس  الشثل   الل ئرسا ةاادس ث اثا   حس ب   سكداتس  لتس    

دحث  الشثل   الل ئرسا  رس  ثست    شت ثا   سد بستا  لتس الاشت ثلس  فتس الستةه يةتح   الاةت لح 
ا فتتس الشتتثلا بلتت ا  ستتد    حقتتةه استت هاس ا  رستتا ةا  كتت ر الاقث تتس  الحتت لسس  ةالاحدارتتس  باةتت ا س

القةائا الا لسا ةحا ستا اةت لحفا ةذلتل لداستس  دلرستا الداةست  ةاثدست ر ستلث ستفا الشتثلا لاست  ل  قتا 
الستتةه فتتس الشتتثلاأل لاتت  ي  هكتت ل ةدفتتا كظتتث ياتتثى دشتتسث  لتتس  تت ا ةدتتة  ااد فتت   الكةستتا بتتس  

 الشثل   الل ئرسا ةغسث الل ئرسا فسا  سدلره ب ادس ث اثا   الحس ب  . 
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 لرب حب ةس غا السث  ا ة  ةال  كس لا  سرس:ةبذلل سال  
 دةد     ا الكةسا ذا   اللا  حة ئسا بس  الارلسا الل ئرسا ةاادس ث اثا   الحس ب  . -
 دةد     ا الكةسا ذا   اللا  حة ئسا بس  دثلا الارلسا الل ئرسا ةاادس ث اثا   الحس ب  . -

     فظ المحاســـبىســـابات عمـــى الـــتحالدراســـات التـــى تناولـــت أثـــر اختيـــار مراقـــب الح 7-1-2
 فى التقارير المالية

ةلل      الحس ب    رس الدحسظ الاح سبساهدا  الل س  ا  ال ثاس   ا دكبسا بى ث اادس ث اثا
 دةد  ك ثل فس ال ثاس   اللثبساأل ب إل  فا  لس دةةرف  لكد ئج اد بسكا.

 ;Francis and Wang, 2008;  Hamdan et al., 2012; Reyad, 2012)      فق  ادسه ل  ا 
 Soliman, 2014; Jahanshad  and  Shafie, 2015; Samii, 2016) رتس ةدتة     تا 

زث ستتتتتا بتتتتتس  حدتتتتتا الدتتتتت  الاثادلتتتتتا ةاستتتتتدةى التتتتتدحسظ الاح ستتتتتبس اى ي  حدتتتتتا الدتتتتت  الاثادلتتتتتا 
ةالداةتتتت  الةتتتتك  س لراثادتتتتع ذا  دتتتتى سث الكتتتتةى  رتتتتس دحستتتتس  استتتتدةى التتتتدحسظ الاح ستتتتبس ةي  

   اع ال د  اثادلا   لاسا سس     رس دةفسث دتة ل   لستا ات  ات ا   الاثادلتا اات  ستؤ ى االدة
 لتتس استت  ل دتتة ل الدقتت ثسث الا لستتا ةدحستتس  التتدحسظ الاح ستتبس لاتت  ي  االحدستت ظ ب للاستت  لاتت ل زةسرتتا 
ةالداة  الةك  س لراثادع ةالاتثادلس  الح ةترس   رتس شتف  ا  افكستا ستؤ ث بشتل   سدت بس  رتس 

الاثادلتتتتا الا ثدستتتتا ااتتتت  ستتتتؤ ى  لتتتتس استتتت  ل دتتتتة ل الدقتتتت ثسث الا لستتتتا ةدحستتتتس  استتتتدةى التتتتدحسظ  دتتتتة ل
 الاح سبس.

 رتس ي  حدتا الدت  الاثادلتتا  Jenkins, et al., 2007)  0298بسكات  ادسته  يبتة ا اكتاأل 
أل  س  سد بستً   رتس التدحسظ الاح ستبسسؤ ث سربً   رتس التدحسظ الاح ستبس بسكات  ستؤ ث الداةت  الةتك 

( ي   دتتتة ل الاثادلتتا الا ثدستتا الاق ستتا بسدتتثل االحدستتت ظ (Yeganeh, et al., 2012كاتت  ستتثى بس
 ب للاس  ةحدا الد  الاثادلا ال دؤ ث  رس الدحسظ الاح سبس فس القةائا الا لسا لرشثل  

ةا  ا    سدقثاة ال ثاس   الس بقا سدبس  دس ة  كد ئج ي ث اة ئ  دة ل الاثادلا الا ثدسا  
ةالادا را فس حدا الد  الاثادلاأل الداة  الةك  س لراثادع ةفدثل االحدس ظ ب للاس   رس 
ا الدحسظ الاح سبس ب اد   بسئ   الدزبسه ةفدثل الدزبسه لذلل ةد  الدزبسه بشل  يةسع  رس البسئ

 الاةثسا فس السدثل الح لسا. ةبذلل سال  لرب حب ةس غا السث  ال  لب ةالثابع  لا  سرس:
دةدتتتت     تتتتا الكةستتتتا ذا   اللتتتتا  حةتتتت ئسا بتتتتس  اادستتتت ث اثا تتتت  الحستتتت ب   ةالتتتتدحسظ الاح ستتتتبس  -

 ب لدق ثسث الا لسا فس بسئا ا  ا   الاةثسا.
 ا الارلسا ةالدحسظ الاح سبس.سدةسز اادس ث اثا   الحس ب   الل  ا بس  زبسلا ةدثل -
 



 ....والتحفظ الملكية وتركز طبيعة بين العالقة فى وسيط كمتغير الحسابات مراقب ختيارإ     الصياد على محـمد علىد/ 

 

9 
 

       حجم مكتب المراجعة 7-2
 لتس ةدتة     تا زث ستا  ةستا بتس  حدتا الدت  الاثادلتا ةدتة ل  (De Angelo, 1981)يشت ث    

 ارستتا الاثادلتتا ةاستت  ل  حداتت    لدشتت   ا ازتت ة الدةهثستتا بتت لقةائا الا لستتا  كتت   ستت ا  حتت ى ال دتت  
الاثادلتتا اللبتتث بلارستتا الاثادلتتا ب لاق ثكتتا ب لال دتت  ا  تت  حداتتً  ةذلتتل  كفتت  دادرتتل  ال كستت   دقكستتا 

 لس ةا  ا ثبا ذا  ابثل اا  سكلل   رس دة ل  ارسا الاثادلا. لبسثل ةيكف  دادرل

 (Big 4)ي  الاستد اثس  سلدقت ة  ي  ال دت  الاثادلتا اللبتثى  (Fan & Wong, 2005)ةيشت ث   
ددادتتتع ب ثدتتتتا   لستتتتا اتتت  الدتتتتة ل كظتتتتثًا لاتتت  سدتتتتةافث لفتتتت  اتتت  ابتتتتثل ةاااستتتت  دلكةلةدستتتا ةةدتتتتة  دتتتت ثس  

 ثل الاااس  الدس دق اف  هذه الال دت  ةاإلشت ثا  اإلسد بستا الدتس اداةةس  لا  ي   اس  الاثادلا س
 لتس ي  هكت ل    تا  سد بستا  (Sundgren & Svanstrom, 2013)دثسترف  لرستةه. لات  دةةت  

بتتس  لتت  اتت  حدتتا الالدتت  ةدتتة ل الاثادلتتا حستتب ي  ال دتت  الاثادلتتا اللبستتثل الدتتس دتتا بح فتت  دحقتته 
الةتتت سثل دحقتتته دتتتة ل اتتت  الةتتتل  ي  دربتتتس ادزربتتت   الدتتتة ل دتتتة ل اثادلتتتا   لستتتا بسكاتتت  الال دتتت  

ي  ال دتت  الاثادلتتا اللبستتثل لتت سف  حتت فا  (Lin and Liv, 2010)الحقسقستتاأل لاتت  يشتت ث   ثاستتا 
لداسس  ازتث الدق  تس ةحا ستا ستالدفا ات  ات    ةت اث  تةائا ا لستا يل تث اةت ا سا لات  ي  ات  

 السدق   ةالابتثل ةالاتةاث  البشتثسا الدتس دالكفت  ات  دتةفسث الادة ع ي  دداسا ال د  الاثادلا اللبسثل ب
 ,Baldacchino and Cardonq)ا ا   اثادلا  رس  ثدتا   لستا ات  الدتة ل. ةيشت ث   ثاستا 

ي  ال دتتت  الاثادلتتتا اللبستتتثل دستتتدا ا ي ةا    سقتتتا اتتت  يدتتت  اللشتتت   تتت  ال تتت  ةحتتت ال   (2011
 ,Lawrence, et al., 2011; Karjalainen)اإلات   ب تث  حا ستا ستالدفا الافكستا. ةستثى 

ستتسؤ ث  سد بستتً   رتتس  (Big 4)ي  حدتتا الدتت  الاثادلتتا اقستت   لدة دتتا ةي  الردتتةة  لتتس  (2011
 الشثل   ا  ا   داسس  دلرسا الداةس  ةاثدس ر سلث سفا الشثلا.

