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 ممخص البحث
تقةارير قابميةة استيدف البحث دراسة واختبار تأثير اختالف مداخل المراجعة الخارجية عمى مستوى   

، وبةاخخ  الققةرات التةةا يتةاح لمراقةةب الحسةابات حريةة غةةيالتيا رلة  ا لتةة ا  لمقةةرا ة مراقبةى الحسةابات
والمحميةةة المعمةةول بيةةا وىةةى عقةةرة  سةةاد الةةر ى المعةةدل، بالنمةةا ج الموحةةدة وعةةي معةةايير المراجعةةة الدوليةةة 

والققرات ا يضاحية التالية لمر ى والتا   تؤثر عميو كققرة لقت ا نتباه  و عقةرة اخمةور اخخةرىل ولقةد تة  
ا عتماد عمى كل من عدد الكممات، عدد المغةلمحات الماليةة، متوسةل لةول الجممةة، و لةر كمؤ ةرات 

عمةى اخةتالف مسةتوى القابميةة لمقةرا ة لققةرات تقةارير المراجعةة الخارجيةة الخاضةعة  لالستد ل من خالليا
 لالختبارل

وبالتلبيي عمى عينة مةن تقةارير مراقبةى حسةابات ال ةركات المقيةدة بالبورغةة المغةرية عمةى مةدار   
إلةةةى غةةةعوبة قةةةرا ة عقةةةرة  سةةةاد الةةةر ي المعةةةدل بتقةةةارير خمةةة  البحةةةث ، 4109 حتةةةى 4102 القتةةةرة مةةةن

المراجعة الخارجية وعي مدخل المراجعة الثنائية ب كل عةا  إ ا مةا قورنةت مةت  ات التقةارير وعةي مةدخمى 
مراجعة تعمل ب كل  يالمراجعة القردية والمراجعة الم تركة، تمر التقارير التى يت  إغدارىا من مكاتب 

لجيةةةةا  المركةةةة ى لممحاسةةةةبات عةةةةن القةةةةوائ  الماليةةةةة لم ةةةةركات المكمقةةةةة ن اميةةةةًا مسةةةةتقل ومةةةةوا ى خعمةةةةال ا
إلةةى تميةة  تقةةارير المراجعةةة عةةا  ةةل خمةة  البحةةث  بمتلمبةةات المراجعةةة الثنائيةةةل مةةن ناحيةةة  خةةرى، عمقةةد

 مدخل المراجعة الم تركة بسيولة قرا ة الققرات اإليضاحية التالية لمر ى و  تؤثر عميو كققرة لقت ا نتباه
  و اخمور اخخرى إ ا ما قورنت مت  ات التقارير وعي مدخمى المراجعة القردية والمراجعة الثنائيةل 

القابميةة لمقةرا ة، المراجعةةة القرديةة، المراجعةة الم ةةتركة، المراجعةة الثنائيةة، تقريةةر  :المفتتحياا الكمماتت 
 المراجعةل
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The Effect of Different External Audit's Approaches on the 

Readability of the Opinion Basis's Paragraph and Explanatory 

Paragraphs in the Auditor's Report -An Empirical Study on 

Egyptian Listed Companies 

 

Abstract 

The research aimed to study and test the effect of the different External 
Audit's Approaches on the level of readability in the audit reports, especially "the 
basis of modified opinion's paragraph", "Emphasis of Matter" or "Other Matter" 
Paragraphs, that the auditor can write without restrictions from Standards forms. 
The number of words, the number of financial Terminologies, and the average 
length of sentence have been used as proxies to measure the level of readability 
of an audit report paragraphs subject to test. 

Based on a sample of companies listed on the Egyptian Stock Exchange over 
the period from 2014 to 2019, the research concluded that it is relatively 
difficult to read "basis of modified opinion paragraph" under dual audit approach, 
if compared with similar reports, according to single or joint audit approach . 

On the other hand, the research concluded that it is relatively easy to read 
"Emphasis of Matter" or "Other Matter" Paragraphs under joint audit approach, if 
compared with similar reports, according to single or dual audit approach. 

Key words: Readability, Single Audit, Joint Audit, Dual Audit, Audit Report   
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 مقدم  -1
يمثةةل تقريةةر مراقةةةب الحسةةابات  حةةد مكونةةةات التقريةةر السةةةنوىا والةة ى يمثةةل  حةةةد محةةاور اإلعغةةةاح  

السردى اإلل امى ال ى يقى بمتلمبات الجيات الرقابية التن يمية  أنو ك أن ا يضاحات المتممةة لمقةوائ  
المسةةتخدمين  الماليةةة، حيةةث  ن اخثةةر المن ةةود لممحتةةوى اإلعالمةةى لتقريةةر مراقةةب الحسةةابات ىةةو مسةةاعدة

عمى تسييل قرا ة وتقسير القوائ  المالية، بما يجعل من تقرير مراقب الحسابات  داة اتغال ععالة تساى  
(ل ولةة ا يعتقةةد 4107عةةى تخقةةية حةةدة عةةد  تماثةةل المعمومةةات حسةةب ن ريةةة الوكالةةة  بابنةةات، وعةةدون، 

السةنوي   يقةل  ىميةة عةن التقةارير الباحث  ن تقرير مراقةب الحسةابات كأحةد المكونةات اإلل اميةة لمتقريةر 
السةةةةنوية مةةةةن حيةةةةث الةةةةدور الةةةة ى يمعبةةةةو عةةةةى التةةةةأثير عمةةةةى قةةةةرارات  غةةةةحاب المغةةةةال  بغةةةةقة عامةةةةة، 
والمسةةةةةتثمرين بغةةةةةقة خاغةةةةةةل وقةةةةةد يتةةةةةأثر ىةةةةة ا الةةةةةدور بمةةةةةدى قابميةةةةةة تقريةةةةةر مراقةةةةةب الحسةةةةةابات لمقةةةةةرا ة 

Readability  مةةن عمميةةة المراجعةةة وىةةو مةةن جانةةب مسةةتخدميو، ك ةةرل  ساسةةا لتحقةةي اليةةدف المن ةةود
يضاحاتيا المتممةل  إضقا  الثقة عمى القوائ  المالية وا 

ولعةةل ااثةةار المترتبةةة عةةةن عةةد  قابميةةة تقةةارير مراقبةةةى الحسةةابات لمقةةرا ة قةةد تتمثةةةل عةةا عةةد  تماثةةةل 
المعمومات، سو  تقسير آرا  المراجعين من جانب المستخدمين، اتسةا  عجةوة التوقعةات بةين المسةتخدمين 

مات المراجعة، اخمر ال ى ييدد تحقيي مينة المراجعة خىداعيال وقد تتحسةن مؤ ةرات قابميةة تقةارير وخد
مقارنة بتقارير المراجعة القرديةة نتيجةة  Joint Auditالمراجعة لمقرا ة عى  ل مدخل المراجعة الم تركة 

وقةةد تةةنخقة مؤ ةةرات قابميةةة تةةأثير المسةةؤولية التضةةامنية عةةن التقريةةر والتقاعةةل بةةين الميةةارات والخبةةرات، 
 ,Fakhfakh, Apr. 2013; Fakhfakh)تقارير المراجعة لمقرا ة ب كل عا  إ ا كانت  ات ر ى معدل 

2016; Fakhfakh, Dec. 2016b)ل 
ومت تعدد مؤ رات قياد مستوى سةيولة  و غةعوبة قةرا ة النغةو ، والتةا تة  تلويرىةا مةن جانةب 

(، إ   نو قد تعددت  يضا  وجو قغور Courtis, 1995ئية،  متخغغين عا المجا ت التربوية والروا
تمر النما ج من حيث ضعف منقعتيا ود لتيا عا مجال اإلعغاح المحاسبى ب ةكل عةا ل ورلة   لةر لة  
تتخمى اخدبيات المحاسبية عن ى ه النما ج ب كل ملمي، بل قد ت  ا عتماد عمييا لتقيي  ااثار المترتبة 

لإلعغةةاح المحاسةةبى كمتميةةر مسةةتقل كالتةةأثير عمةةى  حكةةا  المسةةتثمرين والمحممةةين،  و  عةةن قابميةةة القةةرا ة
 ختبار مدى تأثرىةا كمتميةر تةابت بةأدا  ال ةركة،  و سةمور اإلدارة بغةدد ا سةتجابة لسنبةا  السةارة وليةر 

 ل Badawy and Ibrahim, 2019)ا 0987السارة،  و مستوى المخالر  متولى، 

 مشكم  البحث -2
( ISA 700 -ISA 705 -ISA 706عمةةةى الةةةرل  مةةةن  ن معةةةايير المراجعةةةة الدوليةةةة والمحميةةةة   

المتعمقةةة بتن ةةي  عمميةةة اغةةدار تقةةارير المراجعةةة، حةةددت الخغةةائ  الييكميةةة وال ةةكمية لتقريةةر المراجعةةة 
مةةن خةةالل نمةةا ج معياريةةة يستر ةةد بيةةا المراجعةةون وتحةةد مةةن وجةةود اختالعةةات جوىريةةة مةةن حيةةث ال ةةكل 
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           ترتيةةةةةةةب الققةةةةةةةرات، واخمةةةةةةةور التةةةةةةةا يجةةةةةةةب  ن تملييةةةةةةةا كةةةةةةةل عقةةةةةةةرة، إ   ن ىنةةةةةةةار مجةةةةةةةاً  واسةةةةةةةعًا مةةةةةةةن و 
        الحريةةةةةة المتاحةةةةةة لكةةةةةل مراقةةةةةب حسةةةةةابات عةةةةةا الةةةةةتحك  عةةةةةى الغةةةةةيالة الممويةةةةةة المسةةةةةتخدمة، وتبمةةةةة  تمةةةةةر

        حية التاليةةةةةةالحريةةةةة  روتيةةةةةا سةةةةوا  عنةةةةةد كتابةةةةة عقةةةةةرة  سةةةةاد الةةةةةر ي المعةةةةدل،  و كتابةةةةةة الققةةةةرات اإليضةةةةةا
 و  ى عقةرة تخةت  بةأمور  خةرى  Emphasis of Matter Paragraphلققةرة الةر ى كققةرة لقةت ا نتبةاه 

Other Matter Paragraph  و  تةةؤثر عمةةى ر ى مراقةةب الحسةةاباتل وقةةد تتةةأثر مواغةةقات الغةةيالة
المسةةةةةتخدمة بتةةةةةأثير عوامةةةةةل تخةةةةة  المراجةةةةةت الخةةةةةارجا ومن ةةةةةأة المراجعةةةةةة  اتيةةةةةا، كةةةةةالخبرة،    الممويةةةةة 

والتخغةة ، والحجةة ، وكةة لر قةةد تختمةةف بةةاختالف تةةأثير مةةدخل المراجعةةة المتبةةت سةةوا  كةةان يأخةة   ةةكل 
ا عبةةةد 4102 متةةةولا،  Dual Auditالمراجعةةةة القرديةةةة،  و المراجعةةةة الم ةةةتركة  و المراجعةةةة الثنائيةةةة 

 (لFakhfakh, Dec. 2016b; Li, et. al., 2018ا 4102 الحميد،
وبنةا  عمةةى ااثةةار اإليجابيةةة المتوقعةةة مةةن تلبيةي مةةداخل المراجعةةة بخةةالف المراجعةةة القرديةةةا سةةوا  
إل اميةةةًا  و اختياريةةةًاا عمةةةى مخرجةةةات المراجعةةةة ككةةةل والتةةةا مةةةن ضةةةمنيا تحسةةةن مواغةةةقات تقريةةةر مراقةةةب 

الخبةةةرة والمسةةةؤولية عمةةةى الغةةةيالة والسةةةرد عةةةا عقةةةرة  سةةةاد الةةةر ي الحسةةةابات، ومةةةت وجةةةود مجةةةال لتةةةأثير 
المعدل، والققرات اإليضاحية التالية لققرة الر ى ب كل خا  رل  ا لت ا  بنما ج التقارير الموحدة، يمكن 

ا ىةةةل تختمةةف تقةةةارير المراجعةةةة لم ةةركات المقيةةةدة بالبورغةةةة فااال الساااتال التاااتلىغةةيالة م ةةةكمة البحةةث 
القابمية لمقرا ة باختالف مدخل المراجعة المستخد ؟ ، وب كل  كثةر تركية ًا، ىةل تةؤثر المغرية من حيث 

مداخل المراجعةة عةا مغةر عمةى قابميةة عقةرة  سةاد الةر ي والققةرات اإليضةاحية بتقريةر مراقةب الحسةابات 
ب عنةو لمقرا ة، وما ىى د لة ى ا ا ختالف إن وجد عا بيئة الممارسة المينية المغةرية؟ ىة ا مةا سةيجي

 ى ا البحث ن ريًا وعمميًال

 هدف البحث -3
ييدف البحث إلةى تحميةل واختبةار  ثةر اخةتالف مةداخل المراجعةة عمةى مسةتوى قابميةة تقةارير مراقبةى 
الحسابات لمقرا ة، لم ركات المقيدة بالبورغة المغرية، تركي ًا عمى الققرات التا يتاح لمراقب الحسابات 

 بالنما ج الموحدة وعي معايير المراجعة الدولية والمحمية المعموللحرية غيالتيا، رل  ا لت ا  

 أهمي  ودوافع البحث -4
كونةو امتةدادًا لسمسةة البحةوث عةا مجةال قابميةة اإلعغةاح المحاسةبا  األكتديمي يستمد البحث  ىميتو 

السةةردى لمقةةرا ة، ودوره عةةا دعةة  قةةرارات مسةةتخدمى القةةوائ  والتقةةارير المحاسةةبية والتةةا مةةن ضةةمنيا تقريةةر 
مراقةةةةب الحسةةةةابات لم ةةةةركات المسةةةةاىمة المقيةةةةدة بالبورغةةةةة، وعةةةةى مجةةةةال الجةةةةدل ب ةةةةأن  عضةةةةمية تلبيةةةةي 

لمقةةرا ة عةةا مجةةال اإلعغةةاح المحاسةةبى ب ةةكل عةةا ، وتركيةة ا عمةةى عقةةرات تقريةةر  مؤ ةةرات قيةةاد القابميةةة
مراقةب الحسةةابات ب ةكل خةةا ل كمةةا يعةد البحةةث امتةدادًا لسمسةةة البحةةوث عةا مجةةال اخثةار المترتبةةة عةةن 
اخةةتالف مةةداخل المراجعةةة ب ةةكل عةةا ، وعمةةى تقريةةر مراقةةب الحسةةابات ب ةةكل خةةا ، وعمةةى قابميةةة قةةرا ة 
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ى المعدل السابقة لققرة الر ي، والققرات اإليضاحية التالية لققرة الر ى ب كل  خة ، كققةرة عقرة  ساد الر 
لقت ا نتباه  و  ى عقرة تخت  بأمور  خةرى و  تةؤثر عمةى ر ى مراقةب الحسةابات، كونيةا تعةد مةن  كثةر 

 عقرات التقرير  ىمية لممستخدمين، و قميا عرضة لنملية توحيد الغيالة الممويةل
يسةتمد البحةث  ىميتةو مةن واقةت إمكانيةة تقةدي  نتةائت وتوغةيات تسةي  إيجابةًا عةا ىة ا المجةال  وعمميتً 

بعةةد اختبةةار عةةرة البحةةث وتحميةةل نتائجةةو تلبيقةةًا عمةةى بيئةةة الممارسةةة المينةةة عةةا مغةةر، بمةةا قةةد يسةةاعد 
 عمى إضقا  الم يد من الثقة عا تقارير مراقبى الحساباتل

سةةة وتحميةةل نقعيةةة اسةةتخدا  مؤ ةةرات قيةةاد القابميةةة لمقةةرا ة عةةا ىةةو درا أهااد دوافااع البحااثولعةةل مةةن 
مجال اإلعغاح المحاسبى السردى تلبيقا عمى تقرير مراقب الحسابات كأحد المكونات اإلل امية لمتقارير 
السةةةنويةل واختبةةةار نتةةةائت تلبيقيةةةا عمميةةةًا عمةةةى عقةةةرة  سةةةاد الةةةر ى المعةةةدل السةةةابقة لققةةةرة الةةةر ي، والققةةةرات 

لتالية لققةرة الةر ى، عةا إجةرا  مقارنةة بةين تقةارير المراجعةة التةا تختمةف عيمةا بينيةا مةن حيةث اإليضاحية ا
 مدخل المراجعة، وعي منيجية تلبيقية تتالعى عيوب منيجية ا ستقغا ل

 حدود البحث -5
يقتغةةر نلةةاي البحةةث عمةةى تحميةةل واختبةةار  ثةةر مةةدخل المراجعةةة المتبةةت عمةةى مسةةتوى قابميةةة قةةرا ة 

ب الحساباتل وبالتالا يخرج عن إلار البحث  ي عوامل  خرى قد يحتمل تأثيرىةا، مثةل حجة  تقرير مراق
من ةةأة المراجعةةة، خبةةرة المراجةةت، التخغةة  الغةةناعى لممراجةةت، وليرىةةال كمةةا يخةةرج عةةن حةةدود البحةةث 
 مستوى قابمية القرا ة لتقرير مراقب الحسابات بالكامل، حيةث يركة  البحةث عمةى الققةرات التةا تخةرج عةن
إلةار تنمةيل الغةةيالة الممويةة وعةةي نمةا ج التقةةارير المرعقةة بمعةايير المراجعةةة الملبقةة، والتةةا تتمثةل عةةى 
كل من عقرة  ساد الر ي المعدل، والققرات اإليضاحية التالية لققرة الةر يا كققةرة لقةت ا نتبةاه  و  ى عقةرة 

 يتلةةةري البحةةةث إلةةةى مسةةةتوى تخةةةت  بةةةأمور  خةةةرى و  تةةةؤثر عمةةةى ر ى مراقةةةب الحسةةةاباتل وبالتبعيةةةة  
القابميةةة لمقةةرا ة خى مةةن مكونةةات التقريةةر السةةنوي بخةةالف تقريةةر مراقةةب الحسةةاباتل ويركةة  البحةةث عمةةى 
تقةةارير مراقبةةى الحسةةابات عةةن القةةوائ  الماليةةة السةةنوية لم ةةركات المسةةاىمة المدرجةةة بالبورغةةة المغةةرية، 

الماليةة الدوريةة، وتقةارير المراجعةة المغةدرة عةن وبالتالا يخرج عن نلاي البحث تقةارير القحة  لمقةوائ  
الجيا  المرك ى لممحاسةبات حيةث يركة  البحةث عمةى تقةارير المةراجعين الخةارجيين المسةجمين لةدى ىيئةة 

 الرقابة الماليةل و خيرًا عإن قابمية النتائت لمتعمي  م رولة بضوابل اختيار عينتول

 خط  البحث -6
 متو، عى ضو  حدوده، عسوف يستكمل كالتالى: لتحقيي  ىداف البحث وتناول م ك

 اإللار العا  لمقابمية لمقرا ة ومؤ رات قياسيا عى مجال اإلعغاح المالىل 6-0
 مقيو  القابمية لمقرا ةل 6-0-0
 مؤ رات قياد القابمية لمقرا ة ب كل عا ل 6-0-4
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 المحاسبىلتقيي  مؤ رات قياد القابمية لمقرا ة خلراة التلبيي عمى السرد  6-0-2
 قابمية السرد المحاسبى لمقرا ة ب كل عا  وتقرير مراقب الحسابات ب كل خا ل 6-4
 قابمية السرد المحاسبى ب كل عا  لمقرا ةل 6-4-0
 قابمية تقرير مراقب الحسابات ب كل خا  لمقرا ةل 6-4-4
 تحميل دور المراجعة الخارجية وانعكاد مداخميا عمى التقارير السنوية 6-2
 اإللار القكرى لمداخل المراجعة بخالف المراجعة القرديةل 6-2-0
 دور المراجعة الخارجية عا التأثير عمى التقارير السنويةل 6-2-4
 ل وا تقاي عروة البحثللمقرا ةتحميل  ثر مدخل المراجعة عمى قابمية تقرير مراقب الحسابات  6-2
 منيجية البحثل 6-5
 البحث المقترحةلالنتائت والتوغيات ومجا ت  6-6

 اإلطتر العتد لمقتبمي  لمقراءة ومتشرات قيتسهت فى مجتل اإلفصتح المتلى. 6-1
حيةةث  ن اإلعغةةاح المحاسةةبى ي ةةمل إعغةةاح مةةالى ولق ةةى، عمقةةد اىتمةةت  دبيةةات المحاسةةبة بمةةدى 

مقةةرا ة قابميةة اإلعغةةاح المق ةةى المحاسةبى لمقةةرا ة، ومةةدى إمكانيةة ا عتمةةاد عمةةى مؤ ةرات قيةةاد القابميةةة ل
 عا مجال السرد المحاسبى، وىو ما سيتناولو الباحث تقغياًل من خالل القرعيات التالية:

 مفهود القتبمي  لمقراءة 6-1-1
تعةةد القابميةةة القةةرا ة مةةن  ىةة  السةةمات التةةى يجةةب الحقةةا  عمييةةا دائًمةةا عةةا تقنيةةات الكتابةةة وعمميةةات 

وىنار العديد من المؤ رات التةى تعتمةد عمةى ا تغال، حيث  نيا تعد من  ى   دوات تحميل النغو ، 
معةةةةاد ت حسةةةةابية خاغةةةةة بقيةةةةاد وتقيةةةةي  إمكانيةةةةة قةةةةرا ة المسةةةةتنداتل ويقةةةةد  اخدب الممةةةةوي العديةةةةد مةةةةن 

( عدة تعريقات لمقابمية Fakhfakh, Jan. 2013التعريقات لقابمية القرا ة ومعانييا، ولقد رغدت دراسة  
لقرا ة ىى ما يجعل بعة النغو   سيل عا القرا ة من ليرىةا   نقةاًل لمقرا ةا منيا  ن ارتقا  القابمية ا

 ،  و  ن قابمية القرا ة عمى  نيا سيولة القي  ال ى يرجت إلى  سموب الكتابة   نقاًل DuBay, 2004عن 
 ، و ن القابميةة لمقةرا ة ىةا سةيولة قةرا ة الكممةةات والجمةل ،وىةا سةمة مةن الوضةةوح Klare, 1963عةن 

Clarity اًل عن   نقHargis et al., 1998 و خيرًا  ن القابميةة لمقةرا ة ىةى الدرجةة التةا يجةد بيةا عئةة ، 
معينة من اخ خا   ن القةرا ة مقنعةة ومقيومةةل يؤكةد ىة ا التعريةف عمةى التقاعةل بةين الةن  وعئةة مةن 

اًل عةةةةن القةةةةرا   وي خغةةةةائ  م ةةةةتركة عيمةةةةا بيةةةةني ، مثةةةةل ميةةةةارة القةةةةرا ة والمعرعةةةةة السةةةةابقة والةةةةداعت   نقةةةة
McLaughlin, 1969 ل  

ويتضةةة  مةةةن التعريقةةةةات السةةةابقة وجةةةةود تةةةداخل بةةةين مقيةةةةو   سةةةيولة القةةةةرا ة ، ومغةةةلم   الوضةةةةوح 
legibility ،إلةةةى  ن سةةةيولة القةةةرا ة 0987  الةة ى يتعمةةةي ب ةةةكل الكتابةةةة والتنسةةةييل ولقةةةد   ةةةار  متةةةولى )

ن  المكتةةوب بينمةةا ينسةةب القيةة  إلةةى والقيةة  مقيومةةان مختمقةةان، حيةةث تنسةةب القةةرا ة إلةةى التقريةةر  و الةة
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القةارئ  اتةةول إ   ن المقيةومين معةةًا يمكنةةان مةن تحديةةد مةةدى وغةول المحتةةوى المةةراد توغةيمو مةةن خةةالل 
الرسةةالة المكتوبةةة عةةى التقةةارير المحاسةةبية، حيةةث  ن اجةةادة الممةةة المسةةتخدمة عةةى الكتابةةة مةةن جانةةب معةةد 

 التقرير من  ى  العوامل المؤثرة عى القي ل 
(  ن قابميةة الةن  لمقةرا ة تعتمةد عمةى القةارئ  اتةو مةن ,et. al., 2014 Al-Tamimiوتؤيةد دراسةة    

 ,.Rahman,et. al)حيةةث قدرتةةو عمةةى عيةة  واسةةتيعاب محتةةوى الةةن  المقةةرو ل بينمةةا   ةةارت دراسةةة 
إلةةةى  ن سةةةيولة عيةةة  الةةةن  تعتمةةةد عمةةةى عةةةدة عوامةةةل مةةةن  ىميةةةا حجةةة  الةةةن  مةةةن حيةةةث عةةةدد  (2016
بحيةث  ن الكممةات المسةتخدمة تخةد  المحتةوى  Text Filtration، واختيةار الةن  Text Sizeالكممات 

 المراد توغيمو لمقئة المستيدعة من القرا ل
(  ن يةت  تعريةف القابميةة لمقةرا ة عةى (Loughran and McDonald, 2014ولقةد اقترحةت دراسةة 

قعال لممعمومات المالئمة خلراة عممية مجال اإلعغاح المالى والمحاسبى عمى  نيا عممية التوغيل ال
التقيةةةي ، سةةةوا  تمقاىةةةا المسةةةتثمرون اخعةةةراد مبا ةةةرة،  و تةةة  تجميعيةةةا واعةةةادة تو يعيةةةا مةةةن خةةةالل المحممةةةين 

 الماليين المتخغغينل 
ويرى الباحث ضرورة التوعيي بين التعريقات السابقة لمقابمية لمقرا ة بما يتناسب مت لبيعة اإلعغةاح 

 ن لول الن  قد يتسةبب عةى إحةداث ت ةويى عمةى المحتةوى المةراد توغةيمو لممسةتخدمين  المالى، حيث
عمةةى الةةرل  مةةن درجةةة تعمةةيمي   و تخغغةةي  عةةى المجةةال المةةالى والمحاسةةبى، كمةةا  ن اختيةةار الكممةةات 
تمعةةب دور  ساسةةى عةةى مةةدى توغةةيل المحتةةوى اإلعالمةةى الملمةةوب حيةةث قةةد يحةةدث تالعةةب المرادعةةات 

 ملللتوغيل محتوى مض
 قيتس القتبمي  لمقراءة بشكل عتد متشرات 6-1-2
( تمخيغةةةًا خىةةة  المؤ ةةةرات التةةةا يمكةةةن اسةةةتخداميا لالسةةةتد ل عةةةن Courtis, 1995تناولةةةت دراسةةةة    

مسةةتوى سةةيولة  و غةةعوبة قةةرا ة النغةةو ، والتةةا تةة  تلويرىةةا مةةن جانةةب متخغغةةين عةةا المجةةا ت 
والتعميميةةةة ب ةةةكل  خةةة ل ولقةةةد تةةةوالى اسةةةتخدا  وتلبيةةةي ىةةة ه الممويةةةة ب ةةةكل عةةةا ، والمجةةةا ت التربويةةةة 

المؤ ةةرات عةةى مجةةال اإلعغةةاح المةةالى والمحاسةةبى، وسةةوف يةةت  اسةةتعراة تمةةر المؤ ةةرات عمةةى النحةةو 
 التالى:
 Flesch scoreمتشر  6-1-2-1
      مةةن حسةةاب مسةةتوى سةةيولة  Flesch Reading Ease Score Methيمكةةن اسةةتخدا  مؤ ةةر  

     و غعوبة قرا ة نة  معةين مةن خةالل تقةدير مؤ ةر لمسةتوى التعمةي  الملمةوب مةن القةارئ، الة ى يتةدرج 
:  ةةديد السةةيولة(، حيةةث يةةدل ارتقةةا  درجةةة 011مةةن المسةةتوى  غةةقر:  ةةديد الغةةعوبة( حتةةى المسةةتوى  

 ,.Courtis, 1995; Ricci, 2017; Xu, et. al)المقياد عمى ارتقا  مستوى سةيولة القابميةة لمقةرا ة
 ل (2018

https://search.proquest.com/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Ricci,+Cecilia+Wagner/$N?accountid=30641
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 عمى النحو التالى:  Flesch scoreويت  حساب مؤ ر 
Flesch score = 206.835 – (1.015*SL)- (84.6*WL) 

 حيث  ن: 
SL اجمالى عدد الجمل(÷ : ىا متوسل لول الجممة،  اجمالى عدد الكممات 
Wl اجمالى عدد الكممات(÷ : ىا متوسل عدد المقالت عى الكممات،  اجمالى عدد المقالت 

تغةنيف درجةة سةيولة وبعد حساب مؤ ر القابمية لمقرا ة، يت  مقارنة نةاتت المعادلةة بالجةدول التةالى ل
 عمى النحو التالى:  Flesch Chartالن  حسب مستوى الغعوبة باستخدا  

 

 هستوى التعلين الوطلوب التصنيف درجت سهولت القراءة

 دراساث عهيا صعب جذا 0-30

 درجت جامعيت صعب 30-50

 12-11انصف  يعتبر صعب 50-60

 11-8انصف  عادي 60-70

 7انصف  يعتبر سهم 70-80

 6انصف  سهم 80-90

 5انصف  سهم جذا 90-100

 KINCAIDمتشر  6-1-2-2
( Dempsey, et. al., 2012; Drago, et. al., 2018; Xu, et. al., 2018عبرت دراسة  
، وتلمةةي عميةةو FLESCH  عةةن غةةورة  خةةرى لمؤ ةةر "Tietz and Yang, 2012و لةةر نقةةال  عةةن 
يعبةةر عةةةن مسةةتوى التعمةةي  المناسةةةب لقيةة  محتةةةوى ، وىةةو المقيةةةاد الةة ى  KINCAIDالدراسةةات مؤ ةةر

كممةةا دل  لةةر عمةةى  ن الةةن   كثةةر سةةيولة وقابميةةة لمقةةرا ةل ويةةت   التقريةةرل وكممةةا انخقةةة نةةاتت المؤ ةةر
 ى ا المؤ ر بالمعادلة التالية:  حساب

KINCAID Score= (11.8 * WL) + (0.39 * SL) −15.59 
 حيث  ن: 

SLاجمالى عدد الجمل(÷  عدد الكممات : ىا متوسل لول الجممة،  اجمالى 
Wl اجمالى عدد الكممات(÷ : ىا متوسل عدد المقالت عى الكممات،  اجمالى عدد المقالت 

 Gunning Fox Indexمتشر  6-1-2-3
( باسةتخدا  كةل مةن مؤ ةر Courtis, 1995; Li, 2008; Xu, et. al., 2018عنيةت دراسةات  

Fog Index  الةة ى يعتمةةد عمةةى حسةةاب غةةعوبة الغةةيالة الممويةةة، وكةة لر مةةن خةةالل لةةول المسةةتند
Document Length ل ولقةةد تةة  حسةةاب المؤ ةةرFog  الةة ي قدمةةو الباحةةث ،"Robert Gunning ،
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كممة عمةى النحةو  011كدالة بسيلة لقياد القابمية لمقرا ة، وال ى يت  حسابو لكل عقرة مكونة من حوالى 
 التالى:

Fog Score = (Words per Sentence + Percent of Complex words) * 0.4 
وبالتةةالى يعتمةةد قيةةاد المؤ ةةر عمةةى درجةةة تعقيةةد الةةن  بأنيةةا دالةةة عةةى متوسةةل عةةدد الكممةةات لكةةل  

جممةة، والنسةةبة المئويةةة لعةةدد الكممةةات المعقةدة عةةى كةةل عقةةرة، والتةةا تعتمةد عمةةى عةةدد المقةةالت لكةةل كممةةة، 
مات المعقدة عمى  نيا الكممات  ات ثالثةة مقةالت  و  كثةرل وي ةير نةاتت المؤ ةر حيث يمكن تعريف الكم

إلى عةدد سةنوات التعمةي  الن ةاما التةا يحتاجيةا القةارئ متوسةل الة كا  لقةرا ة الةن  مةرة واحةدة وعية  مةا 
كممةا  لةر عمةى انخقةاة  Fogيحتويو الج   المكتوب بما عيو مةن كممةاتل عكممةا ارتقعةت قيمةة المقيةاد 

جةةة سةةيولة قةةرا ة التقريةةر السةةنوى بمعنةةى  ن قرا تةةو تتلمةةب عةةدد  كبةةر مةةن سةةنوات مةةن التعمةةي  الرسةةمى در 
 المنت   ل خ  متوسل ال كا  ليكون قادرًا عمى استيعاب محتواهل 

، Fogويمكن ا ستد ل، من خالل ناتت المؤ ر، عن مسةتوى سةيولة القةرا ة مةن خةالل نةاتت قيمةة 
 08-02عإنيةةا تعنةةا  ن الةةن  ليةةر قابةةل لمقةةرا ةا وا  ا وقعةةت بةةين  08وى عةةإ ا كانةةت  كبةةر مةةن  و تسةةا

 04-01يكةةون الةةن  مثةةالاا  و بةةين  02-04عإنيةةا تعنةةا  ن الةةن  غةةعب القةةرا ةا و ا تراوحةةت بةةين 
عيكةةةون الةةةن   ةةةديد السةةةيولةل ولقةةةد حةةةددت دراسةةةة  01-8عيكةةةون الةةةن  مقبةةةوً ا و مةةةا إ ا تراوحةةةت بةةةين 

 Courtis, 1995 مقارنة ناتت المعادلة بالجدول التالى لتغنيف الن :( إمكانية 
 Fox Index التصنيف
 19.5 كتاب تقنى
 17 كتاب عممى
 13.7 جريدة

 12.6 دليل ار ادى
 9.7 مجمة عامة
 8.6 مجمة  باب

 

 Lix Measureمقيتس  6-1-2-4
 :(Courtis, 1995)ويعتمد ى ا المؤ ر عمى المعادلة التالية 

Lix Measure = S + W 
 حيث  ن: 

Sمتوسل عدد الكممات لكل جممة : 
Wالنسبة المئوية لعدد الكممات  ات السبعة  حرف عأكثر لكل عقرة : 
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 ويت  مقارنة ناتت المعادلة بالجدول التالى لتغنيف درجة سيولة الن :

 Lix Score التصنيف

 25-20 سهم جذا

 35-30 سهم

 45-40 متىسظ

 55-50 صعب

 + 60 صعب جذا

، عةى سةياي قيةاد قابميةة تقريةر مجمةد ا دارة Lix( اسةتخدا  مقيةاد(Ezat, 2019وتناولةت دراسةة 
لمقةةرا ة، كمؤ ةةر لجةةودة اإلعغةةاح عةةى ال ةةركات المقيةةدة بالبورغةةة المغةةرية، وتأثيرىةةا عمةةى تكمقةةة ر د 

ى ا إلةى  عي ير 51بعدما حددت  نو إ ا كان الناتت  قل من  LIXالمالل ولقد استخدمت الدراسة مقياد 
يكةون الةن  بةال  الغةعوبةل  61، عالن  متوسل الغعوبة، اما  كثر مةن 61و 51سيولة الن ، بين 

 حساب المؤ ر عمى النحو التالى:  وت 
LiX = 100(B/W) +(S/W) 

 حيث  ن: 
W عدد الكممات = 

 = B حرف  6عدد الكممات الغعبة التى تحنوى عمى  كثر من  
 = S عدد الجمل 

( بتلوير مؤ ةر يتناسةب مةت النغةو  العربيةة ,et. al., 2014 Al-Tamimiدراسة  ولقد قامت 
 :عمى النحو التالى (AARI Base)وال ى  لمقت عميو  ساد مؤ ر القرا ة العربية التمقائا 

AARI Base =(3.28×NOC) + (1.43× ACW) + (1.24×AWS)  
 حيث  ن: 

NOCعدد اخحرف : 
ACW كممةل: متوسل عدد اخحرف لكل 
AWSمتوسل عدد الكممات لكل جممةل : 

كمؤ ةر لقابميةة  OSMAN( اسةتخدا  مقيةاد El-Haj and Rayson, 2016كمةا  ديةت دراسةة  
، والةة ى يعتبةةر بمثابةةة تلةةوير Diacriticsالةةن  العربةةى لمقةةرا ة دون اخخةة  با عتبةةار عالمةةات الت ةةكيل 

  ى يعتمد عمى المعادلة التالية: ، والFleschلمؤ ر
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 A اجمالى عدد الكممات
 B اجمالى عدد الجمل

 C  حرف 5عدد الكممات الكممات اللويمة اخكثر من 
 D عدد مقالت الكممات

 G مقالت 2عدد الكممات المعقدة اخكثر من 
 H  ى المعقدة لمويا Faseeh Wordsعدد الكممات القغيحة 

ويةةرى الباحةةث  ن النمةةا ج اختمقةةت عيمةةا بينيةةا مةةن حيةةث معةةامالت النمةةو ج الرياضةةى المسةةتخد ، إ  
ا ىةو مضةمون المؤ ةر األمار األول نيا اتققت، عيما بينيا، ب كل  ساسى عمى  مرين عا لاية اخىميةل 

 ى قةةد   النةةاتت مةةن الحسةةاب، وىةةو مقيةةاد لمسةةتوى التعمةةي  الملمةةوب مةةن القةةارئ  سةةتيعاب الةةن ، والةة
يتناسب مةت لبيعةة مسةتخدمى القةوائ  الماليةة ب ةكل عةا ، وتقريةر مراقةب الحسةابات ب ةكل  خة ، الة ين 
يقترة تغةنيقي  ضةمن عئةات المجتمةت عمةى اخقةل كأغةحاب مغةمحة ضةمن المتعةاممين بسةوي المةال، 

كثر  ىميةة، ىةو  ن وىو اخ األمر الثتنى؛بحيث   مجال لسخ  بالحسبان لتأثير لنو   و مستوى التعمي ل 
جميةةةت النمةةةا ج، بةةةال اسةةةتثنا ، قةةةد اتققةةةت عيمةةةا بينيةةةا عمةةةى حسةةةاب متوسةةةل لةةةول الجممةةةة كأحةةةد مكونةةةات 

اجمةةالى عةةدد الجمةةل(، اخمةةر ÷ النمةو ج المسةةتخد ، والةة ى يحتسةةب بنةةاتت قسةةمة  اجمةةالى عةةدد الكممةةات 
خالغةةةة النمةةةا ج  الةةة ى قةةةد يةةةوحى بإمكانيةةةة ا عتمةةةاد عمةةةى متوسةةةل لةةةول الجممةةةة كمؤ ةةةر م ةةةتي مةةةن

الحسةةابية المسةةتخدمة بمؤ ةةرات قيةةاد القابميةةة لمقةةرا ة، دون التعةةرة لم ةةاكل اخةةتالف خغةةائ  الممةةة 
 العربية عن الممات الالتينية التا غممت تمر النما ج خغيغا من  جميال

 غراض التطبيق عمى السرد المحتسبىتقييد متشرات قيتس القتبمي  لمقراءة أل 6-1-3
عمى الرل  من مال مة نما ج قياد القابمية لمقرا ة لممجا ت التى لورىا التربويين من  جميةا  ختبةار   

مةةةدى سةةةيولة قةةةرا ة المةةةواد التعميميةةةة والروايةةةات القغغةةةية، عمقةةةد تعةةةددت  وجةةةو ا نتقةةةادات التةةةا يمكةةةن 
جةةةال اإلعغةةةةاح توجيييةةةا إلةةةى نمةةةا ج قيةةةاد القابميةةةة لمقةةةرا ة مةةةةن حيةةةث ضةةةعف منقعتيةةةا ود لتيةةةا عةةةا م

المحاسبى ب كل عا ل عتعتمد منقعة ا عغاح المق ى عى القوائ  المالية من ناحيةة عمةى مسةتوى تعقةد  و 
تبسيل لمة اإلعغاح، ومن ناحية عمى قةدرة مسةتخدمى القةوائ  الماليةة عمةى اسةتيعاب  لةر اإلعغةاحل إ  

ث تنسةةيي الةةن  وىيكةةل العةةرة،  ن نمةةا ج قيةةاد القابميةةة لمقةةرا ة تركةة  عمةةى الجوانةةب النغةةية مةةن حيةة
وتعمل عمى تقيي   سموب الكتابة من حيث لول الكممةات ولةول الجمةل، وتتجاىةل عوامةل  خةرى   تقةل 
 ىميةا مثل درجة مواغةقات القةارئ، قدرتةو عمةى القةرا ةا مواغةقات التقريةر مةن حيةث ال ةكل والتغةمي  

تبسيل قرا ة المعمومةات الماليةة المعقةدة كةالقوائ  وتأثير الرسو  البيانية والجداول و  كال العرة اليادعة ل
ل وبالتالا قد يةؤدى Headings، العناوين Abbreviations، ا ختغارات Itemized Listsالمقغمة 
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تلبيي نما ج قيةاد القابميةة لمقةرا ة عمةى اإلعغةاح المحاسةبى إلةى نتةائت مضةممة تةوحى بغةعوبة قرا تيةا 
 Badawy and Ibrahim, 2019) ا0987من جانب مستخدمييال  متولى، 

( إلةى وجةود قغةور عةى Al-Khalifa and Al-Ajlan, 2010ومن ناحية  خةرى،   ةارت دراسةة  
آليةات قيةاد قابميةة النغةةو  العربيةة لمقةرا ة، رلة  وجةةود اىتمةا  بةال  عمةى مةةدار العقةود السةابقة بإرسةةا  

يةة سةةوا  مةةن خةةالل نمةةا ج قيةةاد تعتمةةد عمةةى وسةائل تقيةةي  قابميةةة القةةرا ة لممةةات اخجنبيةةة و سةةيما اإلنجمي  
الت ميل اليدوى  و من خالل برمجيات آلية، و كةدت الدراسةة  ن العوامةل التةا تعتمةد عمييةا نمةا ج قيةاد 
القابميةةةةة لمقةةةةرا ة كمتوسةةةةل لةةةةول الجممةةةةة، ومتوسةةةةل لةةةةول الكممةةةةة، ومتوسةةةةل المقةةةةالت لكةةةةل كممةةةةة، ىةةةةا 

ال ى يستوجب الح ر عن اسةتخال  نتةائت تلبيةي خغائ  تختمف باختالف الممة المستخدمة، اخمر 
 تمر االيات عمى التقارير السنوية المكتوبة بالممة العربيةل

 Complex( ا عتماد عمى الكممات المعقدة (Loughran and McDonald, 2014وتنتقد دراسة    
Words  بلبيعتيةةةا تحتةةةوى عمةةةى خلةةةراة تقيةةةي  قابميةةةة المعمومةةةات الماليةةةة لمقةةةرا ة، خن التقةةةارير الماليةةةة

مغلمحات متعارف عمييا عا مجال ا عمال، لالبا تتكون مةن كممةات متعةددة المقةالت، إ   نيةا تكةون 
مغةةلمحات مقيومةةةة جيةةدا لقلةةةا  المسةةتثمرين والمحممةةةينل ولالبةةةا   تتسةةبب عةةةى لجةةو  المسةةةتثمرين إلةةةى 

لمقرا ة عةى سةياي السةرد المحاسةبى  استخدا  المعج ل كما  ن استخدا  لول الجممة كمؤ ر لمدى القابمية
قد يكون مضماًل مقارنة بالسرد النثرى التقميدي، و  ار إلةى  ن اإلعغةاح المةالى يحتةاج إلةى جمةل لويمةة 
تعتمةةةد عةةةدد مةةةن الكممةةةات القغةةةيرة التةةةا تةةةربل بةةةين الكممةةةات المعقةةةدة والمغةةةلمحات، لتوغةةةيل المحتةةةوى 

 اإلعالمى الملموبل

وعمى الرل  من ا نتقادات التا يمكن توجيييا عمى نما ج قياد القابمية لمقةرا ة عةا مجةال التلبيةي 
عمةةى اإلعغةةاح المحاسةةبى، إ   ن اخدبيةةات المحاسةةبية لةة  تتخمةةى عنيةةا ب ةةكل ملمةةي رلةة  مةةا ينةةتت مةةن 