 تالنموذج المستخدم الختبار تأثير تركز الممكية العائمية عمى اختيار مراقب الحسابا -

Auditi,t = b0 + b1 FAMi,t + b2 Sizei,t + b3 LEVi,t + b4 ROAi,t +  
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  ةفسا  سرس ةةسً  لاد سثا  الكاةذا ةزثه  س سف :
 طريقة القياس رهز الوتغير اسن الوتغير

 أوالً: الوتغير التابع

 Auditi,t اخزيبس ِشالت اٌسغبثبد

( إرا ورررربْ ِشالرررت اٌسغررربثبد ِررررٓ 2ِزغيرررش ى ّرررى )غررربى   

(Big4)    ( إرا وبْ ِشالت اٌسغبثبد ِرٓ 1ى)غبى(Big10) 

( إرا وررربْ ِشالرررت اٌسغررربثبد   0ى)غررربى    (Big4)ثخررر   

 .(Big 10))ٕزّى إٌى 

 ثانياً: الوتغير الوستقل

 ىازذح.ٔغجخ األعهُ اٌٍّّووخ إٌى عبئٍخ  FAMi,t رشوض اٌٍّىيخ اٌعبئٍيخ

 ثالثاً: الوتغيرات الرقابية الضابطة

عبَ. Size زدُ اٌششوخ طجيعى إلخّبٌى األصوي فى ٔهب)خ ٌا ٌٍوغبس)زُ ٌا  ا

بد إٌى إخّبٌى األصوي فى ٔهب)خ اٌعبَ. LEV ٔغجخ اٌّذ)ؤيخ  اٌشفع اٌّبٌى(  إخّبٌى اإلٌزضِا

 ِعذي اٌعبئذ عٍى األصوي

  سثسيخ اٌششوخ(

ROA 
 ِمغوِبً عٍى إخّبٌى األصوي فى ٔهب)خ اٌعبَ.صبفى اٌشثر 

دا    فا الاد سثا  الث  بسا ال  بزا  كف     دؤ ث  رس اادس ث اثا   الحست ب   بات   دتى سث 
دثلتتا الارلستتا الل ئرستتا فرلتتس ستتدا الث  بتتا  رتتس ازتتى االكحتت اث ستتدا   تت فا هتتذه الاد ستتثا  للتتا  دى سثهتت  

 الحس ب  .الادة ع  رس اادس ث اثا   

 (Big 4)جدول مكاتب المحاسبة والمراجعة العالمية 
 
 Ey اسٔغذ ى)ؤح Deloitte د)ٍو)ذ – 1

 KPMG وى ثى أَ خى PWC ثشا)ظ ىىرش  بىط ووثشص – 2

 خالل فترة البحث (Big 10)باقى شركات 
 

 Moore Stephens (MS) ِوسعزيفٕغٓ Grant thornton خشأذ ثوسٔزوْ

 BDO ِضاسص Mazars 

 RSM ثبوشريٍى BAKER Tilly 

 https//big4accountingfirms.orgالوصدر: 
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ات  حستب اثادلدفت  لرشتثل    0298-0297ةب سدقثاة دثدس  ال د  الاثادلتا فتس اةتث ستكا  -
  الاقس ل فس البةثةا.

 بياى الوكتب ترتيب
عدد 

 الشركات
 بياى الوكتب ترتيب

عدد 

 الشركات

 4 )سيى عجذ إٌّعُ زغٓ 9 44 ٌٍّسبعجبداٌدهبص اٌّشوض   1

 7 أس اط أَ أزشٔبشيؤبي Eg 41 10اٌّزضبِٕوْ ٌٍّسبعجخ ىاٌّشاخعخ  2

 5 اٌّعضاى  ىششوبٖ 11 34 وى ثى أَ خى –زبصَ زغٓ  3

 5 ثيذ اٌخجشح ا عزشبس  12 20 ِصطفى شولى ىششوبٖ –ِضاسص  4

 PWC 5ِٕصوس ىششوبٖ  13 12 ىزيذ عجذ اٌغفبس –ثبوشريٍى  5

6 
صررررربٌر ىثشعررررروَ ىعجرررررذ  –د)ٍو)رررررذ 

 اٌعض)ض
11 14 

 ِصش –ِوس إعزيفٕض 
5 

 4 خبٌذ ىششوبٖ 15 9 ٔصش أثو اٌعجبط أزّذ ىششوبٖ 7

 4 فزسى ععيذ عجذ اٌغّيع 16 4 وشى وسىس –عجذ اٌعض)ض زدبص   4

 اٌّصش)خ.ششوبد ىفمبً ٌزصٕيف اٌجوسصخ  3 – 1ىثبلى اٌّىبرت رشاخع ِٓ   *

   www.egyptianstock.comِولع اٌجوسصخ اٌّصش)خ الوصدر: 

   https://almalnews.com 

  Conservatismالتحفظ المحاسبى:   7-3 
التتذى كتت    Prudenceسا تت  اةتتزرح التتدحسظ الاح ستتبس دزتتةثًا لابتت ي الحسزتتا ةالحتتذث  الدحتتةز(    

 بةاًل ةاسلً  لت ى الاح ستبس  للت ل  تثة أل ةلت   اةدفتً  كحتة الدتى سث  رتس   ئاتا الت ا أل ةسق تس بىاتذ 
دحققفت   داسع الاس ئث ةا  ب ة الاحدارا فس الحسب   ةدىدست  اال دتثا  ب  ثبت ح ية اإلستثا ا  لحتس 

 ب لسل .

ةسلث  الدحسظ الاح سبس ةفه الاسفةا الدقرس ى بىكا دسدس  الاس ئث  ب  دحققف  ةاال دثا  بفت       
فتتس القتتةائا الا لستتا حدتتس لتتة لتت   الستتك  الاؤستت  لفتت  ادةستتزً  ية  تتلسسً  فتتس الة تت  التتذى ال سىاتتذ فستتا 

ةسسستث ذلتل  ارستً  بىكتا ا اتذ بت لاسفةا ية الاح س  ب  ثبت ح  بت  دحققفت  ةةدتة  الستك  الاؤست  لتذللأل 
 الق   ل ا ل ث دحسظً  با  سؤ ث سربً   رس ة فس ا ةة .

( بتتتتى  التتتتدحسظ الاح ستتتتبس سا تتتت  اادستتتت ث الزتتتتثه ةالسس ستتتت   0294ةيشتتتت ث   ستتتتل  التتتت س أل 
ا  رتس  الاح سبسا الدس يد حدف  الال سسث الاح سبسا لردقثسث    القسا ا    لألةتة  ةاإلستثا ا  ةالقتسا

http://www.egyptianstock.com/
https://almalnews.com/
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ل لداااتتت   ةالاةتتتثةف   ااتتت  سكتتتدج  كتتتا اكاستتت   ةتتت فس القساتتتا ال فدثستتتا لحتتته الارلستتتا  تتت  القساتتتا 
 السة ساأل ةهذا ال سلكس  ظف ث  ساا ا ةة  بى   ا   سادف  السلرسا ةلل  دق سثه  بى    ساا االكا.

 Ball, et al., 2013; Ruch and)ة  ا  ال ثاس   الس بقا ب لدسث ا بتس  كتة س  ات  التدحسظ     
Taylor 2011; Shroff, et al., 2013): 

ـــــتحفظ المشـــــروط  - ةسلكتتتتتس دزبستتتتته الزتتتتتثه ةالسس ستتتتت    :Conditional conservatismال
الاح ستتتبسا الدتتتس دلدتتتث  بتتتى ث ا ابتتت ث الستتتسئا  رتتتس ا ثبتتت ح بةتتتسا  ةثستتتاأل لتتتذلل ستتتاس بتتت لدحسظ 

ا   زثسقا الدلرستا ية الستةه  News dependentية الالدا   رس ا اب ث  ex-postال حه 
يسفاتت  ي تت  لدقستتسا الااتتاة  الستترلس ةزثسقتتا ال لدتتا االكاستت   فتتس  تتسا ا ةتتة  الاراةستتا ةغستتث 

 الاراةسا ح   ظفةث اؤشثا   الا  رس ذلل.

ةسلكتتس اادستت ث اإل اثل لدزبستته  :Unconditional conservatismالــتحفظ ريــر المشــروط  -
الزثه ةالسس س   الاح سبسا الدس داس  ا  ا ثبت ح ةات  القساتا ال فدثستا لةت فس ا ةتة  ات  

ا تت   ex-anteالب استتا ةبالتتا   تت  ا ابتت ث اال دةتت  سا الاد حتتاأل لتتذلل ستتاس بتت لدحسظ الاستتبه 
دف أل ةاستتدا اا زثسقتتا اال دتتثا  الستتةثى بكسقتت   البحتتةب ةالدزتتةسث لاةتتثة   ستتثا ى ة تت ا ثستتار

 اإله ل الالد  ب اًل ا  القسز ال  ب  إله ل ا ةة .

 الكمى عمى مستوى القوائم الماليةمؤشر التحفظ  -
 MTBسسقةا الب حب ب ال دا    رس كسبا القسا السة سا  لس القسا ال فدثستا لةت فس حقتةه الارلستا 

لاؤشتتتث  كتتتا س ئتتتا البسئتتتا الاةتتتثسا لاتتت  لتتتا  تتت ل اااستتت  ا ةتتتا ستتتفةلا االستتتدا اا  كةتتتث ةشتتتح داأل 
( ةسسدك  هذا الكاةذا  لس ي  ا  ث الادداع لرتدحسظ الاح ستبس سد تح  كت  است  ل كستبا القساتا 0297

 Beaver) ت  الةاحتت  الةتتحسحأل ةدلدبتتث  ثاستا  (MTB)الستة سا لحتته الارلستتا  لتس  سادتتا ال فدثستتا 
and Ryan, 2000)   ية  ات  استدا ا هتتذه الكستباأل لات  فستتث هتذه الكدسدتا بستتب   ت ا اال دتتثا

ببل  ا ةة  ية دقسساف  بى   ا   سادف  السلرسا كدسدتا دزبسته السس ست   الادحسظتاأل ب إل ت فا  لتس 
سا دحستتا اال دتتثا  الاح ستتبس ب لاستت ئث ةدتتىاثه فساتت  ساتت  الال ستت . ةسلتت  اددتت ه كستتبا القساتتا الستتة 

 لس القساا ال فدثسا كحة االثدس ر اؤشثًا  رس اس  ل  ثدا الدحسظأل بسكا  س   اكاس   هتذه الكستبا  لتس 
د كس  ثدا الدحسظ ب لقةائا الا لساأل ة   اسدا ا  الل س  ا  ال ثاس   هذا الكاةذا ةاكف   رس سبس  

 Roychowdhury and Watts, 2007; Beatty et al., 2008; Artiach and)الا ت   
Clarkson, 2013). 
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 النموذج المستخدم الختبار تأثير اختيار مراقب الحسابات عمى مستوى التحفظ المحاسبى -

CONSi,t = b0 + b1 Auditi,t + b2 FAMi,t + b3 Sizei,t + b4 LEVi,t + b5 ROAi,t +  

  ةفسا  سرس ةةسً  لاد سثا  الكاةذا ةزثه  س سف :
 طريقة القياس رهز الوتغير اسن الوتغير

 أوالً: الوتغير التابع

 CONS اٌزسفظ اٌّسبعجى

ٔغررجخ اٌميّررخ اٌغرروليخ إٌررى اٌميّررخ اٌذفزش)ررخ ٌسررك اٌٍّىيررخ 

(MTB)  ىرمربط اٌميّرخ اٌغروليخ ٌسرك اٌٍّىيرخ ٌٍشرشوخ

ثعررذد األعررهُ اٌّزذاىٌررخ ِضررشىثبً فررى عررعش اإللفرربي فررى 

 ٔهب)خ اٌعبَ.

 ثانياً: الوتغير الوستقل

 Audit اٌسغبثبداخزيبس ِشالت 

( إرا وبْ ِشالت اٌسغبثبد ِٓ 2ِزغيش ى ّى )غبى   

(Big4)    ( إرا ورربْ ِشالررت اٌسغرربثبد ِررٓ 1ى)غرربى

(Big10)    ثخررررر(Big4)    ( إرا وررررربْ 0ى)غررررربى

 .(Big 10)ِشالت اٌسغبثبد   )ٕزّى إٌى 

 ثالثاً: الوتغيرات الرقابية الضابطة

 اٌٍّّووخ إٌى عبئٍخ ىازذح.ٔغجخ األعهُ  FAM اٌٍّىيخ اٌعبئٍيخ

 اٌٍوغبس)زُ اٌطجيعى إلخّبٌى األصوي فى ٔهب)خ اٌعبَ. Size زدُ اٌششوخ

 ٔغجخ اٌّذ)ؤيخ  اٌشفع اٌّبٌى(
LEV 

إخّرربٌى ا ٌزضاِرربد إٌررى إخّرربٌى األصرروي فررى ٔهب)ررخ 

 اٌعبَ.

 ِعذي اٌعبئذ عٍى األصوي

  سثسيخ اٌششوخ(
ROA 

األصروي فرى ٔهب)رخ صبفى اٌشثر ِمغوِبً عٍرى إخّربٌى 

 اٌعبَ.

دتتا   تت فا الاد ستتثا  الث  بستتا ال تت بزا  الارلستتا الل ئرستتاأل حدتتا الشتتثلاأل كستتبا الا سةكستتاأل التت       
الل ئتت   رتتس ا ةتتة (  كفتت   تت  دتتؤ ث  رتتس استتدةى التتدحسظ الاح ستتبس باتت   دتتى سث اادستت ث اثا تت  

الاد ستثا  للتا  دى سثهت  الادة تع  رتس  الحس ب   فرلس سدا الث  با  رس ازى االكح اث ستدا   ت فا هتذه
 اسدةى الدحسظ الاح سبس ب لقةائا الا لسا.
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 الدراسة التطبيقية  7-4
الادبتتت ث فتتتثة  البحتتتبأل دتتتا  دتتتثاة  ثاستتتا دزبسقستتتا اتتت  اتتت   الدحرستتت  السلرتتتس لرقتتتةائا الا لستتتا     

اتتتع استتتدبل    0298-0296لرشتتتثل   الاقستتت ل ببةثةتتتا ا ةثاه الا لستتتا الاةتتتثسا اتتت   السدتتتثل اتتت  
الشثل   الدس فس الاك زه الحثلأل  ز ر البكةلأل  ز ر شثل   الدتىاس  ةالشتثل   الدتس ستدا اثادلدفت  

شتثلا(  ارحته  949   ب  الدف ا الاثلتاى لراح ستب  أل ة ت  دتا اادست ث  سكتا حلاستا ددلتة  ات   ا
 www.mubasher.info( ةدتتتا الحةتتتة   رسفتتت  اتتت  اتتت   اة تتتع الرةاتتت   اب شتتتث اةتتتث 9ث تتتا 

ةالاة ع االللدثةكس الا   بشثل   اللسكا ةدا دقسسا الشثل    لس شثل     ئرسا ةهس الدس دسسزث 
% فىل ث ا  اداةر حقةه الارلسا ةشثل   غسث   ئرسا ةذلتل  رتس 02ةاح ل  رس كسبا فسف    ئرا 

 سكةا (. 3شثلا ا    949اش ه ل   447سكةا  لدةبح  سكا ال ثاسا الكف ئسا  3ا اث 

 اختبار فرض البحث األول  7-4-1
الادبتتت ث الستتتث  الق ئتتت  بىكتتتا م دةدتتت     تتتا الكةستتتا ذا   اللتتتا  حةتتت ئسا بتتتس  الارلستتتا الل ئرستتتا     

–Independentللسكدتس  استتدقردس   (T-test)ةاادست ث اثا ت  الحستت ب  م دتا اال داتت    رتس اادبتت ث 
Samples  اتتتتتت  الشتتتتتتتثل   الل ئرستتتتتتتا ةالشتتتتتتتثل   غستتتتتتث الل ئرستتتتتتتا ةاتتتتتتت  اتتتتتتت   بثكتتتتتتت اجSPSS17        

 دا اادب ث فث  الل ا اإلحة ئس الد لس:‚( 25سدةى الكةسا  ة ك  ا
H0  : .  ال دادر  الشثل   الل ئرسا ةالشثل   غسث الل ئرسا فس اادس ث اثا   الحس ب 

 (0ةدا الحةة   رس الكد ئج الد لسا  ارحه ث ا 
H0: Audit1 = UAudit2 / H1: Audit1  UAudit2 

 نتيجة اختبار الفرض األول :(1جدول )
 

 Tقيوة 

 الوحسوبة

درجات 

 الحرية

 هتوسظ العينة

P. Value 
الشركات 

 العائلية

الشركات غير 

 العائلية

هقدار 

 االختالف

- 39496 147 67‚ 1923 - 554‚ 0 

ةبدحرستت  الدتت ة  الستت به سد تتح استت  الشتتثل   غستتث الل ئرستتا  لتتس دلستتس  اثا تت  حستت ب   اتت  
بسكات  داست  الشتثل   الل ئرستا  9203حستب دت ة الادةستز  (Big 10)ال دت  الاثادلتا اللشتث اللبتثى 