عتمةاد عمييةا تلبيقيا مةن نتةائت ت ةير بغةعوبة قةرا ة النغةو  المحاسةبية محةل ا ختبةارل بةل قةد تة  ا 
لم ةةةركات سةةةوا   Narrative Disclosuresعةةةى مجةةةال قابميةةةة القةةةرا ة لالعغةةةاح النغةةةى  و السةةةردى 

كمتميةةةر مسةةةتقل  ختبةةةار مةةةدى اخةةةتالف تأثيرىةةةا عمةةةى احكةةةا  المسةةةتثمرين والمحممةةةين،  و كمتميةةةر تةةةابت 
ارة وليةةر السةةارة،  و  ختبةةار مةةدى تأثرىةةا بةةأدا  ال ةةركة،  و سةةمور اإلدارة بغةةدد ا سةةتجابة لسنبةةا  السةة

 (ل Badawy and Ibrahim, 2019مستوى المخالر  
ولقد حاولت الدراسات السابقة التممب عمى غعوبات تلبيي تمر النما ج عا المجال المحاسبى مةن 
خالل ا ستقادة من مضمون كل نمو ج وتلويعو  ستخال  مؤ رات بديمة لمقةرا ة،  ات د لةة وقابميةة 

 لسرد المحاسبى، باعتبار كل منيا مقياسًا منقردًا عمى النحو التالى:لمتلبيي عا مجال ا

ت  استخدا  لول المستند لالستد ل عن مستوى قابمية قرا ة التقرير السنوى من  طول المستند: -  
 ,.Li, 2008; Loughran and McDonald, 2014; Xu, et. al)واقت بعةة الدراسةات 
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ؤ ر لمقابميةة لمقةرا ة يسةتند عمةى  سةاد  ن  يةادة عةدد ، ولعل استخدا  لول المستند كم(2018
، وترتقةةةةت تكمقةةةةة معالجةةةةة Information Overloadالكمةةةةات يعتبةةةةر حمةةةةاًل  ائةةةةدًا لممعمومةةةةات 

المعمومات لممسةتندات اخلةولل وقةد يتعمةد المةديرون الةتحك  بلةول التقريةر لمتعتةي  عمةى اخنبةا  
حسةاب مؤ ةر لةول المسةتند باسةتخدا  المولةاريت   لير السارةل ولقد ا ارت الدراسة إلةى امكانيةة

، بةد  مةن اسةتخدا  العةدد Length= log (N Words)اللبيعةا لعةدد الكممةات عةا المسةتند 
عى اختالف عدد الكممات مةن  Skewnessاخغمى لمكممات و ر بيدف التممب عمى اإللتوا  

 ,Abernathy)دمت دراسة  ركة خخرى، و يضًا بسبب وجود بعة القي  المتلرعةل ولقد استخ
et. al., 2019)   لةر المؤ ةر بةالتلبيي عمةى عةدد الكممةات عةا قسة  المالح ةات اليام ةية 
 بالتقارير السنويةل

تة  اسةتخدا  حجة  المسةتند لالسةتد ل عةن مسةتوى قابميةة التقريةر السةنوى لمقةرا ة حجد المساتند:  - ب
(، Loughran and McDonald, 2014; Drago, et. al., 2018مةن واقةت الدراسةات  

كمؤ ةةر بةةديل  كثةةر بسةةالة   يتلمةةب تحميةةل النغةةو  و قةةل عرضةةة خخلةةا  القيةةادل ويمكةةن 
قيةةاد قابميةةة التقةةارير السةةنوية لمقةةرا ة باسةةتخدا  المولةةاريت  اللبيعةةى لحجةة  ممةةف التقريةةر السةةنوى 

 لLog (file size)بالميجابايت، 
( Karim and Sarkar, 2019   يةدت دراسةة: Footnotesعادد المالحظاتت الهتمشاي   - ج

استخدا  عةدد المالح ةات اليام ةية كمؤ ةر بسةيل يتناسةب مةت لبيعةة السةرد المحاسةبى ويبتعةد 
 . عن المقاييد التى ترك  عمى البنا  الييكمى لمغيالة

( (Loughran and McDonald, 2014; Abernathy. et. al., 2019كمةا  وغةت دراسةة 
 باستخدا  كل من: 

وتحسةةةب بمتوسةةةل التكةةةرار النسةةةبى لكةةةل كممةةةة : Common wordsالعتمااا   عااادد الكمماااتت -  
 ائعةل يت  حساب التكرار النسبى لكل كممة ث  حساب متوسل التكرار النسةبى لكةل كممةة عامةة 

ل وكمما  ادت قيمة الكممات ال ائعة، كمما دل  لر عمى  ن لمة التقريةر unique wordsعريدة 
  كثر سيولة وقابمية لمقرا ةل 

 خةة ا عةةى الحسةةبان ال يةةور اخول : Financial Terminologyدد المصااطمحتت المتلياا  عاا - ب
عقل لكةل مغةلم ، بةدون حسةاب عةدد مةرات تكةرار كةل مغةلم ل وعمةى عكةد المتوقةت إ ا تة  
الن ةةر ليةةا كمغةةلمحات تعمةةل عمةةى  يةةادة غةةعوبة القةةرا ة، عمقةةد تبةةين  ن تركيةة  المسةةتند عمةةى 

الييا  وى الخبرة عى عمميات التقيي ، يجعل المستند  و محتوى المغلمحات المالية التى تستند 
اعالمةةى  كبةةر بالنسةةبة ليةة ل ويمكةةن حسةةاب المغةةلمحات الماليةةة كنسةةبة مةةن اجمةةالى الكممةةات 

 القريدةل
وبنا  عمى تعدد وجيات الن ر ب أن منقعة كل مؤ ر مةن نمةا ج قيةاد القابميةة لمقةرا ة عةا المجةال 
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ب اسةةةتقرا   ىةةة  نتةةةائت الدراسةةةات السةةةابقة عةةةا مجةةةال قابميةةةة القةةةرا ة لمسةةةرد المحاسةةةبى، يةةةرى الباحةةةث وجةةةو 
المحاسةةبى عةةى التقةةارير السةةنوية ب ةةكل عةةا ، والتلةةري إلةةى قابميةةة تقةةارير مراقبةةى الحسةةابات لمقةةرا ة كأحةةد 

 مكونات التقارير السنوية ب كل خا ل وىو ما سيتناولو الباحث عا القرعيات التاليةل
 وتقرير مراقب الحستبتت بشكل ختصقتبمي  السرد المحتسبى لمقراءة بشكل عتد  6-2

انقسمت الدراسات عمى عريقين  ىت  القريي اخكثر عةددا منيةا بتلبيةي مؤ ةرات القابميةة لمقةرا ة عمةى 
ر التقارير السردية عا مجال اإلعغاح المالى والمحاسبى ب كل عا ل عمنيا ما ترك  اىتمامو عمى التقاري

السنوية ككل،  و تقرير مجمةد اإلدارة،  و التقةارير المتكاممةة التةا تمتةد لت ةمل اإلعغةاح اإلختيةارى عةن 
البعةةد البيئةةا  و ا جتمةةاعىل بينمةةا إىةةت  عريةةي قميةةل مةةن الدراسةةات بمةةدى قابميةةة تقريةةر مراقةةب الحسةةابات 

احةةةث جيةةةود الدراسةةةات لمقةةةرا ة، ممةةةا اعلةةةى الباحةةةث الةةةداعت اخساسةةةى لمبحةةةثل ولةةة ا سةةةوف يسةةةتعرة الب
 المحاسبية السابقة عا مجال قرا ة السرد المحاسبى عمى النحو التالى:

 السرد المحتسبى بشكل عتد لمقراءةقتبمي   6-2-1
تعتبر التقارير المالية بمثابة  داة ا تغال التى تساعد المستثمرين عمى عي  المخالر والقر  التى 
تواجو ال ركات بما تحتويو من معمومات لير مالية تمكني  مةن تقيةي  اخدا  واتخةا  القةرارات ا سةتثمارية 

ا 4102مغةرية  البسةيونى، (ل ولقةد اىتمةت العديةد مةن الدراسةات المحاسةبية ال4106المناسبة  ر ةوان، 
( عى مجال  ىمية اإلعغاح 4109ا محمد، 4108ا عمى، 4108ا  بو  يد، 4107البسيونى، و يدان، 
بالتقارير السنوية ال ى يتمثل عى تقارير لير مالية تساعد  Narrative Disclosureالمحاسبى السردى 

بمةا يسةاعد  غةحاب المغةمحة عمةى عمى  رح وتقسير ما يحيل بال ركة من  حداث داخميةة  و خارجيةة 
اتخةةةا  القةةةراراتل وبالتةةةالى عيةةةو كةةةأداة لتحسةةةين مسةةةتوى اإلعغةةةاح المحاسةةةبىل عأكةةةدت تمةةةر الدراسةةةات  ن 
الخغةةةائ  الممويةةةة لمسةةةرد المحاسةةةبى ليةةةا تةةةأثير عمةةةى ردود اععةةةال المسةةةتثمرين والةةة ى يغةةةاحب تةةةأثير 

لنممةةةة التقاؤليةةةة اإليجابيةةةة  و الت ةةةاؤمية المعمومةةةات الكميةةةة عمةةةيي ، حيةةةث يتةةةأثر المسةةةتثمرون بالممةةةة، وا
السةةمبية، وكةة لرا القابميةةة لمقةةرا ةل و ن اإلعغةةاح السةةردى يعةةالت  وجةةو القغةةور عةةى اإلعغةةاح المحاسةةبى 
المالى التقميدى، و غب  عنغر جوىرى لقي  التقارير المالية وتع ي  اإلعغاح المالى، وبالتالى قد يكون 

مارل ومةةةةن ناحيةةةةة  خةةةةرى، قةةةةد تمةةةةارد ال ةةةةركات  إدارة اإلنلبةةةةا  لةةةةو تةةةةأثير ايجةةةةابى عمةةةةى جةةةة ب ا سةةةةتث
Impression Management مةةةن خةةةالل اإلعغةةةاح السةةةردى، و لةةةر بممارسةةةة التالعةةةب الباللةةةى ، 
Rhetorical Manipulation  عةةةةةةن لريةةةةةةي اسةةةةةةةتخدا  العبةةةةةةارات المقنعةةةةةةة، والتالعةةةةةةب المواضةةةةةةةيعى

Thematic Manipulation السةارة والموضةوعات ا يجابيةة، والتالعةب من خالل التأكيةد عمةى اخنبةا  
مةن خةالل التحية  عةى لريقةة عةرة  Visual and Structural Manipulationالبغةرى والييكمةى 

 (ل4109المعمومات، عضال عن محاولة التحك  عا مستوى سيولة الن  لمقرا ة  سعودى، 
ولقةةةد تباينةةةت اتجاىةةةات الدراسةةةات السةةةابقة عةةةى مجةةةال قابميةةةة اإلعغةةةاح المحاسةةةبى السةةةردى بالتقةةةارير 
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( إلى اختبار مدى Schroeder and Gibson, 1992السنوية ب كل عا  لمقرا ةل عمقد ىدعت دراسة  
وعةةةةةةي  SARs) )Summary Annual Reportsنجةةةةةةاح اول اغةةةةةةدار لمتقةةةةةةارير السةةةةةةنوية المختغةةةةةةرة 

، مةةةن حيةةةث مةةةدى ععاليتيةةةا عةةةى تسةةةييل عمميةةةة القةةةرا ة لةةةدى حممةةةة 0987عةةةى نيايةةةة  FASBمتلمبةةةات 
اخسةي ل وتبةةين  ن التقةةارير المختغةرة لةة  تحقةةي اخثةةر المن ةود مةةن حيةةث تحسةين مسةةتوى القابميةةة لمقةةرا ة 
مقارنةةة بالتقةةارير السةةنوية الكاممةةة، حيةةث لةة  يتبةةين وجةةود انخقةةاة جةةوىرى عةةى متوسةةل لةةول الكممةةات  و 

 سل لول الجممة المستخدمة عى غيالة التقارير المختغرة بالمقارنة مت التقارير السنوية الكاممةل متو 

( ال ركات المقيدة عةى بورغةة ىةونت كةونت حيةث تة  اختيةار Courtis, 1995بينما تناولت دراسة  
النتةائت  ، و كةدت0990حتةى  0986عينة ع وائية من مقالت وعقرات التقارير السنوية خالل القترة مةن 

غةةةعوبة قةةةرا ة التقةةةارير السةةةنوية مةةةت عةةةد  وجةةةود عةةةروي جوىريةةةة بةةةين تقةةةارير ال ةةةركات الغةةةناعية وليةةةر 
الغناعية، تقارير ال ركات كبيرة الحجة  وغةميرة الحجة ، و  بةين تقةارير ال ةركات اخكثةر ربحيةة واخقةل 

كةونت لةديي  المقةدرة عمةى % مةن البةالمين عةى ىةونت 01ربحيةل كما   ةارت النتةائت إلةى  نةو عقةل حةوالى 
قةةرا ة التقةةارير السةةنوية لم ةةركات لحغةةولي  عمةةى مسةةتوى تعمةةي  مناسةةب، اخمةةر الةة ى دراسةةة منقعةةة تمةةر 
التقةةةارير منقعةةةة لةةةدى متخةةة ى القةةةراراتل كمةةةا تبةةةين وجةةةود تقةةةارب مسةةةتوى قابميةةةة القةةةرا ة لمتقةةةارير السةةةنوية 

ا دراسات منا رةا اخمر الة ى عسةرتو الدراسةة ل ركات ىونت كونت مت ال ركات البريلانيةا التى   يرتي
 بأن مديرى ال ركات عى ىونت كونت إما بريلانيين  و قد تمقوا دراساتي  الجامعية عى انجمترال

 Statement Footnote( عمةى اإلعغةاح اليام ةى Braswell, 2000وتركة  اىتمةا  دراسةة  
Disclosures حتةاج إلةى مقةدرة تتجةاو  تمةر التةى تتةواعر لةدى لمقوائ  المالية، حيةث  كةدت النتةائت  نيةا ت

خةةريت الجامعةةة الةة ى قضةةى مةةدة دراسةةة جامعيةةة   تقةةل عةةن  ربةةت سةةنواتل كمةةا  كةةدت انخقةةاة مسةةتوى 
مثةل  FASBالقابمية لمقرا ة لبعة البنود التى  غبحت خاضعة لإلعغاح اإلل امى بنةا  عمةى متلمبةات 

ا عغاح عن ممخ  لمسياسات المحاسبية اليامة، واخلراف  ات العالقة، والمعا ات التقاعديةل حيةث 
ارتةةبل كةةل مةةن  يةةادة لةةول الجممةةة ولةةول الكممةةة بمتلمبةةات ا عغةةاح اإلل امةةىل بمةةا ي ةةير إلةةى  ن تقنةةين 

 ى داعةت لةدى اإلدارة ا عغاح اليام ى قد يقرة استخدا  مرادعات كممات  كثر تعقيةدًا بمةا قةد يضةعف 
 لتبسيل غيالة اإلعغاح اليام ى عى سبيل ا لت ا  بالمتلمبات التن يميةل

( عمةى المتميةرات Clatworthy and Jones, 2001من ناحية  خرى، عمقةد تركة  اىتمةا  دراسةة  
ئت  ن مقدمةة المؤثرة عى قابمية تقارير مجمد ا دارة كأحةد مكونةات التقةارير السةنوية لمقةرا ةل و كةدت النتةا

التقارير كانةت دائمةا  سةيل لمقةرا ة، اخمةر الة ى قةد يعةود عمةى رلبةة ا دارة لعةرة ا لةار العةا  لمنتةائت 
السنوية بغورة سيمة لمقرا ة، مقارنة بباقى عقرات التقرير التى ل  يتبن وجةود اخةتالف جةوىرى عيمةا بينيةا 

القابميةةة لمقةةرا ة بةةين تقةةارير مجةةالد ادارات مةةن حيةةث مسةةتوى قابميتيةةا لمقةةرا ة كمةةا لةة  تختمةةف مسةةتويات 
ال ركات الرابحة ولير الرابحةل كما  كدت النتائت  ن  ى اختالف عةى القابميةة لمقةرا ة بةين عقةرات التقريةر 
إنمةةةا تعةةةة و إلةةةةى الةةةتحك  عةةةةى ترتيةةةةب عناغةةةةر التقريةةةر والتةةةةى ىةةةةىا الرؤيةةةة واخىةةةةداف، النتةةةةائت، العمالةةةةة 
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ا حةةداث اليامةةة، التميةةرات عةةى مجمةةد ا دارة، ممخةة  نتةةائت العةةا ،  والتو يةةف، التوسةةت  و ا نكمةةاى،
 قلاعات الن ال، التمويل وا ستثمارل

( العالقةةةة بةةةين درجةةةة قابميةةةة التقةةةارير السةةةنوية لم ةةةركات لمقةةةرا ة وبةةةين Li, 2008واختبةةةرت دراسةةةة  
مةن ناحيةة  Earnings Persistenceمستوى  دائيا المالى من ناحية، ومستوى ثبات واستقرار اخربةاح 

 خرىل واثبتت نتائت الدراسة غعوبة قرا ة التقارير السةنوية لم ةركات منخقضةة اخربةاح مةت سةيولة قةرا ة 
 ,Bloomfield)التقارير السنوية لم ركات  ات اخرباح الموجبة اخكثر ثباًتا واستقرارًال ولقد قدمت دراسة 

مخ  تمر التقسيرات عةى احتمةال رلبةة المةديرين عةى عدة تقسيرات محتممة لتمر النتائت والتى تت (2008
تقميةةل اسةةتجابة السةةوي لسنبةةا  ليةةر السةةارة عةةن لريةةي جعةةل تحميميةةا  كثةةر تكمقةةة، مةةن خةةالل اإلعةةرال عةةى 

 و احتمةةال لجةةو  مةةديرى ال ةةركات  ات اخنبةةا   .كتابةةة تقةةارير سةةنوية لويمةةة بكممةةات كبيةةرة وجمةةل لويمةةة
ة اللويمةة اخكثةةر تعقيةةدا كمحاولةة لغةةرف انتبةةاه المسةتثمرين عةةن اخنبةةا  ليةر السةةارة إلةى التقةةارير السةةنوي

لير السارة بمناق ة  نبا  جيدة  خرى،  و إضاعة عقةرات إلةى التقةارير السةنوية تتضةمن مغةلمحات  كثةر 
 توجيًا نحو المستقبل كمحاولة لتوجيو انتباه المستثمرين نحو نتائت إيجابية متوقعةل

انخقةةاة  ( عمةةى  نةةو مةةتDempsey, et. al., 2012 كةةدت نتةةائت دراسةةة  وعةى نقةةد السةةياي عمقةةد 
مسةةتوى قابميةةة  ، يةةنخقةReal Estate Investment Trustsاخدا  المةةالى لغةةناديي ا سةةتثمار 

 Financialتقاريرىةةةةا السةةةةنوية لمقةةةةرا ة بسةةةةبب إتبةةةةا  سياسةةةةات تيةةةةدف إلةةةةى التعتةةةةي   الممةةةةوة( المةةةةالى 
Opacity معنةةوي عمةةى عوائةةد السةةويل كمةةا  كةةدت نتةةائت دراسةةة، بمةةا لةةو مةةن تةةأثير (Ajina, et al., 
 ن ال ركات التةا لةدييا ممارسةات إدارة اخربةاح مةن خةالل ا سةتحقاقات التقديريةة بيةدف اخقةا   (2016

التدىور الحالى عى اخدا  المالى يقترن بممارسات تستيدف جعةل البيانةات الماليةة  كثةر تعقيةدا وغةعوبة 
( التا  كدت انخقاة مسةتوى Lim, et. al., 2018والتحميلل و لر يتواعي مت نتائت دراسة  عى القرا ة 

القابميةةةةة لمقةةةةرا ة بالتقةةةةارير السةةةةنوية لم ةةةةركات التةةةةى تتبةةةةت اسةةةةتراتيجية التلةةةةوير الموجيةةةةة نحةةةةو ا بتكةةةةار 
Innovation-Oriented Prospector Strategy   نتيجةةة وجةةود إعغةةاح سةةمبى يعكةةد حالةةة عةةد

-Efficiency، مقارنة بال ركات التا تتبت اسةتراتيجية الةدعا  الموجيةة نحةو الحقةا  عمةى الكقةا ة التأكد
Oriented Defender Strategy التةةى تحةةاول مةةن خةةالل ا عغةةاح المحاسةةبى  ن تعكةةد مةةدى ،

 ا لت ا  باإللار القانونىل 
( باختبار درجة قابمية التقارير السنوية لمقرا ة لعينة ع وائية Ricci,Dec. 2017ولقد قامت دراسة  

كممة من الغقحة الثالثةة مةن  011  ركة حيث قامت باختيار مقلت يحتوى تقريبًا عمى 011 نمكونة م
، وتبةين  ن كةل  ةركات العينةة كانةت تقةت Flesch Scoreكل تقرير سةنوى ل ةركات العينةةل وباسةتخدا  

ن عةةى عئةةة    ةةديد الغةةعوبة  لمقةةرا ةل وا ةةارت  ن تمةةر النتةةائت تثيةةر التسةةاؤ ت حةةول اليةةدف الحقيقةةى مةة
منقعة إعداد وتقدي  التقارير السنوية وجدوى مقيو  اإلعغاح العةادل، لالمةا كانةت التقةارير السةنوية قابمةة 
لمقرا ة عقل من جانب عئة من المستخدمين المتخغغين عى ى ا المجال كالمحممين الماليين، بما يوجب 

https://search.proquest.com/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Ricci,+Cecilia+Wagner/$N?accountid=30641
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 إعادة تقيي  متلمبات ا عغاح من من ور القابمية لمقرا ةل
عمى استخدا  كل من لول وحج  ممف التقرير، وىى عدد الغقحات، عدد الكممات، عدد واعتمادًا 