 ‚67حستتب دتت ة الادةستتز  (Big 10) لتس دلستتس  اثا تت  حستت ب   اتت  ال دتت  اثادلتا ال دكداتتس  لتتس 
ة بة   H0ةهة ا  سشسث  لس ثف  فث  الل ا ‚( 25 ةسث( ية ث ا    P.value لا  سد ح ي 
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بىكتتا سةدت  ااتتد   الكتتةى ذة  اللتا  حةتت ئسا بتتس  الارلستا الل ئرستتا ةالارلستتا غستتث  H1الستث  البتت س  
الل ئرسا فتس اادست ث اثا ت  الحست ب   ةب لدت لس  بتة  الستث  ا ة  لر ثاستا ةاإل تثاث بىكتا دةدت     تا 

ةسثدتع الب حتب ذلتل  لتس  ألا ذا   اللا  حة ئسا بس  الارلسا الل ئرستا ةاادست ث اثا ت  الحست ب  الكةس
ي  الارلسا الل ئرسا ةسسزثل يفثا  الل ئرا ساره ح فاًا السد    ال ثةل  رس حس   الاس هاس  اآلاثس  

غاتتتة  ةاتتت   تتتا سلتتتة  لتتت ى الاتتت ل الاستتتسزثس   افتتتع  تتتةى لرحستتت ظ  رتتتس  تتت ا دا  تتت  الالرةاتتت   ة 
الال س  ةداسس  د فه الالرةا   الاح سبسا لراسد اثس  الات ثدسس  بات   استد اثى الل ئرتا ةفتس 

 لحا سا اة لح ا سثل . Big 4هذه الح لا سدلا  ا ل الل ئرا االسدل كا باثا   حس ب   لس  ا  

 اختبار فرض البحث الثانى 7-4-2
الكةسا ذا   اللا  حة ئسا بس  دثلا الارلستا الل ئرستا الادب ث السث  ال  كس الق ئ  م دةد     ا    

 ةاادس ث اثا   الحس ب  م.
دا اال دا    رس كاةذا االكح اث الد لس ةالتذى دتا دزبسقتا  رتس اللسكتا للت  ة رتس  سكتا الشتثل      

 الل ئرسا ة سكا الشثل   غسث الل ئرسا.
Auditi,t = b0 + b1 FAMi,t + b2 Sizei,t + b3 LEVi,t + b4 ROAi,t +  

 (3ةدا الحةة   رس الكد ئج الد لسا  ارحه ث ا 

 ( نتيجة اختبار الفرض الثانى2جدول )
 

 النووذج
 العينة ككل الشركات غير العائلية الشركات العائلية

Coef P.value Coef P.value Coef P.value 

Constant -3.894 .000 -3.321 .005 -3.699 .000 

FAM -.571 .102 .338 .879 -.530 .011 

Size .239 .000 .213 .000 .229 .000 

LEV .274 .110 .165 .669 .255 .131 

ROA 1.042 .001 .508 .577 .927 .004 

 F 25.83 .000 4.358 .003 31.375 .000إحصائية 

Adj R2 .560 .163 .451 

    ةدحرستتت  الدتتت ة  الستتت به سد تتتح اآلدتتتس ةدتتتة  دتتتى سث ستتتربس الكتتتةى لدثلتتتا الارلستتتا الل ئرستتتا  رتتتس    
        يى لراتتتتتتتت  اا   كستتتتتتتتبا ‚( 25ي تتتتتتتت  اتتتتتتتت   ‚( P.Value  299اادستتتتتتتت ث اثا تتتتتتتت  الحستتتتتتتت ب   حستتتتتتتتب 

الارلستتا الل ئرستتا لراتت  اكاستت  الاستت   لتتس دلستتس  اثا تت  حستت ب   اتت  ال دتت  الاثادلتتا اللشتتث اللبتتثى 
(Big 10)  ةذلتتتتل لدحقستتتته اةتتتت لحفا الشاةتتتتسا  رتتتتس حستتتت   حقتتتتةه استتتت هاس ا  رستتتتا ففتتتتا ال     

         سحدتتتتت دة  دتتتتتة ل اثادلتتتتتا اثدسلتتتتتا لربقتتتتت ة  رتتتتتس  تتتتت ا دا  تتتتت  الالرةاتتتتت   ةبتتتتتذلل ستتتتتدا  بتتتتتة  فتتتتتث 
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البحتتب ال تت كس ةاإل تتثاث بةدتتة     تتا ستتربسا الكةستتا ذا   اللتتا  حةتت ئسا بتتس  دثلتتا الارلستتا الل ئرستتا 
 ,.Ho and Kang, 2013; Khan, et al) ث اثا   الحس ب   ةهة ات  سدةافته اتع لت  ات  ةاادس

2015; Ianniello, et al., 2015; Darmadi, 2016)  بتتتى  الشتتتثل   الل ئرستتتا ي تتت  استتتةاًل        
ةسدلتتتتتتتتتتتت ث  ذلتل اتع لتتتتتتتتتتتتتتت   اق ثكتا ب لشتثل   غستث الل ئرستا. Big 4  لس دلسس  اثا   حس ب   ات 

 ;Fan and Wong, 2005; Shohua, 2010;Lei and Lam, 2013) أل0297سةست  اتتتتتتتت 
Srinidhi et al., 2014) 

ةدتتتة  دتتتى سث  سدتتت بس الكتتتةى لحدتتتا الشتتتثلا  رتتتس اادستتت ث اثا تتت  الحستتت ب   يى لراتتت  اا  حدتتتا  -
 .(Big10) ب   ا  ال د  الاثادلا اللشث اللبثى الشثلا لرا  اا  الاس  الادس ث اثا   حس

ةدتتة  دتتى سث  سدتت بس الكتتةى لالتت   الل ئتت   رتتس ا ةتتة   رتتس اادستت ث اثا تت  الحستت ب    تتا   -
(Big 10)  حسبP.value    25ي   ا.)‚ 

 رس اادس ث اثا   الحست ب   حستب  (LEVةدة  دى سث  سد بس غسث الكةى لكسبا الثفع الا لس   -
P.value    25يلبث ا.)‚ 

 اختبار فرض البحث الثالث 7-4-3
الادبتتت ث الستتتث  ال  لتتتب الق ئتتت  م دةدتتت     تتتا الكةستتتا ذا   اللتتتا  حةتتت ئسا بتتتس  اادستتت ث اثا تتت      

 AMOS Analysis ofالحست ب   ةالتدحسظ الاح ستبس ب لدقت ثسث الا لستام دتا اال دات    رتس بثكت اج  
Moment Structures) 4حةة   رس الكد ئج الد لسا  ارحه ث ا ةدا ال 06( اإلة اث) 

 نتيجة اختبار الفرض الثالث :(3جدول )
   Estimate S.E. C.R. P Label 

Audit <--- FAM -1.037 .248 -4.180 *** par_1 

CONS <--- Audit .415 .126 3.284 .001 par_2 

CONS <--- FAM -3.513 .404 -8.702 *** par_3 

 الس به ةب لكظث  لس الاس ثةبدحرس  الد ة  
CONS <--- Audit 

سد تتتح ةدتتتة  دتتتى سث  سدتتت بس الكتتتةى بتتتس  اادستتت ث اثا تتت  الحستتت ب   ةالتتتدحسظ الاح ستتتبس ب لدقتتت ثسث    
ةبتذلل ستدا  بتة  ‚( 25ي   ا   ‚( P.Value  229( ة415.الا لسا حسب كد  ا  ال ا  االكح اث  

 Big)فث  البحب ال  لب ةهذا سلكس ا  دلسس  اثا   حس ب   ا  ال دت  الاثادلتا اللشتث اللبتثى 
سلاتتت   رتتتس دحستتتس  التتتدحسظ الاح ستتتبس ب لدقتتت ثسث الا لستتتا ةسثدتتتع الب حتتتب ذلتتتل  لتتتس ا  ال دتتت   (10

  دقكسا لبسثل  ة لست ةا  ا ثبتا ذا  ابتثل لات  الاثادلا اللبثى  دداسا ب السدق لسا  ة دادرل  ال كس 
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اكفتت  لتت سف  حتت فا لداستتس  ازتتث الدق  تتس ةحا ستتا ستتالدفا ةحةتتدفا فتتس الستتةه ف تت   تت  دزبستته 
الال سسث ال ةلسا بلك سا اا  سكلل   رس دة ل  ارستا الاثادلتا ةالتذى ستؤ ى  لتس است  ل دتة ل الدقت ثسث 

 الا لسا ةدحسس  الدحسظ الاح سبس.