( وجةةةود عالقةةةة عكسةةةية بةةةين قابميةةةة قةةةرا ة التقريةةةر Luo, et. al., 2018اخحةةةرف،  كةةةدت نتةةةائت دراسةةةة  
ور السةةنوي وبةةين تكةةاليف الوكالةةة بمةةا يعكةةد دور  يةةادة القابميةةة لمقةةرا ة لمتقةةارير السةةنوية عةةا مراقبةةة السةةم

ا نتيةةا ي لسلةةةراف الداخميةةة، وبالتةةةالا تقميةةل تكةةةاليف الوكالةةةةل و ن العالقةةة العكسةةةية بةةين قابميةةةة القةةةرا ة 
وتكةةاليف الوكالةةةة تةةةدعميا العديةةد مةةةن المتميةةةرات مثةةل ارتقةةةا  مسةةةتوى جةةودة المراجعةةةة الخارجيةةةة، وجةةةودة 

 كةلالرقابة الداخمية، وكثرة عدد المحممين الماليين الميتمين ب ئون ال ر 
ولقةةةد تناولةةةت بعةةةة الدراسةةةات جوانةةةب  خةةةرى لمعوامةةةل المةةةؤثرة عةةةا مسةةةتوى قابميةةةة التقةةةارير السةةةنوية 

( ال ركات العائمية و كدت نتائجيا عمى انخقاة Drago, et. al., 2018لمقرا ةل حيث  ثبتت دراسة  
عبةر التقةارير السةنويةا مستوى قابمية التقارير السنوية لمقرا ةا بما يعكد الت ويى عمى ا عغاح المالى 

مةةت انخقةةاة مسةةتوى السةةيلرة العائميةةة عمةةى ممكيةةة  و إدارة ل ةةركة بمةةا يمكةةن تقسةةيره، وكةة لر مةةت تقةةد  
 .Xu, et)تةوارث اخجيةال حيةث يةنخقة مسةتوى انتمةا ى  وىةويتي  لم ةركةل كمةا  بةر ت نتةائت دراسةة 

al., 2018)   سةةةن مةةةديرييا اتسةةةاقا مةةةت  دبيةةةات العمةةةو   يةةةادة القابميةةةة لمقةةةرا ة لمتقةةةارير السةةةنوية مةةةت تقةةةد
ا جتماعية التى تؤيد  ن كبار السن لديي  القدرة اخكبر عمةى ال ةرح والتحميةل، كمةا  ن لةديي  الرلبةة عةى 

عداد التقارير المالية السنويةل   الحقا  عمى ا خالقيات والقدوة الحسنة عى سياي عمميات ا عغاح وا 
، Integrated Reportsلدراسةةات عمةةى التقةةارير المتكاممةةة مةةن جانةةب آخةةر، تركةة  اىتمةةا  بعةةة ا

والتى تمتد إلةى  بعةد مةن التقةارير السةنوية لت ةمل التقةارير البيئيةة وا جتماعيةة وتقةارير الحوكمةة، لةتعكد 
خغةةةةحاب المغةةةةمحة ا ةةةةارات  بعةةةةد مةةةةن اخمةةةةور الماليةةةةة كسةةةةمعة ال ةةةةركة، ومسةةةةتقبل العةةةةاممين، واخدا  

 ا عى ا يجابى تجاه البيئة والمجتمتل التن يمى لممن أة ودورى

(  ن اللبيعة المعقدة لممة المستخدمة عةا التقةارير المتكاممةة Toit, 2017عمقد  بر ت نتائت دراسة  
لم ركات المدرجة تقمل من قابمية القرا ة، وبإجرا  تحميل ارتبال بةين مؤ ةر القابميةة لمقةرا ة وبةين الجةوائ  

، 4105عةن  عضةل تقةارير متكاممةة لعةا   Ernst & Youngبةت الكبةرى التةى قةدميا  حةد المكاتةب اخر 
تبةةين  نةةو يةةت  اعتبةةار التقةةارير المتكاممةةة  ات جةةودة مرتقعةةة كممةةا تعقةةدت الممةةة المكتوبةةة بيةةال كمةةا ىةةدعت 

( إلةةى اجةةرا  مقارنةةة قابميةةة قةةرا ة التقةةارير المتكاممةةة بةةين ال ةةركات غةةميرة الحجةة  Ricci,2017دراسةةة  
السةةنوية  وال ةةركات الكبيةةرة المقيةةدة بالبورغةةة اخمريكيةةة، وتبةةين  ن درجةةة القابميةةة لمقةةرا ة لمتقةةارير ال ةةاممة

لم ةةركات الغةةميرة تتماثةةل إن لةة  تكةةن  سةةو  مةةن ال ةةركات الكبيةةرة حيةةث تركةة ت تغةةنيقاتيا بةةين غةةعب 
(  ن ارتقةةا  مسةةتوى Velte,2018القةةرا ة، و ةةديد الغةةعوبةل مةةن جانةةب آخةةر عمقةةد  كةةدت نتةةائت دراسةةة  

الخبةةرة لةةدى  عضةةا  لجةةان المراجعةةة عةةا المجةةا ت الماليةةة ومجةةا ت ا سةةتدامة، يكةةون لةةو تةةأثير إيجةةابا 
 عمى قابمية قرا ة التقارير المتكاممةل

https://search.proquest.com/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Ricci,+Cecilia+Wagner/$N?accountid=30641
https://search.proquest.com/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Velte,+Patrick/$N?accountid=30641


 .......ختالف مداخل المراجعة الخارجية على قابلية فقرة أساس الرأىإأثر                      محمد ابراهيم محمد راشد /د
  

  18  

 

السابقة، التى ركة ت عمةى اإلعغةاح المحاسةبى السةردى مةن ويرى الباحث من واقت تحميل الدراسات 
خالل التقارير السنوية ب كل عا ،  نيا تناولت اإلعغةاح اإلل امةى وعةي متلمبةات قانونيةة وتن يميةة، إلةى 
جانةةةب معمومةةةات  خةةةرى تخضةةةت لإلعغةةةاح اإلختيةةةارى، كالتقةةةارير اإلسةةةتراتيجية، التقةةةارير عةةةن المسةةةئولية 

بيئيةةة، تقةةارير ا سةةتدامة، تقةةارير الحوكمةةة، تقةةارير عةةن المخةةالر، تقةةارير اإلدارة، ا جتماعيةةة، التقةةارير ال
كمةةا  نيةةا قةةد  بةةر ت تةةأثير بعةةة العوامةةل الداخميةةة الخاغةةة بال ةةركات  اتيةةا عمةةى درجةةة قابميةةة التقةةارير 

تنةاول السنوية لمقرا ةل كما يعتقةد الباحةث  نةو عمةى الةرل  مةن تركية  الدراسةات السةابقة ب ةكل كبيةر عمةى 
قابمية التقارير السنوية ب كل عا  لمقةرا ة لمةا ليةا مةن  ىميةة كبيةرة عةا التةأثير عمةى قةرارات المسةتخدمين، 
إ   ن تقريةةر مراقةةب الحسةةابات كأحةةد المكونةةات اإلل اميةةة لمتقريةةر السةةنوي   يقةةل  ىميةةة عةةا التةةأثير عمةةى 

ل عةةةةا  يكمةةةةن عةةةةا إضةةةةقا  الثقةةةةة قةةةةرارات ىةةةةؤ   المسةةةةتخدمين، حيةةةةث  ن دور المراجعةةةةة الخارجيةةةةة ب ةةةةك
 والمغداقية عمى القوائ  المالية واإلعغاح المالى والمحاسبى ب كل عا ل 

 ةقتبمي  تقرير مراقب الحستبتت بشكل ختص لمقراء 6-2-2
يمثةةةل تقريةةةر مراقةةةب الحسةةةابات  حةةةد مكونةةةات التقريةةةر السةةةنوىا والةةة ى يمثةةةل  حةةةد محةةةاور اإلعغةةةاح 
السةةةردى اإلل امةةةىا الةةة ى يقةةةى بمتلمبةةةات الجيةةةات الرقابيةةةة التن يميةةةة  ةةةأنو ك ةةةأن ا يضةةةاحات المتممةةةة 

اتى لتقريةر ( إلةى  ن الةدور المرتقةب لممحتةوى المعمومة4107لمقوائ  الماليةل ولقد   ار  بابنات، وعدون، 
مراقةةب الحسةةابات بمةةا عيةةو مةةن معمومةةات تقغةةيمية ىةةو مسةةاعدة المسةةتخدمين عمةةى تسةةييل قةةرا ة وتقسةةير 
القةةوائ  الماليةةة، بمةةا يجعةةل مةةن تقريةةر مراقةةب الحسةةابات  داة اتغةةال ععالةةة تسةةاى  عةةى تخقةةية حةةدة عةةد  

ب تقرير المراجت ىةو  سةاد تماثل المعمومات حسب ن رية الوكالةل وبالتالى يمكن القول  ن عي  واستيعا
عيةة  وتقسةةير التقةةارير الماليةةة، ولةة ا يجةةب عمةةى المةةراجعين السةةعى نحةةو تبسةةيل غةةيالة تقةةارير المراجعةةة 
والعمل عمى رعت مستوى قابميتيا لمقرا ة والقي  ب كل عا  ولققرة الر ى ب كل  خ ، اخمةر الة ى يسةاعد 

ويجةب عمةى المةراجعين الخةارجيين مراعةاة خاغةية المستخدمين عمةى تقسةير القةوائ  الماليةة  ات الغةمةل 
القابمية لمقرا ة بغدد إعداد تقاريرى  المكتوبة المرعقة بالتقارير المالية السنوية لم ةركات مةن خةالل كتابةة 
تقارير المراجعة بممة واضحة ومقيومة، وا لت ا  بالمبادئ المموية لمحد من الممةوةل ويمكةن لممةراجعين 

ن خالل ا لت ا  بالعديد من المبادئ التةا تسةيل قةرا ة النغةو ، مثةل عمميةة بنةا  تحقيي  لر اليدف م
، Typographyونمل الكتابةة  Semanticsوالممويات  Vocabularyوالمغلمحات  Syntaxالجممة 

تمةةر العناغةةر التةةى تجتمةةت معةةا لتحديةةد مةةدى قابميةةة الةةن  لمقةةرا ةل  لةةر اخمةةر قةةد دعةةت البةةاحثين لدراسةةة 
خغةائ  الممويةةة لتقةارير المراجعةةة عةى سةةياي تحقيةي ىةدف تمبيةةة احتياجةات القلةةا  العةا  مةةن وتحميةل ال

 المستخدمينل 
 Auditor( غةعوبة قةرا ة خلابةات التقضةيل Liu and Rowe, 2013ولقد  بر ت نتائت دراسة  

Preferability Letters  الغادرة عن من آت المراجعة كبيرة الحج  مقارنة بتمةر الغةادرة عةن من ةآت

https://search.proquest.com/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Rowe,+Beverly+J/$N?accountid=30641
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الات المراجعةةة متوسةةلة الحجةة ، و لةةر بسةةبب اسةةتراتيجية كةةل من ةةأة مراجعةةة ب ةةأن تلبيةةي واتبةةا  الغةةي
عمةةةى مراقبةةةى حسةةةابات ال ةةةركات  SECالممويةةةة لةةةدييال حيةةةث ت ةةةترل لجنةةةة اخوراي الماليةةةة والبورغةةةات 

المقيةةدة لةةدييا والتةةى قامةةت بةةإجرا  تمييةةرات اختياريةةة عةةى السياسةةات المحاسةةبية  ات آثةةار جوىريةةة، بتقةةدي  
اخعضةلل وتعتبةر الدراسةة  خلاب تقضيل يقيد ب أن تقيي  ما إ ا كانت اللريقة المحاسبة البديمة تعد ىى

 ن تمةر النتةةائت ت ةةير إلةةى  ن حجةة  من ةةأة المراجعةةة لةيد دائمةةا بمثابةةة المحةةدد الرئيسةةا لمجةةودة ال ةةاممة، 
حيث قد تبين  ن من آت المراجعة المتوسلة واخغمر حجمةًا قةد تراعةى اعتبةارات سةيولة قةرا ة تقاريرىةا 

 راتل بما ليا من  ثر ايجابى عمى منقعتيا لمتخ ى القرا
( إلةةى Fakhfakh, Jan. 2013 مةةا عيمةةا يتعمةةي بتقريةةر مراقةةب الحسةةابات، عمقةةد ىةةدعت دراسةةة  

( المتعمقةة بتن ةي  عمميةة ISA 700 -ISA 705 -ISA 706اختبةار  ثةر معةايير المراجعةة المعدلةة  
لتةةى اغةةدار تقةةارير المراجعةةة وتوحيةةد غةةيالتيا عمةةى الخغةةائ  الييكميةةة وال ةةكمية لتقريةةر المراجعةةة، ا

تتمثل عةى إجمةالى ومتوسةل عةدد ولةولا الكممةات، اخحةرف، المقةالت، الققةرات، اخسةلر، الجمةلل ولقةد 
تبةةين مةةن نتةةائت الدراسةةة  ن تقةةارير المراجعةةة المعةةدة وعةةي المعةةايير المعةةاد إغةةدارىا لةة  تحقةةي  ى تحسةةن 

عةةة المغةةدرة سةةمقًا وعةةي جةةوىرى عةةى قابميتيةةا لمقةةرا ة والقيةة  مةةن جانةةب المسةةتخدمين، بةةل  ن تقةةارير المراج
المعايير القديمة كانت  كثر قابمية لمقرا ة والقي  وعةي مقيةاد مسةتوى التعمةي  الةال   لقية  نغةو  عقةرات 
تقارير المراجعة و ن غعوبة قرا ة تقارير المراجعة قد تؤدى بالمسةتخدمين إلةى قةرا ة ليةر كاممةة لتقةارير 

جمةةل ومغةةلمحات قةةد تعيةةي القيةة  بغةةورة جوىريةةة  المراجعةةة، حيةةث قةةد يميةةل المراجعةةون إلةةى اسةةتخدا 
 لFakhfakh, Apr. 2013) اخمر ال ى ييدد تحقيي مينة المراجعة خىداعيا، وي يد من عجوة التوقعات

( إلةى  نةو يجةب عمةى المةراجعين التوعيةي بةين متلمبةات النمةا ج Fakhfakh,June 2015و  ةار  
، مةةت مراعةاة المبةةادئ IFACير المراجعةةة الدوليةة الغةةادرة عةن ا تحةاد الةةدولى لممحاسةبين الموحةدة بمعةاي

الممويةةة التةةى قةةد يعيةةي عةةد  ا لتةة ا  بيةةا قابميةةة التقةةارير لمقةةرا ةل مةةت اخخةة  بالحسةةبان  ثةةر ترجمةةة نمةةا ج 
ير الدوليةة لممراجعةةل التقارير من لمة إلى لمة،  ثر تعديل ر ى المراجت،  ثر إعادة التنقةي  الةدورى لممعةاي

( ااثار المترتبة عن عد  قابمية تقارير مراقبى الحسابات Fakhfakh, Oct. 2016كما لخغت دراسة  
لمقةةرا ة عةةى، عةةد  تماثةةل المعمومةةات، سةةو  تقسةةير آرا  المةةراجعين مةةن جانةةب المسةةتخدمين، اتسةةا  عجةةوة 

نتةةةاج تلبيةةةي تمةةةر النمةةةا ج بدراسةةةة التوقعةةةات بةةةين المسةةةتخدمين وخةةةدمات المراجعةةةةل حيةةةث قةةةد تبةةةين مةةةن 
 Fakhfakh, Dec. 2016b عمةى تقةارير المراجعةة المرعقةة بةالقوائ  الماليةة الموحةدة لعينةة مكونةة مةن )

تقرير مراجعة ل ركات تنتمى لقلاعةات متنوعةة عةى دولةة تةوند، عةد  قةدرة مسةتخدمى ىة ه التقةارير  24
من حيةث لةول الجمةل وتعقةد الكممةات والمغةلمحات عمى قرا تيا بسيولة نتيجة تعقيد الغيالة المموية 

بما قد يعيي القي  الغحي  لمحتواىا  و سو  تقسير نتائت المراجعةل كما تبين عد  وجةود عةروي جوىريةة 
بةةين مؤ ةةرات سةةيولة القةةرا ة لتقةةارير المةةراجعين الةةدوليين كبةةار الحجةة  واخكثةةر الت امةةا بتلبيةةي المعةةايير 

 ت المراجعة الغمر حجمًالالدولية، والمحميين من من آ

https://search.proquest.com/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Fakhfakh,+Mondher/$N?accountid=30641
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( عمةةةى وجةةةود قغةةةور عةةةى كاعةةةة Fakhfakh, Dec. 2016aوعمةةةى الةةةرل  مةةةن  لةةةر عمقةةةد  كةةةد  
المعةةاد ت الرياضةةية التةةى تسةةتخد  كمؤ ةةرات لقيةةاد سةةيولة القةةرا ة، حيةةث  نيةةا   تراعةةى إ  غةةعوبات 

 لير قابمة لمتعمي  ال املل القرا ة الراجعة إلى الغيالة وىيكل بنا  الجممة، اخمر ال ى يجعل النتائت 
( إلى بعة العوامل التى تحد من قابمية تعمي  نتائجيةا    Fakhfakh, 2016كما   ارت دراسة  

وان لري تقيي  قابمية النغو  لمقرا ة ىى نما ج   تستليت ب كل كامل تقيي  مدى  مولية النغةو  
الة واستخدا  الكممات ليةر المناسةبة، كمةا وقدرتيا عمى التعبير، كما  نيا   تستليت رغد  خلا  الغي

تتجاىةةل القةةدرات القرديةةة لةةدى  حةةد عئةةات القةةرا  عمةةى تحميةةل النغةةو ل وجميعيةةا   تسةةتليت عةة ل  ثةةر 
الرسةةةو  التوضةةةيحية  و الجةةةداول التةةةى قةةةد تكةةةون مرعقةةةة بةةةبعة النغةةةو  لتسةةةييل عيميةةةا  و لتمخةةةي  

ير النمةةةا ج النمليةةةة التةةةى قةةةدمتيا المعةةةايير محتواىةةةال و وغةةةت الدراسةةةة  نةةةو يجةةةب عمةةةى المةةةراجعين تلةةةو 
، والعمةةل عمةةى تحسةةين قابميةةة القيةة  لمققةةرات الةةر ى المعدلةةة كةةى تتواعةةي مةةت IFACالمغةةدرة مةةن جانةةب 

قدرات  غحاب المغمحة عمى القرا ة والقي ل وتوغى الدراسة بأن عممية توحيد نما ج تقةارير المراجعةة 
قةةد يتلمةةب قيةةا  ا تحةةاد الةةدولا لممحاسةةبين بمراجعةةة سياسةةة  لةة  تكةةن عمةةى المسةةتوى اخمثةةل، اخمةةر الةة ى

 توحيد نما ج تقارير المراجعة المعدلةل 
( بضةةةرورة تنةةةاول مةةةدى تةةةأثير اإلغةةةدارات الحديثةةةة لممعةةةايير Li, et. al., 2018و وغةةةت دراسةةةة  

مةةى الخاغةةة تقريةةر مراقةةب الحسةةابات عمةةى عةةدة محةةاور مثةةل مةةدى سةةد عجةةوة التوقعةةات، ومةةدى تأثيرىةةا ع
 قابمية التقرير لمقرا ةل

ويةةرى الباحةةث  ن الدراسةةات السةةابقة عةةا مجةةال قابميةةة تقريةةر مراقةةب الحسةةابات لمقةةرا ة ركةة ت ب ةةكل 
عةةا  عمةةى الييكةةل الموحةةد لنمةةو ج التقريةةر ليةةر المعةةدل، ولةة  تتنةةاول ب ةةكل مركةة  التقريةةر المعةةدل، الةة ى 

القةدر اخكبةر مةن ممارسةة الحريةة الملمقةة  يحتوى عمى عقرة  ساد الر ى، التا تعلى لمراقةب الحسةابات
عةةا اسةةتخدا  المرادعةةات والجمةةل والمغةةلمحات، بيةةدف توغةةيل المحتةةوى الملمةةوب لمسةةتخدمى التقريةةرل 
كما ل  تتناول تحميل مدى قابمية الققرات اإليضاحية التالية لققةرة الةر ي لمقةرا ة، سةوا  عقةرات لقةت ا نتبةاه 

 خةةرى   تةةؤثر عمةةى الةةر يل كمةةا  ن الدراسةةات السةةابقة تناولةةت إجةةرا    و الققةةرات التةةا تتنةةاول  ي  مةةور
المقارنةة بةين مسةتوى القابميةة لمقةةرا ة لمتقةارير الغةادرة عةن من ةةآت المراجعةة كبيةرة وغةميرة الحجةة ل دون 
تنةةةاول تحميةةةل  ثةةةر اخةةةتالف مةةةدخل المراجعةةةة مةةةن مراجعةةةة عرديةةةة  و م ةةةتركة  و ثنائيةةةة، عمةةةى المحتةةةوى 

 ير مراقب الحساباتلا عالمى لتقر 

 السنوي  تس مداخمهت عمى التقتريرالمراجع  الخترجي  وانعك تحميل دور 6-3
لالبةةا مةةا يةةت  تنقيةة  عمميةةة المراجعةةة الخارجيةةة مةةن خةةالل التعاقةةد مةةت  حةةد من ةةآت المراجعةةة وىةةو مةةا 

اجعةة بكاعةة ل وعى  ل ىة ا المةدخل يةت  تنقية  عمميةة المر Single Auditيعرف بمدخل المراجعة القردية 
غدار تقرير عنيا يحمل توقيت المراجت  و ال رير المسؤول عن عمميةة المراجعةة، وي ةل  لةر  مراحميا وا 
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ال ةرير يتحمةل مسةؤولية عمميةة المراجعةة كاممةة وتوقيةت التقريةةر عنيةا، عمةى الةرل  ممةا قةد تتلمبةو بعةةة 
رف عريةي العمةل يتةولى عحة  المكاتب خلراة الرقابة النوعية عمى الجودة بتكميةف  ميةل آخةر مةن خةا

(ل إ   نو عى بعة الحا ت قد يةت  تكميةف من ةأتين إلجةرا  4102 وراي العمل وتقدي  ر يو  الديسلى، 
عممية مراجعة واحدة إمةا اختياريةا  و إل اميةًا، وقةد يةت  تقسةي  العمةل بالتنسةيي بينيمةا عمةى  ن يةت  إغةدار 

مسةةتقل ويةةت  إغةةدار تقريةةر مسةةتقل مةةن جانةةب كةةل  تقريةةر واحةةد م ةةترر،  و قةةد تعمةةل كةةل من ةةأة ب ةةكل
 منيمال وبالتالى يمكن تناول كل من تمر المداخل المختمقة لممراجعة عمى النحو التالى:

 المراجع  بخالف المراجع  الفردي اإلطتر الفكرى لمداخل  6-3-1
 Joint Auditالمراجع  المشترك   6-3-1-1

الحالةةةة التةةةى يةةةت  عييةةةا تعيةةةين إثنةةةين  و  كثةةةر مةةةن من ةةةآت يعةةةرف مةةةدخل المراجعةةةة الم ةةةتركة بأنةةةو 
المراجعةةةة الخارجيةةةة لمقيةةةا  معةةةا  بعمميةةةة مراجعةةةة القةةةوائ  الماليةةةة بحيةةةث يةةةت  التخلةةةيل الم ةةةترر خعمةةةال 
المراجعةةة، تقسةةي  وتو يةةت ميةةا  العميةةل الميةةدانى ب ةةكل م ةةترر لتنقيةة  اجةةرا ات المراجعةةة، اجةةرا  عمميةةة 

ن من ةةآتى المراجعةةة لمتحقةةي مةةن بةة ل كةةل منيمةةا لمعنايةةة المينيةةة الواجبةةة، تقسةةير مراقبةةة جةةودة متبادلةةة بةةي
نتةةةائت المراجعةةةة ب ةةةكل م ةةةترر، وبالتةةةالى تن ةةةأ مسةةةؤولية تضةةةامنية عمةةةا يةةةت  إبةةةداؤه مةةةن ر ى عةةةى تقريةةةر 
المراجعةةةة حيةةةث يةةةت  إغةةةدار تقريةةةر واحةةةد موقةةةت عميةةةو ب ةةةكل م ةةةترر بةةةين المن ةةةأتينل ولقةةةد  اد ا ىتمةةةا  

باعتبةةاره  حةةد مةةداخل  4118دخل المراجعةةة الم ةةتركة بعةةد حةةدوث ال مةةة الماليةةة العالميةةة عةةى بتلبيةةي مةة
(ل ولقةةةةةةد تناولةةةةةةت دراسةةةةةةة 4108ا عبةةةةةةد القةةةةةةوي، وآخةةةةةةرون، 4102تحسةةةةةةين جةةةةةةودة المراجعةةةةةةة  متةةةةةةولى، 

 Fakhfakh, Dec. 2016b المراجعةة الم ةتركة كونيةا إحةدى آليةات حوكمةة ال ةركات التةا تيةدف )
إلةةةى تع يةةةة  ثقةةةةة المسةةةاىمين، مةةةةن خةةةةالل تقاسةةةة  المسةةةؤولية بةةةةين إثنةةةةين  و  كثةةةر مةةةةن من ةةةةآت المراجعةةةةة 
وا  ترار عى تخلةيل وتنقية  العمةل الميةدانا، وقةد يةت  تبةديل تو يةت العمةل بالتنةاوب بعةد عةدد محةدد مةن 

 لRisk of Over-Familiarityن خلر ا عتياد السنوات لمتخقيف م

 Mandatoryويمكن التقرقة بين نوعين من المراجعة الم تركة، وىما المراجعة الم تركة اإلل امية 
Joint Audit والمراجعةةة الم ةةتركة اإلختياريةةة ،Voluntary Joint Audit ل وعيمةةا يتعمةةي بتلبيةةي

وريةةة مغةةر العربيةةة، عيتضةة   لةةر عةةى حالةةة البنةةور ا بحكةة  المراجعةةة الم ةةتركة اإلل اميةةة مينيةةًا عةةى جمي
ا و ةةةةركات تو يةةةةف 4112لسةةةةنة  88مةةةةن قةةةةانون البنةةةةر المركةةةة ى والجيةةةةا  المغةةةةرعى رقةةةة   82المةةةةادة 

لسةنة  026من قانون ال ركات العاممة عى مجال تمقى اخموال واستثمارىا رق   01اخموالا بحك  المادة 
ا 4111لسةنة  92مةن قةانون التمويةل العقةارى رقة   48كة  المةادة ا و ركات التمويل العقارىا بح0988

مةن قةانون اإليةدا  والقيةد المركة ى لةسوراي الماليةة رقة   25و ركات اإليدا  والقيد المركة ى بحكة  المةادة 
لسةةنة  95مةةن قةةانون سةةوي ر د المةةال رقةة   21ا وغةةناديي ا سةةتثمار بحكةة  المةةادة  4111لسةةنة  92

 016من قرار رئيد الييئة العامة لسوي المةال رقة   46لمستثمر بحك  المادة وغناديي حماية ا 0994
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 (ل 4109  بو العال، 4116لسنة 
وتتس  تمر القلاعات التى تلبي مدخل المراجعة الم تركة تلبيقًا إل اميًا عى مغر بأنيا قلاعةات  

امةةة لمرقابةةة الماليةةةل حيةةث  ةةديدة الحساسةةية وتخضةةت لرقابةةة مؤسسةةات الدولةةة كالبنةةر المركةة ى والييئةةة الع
تتلمةةةب القةةةوانين المغةةةرية  ات الغةةةمة عمةةةى ا ةةةترار إثنةةةين مةةةن مراقبةةةى الحسةةةابات المسةةةجمين بسةةةجالت 
الجيات اإلدارية  ات الغمةل وعى حالة البنور وال ركات الممموكة لمدولة يكون مراقبوا الجيا  المركة ى 

 كثر من مكتب خا للممحاسبات مراجت اساسى ي ترر معي  مراقب حسابات  و  
عتلبيقيةا يكةون لواعيةة عةى المالةب  Voluntary Joint Audit مةا المراجعةة الم ةتركة اإلختياريةة 

من جانب ال ركات الكبرى لمتممب عمى م كمة ضخامة اخعمال وتعدد القرو ، والرلبةة عةى عةد  تةأخير 
مراجعةةة القةةوائ  الماليةةة لةةبعة تقريةةر المراجعةةة، اخمةةر الةة ى يبةةرر تعيةةين ثالثةةة مةةن مراقبةةى الحسةةابات ل

 (ل4108ال ركات المدرجة بالبورغة المغرية  محمد، 
ولقةد  قةةى تلبيةةي مةدخل المراجعةةة الم ةةتركة بعةةة  وجةو ا نتقةةادات، مةةن حيةةث  نيةا قةةد تةةؤدى إلةةى 
م ةةكمة إتكةةال كةةل مراجةةت عمةةى ااخةةر، ارتقةةا  اختعةةاب التةةى يتحمميةةا العميةةل، غةةعوبة تحقيةةي التواعةةي 

الكامل بين  لراف المراجعة الم تركة، احتمال غعوبة التوغل إلى ر ى موحد متقي عميو بين والتعاون 
المراجعينل عمى الرل  من  لر، يوجد اتقاي بين مؤيدى مدخل المراجعة الم تركة حول دورىا اإليجةابى 

مةةة عةةى عةةى تحسةةين مسةةتوى اسةةتقالل مراقةةب الحسةةابات بحيةةث  ن توحيةةد الةةر ى بةةين المةةراجعين يمثةةل مقاو 
مواجيةةة اإلدارة تجةةاه ا خةةتالف المحتمةةل مةةت مراقةةب الحسةةابات، تع يةة  مسةةتوى ممارسةةة ال ةةر المينةةى، 
تحسين القدرة عمى اكت اف التحريقات الجوىرية وبالتالى تحسين جودة عممية المراجعة، تحسين ميةارات 

ترك ىةةةا، دعةةة  ثقةةةة مراقةةةب الحسةةةابات وتنويةةةت خبراتةةةو، تحقيةةة  المناعسةةةة عةةةى سةةةوي المراجعةةةة والحةةةد مةةةن 
ا 4105ا يوسةةف، 4102المسةةتثمرين عةةى التقةةارير الماليةةة والعمةةل عمةةى سةةرعة إغةةدارىال  عبةةد الحميةةد، 

 (ل4108عبدالقوي، وآخرون، 
ولقد تناولت العديد من الدراسات اخكاديمية وجود مناعت يمكن تحقيقيا من تلبيي مداخل المراجعةة  

( إلى  ن تلبيةي مةدخل المراجعةة الم ةتركة 4102راسة  متولى، بخالف المراجعة القردية، عتؤيد نتائت د
يسةةاعد عمةةى ارتقةةا  درجةةة الدقةةة عةةى تقريةةر مراقةةب الحسةةابات، والحةةد مةةن عمميةةات إعةةادة إغةةدار القةةوائ  
المالية مما يع   ثقة المسةتثمرين، اخمةر الة ى يكةون لةو انعكةاد عمةى  سةعار اخسةي ل كمةا اكةدت نتةائت 

مةةى ارتبةال تلبيةةي المراجعةةة الم ةتركة ايجابيةةًا ومعنويةةًا بارتقةا  مسةةتوى الةةتحق  ( ع4108دراسةة  لةةالى، 
 المحاسبى عى القوائ  المالية من ناحية، وقيمة ال ركة من ناحية  خرىل

(  ن تلبيةةي مةةدخل المراجعةةة الم ةةتركة  و الم دوجةةة 4108مةةن جانةةب آخةةر،  يةةدت دراسةةة  محمةةد، 
( التةى  بةر ت  ن التلبيةي 4106مت نتةائت دراسةة  منةدور،  يؤدى تحسين جودة اخرباح، و لر يتعارة

ا ختيارى لمدخل المراجعة الم تركة عى ال ركات المقيدة بالبورغة المغرية كان  كثر ارتبالًا بمسةتوى 
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ممارسةةةة إدارة اخربةةةاح محاسةةةبيًا مةةةن خةةةالل ا سةةةتحقاقات ا ختياريةةةة مقارنةةةة بحةةةا ت المراجعةةةة القرديةةةة، 
ر باحتمةةةال اتكةةةةال كةةةل مراجةةةةت عمةةةى ااخةةةر  و عةةةةد  التعةةةاون الكامةةةةل بةةةين مراقبةةةةى وعسةةةرت الدراسةةةة  لةةةة

الحسابات، كما  كدت عد  وجود تأثير معنوى لعمميات المراجعة الم ةتركة ا ختياريةة عمةى مسةتوى إدارة 
 اخرباح الحقيقية، وتبرير  لر بضعف قوانين حماية المستثمرينل بينما ل  ُت ير نتائت دراسةة  الديسةلى،

( وجةةود عروقةةا معنويةةة بةةين المراجعةةة الم ةةتركة والمراجعةةة القرديةةة عةةى مجةةال تقييةةد ممارسةةات إدارة 4102
اخربةةةاح التةةةى تةةة  قياسةةةيا مةةةن خةةةالل اسةةةتخدا  المسةةةتحقات ليةةةر العاديةةةة، كمةةةا لةةة  يتضةةة  لمدراسةةةة وجةةةود 

كاتةةب المراجعةةة اختالعةةات عةةى جةةودة المراجعةةة بةةين عمميةةات المراجعةةة الم ةةتركة التةةى ي ةةارر عييةةا  حةةد م
 العالمية الكبرى والتى   يتواجد عييا  ى من مكاتب المراجعة العالمية الكبرىل

 :Dual Auditالمراجع  الثنتئي  6-3-1-2

مةةدخل المراجعةةة الثنائيةةة ىةةو المةةدخل الةة ى يةةت  بموجبةةو اجةةرا  عمميةةة مراجعةةة لمقةةوائ  الماليةةة لةةنقد 
لى كةةل من ةةأة مراجعةةة مجموعةةة مسةةتقمة مةةن المعمومةةات العميةةل مةةن قبةةل من ةةأتين مسةةتقمتين عمةةى  ن تتةةو 

الماليةةة ب ةةكل منقغةةل، ثةة  إغةةدار تقريةةر منقغةةل عةةن عمميةةة المراجعةةة التةةى قامةةت بيةةا، و  يمةة   اخمةةر 
التنسيي بين  عمال المن أتين من حيث تقسي  العمل، و   ن يت  التحقي من جودة  عمةال المراجعةة عيمةا 

ثيةةي اسةةتنتاجات كةةل منيةةال وجةةدير بالةة كر  ن مقيةةو  المراجعةةة الثنائيةةة بينيمةةا مةةن حيةةث  وراي عمةةل وتو 
( مةن قةةانون 2يتواعةي مةت مةا ىةةو ملبةي عةى جميوريةةة مغةر العربيةة بغةةورة اجباريةةا بحكة  المةةادة رقة   

ا عمةةةى 0998لسةةةنة  057، والمعةةةدل بالقةةةانون 0988( لسةةةنة 022الجيةةةا  المركةةة ى لممحاسةةةبات رقةةة   
 ةةركات قلةةا  اخعمةةال العةةا ، بينمةةا يسةةاى  عييةةا  ةةخ  عةةا   و  ةةركة قلةةا  ال ةةركات التةةى   تنتمةةى ل

% مةةن راد المةةال، بحيةةث يقةةو  كةةل مةةن الجيةةا  45عةةا   و  حةةد بنةةور القلةةا  العةةا  بمةةا   يقةةل عةةن 
غةةةدار تقريةةةر مراجعةةةة مسةةةتقل  المركةةة ى لممحاسةةةبات و  ةةةركة مراجعةةةة اخةةةرى بةةةأدا  عمميةةةة المراجعةةةة وا 

 (ل 4105ا يوسف، 4102 متولى، 

 Double auditالمراجع  المزدوج   6-3-1-3
وعرعتو بأنو المةدخل الة ى يةت  بموجبةو اجةرا     ارت بعة الدراسات إلى مدخل المراجعة الم دوجة

عمميةةة مراجعةةة لمقةةوائ  الماليةةة مةةرتين بالكامةةل مةةن قبةةل مةةراجعين مختمقةةين، بحيةةث يكةةون ملمةةوب مةةن كةةل 
(ل  و  نيا عممية المراجعة التى Lobo, et. al., 2017ا 4102مراجت  ن يكرر عمل ن يرهل  متولى، 

 .Razinger-Sakel, et. al)ا  عمميةة المراجعةة مةرتين بموجبيا يكون ملموب من نقد المراجةت اتمة
2013; Abdelmoula and Affes, 2019)،ل  2016ا عبد الع ي ، وآخرون 

( مةةن حيةةث وجةةود خمةةل بةةين مقيةةو  المراجعةةة 4105ويتقةي الباحةةث مةةا وجيةةة ن ةةر دراسةةة  يوسةةف، 
الم دوجة والثنائية من جانةب الدراسةات اخكاديميةةل وعةى حالةة المراجعةة الم دوجةة تحديةدًا، لة  يةت  تحديةد 

ات مةن حيةث ب كل قالت ما إ ا كان يجب تقدي  تقريةر موحةد    تقريةرين منقغةمين، كمةا لة  تتقةي الدراسة
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مدى وجوب إجرا ىا من جانب مراجعين مختمقين  و من جانب نقد مراقب الحساباتل وعمى الرل  من 
 لةةر عةةإن حالةةة إجةةرا  المراجعةةة الم دوجةةة مةةن جانةةب نقةةد المراجةةت مةةت إغةةدار تقريةةر منقغةةل عةةن كةةل 

لممارسةة المينيةة عةى عممية مراجعة، تنلبي عمى حالة إعادة إغدار القوائ  المالية بما يتم ى مت واقت ا
 جميورية مغر العربيةل 

      ( إلةةةةةى بعةةةةةة الحةةةةةا ت ليةةةةة ا النةةةةةو  مةةةةةن مةةةةةدخل المراجعةةةةةةا 4108كمةةةةةا   ةةةةةارت دراسةةةةةة  محمةةةةةد، 
عضال عن تةداخل المغةلمحاتا مثةل تةولى كةل مراقةب الحسةابات مراجعةة قةوائ  ماليةة إلحةدى ال ةركات 

تقمة وتكميةف مكتةب آخةر بمراجعةة القةوائ  المجمعةة، التابعة،  و تكميف  حد المكاتب بمراجعة القوائ  المسة
 و تكميةةف  حةةد المكاتةةب بمراجعةةة القةةوائ  المعةةدة وعةةي المعةةايير المحميةةة مةةت تكميةةف مكتةةب آخةةر بمراجعةةة 
نقةةةد القةةةوائ  المعةةةدة وعةةةي المعةةةايير الدوليةةةة، كمةةةا ىةةةو الحةةةال عةةةى الغةةةين حيةةةث يمكةةةن لم ةةةركات بتةةةداول 

يةةت  تكميةةف مكتةةب لمراجعةةة القةةوائ  المعةةدة وعةةي معةةايير المحاسةةبة اسةةيميا عةةى العديةةد مةةن اخسةةواي حيةةث 
الغةينية خلةةراة متلمبةات بورغةةة  ةةنمياى، عمةى  ن يتةةولى مكتةب آخةةر مراجعةةة نقةد القةةوائ  والمعةةدة 
وعةةةةةةةي معةةةةةةةايير المحاسةةةةةةةبة الدوليةةةةةةةة خلةةةةةةةراة متلمبةةةةةةةات بورغةةةةةةةة ىةةةةةةةونت كةةةةةةةونت  و بورغةةةةةةةة  نت ةةةةةةةن 

Shenzhenل(Lin, et. al., 2014)ل 

 فل التأثير عمى التقترير السنوي دور المراجع  الخترجي   6-3-2
تناولةت بعةةة الدراسةةات  ثةةر المراجعةةة الخارجيةةة عمةى التقةةارير السةةنوية لم ةةركات، عمقةةد  كةةدت نتةةائت 

( عمةى وجةود تةأثير إيجةابى لسةمعة مكتةب المراجعةةا مةن حيةث Karim and Sarkar, 2019دراسةة  
الكبةةرىا عمةةى ارتقةةا  مسةةتوى جةةودة التقةةارير السةةنويةا ممثمةةة بسةةيولة مةةدى انتمائةةو لحةةد المكاتةةب اخربعةةة 

قرا تيةةا، حيةةث تةة  ا سةةتد ل عمةةى سةةيولة القةةرا ة مةةن حيةةث انخقةةاة عةةدد المالح ةةات اليام ةةية داخةةل 
التقةةارير السةةنويةل كمةةا وجةةدت الدراسةةة  ن ارتقةةا  عةةدد المالح ةةات اليام ةةية يقتةةرن بغةةمر حجةة  مكاتةةب 

مةةةن ناحيةةةة  Earnings Persistenceبانخقةةةاة مسةةةتوى اسةةةتمرارية اخربةةةاح المراجعةةةة مةةةن ناحيةةةة، و 
 خرىل اخمر ال ى يدل عمى  ن ال ركات التى تتعامل مت مكاتب مراجعة غميرة تمجأ إلى التعتةي  عمةى 

 انخقاة مستوى ثبات اخرباح من خالل الم يد من المالح ات اليام يةل 
(  ن اسةتجابة المراجةت  نخقةاة مسةتوى ,.Abernathy, et. al 2019كمةا  كةدت نتةائت دراسةة  

قابمية المالح ات اليام ية لمقرا ة قد يةنعكد عمةى، إمةا تةأخير إغةدار تقريةر مراقةب الحسةابات، ارتقةا  
 Modified Going Concern تعةاب المراجعةة،  و إبةدا  ر ى معةدل ب ةةأن القةدرة عمةى ا سةتمرار 

Opinionليام ةةية لمقةةرا ة تةةوعر لممراجةةت محتةةوى إعالمةةى يةةؤثر عمةةى ل و ن مسةةتوى قابميةةة المالح ةةات ا
مما سيكون لو  ثةر العالقةة التعاقديةة  Audit Engagement Riskتقديره لمخالر ا رتبال مت العميل 

 ن تمقةى ال ةةركة  (Kawada and Wang, 2019)بةين المراجةت والعميةلل كمةا  كةةدت نتةائت دراسةة 
قةدرة عمةى ا سةتمرار، يةنعكد عمةى ارتقةا  مسةتوى سةيولة قابميةة لتقرير مةن المراجةت ب ةأن ال ةر حةول ال
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التقرير السنوى لمقرا ة خالل القتةرة الالحقةة إلغةدار التقريةر، و لةر لم ةركات التةى اسةتلاعت ا سةتمرار 
Surviving Firms ل وحيث  كدت نتائت الدراسة  ن  يادة لةول المسةتند مةت انخقةاة الكممةات ال ةائعة
ة يعكد ب كل عا  انخقاة مسةتوى القابميةة لمقةرا ة بالنسةبة لممراجةت، عيةرى الباحةث والمغلمحات المالي

  ن ى ه الدراسة  خ ت با عتبار مواغقات القارئ وىو المراجت قبل تحديد اتجاه القابمية لمقرا ةل

ويعتقةةد الباحةةث  ن تلبيةةي مةةدخل المراجعةةة الم ةةتركة إل اميةةًا عمةةى بعةةة القلاعةةات  ات اخولويةةة 
ميةةة، إنمةةا يعكةةد دورىةةا عةةا دعةة  ثقةةة مسةةتخدمى القةةوائ  الماليةةة بدرجةةة  كبةةر مةةن المراجعةةة القرديةةة، واخى

اخمةةةر الةةة ى يةةةوحى بوجةةةود تةةةأثير عمةةةى المحتةةةوى اإلعالمةةةى لتقريةةةر مراقةةةب الحسةةةابات الةةة ى ىةةةو بمثابةةةة 
جةةرا ات المراجعةةة التةةا تمةةت تحةةت م مةةة المسةةؤولية التضةةامن ية بةةين ا نعكةةاد النيةةائا لكاعةةة مراحةةل وا 

 من آت المراجعة  ات الغمةل وىو ما سيتناولو الباحث عا القرعية التاليةل
بتت لمقاراءة  واشاتقتق تحميل أثر مدخل المراجع  عمى قتبميا  تقريار مراقاب الحسات 6-4