 بار فرض البحث الرابع اخت 7-4-4
الادب ث السث  الثابع الق ئ  مسدةسز اادس ث اثا ت  الحست ب   الل  تا بتس  زبسلتا ةدثلتا الارلستا 

الستت بقا  ةللتت   بتت  الدلرستته  رتتس  AMOSةالتتدحسظ الاح ستتبسم  دتتا اال داتت    رتتس كدتت ئج  بثكتت اج  
  Mediatorالكد ئج سد  دة سح ا  الاقةة  ب لاد سث الةسسز 

      مهتتتتتة اد ستتتتتث   لتتتتتب ستتتتتثبز ةسةتتتتت  بتتتتتس  الستتتتتب   الاد ستتتتتث الاستتتتتدق ( ب لكدسدتتتتتا  الاد ستتتتتث الدتتتتت بع( 
حستتب سحاتتت  الدتتى سث اتتت  الاد ستتتث الاستتدق   لتتتس  الاد ستتتث الدتت بع اتتت  اتتت    ةثا  ففتتة دتتت بع لراد ستتتث 

 Completeالاستدق  االس ستتس ةاد ستث استتدق  لراد ستث الدتت بع االس ستس م ةدلتتة  الةست زا ل ارتتا  
mediation  فتتس الح لتتتا الدتتتس لتتتا سلتتت  فسفتتت  الاد ستتتث الاستتدق  ستتتؤ ث  رتتتس الاد ستتتث الدتتت بع  بلتتت  دحلتتتا

فتس الح لتا الدتس ستكاس  فسفت  الدتى سث   Partial mediationالاد سث الةسسزأل ةدلة  الةس زا دائسا
 لتس  كدت ئج  الاب شث ا  الاسدق   لس الد بع ةللكا ا اا  اةدة  اتع ا ات   الاد ستث الةستسزأل ةبت لكظث 

( سد تح اكتا م سدةستز اادست ث اثا ت  الحست ب   الل  تا بتتس  4الست بقا  ارحته ث تا  AMOSبثكت اج  
 Baron and Kennyزبسلا ةدثلا الارلسا ةالدحسظ الاح سبسم لدةافث الشثةز ال   ا الدس ة تلف  
ةالاد ستث الةستسز   (FAMلدحقسه الةس زا حسب دىل   الل  ا بس  الاد سث الاستدق  دثلتا الارلستا   

(    تتتا  لستتتسا الكةستتتاأل ةدىلتتت   الل  تتتا الاب شتتتثل بتتتس  الاستتتدق  Auditاادستت ث اثا تتت  الحستتت ب    
(    ا  لسسا الكةساأل لا  دىل   Cons( ةالاد سث الد بع الدحسظ الاح سبس  FAMدثلا الارلسا  

(  Consالتتدحسظ الاح ستتبس   ( ةالاد ستتث الدتت بعAuditالل  تتا بتتس  الةستتسز اادستت ث اثا تت  الحستت ب    
( لا  اكك  كدت  ا  هتذل الةست زا دائستا FAM   ا زث سا اع ةدة  الاد سث الاسدق  دثلا الارلسا  

( ستتتتؤ ث الكةستتتت   رتتتتس الاد ستتتتث الدتتتت بع التتتتدحسظ FAMحستتتتب الاا  الاد ستتتتث الاستتتتدق  دثلتتتتا الارلستتتتا  
 (.Auditب    ( اع   ا   الاد سث الةسسز  اادس ث اثا   الحس Consالاح سبس  

ةبفذل الكد ئج كدةة   لس ا  الشثل   غسث الل ئرسا داس   لس دلسس  اثا   حس ب   ات  ال دت   -
ةهتتذا سلاتت   رتتس استت  ل  ثدتتا التتدحسظ الاح ستتبس فتتس الدقتت ثسث  (Big10)الاثادلتتا اللشتتث اللبتتثى 

دلستتس  اثا تت  الا لستتا لاتت  ددادتتع بتتا هتتذل الال دتت  اتت  ااستتاا  بسكاتت  داستت  الشتتثل   الل ئرستتا  لتتس 
لدحقسه اةت لحفا الشاةتسا  (Non Big10)حس ب   لس  ا  ال د  الاثادلا اللشث اللبثى 

 رس حس   حقةه اس هاس ا  رسا ةاإلبق ة  رتس  ت ا دا  ت  الالرةات   ةهتذا سلات   رتس دقرست  
  ثدا الدحسظ الاح سبس فس الدق ثسث الا لسا.   
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 المقترحةالتوصيات ومجاالت البحث النتائج و   7-5
 نتائج البحث 7-5-1

اسدف   هذا البحب بةسا يس سسا  ثاسا ي ث دثلا ةزبسلا الارلسا  رس اادس ث اثا   الحس ب      
الا لستا ةيظفتث  كدت ئج الدحرست  اإلحةت ئس ات   التدحسظ الاح ستبس فتس الدقت ثسث  رتس هذا االادست ث ةي ث
 سرس:
سةدتت  ااتتد   الكتتةى ذة  اللتتا  حةتت ئسا بتتس  الارلستتا الل ئرستتا ةالارلستتا غستتث الل ئرستتا حستتب داستت   -

 (Big 10)الشثل   غسث الل ئرسا  لس دلسس  اثا   حس ب   ا  ال د  الاثادلتا اللشتث اللبتثى 
 .(Big 10)ةداس  الشثل   الل ئرسا  لس دلسس  اثا   حس ب   ال سكداس  لس 

الكتتتةى لدثلتتتا الارلستتتا الل ئرستتتا  رتتتس اادستتت ث اثا تتت  الحستتت ب   فلراتتت  اا   كستتتبا ةدتتتة  دتتتى سث ستتتربس  -
ةلتتذلل لدحقسته اةتت لح  (Big10)الارلستا الل ئرستا لراتت  اكاست  الاستت   لتس دلستتس  اثا ت  حستت ب   ات  

 شاةسا  رس حس   اس هاس ا  رسا ةاإلبق ة  رس   ا دا    الالرةا  .
 .(Big10)ةدة  دى سث  سد بس الكةى لحدا الشثلا  رس اادس ث اثا   الحس ب   ا   ا   -
ةدة  دى سث  سد بس الكةى لال   الل ئ   رس ا ةتة   رتس اادست ث اثا ت  الحست ب   ات   تا   -

(Big 10). 
ةالتتدحسظ الاح ستتبس  (Big 10)سةدت  دتتى سث  سدتت بس الكتةى بتتس  اادستت ث اثا ت  الحستت ب    تتا   -

 سث الا لسا. ب لدق ث 
سلدبتتتث اادستتت ث اثا تتت  الحستتت ب   ةستتتسز دائتتتس فتتتس الل  تتتا بتتتس  زبسلتتتا ةدثلتتتا الارلستتتا ةالتتتدحسظ  -

 الاح سبس.

 التوصيات  7-5-2
  ثةثل الدة سا بى ث اة ئ   اس  الاثادلا  رس اادس ث اثا   الحس ب  . -
ةذلتتل  (Big 10)الدشتتدسع  رتتس اادستت ث اثا تت  الحستت ب   اتت  ال دتت  الاثادلتتا اللشتتث اللبتتثى  -

لإلال كستتتت   اللبستتتتثل لفتتتتذه الال دتتتت أل ةاللاتتتت   رتتتتس حا ستتتتا حقتتتتةه الاستتتت هاس  ةا ةتتتتا ا  رستتتتا 
 ةداسس    ا دا    الالرةا  .

استتدا اا الدحرستت  الفثاتتس فتتس دثشتتس   تتثاث اادستت ث اثا تت  الحستت ب   ةد قستت  الدالستتا اللاةاستتا  -
 لراس هاس .

 مجاالت البحث المقترحة 7-5-3
 اإل اثل  رس اسدةى الدحسظ الاح سبس فس الدق ثسث الا لسا.ي ث اة ئ  ادر   -
 ي ث الداة  الةك  س لاثا   الحس ب   ةحدا اكشآدا  رس فدثل  ة اث دقثسث الاثادلا. -
 ي ث حدا الد  الاثادلا  رس دة ل الاثادلا فس السةه الاةثى. -

 فس الدق ثسث الا لساي ث الداة  الةك  س  رس اادس ث اثا   الحس ب   ة رس الدحسظ الاح سبس 
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 المراجع
  العربيةبالمغة أواًل: المراجع 

(أل مي تث حدتا 0298يبة ا اكاأل  سفت   احات  ةستس أل ستس   بت  السدت ح  ةشتبس أل ياستثل  بت  التثحا أل  
 ثاستتا  –الدت  الاثادلتا ةالداةتت  الةتك  س  رتتس التدحسظ الاح ستتبس فتس الدقتت ثسث الا لستا 

ــة المعاصــرة  دزبسقستتا فتتس بسئتتا ا  اتت   الاةتتثسامأل  ــة الدراســات التجاري  –لرستتا الددتت ثل مجم
 .929-69الشسخأل الل   الا ا أل    د الا لسث 

(أل مدتتتى سث حدتتتا ةستتتالا الدتتت  0229الدتتت   كسأل كتتتةث ستتت   أل ةحستتت ا بتتت   بتتت  الاحستتت  اللكقتتتثىأل  
الاثادلتتتا ةزبسلتتتا الاك فستتتا بسكفتتت   رتتتس دتتتة ل ن ائفتتت  الافكتتتس:  ثاستتتا اس اكستتتا  رتتتس ال دتتت  

ـــزالاثادلتتتا فتتتس الاارلتتتا اللثبستتتا الستتتلة سامأل  ـــد العزي ـــك عب ـــة المم ـــة جامع االقتصـــاد  – مجم
 .990-943أل    0أل الل   03: د الا الارل  ب  اللاساأل الادر  واإلدارة

(أل م ةث 0299السس أل  رس اد ه  يحا   كا  أل يسا  احا  ةبثى  الست ثأل احات  ث ت   ستا  س أل  
ـــة استتتدا اا الدحرستتت  الفثاتتتس فتتتس دثشتتتس   تتتثاث اادستتت ث اثا تتت  الحستتت ب  :  ثاستتتا ح لتتتامأل  مجم

ــــة د التتتتا لستتتتث الشتتتتسخأل اللتتتت   الستتتت بعأل    –لرستتتتا الددتتتت ثل المعاصــــرة   الدراســــات التجاري
 394-436. 