 فروض البحث
تناول عدد من الدراسةات تحميةل  ثةر تلبيةي مةداخل المراجعةة المختمقةة عمةى بعةة المتميةرات، عمقةد 

(  ن ال ركات التا لدييا مستوى مرتقت مةن عةد  تماثةل Francis, et. al., 2009نتائت دراسة   كدت 
المعمومةةات، ومسةةتوى مرتقةةت مةةن ت ةةتت الممكيةةة، لالبةةا مةةا تقةةو  بالتعاقةةد مةةت  حةةد المكاتةةب الكبةةرى اخربةةت 

مةةن كلةةرف مةةن  لةةراف مةةدخل المراجعةةة الم ةةتركة، وتحقةةي بعةةد  لةةر مسةةتوى  عمةةى مةةن جةةودة اخربةةاح 
( عمةةةى  ن 4102حيةةةث انخقةةةاة مسةةةتوى تةةةراك  ا سةةةتحقاقات ليةةةر العاديةةةةل كمةةةا تؤكةةةد  عبةةةد الحميةةةد، 

التقرير الغادر عن عممية المراجعة الم تركة يكون  عضل و قةوى حيةث  نةو يغةدر عةن مجمةو  خبةرات 
خبةةرة المةةراجعين القنيةةة والماليةةة مجتمعةةين، و   ةةر  ن مجمةةو  تمةةر الخبةةرات يكةةون  عضةةل مةةن محغةةمة ال

 القرديةل

( بوجةود تةأثير لممراجعةة الم ةتركة عمةى تقريةر Fakhfakh, Dec. 2016bوعمى الرل  من توقةت  
المراجعةةةة الموحةةةد، مةةةن حيةةةث تقاسةةة  المسةةةؤولية عةةةن إبةةةدا  الةةةر ى المسةةةبب، بمةةةا قةةةد يةةةؤدى إلةةةى تحسةةةين 

ما لدى كل منيما من الغيالة المموية وميارات الكتابة وتوغيل الرسالة الواجبة من خالل التقاعل بين 
ميةةةارات وخبةةةراتل إ   ن نتةةةائت الدراسةةةة  كةةةدت عمةةةى  نةةةو عمةةةى الةةةرل  مةةةن  ن النتةةةائت الوغةةةقية   يةةةرت 
تحسةةن مؤ ةةرات القابميةةة لمقةةرا ة بدرجةةة  كبةةر لتقةةارير المراجعةةة الم ةةتركة، إ   نةةو لةة  يتبةةين وجةةود عةةروي 

قردةل كمةا  كةدت الدراسةة  ن ىنةار محةددات جوىرية  ات د لة احغائية بينيا وبين تقارير المراجعة المن
تةةةؤثر عةةةى غةةةعوبة قةةةرا ة تقةةةارير المراجعةةةة منيةةةاا نةةةو  الةةةر ى عةةةى تقريةةةر المراجعةةةة حيةةةث تبةةةين  ن تقةةةارير 
المراجعةةةة تةةةنخقة مؤ ةةةرات قابميتيةةةا لمقةةةرا ة إ ا كانةةةت  ات ر ى معةةةدلا وكةةة لر تةةةأخير تةةةاري  إغةةةدار 

مؤ ةةةةرات قابميتيةةةةا لمقةةةةرا ة مةةةةت انخقةةةةاة  مةةةةن تةةةةأخير التقريةةةةر، حيةةةةث تبةةةةين  ن تقةةةةارير المراجعةةةةة ترتقةةةةت 
 إغدارىال
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وتلبيقةةًا عمةةى ال ةةركات المقيةةدة بالبورغةةة المغةةرية عةةى مجةةال الةةربل بةةين تلبيةةي مةةدخل المراجعةةة 
الم ةةةةتركة وبةةةةين نةةةةو  التقريةةةةر الغةةةةادر عةةةةن عمميةةةةة المراجعةةةةة، عمقةةةةد انقسةةةةمت عينةةةةة ال ةةةةركات المدرجةةةةة 

( إلةةةى ثةةةالث عئةةةات منيةةةا مةةةن يلبةةةي مةةةدخل 4108وآخةةةرون،  بالبورغةةةة المغةةةرية بدراسةةةة  عبةةةدالقوي،
المراجعةةة الم ةةتركة اختياريةةًا، ومجموعةةة بنةةور تلبةةي ادخةةل المراجعةةة الم ةةتركة ال اميةةًا، والبةةاقى  ةةركات 
تلبي مدخل المراجعة القرديةل وتبين  ن تلبيي مدخل المراجعة الم تركة يرتبل بإغةدار تقةارير مراقبةى 

قارنةةةةة بمةةةةدخل المراجعةةةةة القرديةةةةل و ن إغةةةةدار التقةةةةارير المتحق ةةةةة يةةةةدع  ثقةةةةة الحسةةةابات  كثةةةةر تحق ةةةةًا م
المستثمرين باعتبار  ن التحق ات تعكد استقاللية المراجعين وجودة المراجعةل كما  كدت النتائت ارتقا  
معةةةد ت إغةةةةدار تقةةةارير مراجعةةةةة متحق ةةةة عةةةةى حالةةةة المراجعةةةةة الم ةةةتركة اإلختياريةةةةة، مقارنةةةة بحةةةةا ت 

( عمةةى  ن تبنةةى مةةدخل المراجعةةةة 4109ة الم ةةتركة اإلل اميةةةل بينمةةةا  كةةدت دراسةةة   بةةو العةةةال، المراجعةة
 الم تركة يقترن بإبدا  الر ى المتحق  عى تقرير المراجعة بغورة  كبر من تقرير المراجعة القرديةل

دقةة ويخم  الباحث مما سبي إلى  ن تلبيي مدخل المراجعة الم تركة يساعد عمى ارتقةا  درجةة ال
عةةى تقريةةر مراقةةب الحسةةابات خنةةو يغةةدر عةةن مجمةةو  خبةةرات المةةراجعين القنيةةة والماليةةة مجتمعةةين، ممةةا 

ا عبةد الحميةد، 4102يع   ثقة المستثمرين اخمر ال ى يكةون لةو انعكةاد عمةى  سةعار اخسةي   متةولى، 
    اح (ل و نةةةةو يمكةةةةن تعريةةةةف القابميةةةةة لمقةةةةرا ة عةةةةى مجةةةةال اإلعغةةةةFakhfakh, Dec. 2016bا 4102

 Loughran and)المحاسةبى عمةى  نيةا التوغةيل القعةال لممعمومةات المالئمةة خلةراة عمميةة التقيةي  

McDonald, 2014)و ن دور المعمومةةات التقغةةيمية الةةواردة بتقريةةر مراقةةب الحسةةابات كةةأداة اتغةةال  ل
تساى  عى تخقية حدة عد  تماثل المعمومات ىو تسييل قرا ة وتقسير القوائ  الماليةة  بابنةات، وعةدون، 

 (ل4107
(  ن تقارير المراجعة قد تنخقة مؤ رات قابميتيةا Fakhfakh, Dec. 2016bوحيث ك قت نتائت     

لمقرا ة إ ا كانت  ات ر ى معدل، و ن تبنى مدخل المراجعة الم تركة يقترن بإبدا  الةر ى المةتحق  ، و ن 
إغةدار التقةةارير المتحق ةةة يةةدع  ثقةةة المسةةتثمرين بإعتبةار التحق ةةات تعكةةد اسةةتقاللية المةةراجعين وجةةودة 

 ,Ricci)(، واستر ةادا بمةا قامةت بةو دراسةة 4109ا  بةو العةال، 4108خةرون، المراجعةة  عبةدالقوي، وآ
Dec. 2017) بةةار درجةةة القابميةةة لمقةةرا ة لمتقةةارير السةةنوية بعةةد اختيةةار مقلةةت يحتةةوى تقريبةةا عمةةى باخت

كممةةة مةةن الغةةقحة الثالثةةة مةةن كةةل تقريةةر سةةنوى ل ةةركات العينةةةل عسةةوف يركةة  الباحةةث عمةةى عقةةرة  011
 ساد الر ي المعدل من تقرير مراقب الحسابات، ن رًا لعد  خضوعيا لغيالة نملية موحدة مةن جانةب 

ر الدوليةةة  و المحميةةة، بةةل تعتمةةد عمةةى خبةةرة المراجةةت وجيةةده عةةا توغةةيل الرسةةالة المن ةةودة إلةةى المعةةايي
 المستخدمينل 

ويرى الباحث  ن الققرات اإليضاحية التا تمى عقرة الةر ي مثةل عقةرة لقةت ا نتبةاه  و  ى عقةرة تخةت  
يتةاح مةن خالليةا لمراقةب  بأمور  خرى و  تؤثر عمى ر ى مراقب الحسابات، وىا  يضا من الققرات التا

الحسةةابات تلبيةةي مةةا لديةةو مةةةن خبةةرات ومعةةارف عةةا مجةةال الغةةةيالة الممويةةة بيةةدف توغةةيل المحتةةةوى 

https://search.proquest.com/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Ricci,+Cecilia+Wagner/$N?accountid=30641
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المن ةةود لمسةةتخدمى التقريةةرل ولةة ا تت ةةابو الققةةرات اإليضةةاحية التاليةةة لققةةرة الةةر ي مةةت عقةةرة  سةةاد الةةر ى 
لنما ج الموحدة لمتقارير وعي معةايير المعدل من حيث عد  خضو  اى منيما لمتنميل الكامل من خالل ا

 المراجعة الدولية،  و معايير المراجعة المغرية المتواعقة مت المعايير الدولية
وجاود اخاتالف جاوهرى وبنا  عميو، يمكن لمباحث ا تقاي القرة الرئيسى لمبحةث والة ى يتمثةل عةا 

لحسااتبتت وفااق حااتالت ماادخل ذو داللاا  إحصااتئي  فاال مسااتوى القتبمياا  لمقااراءة باايى تقااترير مراقبااى ا
ويمكن لمباحث تقسي  ىة ا القةرة المراجع  الفردي  حتالت مدخل المراجع  الفردي  والمشترك  والثنتئي . 

 عمى النحو التالى:

(: يوجد اختالف جوهرى ذو دالل  إحصتئي  ماى حياث مساتوى 1الفرض الرئيسى األول )ف
قاترير مراقباى الحساتبتت وفاق القتبمي  لمقراءة بيى فقرة أستس الارأي المعادل بت

 حتالت مدخل المراجع  الفردي  والمشترك  والثنتئي .

(: يوجد اختالف جوهرى ذو دالل  إحصتئي  مى حياث مساتوى 2الفرض الرئيسى الثتنى )ف
القتبمياا  لمقااراءة باايى الفقاارات اإليضااتحي  التتلياا  لفقاارة الاارأى بتقااترير مراقبااى 

 الفردي  والمشترك  والثنتئي . الحستبتت وفق حتالت مدخل المراجع 

وحيث خم  الباحث إلى وجود  بو اجما  بأن تلبيي نما ج قيةاد القابميةة لمقةرا ة عمةى اإلعغةاح 
المحاسةةبى قةةد يةةؤدى إلةةى نتةةائت مضةةممة تةةوحى بغةةعوبة قرا تيةةا مةةن جانةةب مسةةتخدمييا خنيةةا   تناسةةب 

تجةةةة عةةةن الغةةةيالة وىيكةةةل بنةةةا  الجممةةةة، النغةةةو  العربيةةةة، وخنيةةةا   تراعةةةى إ  غةةةعوبات القةةةرا ة النا
وتتجاىةةةل عوامةةةل  خةةةرى   تقةةةل  ىميةةةةا مثةةةل مواغةةةقات القةةةارئ، مواغةةةقات التقريةةةر مةةةن حيةةةث ال ةةةكل 

 ,Al-Khalifa and Al-Ajlan)والتغةةمي  وتةةأثير الرسةةو  والجةةداول والمغةةلمحات وا ختغةةارات 
2010; Fakhfakh, Dec. 2016a; Badawy and Ibrahim, 2019)ر وخلةةراة ، ولة ل

التلبيي عمى عقرة  ساد الر ي المعدل، والققرات اإليضاحية التالية لققةرة الةر ي دون التةأثر عميةو كققةرات 
لقةةةةةت ا نبةةةةةاه  و عقةةةةةرات اخمةةةةةور اخخةةةةةرى، عسةةةةةوف يعتمةةةةةد الباحةةةةةث عمةةةةةى المؤ ةةةةةرات التةةةةةا قةةةةةد اقترحيةةةةةا 

Loughran and McDonald, 2014) والتةا اسةتخدميا كةل مةن )(Li, 2008; Xu, et. al., 
2018; Abernathy, et. al., 2019):وىى ، 

حيث سيت  اعتبار  يادة عدد الكممات مؤ ر عمةى  يةادة غةعوبة قةرا ة الةن ل ب ةكل  طول النص: ل0
عةا  باعتبةةار  ن  يةةادة عةدد الكممةةات يعتبةةر تحمةياًل  ائةةدًا لممعمومةةات، و ن تكمقةة معالجةةة المعمومةةات 

 كبرللمققرات اخلول تكون  
وجااود اخااتالف لمبحةةث والتةةى تتنةةاول  فرضاايتت الفرعياا  األولااىوبنةةا  عميةةو، يمكةةن لمباحةةث ا ةةتقاي 

جوهرى ذو دالل  إحصتئي  بيى عدد الكممتت فى تقترير مراقبى الحستبتت وفق حتالت مدخل المراجعا  
 ويمكن لمباحث تقسي  ى ه القرعيات عمى النحو التالى:الفردي  والمشترك  والثنتئي . 
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(: يوجااد اخااتالف جااوهرى ذو داللاا  إحصااتئي  باايى عاادد 1/1/1الفاارض الفرعااى )ف
الكممتت فل فقرة أستس الرأي المعدل بتقترير مراقبى الحستبتت وفاق حاتالت 

 مدخل المراجع  الفردي  وحتالت مدخل المراجع  المشترك .
(: يوجااد اخااتالف جااوهرى ذو داللاا  إحصااتئي  باايى عاادد 1/1/2الفاارض الفرعااى )ف

الكممتت فل فقرة أستس الرأي المعدل بتقترير مراقبى الحستبتت وفاق حاتالت 
 مدخل المراجع  الفردي  وحتالت مدخل المراجع  الثنتئي .

(: يوجااد اخااتالف جااوهرى ذو داللاا  إحصااتئي  باايى عاادد 1/1/3الفاارض الفرعااى )ف
الكممتت فل فقرة أستس الرأي المعدل بتقترير مراقبى الحستبتت وفاق حاتالت 

 دخل المراجع  الثنتئي  وحتالت مدخل المراجع  المشترك .م
(: يوجااد اخااتالف جااوهرى ذو داللاا  إحصااتئي  باايى عاادد 2/1/1الفاارض الفرعااى )ف

الكممتت فل الفقرات اإليضتحي  التتلي  لفقرة الرأى بتقترير مراقباى الحساتبتت 
 وفق حتالت مدخل المراجع  الفردي  وحتالت مدخل المراجع  المشترك .

(: يوجااد اخااتالف جااوهرى ذو داللاا  إحصااتئي  باايى عاادد 2/1/2لفاارض الفرعااى )فا
الكممتت فل الفقرات اإليضتحي  التتلي  لفقرة الرأى بتقترير مراقباى الحساتبتت 

 وفق حتالت مدخل المراجع  الفردي  وحتالت مدخل المراجع  الثنتئي .
ي  باايى عاادد (: يوجااد اخااتالف جااوهرى ذو داللاا  إحصااتئ2/1/3الفاارض الفرعااى )ف

الكممتت فل الفقرات اإليضتحي  التتلي  لفقرة الرأى بتقترير مراقباى الحساتبتت 
 وفق حتالت مدخل المراجع  الثنتئي  وحتالت مدخل المراجع  المشترك .

التةةا تنتمةةى لقةةرو  المحاسةةبة والمراجعةةة والمسةةتخدمة عمغةةلمحات عةةا عاادد المصااطمحتت المتلياا :  ل4
مجال اخعمال،  خ ا عى الحسبان ال يور اخول عقةل لكةل مغةلم ، حيةث يمكةن اعتبةار  ن  يةادة 
عدد المغلمحات المالية بمثابة مؤ ر عن ارتقا  مستوى غعوبة قرا ة الن ل وبنا  عميو، يمكةن 

وجااود اخااتالف جااوهرى ذو داللاا  لمبحةةث والتةةى تتنةةاول  الثتنياا فرضاايتت الفرعياا  لمباحةةث ا ةةتقاي 
إحصتئي  بيى عدد المصطمحتت المتلي  فى تقترير مراقبى الحستبتت وفق حتالت مادخل المراجعا  

 ويمكن لمباحث تقسي  ى ه القرعيات عمى النحو التالى:الفردي  والمشترك  والثنتئي . 
 

رى ذو داللاا  إحصااتئي  باايى عاادد (: يوجااد اخااتالف جااوه1/2/1الفاارض الفرعااى )ف
المصااطمحتت المتلياا  فاال فقاارة أسااتس الاارأي المعاادل بتقااترير مراقبااى الحسااتبتت 

 وفق حتالت مدخل المراجع  الفردي  وحتالت مدخل المراجع  المشترك .
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(: يوجااد اخااتالف جااوهرى ذو داللاا  إحصااتئي  باايى عاادد 1/2/2الفاارض الفرعااى )ف
الاارأي المعاادل بتقااترير مراقبااى الحسااتبتت  المصااطمحتت المتلياا  فاال فقاارة أسااتس

 وفق حتالت مدخل المراجع  الفردي  وحتالت مدخل المراجع  الثنتئي .
(: يوجااد اخااتالف جااوهرى ذو داللاا  إحصااتئي  باايى عاادد 1/2/3الفاارض الفرعااى )ف

المصااطمحتت المتلياا  فاال فقاارة أسااتس الاارأي المعاادل بتقااترير مراقبااى الحسااتبتت 
 ع  الثنتئي  وحتالت مدخل المراجع  المشترك .وفق حتالت مدخل المراج

(: يوجااد اخااتالف جااوهرى ذو داللاا  إحصااتئي  باايى عاادد 2/2/1الفاارض الفرعااى )ف
المصطمحتت المتلي  فال الفقارات اإليضاتحي  التتليا  لفقارة الارأى بتقاترير مراقباى 
الحسااااتبتت وفااااق حااااتالت ماااادخل المراجعاااا  الفردياااا  وحااااتالت ماااادخل المراجعاااا  

 المشترك .
(: يوجااد اخااتالف جااوهرى ذو داللاا  إحصااتئي  باايى عاادد 2/2/2لفاارض الفرعااى )فا

المصطمحتت المتلي  فال الفقارات اإليضاتحي  التتليا  لفقارة الارأى بتقاترير مراقباى 
 الحستبتت وفق حتالت مدخل المراجع  الفردي  وحتالت مدخل المراجع  الثنتئي .

اللاا  إحصااتئي  باايى عاادد (: يوجااد اخااتالف جااوهرى ذو د2/2/3الفاارض الفرعااى )ف
المصطمحتت المتلي  فال الفقارات اإليضاتحي  التتليا  لفقارة الارأى بتقاترير مراقباى 
الحساااتبتت وفااااق حااااتالت ماااادخل المراجعاااا  الثنتئياااا  وحااااتالت ماااادخل المراجعاااا  

 المشترك .
حيةةث قةةد سةةبي و ن خمةة  الباحةةث مةةن تحميةةل نمةةا ج قيةةاد القابميةةة لمقةةرا ة متوسااط طااول الجمماا :  ل2

، Gunning Fox Index، مؤ ةر KINCAID، مؤ ةر Flesch score ا وىةى مؤ ةر ب كل عا
المقتةةرح لمتلبيةةي عمةةى الةةن  العربةةىا  ن  OSMAN، وكةة لر مقيةةاد  Lix Measureمقيةةاد 

جميت النما ج بال استثنا  قةد اتققةت عيمةا بينيةا عمةى حسةاب متوسةل لةول الجممةة ضةمن معةامالت 
إجمةةالى عةةدد الجمةةل(، ÷ النمةةو ج المسةةتخد ، والةة ى يحتسةةب بنةةاتت قسةةمة  إجمةةالى عةةدد الكممةةات 

ول الجممة كمؤ ر م تي من خالغة اخمر ال ى قد يتي  لمباحث إمكانية ا عتماد عمى متوسل ل
النمةةةةا ج الحسةةةةابية المسةةةةتخدمة بمؤ ةةةةرات قيةةةةاد القابميةةةةة لمقةةةةرا ة، دون التعةةةةرة لم ةةةةاكل اخةةةةتالف 
خغةةةائ  الممةةةة العربيةةةة عةةةن الممةةةات الالتينيةةةة التةةةا غةةةممت تمةةةر النمةةةا ج خغيغةةةا مةةةن  جميةةةال 

توى غةةعوبة قةةةرا ة وبالتةةالا يمكةةن اعتبةةةار  ن متوسةةل لةةول الجممةةةة بمثابةةة مؤ ةةةر عةةن ارتقةةا  مسةةة
 الن ل

وجاود اخاتالف جاوهرى لمبحث والتى تتناول  فرضيتت الفرعي  الثتلث وبالتالا يمكن لمباحث ا تقاي 
ذو داللاا  إحصااتئي  باايى متوسااط طااول الجمماا  فااى تقااترير مراقبااى الحسااتبتت وفااق حااتالت ماادخل 
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 القرعيات عمى النحو التالى:ويمكن لمباحث تقسي  ى ه المراجع  الفردي  والمشترك  والثنتئي . 

(: يوجاد اخاتالف جاوهرى ذو داللا  إحصاتئي  بايى متوساط 1/3/1الفرض الفرعاى )ف
طول الجمم  فل فقرة أستس الرأي المعدل بتقترير مراقبى الحستبتت وفق حتالت 

 مدخل المراجع  الفردي  وحتالت مدخل المراجع  المشترك .
هرى ذو داللا  إحصاتئي  بايى متوساط (: يوجاد اخاتالف جاو 1/3/2الفرض الفرعاى )ف

طول الجمم  فل فقرة أستس الرأي المعدل بتقترير مراقبى الحستبتت وفق حتالت 
 مدخل المراجع  الفردي  وحتالت مدخل المراجع  الثنتئي .