(أل مي تتتتتث اةتتتتت ئ   استتتتت  الاثادلتتتتتا  رتتتتتس اادستتتتت ث اثا تتتتت  0296بتتتتت ةىأل هبتتتتتا ام  بتتتتت  الستتتتت األ  
مجمة الفكر الحس ب  :  ثاسا دزبسقسا  رس  سكا ا  الشثل   الا ثدا ب لبةثةا الاةثسامأل 

 .442-397(: 02 9ا  س  شا أل لرسا الدد ثلأل د الالمحاسبى  
(أل م زتتت ث اقدتتتثح آللستتت   اإلشتتتثا  ةالث  بتتتا  رتتتس دتتتة ل ي اتتت   اثادلتتتس 0294ثاهأل هتتت كس ارستتت أل  

اتع  ثاستا استدز  سامأل  –حس ب   الشثل   الاس هاا فس بسئا الاا ثسا الافكستا فتس اةتث 
 د الا اإلسلك ثسا. –لرسا الدد ثل رسالة دكتوراه رير منشورة  

(أل مدحرستت  الل  تتا بتتس  التتدحسظ الاح ستتبس ب لدقتت ثسث الا لستتا ةدلرستتا 0294أل  ساتت   احاتت أل  ستتل  التت س 
لرستا الددت ثلأل د التا بكتس مجمة المحاسـبة والمراجعـة  ثي  الا   ةي ثه   رس  ساا الاكشتىلمأل 

 .340-099سةس أل الادر  ال  كسأل الل   ا ة أل    
مي تتتث زبسلتتتا الارلستتتا ةالاةتتت ئ  الدشتتت سرسا  (أل0297كةتتتثأل  بتتت  الةهتتت   ةشتتتح داأل شتتتح دا الستتتس   

 ثاستتتتا دزبسقستتتتا اق ثكتتتتا  رتتتتس  –لرشتتتتثل    رتتتتس استتتتدةى التتتتدحسظ الاح ستتتتبس بتتتت لقةائا الا لستتتتا 
ــة كميــة التجــارة لمبحــوث الشتتثل   الل ئرستتا ةغستتث الل ئرستتا الاقستت ل ب لبةثةتتا الاةتتثسامأل  مجم

 9الااستة أل اللت   ا ة أل    لرسا الدد ثلأل د التا اإلستلك ثساأل الادرت  الثابتع ة العممية  
– 55. 
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(أل مي ث دثلا ةزبسلا الارلسا  رتس اادست ث اثا ت  الحست ب  : 0297سةس أل حك   احا   سا  س أل  
 ثاستتتا دزبسقستتتا اق ثكتتتا  رتتتس الشتتتثل   الل ئرستتتا ةغستتتث الل ئرستتتا الاقستتت ل ب لبةثةتتتا الاةتتتثسامأل 

أل 0اللت   ث تا  –إلستلك ثساأل سةلستة لرسا الدد ثلأل د التا امجمة كمية التجارة لمبحوث العممية  
 .002-983: 54الادر  ث ا 
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 (1ممحق )
  الشركات العائمية

 هكتب الوراجعة اسن الشركة م

 زغيٓ زغيٓ شسبرخ OBRIاٌعجوس ٌ عزثّبس اٌعمبس   1

 ِبخذ شش)ف ىششوبٖ GIHDاٌغشثيخ اإلع ِيخ اٌعّشأيخ  2

 زغٓ زّضح إٌششرى CCRSاٌخٍيديخ اٌىٕذ)خ ٌ عزثّبس اٌعمبس  اٌعشثى  3

 اٌجٕب ٌٍّسبعجخ ىاٌّشاخعخ ICIDاٌعبٌّيخ ٌ عزثّبس ىاٌزّٕيخ  4

 عجذ اٌو بة وّبي ىششوبٖ EEIIاٌعشثيخ ٌٍصٕبعبد اٌهٕذعيخ  5

 KPMG آ)ىوْ ENGCاٌصٕبعبد اٌهٕذعيخ اٌّعّبس)خ ٌإلٔشبء ىاٌزعّيش  6

 أزّذ ززبرخ MPCOإٌّصوسح ٌٍذىاخٓ  7

 IRAX KPMGاٌعض اٌذخيٍخ ٌٍصٍت اإلعىٕذس)خ  4

 أىد  وؤغٍذ EDBMاٌّصش)خ ٌزطو)ش صٕبعخ اٌجٕبء  ٌيفذ ع ة ِصش(  9

 agnأ)خ خى إْ  RTVCسِىو إلٔشبء اٌمش  اٌغيبزيخ  10

 ساعً ثيذفوسد -شش)ف دثوط SPINاإلعىٕذس)خ ٌٍغضي ىإٌغيح  عجيٕبٌىظ(  11

 ORWE BAKER TILLYإٌغبخوْ اٌششليوْ ٌٍغدبد  12

 MIPH EYِيٕب فبسَ ٌألدى)خ ىاٌصٕبعبد اٌىيّبى)خ  13

 KRESTONوش)غزوْ  NINHِغزشفى إٌض خ اٌذىٌى  14

 IFAP BAKER TILLYاٌذىٌيخ ٌٍّسبصيً اٌضساعيخ  15

 KZPC KPMGوفش اٌض)بد ٌٍّجيذاد ىاٌىيّبى)بد  16

 سىدي ىششوبٖ -صسىق ىششوبٖ SMFRعّبد ِصش  ا)ديفشد(  17

 ETRS Mazarsاٌّصش)خ ٌخذِبد إٌمً  إ)ديزشأظ(  14

 فزسى ععيذ عجذ اٌغّيع EPPKاأل شاَ ٌٍطجبعخ ىاٌزغٍيف  19

 RAYA EYسا)خ اٌمبثضخ ٌ عزثّبساد اٌّبٌيخ  سا)خ(  20

 DAPH Crowe Horwathاٌزعّيش ىا عزشبساد اٌهٕذعيخ  21

 MBSC RSMِصش ثٕى عو)ف ٌألعّٕذ  22

 اٌسغيٕى ىششوبٖ WATPاٌسذ)ثخ ٌٍّواد اٌعبصٌخ  ثيزوِود(  23

 ESRS KPMGزذ)ذ عض  24

 ECAP KPMGاٌعض ٌٍغيشاِيه ىاٌجوسعٍيٓ  اٌدو شح(  25

 SWDY KPMGاٌغو)ذ  اٌيىزش)ه  26

 أزّذ عٍطبْ  )وساأىد)ذ( AJWAِدّوعخ أخواء ٌٍصٕبعبد اٌغزائيخ  27

 agnأ)خ خى إْ  CERAاٌعشثيخ ٌٍخض  عيشاِيىب س)ّبط  24

 EASB BAKER TILLYاٌّصش)خ اٌعشثيخ ثّبس ٌزذاىي األىساق اٌّبٌيخ  29

       عجذ اٌو بة وّبي ىششوبٖ ARVA 2017اٌعشثيخ ٌٍّسبثظ  30
 هكتب الوراجعة اسن الشركة م

 PHDC EY&Mazarsثبٌُ  يٍض ٌٍزعّيش  31
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 REAC EYس)ىبة ٌ عزثّبساد اٌّبٌيخ  32

 TMGH EY&RSMِدّوعخ طٍعذ ِصطفى اٌمبثضخ  33

 PRMH BAKER TILLYثشا)ُ اٌمبثضخ ٌ عزثّبساد اٌّبٌيخ  34

 ىصفى فهّى ِشلص ىششوبٖ DTPPدٌزب ٌٍطجبعخ ىاٌزغٍيف  35

 PIOH EYثب)ؤيشص اٌمبثضخ ٌ عزثّبساد اٌّبٌيخ  36

 DSCW Deloitte&kRESONدا)ظ ٌٍّ ثظ اٌدب ضح  37

 خشخظ إثشا يُ عجذ إٌوس EOSBاٌعشىثخ ٌٍغّغشح فى األىساق اٌّبٌيخ  34

 CCAP KPMGاٌمٍعخ ٌ عزشبساد اٌّبٌيخ  39

 TIAGريبج  – شبَ ٌجيت  GRCAخشأذ أفغزّٕذ اٌمبثضخ ٌ عزثّبساد اٌّبٌيخ  40

 ِسّذ ِصطفى أزّذ ICFCاٌذىٌيخ ٌألعّذح ىاٌىيّبى)بد  41

 عجذ اٌعض)ض عجذ اٌذا)ُ ىششوبٖ AMPIاٌّؤشش ٌٍجشِديبد ىٔشش اٌّعٍوِبد  42

 عّشى ِسّذ اٌشعجيٕى AMERعبِش خشىة  43

 JUFO KPMG&thorntonخهيٕخ ٌٍصٕبعبد اٌغزائيخ  44

 TIAGريبج  – شبَ ٌجيت  BIGPثى آ  خى ٌٍزدبسح ىا عزثّبس  45

 GENEVA-ATC–أشش  عجذ اٌغٕى  UTOP)وروثيب ٌ عزثّبس اٌعمبس  ىاٌغيبزى  46

 إ)هبة ِسّذ خّيً ِصش أزشوؤزٕزبي ٌصٕبعخ اٌدشأيذ ىاٌشخبَ 47

 MEPA Mazarsاٌعجواد اٌطجيخ  44

 KPMG ِشعيٍيب اٌّصش)خ اٌخٍيديخ ٌ عزثّبس اٌعمبس  49

 اٌّسبعجوْ اٌّزسذىْ PSADثوسععيذ ٌٍزّٕيخ اٌضساعيخ ىاٌّمبى د  50

 صسىق ىاٌغ ى  ىششوب ُ NOAFشّبي أفش)ميب ٌ عزثّبس اٌعمبس   ٔيغذ(  51

 ِسّذ ِزوٌى سضواْ ELWAاٌواد  ٌ عزثّبس اٌغيبزى  52

 عجذ اٌعض)ض عجذ اٌذا)ُ ىششوبٖ IBCTأزشٔبشيؤبي ثضٔيظ ووسثوس)شٓ  53

 Moore stephens اَ اَ خشىة ٌٍصٕبعخ ىاٌزدبسح اٌعبٌّيخ  إَ رى آ ( 54

 BINV Deloitteثى إٔفغزّٕزظ اٌمبثضخ  55

 خوص)ف عجذ اٌّغير DIFC( 2اٌذىٌيخ ٌٍثٍح اٌدب   د)فىو  56

 TIAGريبج  – شبَ ٌجيت  ICMIاٌذىٌيخ ٌٍصٕبعبد اٌطجيخ  ا)ىّى(  57

 TIAGريبج  – شبَ ٌجيت  MOEDاٌّصش)خ ٌٕظُ اٌزعٍيُ اٌسذ)ثخ  54

 ARCC Deloitteاٌعشثيخ ٌألعّٕذ  59

 اٌّسبعجوْ اٌّزسذىْ SIPCعجأ اٌذىٌيخ ٌألدى)خ ىاٌصٕبعبد اٌىيّبى)خ  60

 ِخزبس أزّذ شش)ف MBENإَ ثى ٌٍهٕذعخ ىاٌّمبى د  61

     ISPH Deloitteإثٓ عيٕب فبسِب  62
 هكتب الوراجعة  اسن الشركة  م

 DOMT EYاٌصٕبعبد اٌغزائيخ اٌعشثيخ  دىِزى(  63

 خشخظ إثشا يُ عجذ إٌوس INEGاٌّدّوعخ اٌّزىبٍِخ ٌألعّبي اٌهٕذعيخ  64

 ثيذ اٌخجشح ا عزشبس  ADRIآساة ٌٍزّٕيخ ىا عزثّبس اٌعمبس   65
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 فزسى ععيذ عجذ اٌغّيع GETOخيٕيبي روسص  66

 TIAGريبج  – شبَ ٌجيت  ARPIاٌصخوس اٌعشثيخ ٌٍصٕبعبد اٌج عزيىيخ  67

 OLFI EYعجوس  ٔذ ٌٍصٕبعبد اٌغزائيخ  64

 JPA)وعف ص ذ اٌذ)ٓ  ATQAِصش اٌوطٕيخ ٌٍصٍت  عزبلخ(  69

 ِبٌه ىششوبٖ MKITاٌّصش)خ اٌىو)زيخ ٌ عزثّبس ىاٌزدبسح  70

 ثيذ اٌخجشح ا عزشبس  FNARاٌفٕبس ٌٍّمبى د  71

 فزسى ععيذ عجذ اٌغّيع EBDPاٌجذس ٌٍج عزيه  72

 أثو اٌغعود -ِسبعجوْ لبٔؤيوْ PTCCفبسىره ألٔظّخ اٌزسىُ ىا رصب د  73

 JPA)وعف ص ذ اٌذ)ٓ  COSGاٌمب شح ٌٍض)ود ىاٌصبثوْ  74

 ثيذ اٌخجشح ا عزشبس  UNFO)ؤيفشد ٌٍصٕبعبد اٌغزائيخ  75

 )وعف وبًِ ىششوبٖ GTWLخوٌذْ رىظ ٌألصوا   76

 اٌذٌدبى  ىششوبٖ اٌطجى اٌدذ)ذاإلعىٕذس)خ ٌٍخذِبد اٌطجيخ اٌّشوض  77

 اٌّعضاى  ىششوبٖ EBSCأصوي ٌٍوعبطخ فى األىساق اٌّبٌيخ  74

 VERT BAKER TILLYفشريىب ٌٍصٕبعخ ىاٌزدبسح  79

  الشركات رير العائمية
 هكتب الوراجعة اسن الشركة م

 أزّذ عٍطبْ  )وساأىد)ذ( RRELا عزثّبس اٌعمبس  اٌعشثى  اٌيىو(  1

 ELKA EYاٌمب شح ٌإلعىبْ ىاٌزعّيش  2

 EHDR KPMGاٌّصش)يٓ ٌإلعىبْ ىاٌزّٕيخ ىاٌزعّيش  3

 صسىق ىاٌغ ى  ىششوب ُ ELSHاٌشّظ ٌإلعىبْ ىاٌزعّيش  4

 MNHD BDOِذ)ٕخ ٔصش ٌإلعىبْ ىاٌزعّيش  5

 MENA Mazarsِيٕب ٌ عزثّبس اٌغيبزى ىاٌعمبس   6

 NHPS BAKER TILLYاٌوطٕيخ ٌإلعىبْ  7

 UNIT EYاٌّزسذح ٌإلعىبْ ىاٌزعّيش  4

 ELEC EYاٌىبث د اٌىهشثبئيخ اٌّصش)خ  9

 OREG KPMGأىسأح ِصش ٌإلرصب د  10

 ETEL KPMGاٌّصش)خ ٌ رصب د  11

 POUL PWCاٌمب شح ٌٍذىاخٓ  12

  شبَ أزّذ زغجو SUGRاٌذٌزب ٌٍغىش  13

 ٔصش أثو اٌعجبط أزّذ INFIاإلعّبعيٍيخ اٌوطٕيخ ٌٍصٕبعبد اٌغزائيخ  14

 ESGL RSMاٌّصش)خ ٌصٕبعخ إٌشب ىاٌدٍوووص  15

 ZMID EYص شاء اٌّعبد  ٌ عزثّبس ىاٌزعّيش  16
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 عجبط اٌغش)بٔى AMOCاإلعىٕذس)خ ٌٍض)ود اٌّعذٔيخ  17