(: يوجاد اخاتالف جاوهرى ذو داللا  إحصاتئي  بايى متوساط 1/3/3الفرض الفرعاى )ف
عدل بتقترير مراقبى الحستبتت وفق حتالت طول الجمم  فل فقرة أستس الرأي الم

 مدخل المراجع  الثنتئي  وحتالت مدخل المراجع  المشترك .
(: يوجاد اخاتالف جاوهرى ذو داللا  إحصاتئي  بايى متوساط 2/3/1الفرض الفرعاى )ف

طاااول الجممااا  فاااال الفقااارات اإليضااااتحي  التتليااا  لفقااارة الاااارأى بتقاااترير مراقبااااى 
جعاااا  الفردياااا  وحااااتالت ماااادخل المراجعاااا  الحسااااتبتت وفااااق حااااتالت ماااادخل المرا

 المشترك .
(: يوجاد اخاتالف جاوهرى ذو داللا  إحصاتئي  بايى متوساط 2/3/2الفرض الفرعاى )ف

طاااول الجممااا  فاااال الفقااارات اإليضااااتحي  التتليااا  لفقااارة الاااارأى بتقاااترير مراقبااااى 
 الحستبتت وفق حتالت مدخل المراجع  الفردي  وحتالت مدخل المراجع  الثنتئي .

(: يوجاد اخاتالف جاوهرى ذو داللا  إحصاتئي  بايى متوساط 2/3/3الفرعاى )فالفرض 
طاااول الجممااا  فاااال الفقااارات اإليضااااتحي  التتليااا  لفقااارة الاااارأى بتقاااترير مراقبااااى 
الحساااتبتت وفااااق حااااتالت ماااادخل المراجعاااا  الثنتئياااا  وحااااتالت ماااادخل المراجعاااا  

 المشترك .

 منهجي  البحث 6-5
 ىداعةةةو، سةةةوف يةةةت  اختبةةةار عةةةروة البحةةةث مةةةن خةةةالل دراسةةةة لمعالجةةةة م ةةةكمة البحةةةث وسةةةعيا  لتحقيةةةي 

 تلبيقية، كما يمى:
   أهداف الدراس  التطبيقي  6-5-1

تسةةتيدف الدراسةةة التلبيقيةةة اختبةةار القةةروة التةةى انتيةةى إلييةةا الباحةةث بال ةةي الن ةةرى مةةن الدراسةةة 
نا عقةرة  سةاد الةر ى ب أن مدى انعكاد مةداخل المراجعةة الخارجيةة عمةى مسةتوى القابميةة لمقةرا ة لكةل مة
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السابقة لققرة الر ى المعدل، والققرات اإليضاحية التالية لققرة الر يا كققرة لقت ا نتباه  و  ى عقرة تخت  
 ,Fakhfakh)بأمور  خرى و  تؤثر عمى ر ى مراقب الحسابات عى تقرير مراقب الحسابات، قياسًا عمى 

Jan. 2013; Fakhfakh, Dec. 2016a; Fakhfakh, Dec. 2016b; Li, et. al., 2018) 

جراءات الدراس  التطبيقي مجتمع وعين  وأ 6-5-2  دوات وا 
      يتكةةةةةةون مجتمةةةةةةت الدراسةةةةةةة مةةةةةةن ال ةةةةةةركات المقيةةةةةةدة بالبورغةةةةةةة المغةةةةةةرية وبالتةةةةةةالى تقةةةةةةارير مراقبةةةةةةى
        الحسةةةةةابات ليةةةةة ه ال ةةةةةركاتل واعتمةةةةةدت الدراسةةةةةة عمةةةةةى البيانةةةةةات التاريخيةةةةةة القعميةةةةةة المن ةةةةةورة لم ةةةةةركات 
          ،التةةةةةى تمتةةةةةة   بن ةةةةةةر قوائميةةةةةةا الماليةةةةةةة وتقةةةةةةديميا لمييئةةةةةةة العامةةةةةةة لسةةةةةةوي المةةةةةةال  ىيئةةةةةةة الرقابةةةةةةة الماليةةةةةةة(
 بةةةةةةةةةةالقوائ  الماليةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةنوية الكاممةةةةةةةةةةة المتةةةةةةةةةةواعرة بةةةةةةةةةةالموقت اإللكترونةةةةةةةةةةى: مبا ةةةةةةةةةةر معمومةةةةةةةةةةات مغةةةةةةةةةةر

 https://www.mubasher.info/markets/EGX ،ا ممةةةا  تةةةاح لمباحةةةث إمكانيةةةة الحغةةةول عمييةةةا 
حيث قا  الباحث بالحغول عمةى تقةارير مراقبةى الحسةابات المرعقةة بةالقوائ  الماليةة السةنوية الكاممةة عمةى 

 ل 4109حتى  4102مدار القترة من 

(، لقةةد قةةا  الباحةةث باسةةتبعاد تقةةارير مراقبةةى الحسةةابات سةةوا   ات 0وكمةةا ىةةو مبةةين بالجةةدول رقةة   
 ي ليةةةر المعةةةدل،  و التةةةا   تحتةةةوى عمةةةى  ي عقةةةرات ايضةةةاحية تاليةةةة لققةةةرة الةةةر ي، كمةةةا تةةة  اسةةةتبعاد الةةةر 

التقةةارير الغةةادرة عةةن الجيةةا  المركةة ى لممحاسةةبات سةةوا  وعةةي مةةدخل المراجعةةة القرديةةة  و الثنائيةةة وعةةي 
درة من ةةآت حةةدود البحةةث وىدعةةو، كةةى يتركةة  مجةةال ا ختبةةار محةةل الدراسةةة عمةةى تقةةارير المراجعةةة الغةةا

المراجعة الخارجية لمراقبى الحسابات المسجمين لدى ىيئة الرقابة الماليةل وبالتةالا  مكةن لمباحةث حغةر 
 تقريرًال 217عينة الدراسة عا عدد 

      عدد تقترير مراقبى الحستبتت مصنف  وفق مدخل المراجع  المتبع ونوع : (1جدول )
 الفقرة محل االختبتر

 ختبارنوع الفقرة هحل اال

 هذخل الوراجعت الوتبع

فقرة أساش الرأً 

 الوعذل

Basis for 

Opinion 

Paragraph 

فقرة ايضاحيت تاليت 

 لفقرة الرأً

Emphasis of 

Matter or 

Other Matter 

 اجوالي

 تقرير 181 تقرير 83 تقرير 98 مذخم انمراجعت انفرديت

 تقرير 76 تقرير 59 تقرير 17 مذخم انمراجعت انمشتركت

 تقرير 50 تقرير 27 تقرير 23 )بخالف انجهاز انمركسي نهمحاسباث( مذخم انمراجعت انثنائيت

 تقرير 307 تقرير 169 تقرير 138 اجمانً

 توصيف وقيتس متغيرات الدراس  6-4-3
 ت  توغيف متميرات الدراسة وكيقية تو يف كل منيا خلراة الدراسة عمى النحو التالى:
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 المتغير التتبع: القتبمي  لمقراءة 
 ;Li, 2008)، اتساقًا مت دراسة Number of Words (NW)قا  الباحث باستخدا  عدد الكممات

Loughran and McDonald, 2014; Xu, et. al., 2018)  عةةدد المغةةلمحات الماليةةة ،
Financial Terminology (FT)  اتسةاقًا مةت دراسةة(Loughran and McDonald, 2014; 

Abernathy. et. al., 2019)  متوسةل لةول الجممةة ،Sentence Length (SL)  وىةو المتميةر
، ومؤ ةةر Fogومؤ ةةر ، Fleschالم ةةترر بةةين نمةةا ج قيةةاد القابميةةة لمقةةرا ة المتعةةارف عمييةةا كمؤ ةةر 

KINCAID ومقياد ،Lixل 
 المتغير المستقل: مدخل المراجع  المتبع 

 Singleقا  الباحث بتجميت بيانات تخ  تقارير المراجعة المغةدرة وعةي مةدخل المراجعةة القرديةة 
Audit (SA) وتقارير المراجعة المغدرة وعةي مةدخل المراجعةة الم ةتركة ،Joint Audit (JA) تقةارير ،

 ,Fakhfakh)استر ةادا بدراسةة  Dual Audit (DA)المراجعة المغةدرة وعةي مةدخل المراجعةة الثنائيةة 
Dec. 2016b)ل 

 فروض البحث التحميل اإلحصتئى لمبيتنتت واختبتر 6-5-3
و لةةةر  ختبةةةار مةةةدى وجةةةود اخةةةتالف جةةةوىرى بةةةين قةةةي   Minitab 18اعتمةةةد الباحةةةث عمةةةى برنةةةامت 

الم ةةاىدات المتمثمةةة عةةى كةةل مؤ ةةر مةةن مؤ ةةرات القابميةةة لمقةةرا ة وعةةي عةةروة البحةةث، و لةةر بةةين كةةل 
مجموعتين من تقةارير المراجعةة الخارجيةة والتةا تختمةف كةل منيةا حسةب مةدخل المراجعةة المتبةت وحسةب 

قةةا  الباحةةث بةةإجرا  اختبةةار مةةدى تبعيةةة البيانةةات المسةةتخدمة  نوعيةةة الققةةرة محةةل ا ختبةةار بةةالتقريرل ولقةةد
كمةا ىةو مبةين بةالممحي رقة   Anderson-darlingبتلبيةي اختبةار  Normality Testلمتو يت المعتدل 

 P Value(، حيث يمكةن اعتبةار  ن البيانةات تتبةت التو يةت المعتةدل إ ا كةان مسةتوى الد لةة الم ةاىد 0 
 ل 0.05 كبر من 

(، والتةةا 4يةةو تمكةةن الباحةةث مةةن اسةةتخال  النتةةائت اخوليةةة التاليةةة المبينةةة بالجةةدول رقةة   وبنةةا  عم
ت ةةةير إلةةةى  ن بيانةةةات العينةةةات القرعيةةةة المسةةةتخدمة  ختبةةةار القةةةروة القرعيةةةة لمبحةةةث   تتبةةةت التو يةةةت 

( خلةةةراة اختبةةةار (Two-Sample T-Testالمعتةةةدل بمةةةا يققةةةدىا  ةةةرل  ساسةةةى  سةةةتخدا  تحميةةةل 
بحثل ولقد لجأ الباحةث إلةى تحويةل البيانةات اخغةمية إلةى المولةاريت  اللبيعةى لمحاولةة تحويةل عروة ال

عقةل مةن بيانةات العينةات القرعيةة التةا  7تبعيتيا إلى التو يت المعتدل، إ   ن  لر قد ل  يتحقةي إ  لعةدد 
ى اختبةةةار عينةةةة عرعيةةةةل وبالتةةةالا سةةةوف يعتمةةةد الباحةةةث خلةةةراة اختبةةةار عةةةروة البحةةةث عمةةة 08تبمةةة  

Mann-Whitney Testل 
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 ( مدى تبعي  البيتنتت لمتوزيع الطبيعى2جدول )

 الوتغير
الرهس الوستخذم 

 لالختبار اإلحصائي

البياناث 

 األصليت

اللوغاريتن 

الطبيعي 

 للبياناث

 انمعتذلال تتبع انتىزيع  ال تتبع انتىزيع انمعتذل NW_SA_B.op فقرة أساش انرأي -مراجعت فرديت -عذد انكهماث

 تتبع انتىزيع انمعتذل  ال تتبع انتىزيع انمعتذل FT_SA_B.op فقرة أساش انرأي -مراجعت فرديت -مصطهحاث مانيت

 تتبع انتىزيع انمعتذل  ال تتبع انتىزيع انمعتذل SL_SA_B.op فقرة أساش انرأي -مراجعت فرديت -متىسظ طىل انجمهت

 تتبع انتىزيع انمعتذل  ال تتبع انتىزيع انمعتذل NW_JA_B.op انرأيفقرة أساش  -مراجعت مشتركت -عذد انكهماث

 ال تتبع انتىزيع انمعتذل تتبع انتىزيع انمعتذل FT_JA_B.op فقرة أساش انرأي -مراجعت مشتركت  -مصطهحاث مانيت

 تتبع انتىزيع انمعتذلال  ال تتبع انتىزيع انمعتذل SL_JA_B.op فقرة أساش انرأي -مراجعت مشتركت  -متىسظ طىل انجمهت

 ال تتبع انتىزيع انمعتذل ال تتبع انتىزيع انمعتذل NW_DA_B.op فقرة أساش انرأي -مراجعت ثنائيت -عذد انكهماث

 ال تتبع انتىزيع انمعتذل ال تتبع انتىزيع انمعتذل FT_DA_B.op فقرة أساش انرأي -مراجعت ثنائيت  -مصطهحاث مانيت

 تتبع انتىزيع انمعتذل  ال تتبع انتىزيع انمعتذل SL_DA_B.op فقرة أساش انرأي -مراجعت ثنائيت  -متىسظ طىل انجمهت

 ال تتبع انتىزيع انمعتذل ال تتبع انتىزيع انمعتذل NW_SA_Exp.P فقرة ايضاحيت -مراجعت فرديت -عذد انكهماث

 ال تتبع انتىزيع انمعتذل انتىزيع انمعتذلال تتبع  FT_SA_Exp.P فقرة ايضاحيت -مراجعت فرديت -مصطهحاث مانيت

 ال تتبع انتىزيع انمعتذل ال تتبع انتىزيع انمعتذل SL_SA_Exp.P فقرة ايضاحيت -مراجعت فرديت -متىسظ طىل انجمهت

 ال تتبع انتىزيع انمعتذل ال تتبع انتىزيع انمعتذل NW_JA_Exp.P فقرة ايضاحيت -مراجعت مشتركت -عذد انكهماث

 ال تتبع انتىزيع انمعتذل ال تتبع انتىزيع انمعتذل FT_JA_Exp.P فقرة ايضاحيت -مراجعت مشتركت  -مانيت مصطهحاث

 تتبع انتىزيع انمعتذل  ال تتبع انتىزيع انمعتذل SL_JA_Exp.P فقرة ايضاحيت -مراجعت مشتركت  -متىسظ طىل انجمهت

 تتبع انتىزيع انمعتذل  ال تتبع انتىزيع انمعتذل NW_DA_Exp.P فقرة ايضاحيت -مراجعت ثنائيت -عذد انكهماث

 ال تتبع انتىزيع انمعتذل ال تتبع انتىزيع انمعتذل FT_DA_Exp.P فقرة ايضاحيت -مراجعت ثنائيت  -مصطهحاث مانيت

 تتبع انتىزيع انمعتذل  ال تتبع انتىزيع انمعتذل SL_DA_Exp.P فقرة ايضاحيت -مراجعت ثنائيت  -متىسظ طىل انجمهت

 18من  7 18من  1  اجمانً عذد انعيناث انتي تتبع انتىزيع انمعتذل

 وعى ى ه الحالة يمكن غيالة القروة اإلحغائية عمى النحو التالى:

 The،  ى   يوجد اختالف بين قي  الوسيلNull hypothesis :[H₀: η₁ - η₂ = 0]عرة العد  
Median Number  لمم ةةاىدات بةةين المجمةةوعتينل بمعنةةى عةةد  وجةةود اخةةتالف عةةى مسةةتوى القابميةةة

لمقرا ة لمققرة محل ا ختبار  عقرة  ساد الر ي المعدل،  و الققرة اإليضاحية التالية لققرة الر ي( بةاختالف 
 مدخل المراجعة المتبت  مراجعة عردية،  و مراجعة م تركة،  و مراجعة ثنائية(ل

،  ى يوجةد اخةتالف بةين قةي  Alternative hypothesis: [H₁: η₁ - η₂ ≠ 0]القةرة البةديل 
لمم ةاىدات بةين المجمةوعتين، بمعنةى وجةود تةأثير  خةتالف مةدخل  The Median Numberالوسةيل

المراجعةةة المتبةةت  مراجعةةة عرديةةة،  و مراجعةةة م ةةتركة،  و مراجعةةة ثنائيةةة(، عمةةى مسةةتوى القابميةةة لمقةةرا ة 
 بار  عقرة  ساد الر ي المعدل،  و الققرة اإليضاحية التالية لققرة الر ي(للمققرة محل ا خت

 Confidence levelويةةةت  رعةةةة عةةةرة العةةةد  وبالتةةةالى قبةةةول القةةةرة البةةةديل عنةةةد مسةةةتوى ثقةةةة 
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عة لر يعنةى رعةة عةرة العةد   0.05 قةل مةن  P Value%، إ ا إ ا كةان مسةتوى الد لةة الم ةاىد 95
اإلحغائا وقبول القرة البديل بوجود اختالف جوىرى عى مستوى القابمية لمقةرا ة لمققةرة محةل ا ختبةار 
 عقرة  ساد الر ي المعدل،  و الققرة اإليضاحية التالية لققرة الر ي( بةين مجمةوعتين مةن الم ةاىدات التةا 

ة عرديةة،  و مراجعةة م ةتركة،  و مراجعةة ثنائيةة(، بينمةا تختمف باختالف مةدخل المراجعةة المتبةت  مراجعة
ع لر يعنى عد  إمكانية رعةة عةرة العةد   0.05 كبر من  P Valueإ ا كان مستوى الد لة الم اىد 

اإلحغةةائال وبالتةةالى يةةت  رعةةة القةةرة البةةديل، بمعنةةى القبةةول بعةةد  وجةةود اخةةتالف جةةوىرى عةةا القابميةةة 
 عقةةرة  سةةاد الةةر ي المعةةدل،  و الققةةرة اإليضةةاحية التاليةةة لققةةرة الةةر ي( بةةين لمقةةرا ة لمققةةرة محةةل ا ختبةةار 

مجمةةوعتين مةةن الم ةةاىدات التةةا تختمةةف بةةاختالف مةةدخل المراجعةةة المتبةةت  مراجعةةة عرديةةة،  و مراجعةةة 
 م تركة،  و مراجعة ثنائية(ل

 ئج اختبتر فرضيتت الفرعي  األولىنتت 6-5-3-1
اختبار مدى وجةود اخةتالف جةوىرى بةين عةدد الكممةات بققةرة  سةاد تتناول عرضيات القرعية اخولى 

الر ي، والققرات اإليضاحية التالية لمر ي عا تقرير مراقب الحسابات، باختالف مدخل المراجعة الخارجيةة 
 المتبت، عيمكن لمباحث ا يار نتائت اختبار تمر القروة عمى النحو التالى:

جوهرى ذو دالل  إحصتئي  بيى عدد الكمماتت فال فقارة (: يوجد اختالف 1/1/1الفرض الفرعى )ف ( أ)
أستس الرأي المعدل بتقترير مراقبى الحستبتت وفق حتالت مدخل المراجع  الفرديا  وحاتالت مادخل 

 المراجع  المشترك .

، تبين عد  إمكانية رعة عرة العد  اإلحغائا وبالتةالى Mann-Whitney Testبإجرا  اختبار 
يجةةب رعةةة القةةرة البةةديل، حيةةث تبةةين عةةد  وجةةود عةةري جةةوىرى  و د لةةة احغةةائية بةةين قةةي  الوسةةيل 

وىةو عةدد الكممةات بققةرة  سةةاد الةر ى بتقةارير مراقبةى الحسةابات وعةي مةةدخل  NW_SA_B.opلممتميةر 
وىةةو عةةدد الكممةةات بققةةرة  سةةاد الةةر ى  NW_JA_B.opميةةر المراجعةةة القرديةةة، وبةةين قةةي  الوسةةيل لممت

 P-valueبتقةةارير مراقبةةى الحسةةابات وعةةي مةةدخل المراجعةةة الم ةةتركةل عكةةان مسةةتوى المعنويةةة الم ةةاىد 
وبتلتاتلى ياتد رفاض فارض وجاود اخاتالف ل ]0( /4ممحةي رقة    [ل0.05وىةو  كبةر مةن  0.109يعادل 

فل فقرة أساتس الارأي المعادل بتقاترير مراقباى الحساتبتت  جوهرى ذو دالل  إحصتئي  بيى عدد الكممتت
 لوفق حتالت مدخل المراجع  الفردي  وحتالت مدخل المراجع  المشترك 

ويعتقةةد الباحةةث  ن تمةةر النتيجةةة قةةد تعكةةد حةةر  مكاتةةب المراجعةةة الخارجيةةة عمةةى الحقةةا  مسةةتوى 
ر الغادرة عنيةا مةن خةالل اإللةار العةا  معين من قابمية الن  لمقرا ة بققرة  ساد الر ى المعدل بالتقاري

لم كل ولول الن ، اقتناعا بالحقةا  عمةى مسةتوى مقبةول مةن تكمقةة معالجةة تمةر البيانةات لتقسةيرىا مةن 
 Li, 2008; Loughran)جانب مستخدمييا، حيث ترتقت تكمقة معالجة البيانات كمما ارتقت لول الن  

and McDonald, 2014; Xu, et. al., 2018) لةر سةوا  وعةي مةدخل المراجعةة القرديةة  و ، و
 الم تركةل
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(: يوجد اختالف جوهرى ذو دالل  إحصتئي  بيى عدد الكمماتت فال فقارة 1/1/2الفرض الفرعى )ف ( ب)
أستس الرأي المعدل بتقترير مراقبى الحستبتت وفق حتالت مدخل المراجع  الفرديا  وحاتالت مادخل 

 المراجع  الثنتئي .
(، تبةين إمكانيةة رعةة 3، وكما ىو موض  بالجدول رق   Mann-Whitney Testبإجرا  اختبار 

عةرة العةةد  اإلحغةائى، وبالتةةالى قبةول القةةرة البةديل بوجةةود عةري جةةوىرى  و د لةة احغةةائية بةين قةةي  
وىو عدد الكممات بققةرة  سةاد الةر ى بتقةارير مراقبةى الحسةابات وعةي  NW_SA_B.opالوسيل لممتمير 

وىةةو عةةدد الكممةةات بققةةرة  سةةاد  NW_DA_B.opوبةةين قةةي  الوسةةيل لممتميةةر مةةدخل المراجعةةة القرديةةة، 
 P-valueالر ى بتقارير مراقبى الحسابات وعي مدخل المراجعة الثنائيةل عكان مستوى المعنوية الم اىد 

 241عةةدد  NW_DA_B.op، حيةةث بممةةت قيمةةة الوسةةيل لممتميةةر 0.05وىةةو  قةةل مةةن  0.000يعةةادل 
وبتلتتلى يتد قباول  كممةل 012التا بممت  NW_SA_B.opلوسيل لممتمير كممة وىى  كبر من قيمة ا

فاارض وجااود اخااتالف جااوهرى ذو داللاا  إحصااتئي  باايى عاادد الكممااتت فاال فقاارة أسااتس الاارأي المعاادل 
 لبتقترير مراقبى الحستبتت وفق حتالت مدخل المراجع  الفردي  وحتالت مدخل المراجع  الثنتئي 

 (1/1/2الفرض الفرعى )ف(: نتتئج اختبتر 3جدول )
Mann-Whitney: NW_SA_B.op; NW_DA_B.op 

Method 

η₁: median of NW_SA_B.op 

η₂: median of NW_DA_B.op 

Difference: η₁ - η₂ 

Descriptive Statistics 

Sample N Median 

NW_SA_B.op 98 104 

NW_DA_B.op 23 320 

Estimation for Difference 

Difference 

CI for 

Difference 

Achieved 

Confidence 

-239 (-391; -103) 95.06% 

Test 

Null hypothesis H₀: η₁ - η₂ = 0 

Alternative hypothesis H₁: η₁ - η₂ ≠ 0 

Method W-Value P-Value 

Not adjusted for ties 5303.50 0.000 

Adjusted for ties 5303.50 0.000 
 

ويقسر الباحث تمر النتيجة من خالل حةر  مراقبةى الحسةابات عنةد تكمةيقي  بأعمةال مراجعةة ثنائيةة 
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مةةةت الجيةةةا  المركةةة ى لممحاسةةةبات عمةةةى محاكةةةاة ال ةةةكل العةةةا  لمتقةةةارير الغةةةادرة عةةةن الجيةةةا  المركةةة ى 
لممحاسةةبات مةةن حيةةث لةةول الةةن  وسةةرد التقاغةةيل، بمةةا يةةنعكد عمةةى  يةةادة عةةدد الكممةةات بققةةرة  سةةاد 

 الر ى بتقارير مراقبى الحسابات وعي مدخل المراجعة الثنائية مقارنة بمدخل المراجعة القرديةل
(: يوجد اختالف جوهرى ذو دالل  إحصتئي  بيى عدد الكمماتت فال فقارة 1/1/3الفرض الفرعى )ف ( ج)

 أستس الرأي المعدل بتقترير مراقبى الحستبتت وفق حتالت مدخل المراجع  الثنتئي  وحاتالت مادخل
 المراجع  المشترك .