 EGAS Mazarsغبص ِصش  14

 MPRC Moore stephensاٌّصش)خ ٌّذ)ٕخ اإلٔزبج اإلع ِى  19

 اٌّعضاى  ىششوبٖ PHARاٌّصش)خ اٌذىٌيخ ٌٍصٕبعبد اٌذىائيخ إ)جىو  20

 AMIA EYاٌٍّزمى اٌعشثى ٌ عزثّبساد  21

 CAED PWCاٌمب شح ٌٍخذِبد اٌزعٍيّيخ  22

 HRHO KPMGاٌّدّوعخ اٌّبٌيخ  يشِظ  23

 EFIC KPMGاٌّبٌيخ ىاٌصٕبعخ اٌّصش)خ  24

 PACH Deloitteاٌجو)بد ىاٌصٕبعبد اٌىيّبى)خ  ثبويٓ(  25

 EITP PWCاٌّصش)خ ٌٍّششىعبد اٌغيبزيخ اٌعبٌّيخ  26

 EGTS KPMGاٌّصش)خ ٌٍّٕزدعبد اٌغيبزيخ  27

 فؤاد اٌوطٓ ROTOسىاد اٌغيبزخ  24

 ACRO KPMGاوشى ِصش ٌٍشذاداد ىاٌغمب د اٌّعذٔيخ  29

 GGCC EYاٌديضح اٌعبِخ ٌٍّمبى د  30

 MCQE Moore stephensِصش ٌألعّٕذ لٕب  31

         NCCW BDOإٌصش ٌألعّبي اٌّذٔيخ  32
 هكتب الوراجعة  اسن الشركة  م

 SUCE EYاٌغو)ظ ٌألعّٕذ  33

 TORA EYأعّٕذ ثوسر ٔذ طشح  34

 ٔصش أثو اٌعجبط أزّذ SDTIشبسَ دس)ّض ٌ عزثّبس اٌغيبزى  35

 ALEX EYاإلعىٕذس)خ ٌألعّٕذ ثوسر ٔذ  36

 SVCE Mazarsخٕوة اٌواد  ٌألعّٕذ  37

 ANFI Mazarsاإلعىٕذس)خ اٌوطٕيخ ٌ عزثّبساد اٌّبٌيخ  34

 LCSW KPMGٌيغيىو ِصش  39

 UNIP EY)ؤيغفشعبي ٌصٕبعخ ِواد اٌزعجئخ  )ؤيجبن(  40

 BTFH KPMGثٍزوْ اٌّبٌيخ  41

 صفود ٔوس اٌذ)ٓ AREHاٌّدّوعخ اٌّصش)خ اٌعمبس)خ  42

 MFPC KPMGِصش إلٔزبج األعّذح  ِوثىو(  43

 FERC BAKER TILLYفيشويُ ِصش ٌألعّذح ىاٌىيّبى)بد  44

 ىد)ذ سصق هللا FIREاألىٌى ٌ عزثّبس ىاٌزّٕيخ اٌعمبس)خ  45

 OIH KPMGأىساعىوَ ٌ عزثّبس اٌمبثضخ  46

 EFID PWCا)ذ)زب ٌٍصٕبعبد اٌغزائيخ  47

 SRWA KPMGثشىح وبثيزبي اٌمبثضخ ٌ عزثّبساد اٌّبٌيخ  44

 ATLC EYاٌزوفيك ٌٍزأخيش اٌزّو)ٍى  49

 EMFD EYإعّبس ِصش ٌٍزّٕيخ  50

 RACC EYسا)خ ٌخذِبد ِشاوض ا رصب د  51

 خشخظ إثشا يُ عجذ إٌوس ا رسبد اٌصيذٌى ٌٍخذِبد اٌطجيخ ىا عزثّبس 52

 ىد)ذ سصق هللا NRPDاٌعمبس)خ ٌٍجٕون اٌوطٕيخ ٌٍزّٕيخ  53
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 KPMG اٌغبدط ِٓ أوزوثش ٌٍزّٕيخ ىا عزثّبس  عو)ذن( 54

 ASCM KPMGآعيه ٌٍزعذ)ٓ  55

 عجذ إٌّعُ اٌغيذ شّبي اٌصعيذ ٌٍزّٕيخ ىاإلٔزبج اٌضساعى  ٔيوداة( 56

 BIOC PWCخ وغو عّيثى )ٓ   57

 EY ثبٔذا( – آسة د)ش   اٌعشثيخ ٌّٕزدبد األٌجبْ 54

 ِسّذ ِسّود اٌغيذ خى إَ عى ٌ عزثّبساد اٌصٕبعيخ ىاٌزدبسح اٌعبٌّيخ 59

 فزسى ععيذ عجذ اٌغّيع MMATِشعى عٍُ ٌٍزّٕيخ اٌغيبزيخ  60

 AIFI BAKER TILLYأطٍظ ٌ عزثّبس ىاٌصٕبعبد اٌغزائيخ  61

 PORT EYِدّوعخ ثوسرو اٌمبثضخ  62

 CLHO PWCِغزشفى وٍيوثبرشا  63

 ساشذ ىثذس ىششوب ُ SNFCاٌششليخ اٌوطٕيخ ٌألِٓ اٌغزائى  64

 عٍى اٌغجعبى  ىخبٌذ زبفظ ZEOTاٌض)ود اٌّغزخٍصخ ىِٕزدبرهب  65

 اٌجٕب ٌٍّسبعجخ ىاٌّشاخعخ APSWاٌعشثيخ ىثوٌفبس ٌٍغضي ىإٌغيح  )ؤيشاة(  66

 OCPH BAKER TILLYأوزوثش فبسِب  67

 SCEM Crowe Horwathأعّٕذ عيٕبء  64

 @ اٌدهبص اٌّشوض ABUK Mazarsأثو ليش ٌألعّذح  69

  MOSC Crowe Horwathِصش ٌٍض)ود ىاٌصبثوْ  70
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 (2( ممحق
T-Test 

 

Group Statistics 

 
FACT

OR 
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Audit 
1 79 .67 .888 .100 

2 70 1.23 .854 .102 

   

  Levene's Test 

for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

    
95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. T df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 
Lower Upper 

Audit 

Equal 
variances 

assumed 
.595 .442 -3.896- 147 .000 -.558- .143 -.841- -.275- 

Equal 

variances not 
assumed 

  
-3.905- 145.

981 

.000 -.558- .143 -.840- -.275- 
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 (3)ممحق 
Regression 

 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .682
a
 .466 .451 .676 

a. Predictors: (Constant), ROA, LEV, FAM, SIZE 
 
 

ANOVA
b
 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 57.432 4 14.358 31.375 .000
a
 

Residual 65.897 144 .458   

Total 123.329 148    

a. Predictors: (Constant), ROA, LEV, FAM, SIZE 

b. Dependent Variable: Audit 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -3.699- .564  -6.558- .000 

FAM -.530- .206 -.166- -2.573- .011 

SIZE .229 .028 .553 8.211 .000 

LEV .255 .168 .097 1.520 .131 

ROA .927 .318 .179 2.916 .004 

a. Dependent Variable: Audit 
 

Regression 
 

Model Summary 

Model 

R 

R Square 
Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 
FACTOR =  1 

(Selected) 

1 .763
a
 .583 .560 .589 

a. Predictors: (Constant), ROA, SIZE, FAM, LEV 
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ANOVA
b,c

 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 35.801 4 8.950 25.830 .000
a
 

Residual 25.642 74 .347   

Total 61.443 78    

a. Predictors: (Constant), ROA, SIZE, FAM, LEV 

b. Dependent Variable: Audit 

c. Selecting only cases for which FACTOR =  1 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -3.894- .607  -6.419- .000 

FAM -.571- .345 -.126- -1.656- .102 

SIZE .239 .030 .642 8.006 .000 

LEV .274 .170 .129 1.619 .110 

ROA 1.042 .305 .258 3.420 .001 

a. Dependent Variable: Audit 

b. Selecting only cases for which FACTOR =  1 

 

Regression 
 

Model Summary 

Model 

R 
R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 
FACTOR =  

2 (Selected) 

1 .460
a
 .211 .163 .781 

a. Predictors: (Constant), ROA, LEV, FAM, SIZE 

 

ANOVA
b,c

 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 10.647 4 2.662 4.358 .003
a
 

Residual 39.696 65 .611   

Total 50.343 69    
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a. Predictors: (Constant), ROA, LEV, FAM, SIZE 

b. Dependent Variable: Audit 

c. Selecting only cases for which FACTOR =  2 

 

Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -3.321- 1.150  -2.888- .005 

FAM .338 2.219 .017 .152 .879 

SIZE .213 .056 .435 3.785 .000 

LEV .165 .384 .048 .429 .669 

ROA .508 .906 .064 .560 .577 

a. Dependent Variable: Audit 

b. Selecting only cases for which FACTOR =  2 
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 (4)هلحق 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 
 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

Audit <--- FAM -1.037 .248 -4.180 *** par_1 

CONS <--- Audit .415 .126 3.284 .001 par_2 

CONS <--- FAM -3.513 .404 -8.702 *** par_3 

       Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

Audit <--- FAM -.325 

CONS <--- Audit .213 

CONS <--- FAM -.565 

Means: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

FAM   .278 .023 11.864 *** par_4 

Intercepts: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

Audit   1.221 .099 12.361 *** par_6 

CONS   2.281 .217 10.526 *** par_5 
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Variances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

FAM   .081 .009 8.602 *** par_7 

e1   .740 .086 8.602 *** par_8 

e2   1.753 .204 8.602 *** par_9 

           Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

Audit   .106 

CONS   .443 

 

Matrices (Group number 1 - Default model) 

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 FAM Audit 

Audit -1.037 .000 

CONS -3.944 .415 

Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 FAM Audit 

Audit -.325 .000 

CONS -.634 .213 

Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 FAM Audit 

Audit -1.037 .000 
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 FAM Audit 

CONS -3.513 .415 

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 FAM Audit 

Audit -.325 .000 

CONS -.565 .213 

Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 FAM Audit 

Audit .000 .000 

CONS -.431 .000 

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 FAM Audit 

Audit .000 .000 

CONS -.069 .000 
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