(، تبةين إمكانيةة رعةة 4، وكما ىو موض  بالجدول رق   Mann-Whitney Testبإجرا  اختبار 
عةرة العةةد  اإلحغةائى، وبالتةةالى قبةول القةةرة البةديل بوجةةود عةري جةةوىرى  و د لةة احغةةائية بةين قةةي  

راقبةى الحسةابات وعةي وىو عةدد الكممةات بققةرة  سةاد الةر ى بتقةارير م NW_JA_B.opالوسيل لممتمير 
وىةو عةدد الكممةات بققةرة  سةاد  NW_DA_B.opمدخل المراجعة الم تركة، وبين قي  الوسيل لممتميةر 

 P-valueالر ى بتقارير مراقبى الحسابات وعي مدخل المراجعة الثنائيةل عكان مستوى المعنوية الم اىد 
 241عةةدد  NW_DA_B.op ل حيةةث بممةةت قيمةةة الوسةةيل لممتميةةر0.05وىةةو  قةةل مةةن  0.008يعةةادل 

وبتلتتلى ياتد قباول  كممةةل 020التا بممت  NW_JA_B.opكممة وىى  كبر من قيمة الوسيل لممتمير 
فاارض وجااود اخااتالف جااوهرى ذو داللاا  إحصااتئي  باايى عاادد الكممااتت فاال فقاارة أسااتس الاارأي المعاادل 

 لالمراجع  الثنتئي بتقترير مراقبى الحستبتت وفق حتالت مدخل المراجع  المشترك  وحتالت مدخل 

 (1/1/3(: نتتئج اختبتر الفرض الفرعى )ف4جدول )
Mann-Whitney: NW_JA_B.op; NW_DA_B.op 

Method 

η₁: median of NW_JA_B.op 

η₂: median of NW_DA_B.op 

Difference: η₁ - η₂ 
Descriptive Statistics 

Sample N Median 

NW_JA_B.op 17 141 

NW_DA_B.op 23 320 

Estimation for Difference 

Difference 

CI for 

Difference 

Achieved 

Confidence 

-207 (-464; -30) 95.11% 

Test 

Null hypothesis H₀: η₁ - η₂ = 0 

Alternative hypothesis H₁: η₁ - η₂ ≠ 0 

Method W-Value P-Value 

Not adjusted for ties 251.00 0.008 

Adjusted for ties 251.00 0.008  
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( تؤيةةدان بعضةةيما، حيةةث قةةد 0/0/2( و  ف0/0/4ويعتقةةد الباحةةث  ن نتيجتةةا اختبةةار القرضةةين  ف
تحةةر  مكاتةةب المراجعةةة عنةةد تكميقيةةا بالعمةةل ثنائيةةًا إلةةى جانةةب الجيةةا  المركةة ى لممحاسةةبات عمةةى  ن 

بققةرات  سةاد الةر ى المعةدل، بمةا تتواعي تقاريرىا مت ال كل العا  لتقارير الجيا  من حيةث لةول الةن  
 يمي ىا عن تقارير المراجعة القردية والم تركة ويجعميا  كثر غعوبة من حيث القابمية لمقرا ةل

(: يوجااد اخااتالف جااوهرى ذو داللاا  إحصااتئي  باايى عاادد الكممااتت فاال 2/1/1الفاارض الفرعااى )ف ( د)
وفااق حااتالت ماادخل المراجعاا   الفقاارات اإليضااتحي  التتلياا  لفقاارة الاارأى بتقااترير مراقبااى الحسااتبتت

 الفردي  وحتالت مدخل المراجع  المشترك .

، تبين عد  إمكانية رعة عرة العد  اإلحغائى وبالتالى Mann-Whitney Testبإجرا  اختبار 
يجةةب رعةةة القةةرة البةةديل، حيةةث تبةةين عةةد  وجةةود عةةري جةةوىرى  و د لةةة احغةةائية بةةين قةةي  الوسةةيل 

الكممةةةةات بةةةةالققرات اإليضةةةةاحية التاليةةةةة لمةةةةر ى بتقةةةةارير مراقبةةةةى وىةةةةو عةةةةدد  NW_SA_Exp.Pلممتميةةةةر 
وىةةةةو عةةةةدد  NW_JA_Exp.Pالحسةةةةابات وعةةةةي مةةةةدخل المراجعةةةةة القرديةةةةة، وبةةةةين قةةةةي  الوسةةةةيل لممتميةةةةر 

الكممةةات بةةالققرات اإليضةةاحية التاليةةة لمةةر ى بتقةةارير مراقبةةى الحسةةابات وعةةي مةةدخل المراجعةةة الم ةةتركةل 
ل ]4( /4، ]ممحةي رقة   0.05وىةو  كبةر مةن  0.424يعادل  P-value عكان مستوى المعنوية الم اىد

وبتلتااتلى يااتد رفااض فاارض وجااود اخااتالف جااوهرى ذو داللاا  إحصااتئي  باايى عاادد الكممااتت فاال الفقاارات 
اإليضتحي  التتلي  لفقرة الرأي بتقترير مراقباى الحساتبتت وفاق حاتالت مادخل المراجعا  الفرديا  وحاتالت 

 لمدخل المراجع  المشترك 

(، وبالتالا يمكةن لمباحةث 0/0/0ويعتقد الباحث  ن تمر النتيجة تتسي مت نتيجة اختبار القرة  ف
استنتاج حر  مكاتب المراجعة الخارجية، سوا  عممت وعي مدخل المراجعة القردية  و الم تركة، عمةى 

 ي بالتقةارير الغةادرة الحقا  مستوى معةين مةن قابميةة الةن  لمقةرا ة بةالققرات اإليضةاحية التاليةة لققةرة الةر 
عنيةةةا مةةةن خةةةالل اإللةةةار العةةةا  لم ةةةكل ولةةةول الةةةن ، اقتناعةةةا بالحقةةةا  عمةةةى مسةةةتوى مقبةةةول مةةةن تكمقةةةة 

 معالجة تمر البيانات لتقسيرىا من جانب مستخدمييال

(: يوجااد اخااتالف جااوهرى ذو داللاا  إحصااتئي  باايى عاادد الكممااتت فاال 2/1/2الفاارض الفرعااى )ف ( ه)
لفقاارة الاارأى بتقااترير مراقبااى الحسااتبتت وفااق حااتالت ماادخل المراجعاا  الفقاارات اإليضااتحي  التتلياا  

 الفردي  وحتالت مدخل المراجع  الثنتئي .

، تبةةةين عةةةد  إمكانيةةةة رعةةةة عةةةرة العةةةد  اإلحغةةةائى Mann-Whitney Testبةةةإجرا  اختبةةةار 
وبالتةةالى يجةةب رعةةة القةةرة البةةديل، حيةةث تبةةين عةةد  وجةةود عةةري جةةوىرى  و د لةةة احغةةائية بةةين قةةي  

وىو عدد الكممات بالققرات اإليضاحية التالية لمر ى بتقارير مراقبةى  NW_SA_Exp.Pالوسيل لممتمير 
وىةةةو عةةةدد  NW_DA_Exp.Pالحسةةةابات وعةةةي مةةةدخل المراجعةةةة القرديةةةة، وبةةةين قةةةي  الوسةةةيل لممتميةةةر 

ثنائيةةل عكةان الكممات بالققرات اإليضاحية التالية لمر ى بتقارير مراقبى الحسةابات وعةي مةدخل المراجعةة ال
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 ل]2( /4، ]ممحةةةةي رقةةةة   0.05وىةةةةو  كبةةةةر مةةةةن  0.082يعةةةةادل  P-valueمسةةةةتوى المعنويةةةةة الم ةةةةاىد 
وبتلتااتلى يااتد رفااض فاارض وجااود اخااتالف جااوهرى ذو داللاا  إحصااتئي  باايى عاادد الكممااتت فاال الفقاارات 
اإليضتحي  التتلي  لفقرة الرأي بتقترير مراقباى الحساتبتت وفاق حاتالت مادخل المراجعا  الفرديا  وحاتالت 

 لمدخل المراجع  الثنتئي 

وجوب اإل ارة إلةى  ن قيمةة الوسةيل وعمى الرل  من رعة القرة احغائيًا، إ   ن الباحث يعتقد ب
كممةةةةةةةةةةةة وىةةةةةةةةةةةى  كبةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةن قيمةةةةةةةةةةةة الوسةةةةةةةةةةةيل لممتميةةةةةةةةةةةر  021بممةةةةةةةةةةةت  NW_DA_Exp.Pلممتميةةةةةةةةةةةر 

NW_SA_Exp.P  كممةل مما يدل عمى  يةادة عةدد كممةات الققةرات ا يضةاحية بتقةارير  84التا بممت
القرديةةةة، رلةةة  الةةةرعة  مراقبةةةى الحسةةةابات وعةةةي المةةةدخل الثنةةةائى نسةةةبيًا إ ا مةةةا قورنةةةت بن ائرىةةةا بالتقةةةارير

 اإلحغائى لمعنوية القريل
(: يوجااد اخااتالف جااوهرى ذو داللاا  إحصااتئي  باايى عاادد الكممااتت فاال 2/1/3الفاارض الفرعااى )ف ( و)

الفقاارات اإليضااتحي  التتلياا  لفقاارة الاارأى بتقااترير مراقبااى الحسااتبتت وفااق حااتالت ماادخل المراجعاا  
 الثنتئي  وحتالت مدخل المراجع  المشترك .

 (2/1/3نتتئج اختبتر الفرض الفرعى )ف (:5جدول )
Mann-Whitney: NW_JA_Exp.P; NW_DA_Exp.P 

Method 

η₁: median of NW_JA_Exp.P 

η₂: median of NW_DA_Exp.P 

Difference: η₁ - η₂ 
Descriptive Statistics 

Sample N Median 

NW_JA_Exp.P 59 78 

NW_DA_Exp.P 27 130 

Estimation for Difference 

Difference 

CI for 

Difference 

Achieved 

Confidence 

-29 (-68; -3) 95.04% 

Test 

Null hypothesis H₀: η₁ - η₂ = 0 

Alternative hypothesis H₁: η₁ - η₂ ≠ 0 

Method W-Value P-Value 

Not adjusted for ties 2336.50 0.033 

Adjusted for ties 2336.50 0.033  

(، تبةين إمكانيةة رعةة 5، وكما ىو موض  بالجدول رق   Mann-Whitney Testبإجرا  اختبار 
عرة العد  اإلحغائى، وبالتالى قبول القرة البةديل بوجةود عةري جةوىرى  و د لةة احغةائية بةين قيمةة 
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وىو عةدد الكممةات بةالققرات اإليضةاحية التاليةة لمةر ى بتقةارير مراقبةى  NW_JA_Exp.Pالوسيل لممتمير
وىةةو عةةدد  NW_DA_Exp.Pالحسةةابات وعةةي مةةدخل المراجعةةة الم ةةتركة، وبةةين قيمةةة الوسةةيل لممتميةةر 

الكممات بالققرات اإليضاحية التالية لمر ى بتقارير مراقبى الحسةابات وعةي مةدخل المراجعةة الثنائيةةل عكةان 
، حيةةث بممةت قيمةةة الوسةةيل 0.05وىةو  قةةل مةن  033 .0يعةةادل  P-valueويةةة الم ةاىد مسةتوى المعن

 NW_SA_Exp.Pكممةة وىةى  كبةر مةن قيمةة الوسةيل لممتميةر  021 عةدد NW_DA_Exp.P لممتمير
وبتلتااتلى يااتد قباول فاارض وجااود اخااتالف جاوهرى ذو داللاا  إحصااتئي  باايى عاادد  كممةةةل 78التةا بممةت 

الكممااتت فاال الفقاارات اإليضااتحي  التتلياا  لفقاارة الاارأي بتقااترير مراقبااى الحسااتبتت وفااق حااتالت ماادخل 
 لالمراجع  المشترك  وحتالت مدخل المراجع  الثنتئي 

الةةن  بةةالققرات ا يضةةاحية التاليةةة  ويةةرى الباحةةث  ن نتيجةةة اختبةةار  لةةر القةةرة تةةدع  ارتقةةا  لةةول
لققةةرة الةةر ى بتقةةارير المراجعةةة الثنائيةةة التةةا تةةت  مةةن جانةةب  حةةد مكاتةةب المراجعةةة الخارجيةةة الةة ى يغةةدر 
تقريرًا منقغاًل عن تقرير آخر يغدره الجيا  المرك ى لممحاسبات، وتتسي مت ارتقا  لول الن  بة ات 

يةةدل عمةةةى ن عةةة مراقبةةى الحسةةةابات وعةةي مةةدخل المراجعةةةة  التقةةارير عةةا عقةةةرة  سةةاد الةةر ي المعةةةدلل ممةةا
الثنائية نحو اإلعغاح عن قدر  كبر نسبيًا من التقاغيل عا تقاريرى  مقارنة بتقارير المراجعةة القرديةة  و 

 الم تركةل
 ج إختبتر فرضيتت الفرعي  الثتني نتتئ 6-5-3-2

بةةين عةةدد المغةةلمحات الماليةةة بققةةرة تتنةةاول عرضةةيات القرعيةةة الثانيةةة اختبةةار مةةدى وجةةود اخةةتالف 
 سةاد الةر ي، والققةرات اإليضةاحية التاليةة لمةر ي عةا تقريةر مراقةب الحسةابات، بةاختالف مةدخل المراجعةة 

 الخارجية المتبت، عيمكن لمباحث ا يار نتائت اختبار تمر القروة عمى النحو التالى:
ئي  باايى عاادد المصااطمحتت (: يوجااد اخااتالف جااوهرى ذو داللاا  إحصاات1/2/1الفاارض الفرعااى )ف ( أ)

المتلياا  فاال فقاارة أسااتس الاارأي المعاادل بتقااترير مراقبااى الحسااتبتت وفااق حااتالت ماادخل المراجعاا  
 الفردي  وحتالت مدخل المراجع  المشترك .

، تبين عد  إمكانية رعة عرة العد  اإلحغائى وبالتالى Mann-Whitney Testبإجرا  اختبار 
عةةد  وجةةود عةةري جةةوىرى  و د لةةة احغةةائية بةةين قةةي  الوسةةيل يجةةب رعةةة القةةرة البةةديل، حيةةث تبةةين 

وىةةو عةةدد المغةةلمحات الماليةةة بققةةرة  سةةاد الةةر ى بتقةةارير مراقبةةى الحسةةابات  FT_SA_B.opلممتميةةر 
وىو عدد المغلمحات المالية  FT_JA _B.opوعي مدخل المراجعة القردية، وبين قي  الوسيل لممتمير 

ى الحسةةةابات وعةةةي مةةةدخل المراجعةةة الم ةةةتركةل عكةةةان مسةةةتوى المعنويةةةة بققةةرة  سةةةاد الةةةر ى بتقةةةارير مراقبةة
وبتلتااتلى يااتد رفااض  ل]2( /4، ]ممحةةي رقةة   0.05وىةةو  كبةةر مةةن  0.111يعةةادل  P-valueالم ةةاىد 

فرض وجود اختالف جوهرى ذو دالل  إحصتئي  بيى عادد المصاطمحتت المتليا  فال فقارة أساتس الارأي 
وفاااق حاااتالت مااادخل المراجعااا  الفرديااا  وحاااتالت مااادخل المراجعااا  المعااادل بتقاااترير مراقباااى الحساااتبتت 

 لالمشترك 
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ويةةرى الباحةةث  ن نتيجةةة اختبةةار ىةة ا القةةرة تؤكةةد اتسةةاي مسةةتوى القابميةةة لمقةةرا ة بققةةرة  سةةاد الةةر ي 
المعدل بين تقارير المراجعة الخارجية وعةي المةدخمين القةردى والم ةترر، حيةث تبةين عةد  وجةود اخةتالف 

 الكممات ب كل عا ، وعدد المغلمحات المالية ب كل  ديل جوىرى بين عدد
(: يوجااد اخااتالف جااوهرى ذو داللاا  إحصااتئي  باايى عاادد المصااطمحتت 1/2/2الفاارض الفرعااى )ف ( ب)

المتلياا  فاال فقاارة أسااتس الاارأي المعاادل بتقااترير مراقبااى الحسااتبتت وفااق حااتالت ماادخل المراجعاا  
 الفردي  وحتالت مدخل المراجع  الثنتئي .

 

(، تبةين إمكانيةة رعةة 6، وكما ىو موض  بالجدول رق   Mann-Whitney Testبإجرا  اختبار 
عةرة العةةد  اإلحغةائى، وبالتةةالى قبةول القةةرة البةديل بوجةةود عةري جةةوىرى  و د لةة احغةةائية بةين قةةي  

وىةةةو عةةةدد المغةةةلمحات الماليةةةة بققةةةرة  سةةةاد الةةةر ى بتقةةةارير مراقبةةةى  FT_SA_B.opالوسةةةيل لممتميةةةر 
وىةةةةةو عةةةةةدد  FT_DA_B.opابات وعةةةةةي مةةةةةدخل المراجعةةةةةة القرديةةةةةة، وبةةةةةين قةةةةةي  الوسةةةةةيل لممتميةةةةةر الحسةةةةة

المغةةلمحات الماليةةة بققةةرة  سةةاد الةةر ى بتقةةارير مراقبةةى الحسةةابات وعةةي مةةدخل المراجعةةة الثنائيةةةل عكةةان 
، حيةةةث بمةةة  وسةةةيل المتميةةةر 0.05وىةةةو  قةةةل مةةةن  0.000يعةةةادل  P-valueمسةةةتوى المعنويةةةة الم ةةةاىد 

FT_DA_B.op  مغلم ، وىى  كبر من قيمة الوسيل لممتميةر  48عددFT_SA_B.op  التةا بممةت
وبتلتتلى يتد قبول فرض وجود اخاتالف جاوهرى ذو داللا  إحصاتئي  بايى عادد  ثمانية مغلمحات عقةلل

المصااطمحتت المتلياا  فاال فقاارة أسااتس الاارأي المعاادل بتقااترير مراقبااى الحسااتبتت وفااق حااتالت ماادخل 
 لحتالت مدخل المراجع  الثنتئي المراجع  الفردي  و 

 (1/2/2(: نتتئج اختبتر الفرض الفرعى )ف6جدول )
Mann-Whitney: FT_SA_B.op; FT_DA_B.op 
Method 
η₁: median of FT_SA_B.op 
η₂: median of FT_DA_B.op 

Difference: η₁ - η₂ 
Descriptive Statistics 
Sample N Median 
FT_SA_B.op 98 8 

FT_DA_B.op 23 28 
Estimation for Difference 

Difference 
CI for 
Difference 

Achieved 
Confidence 

-14 (-21; -7) 95.06% 
Test 
Null hypothesis H₀: η₁ - η₂ = 0 
Alternative hypothesis H₁: η₁ - η₂ ≠ 0 
Method W-Value P-Value 
Not adjusted for ties 5226.00 0.000 

Adjusted for ties 5226.00 0.000  
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ويرى الباحث  ن تمر النتيجة تؤكةد عمةى اخةتالف مسةتوى القابميةة لمقةرا ة بققةرة  سةاد الةر ي المعةدل 
بةةين تقةةارير المراجعةةة الخارجيةةة وعةةي المةةدخمين القةةردى والثنةةائى، حيةةث تبةةين اتغةةاف عقةةرة  سةةاد الةةر ى 

جوىرى عى عدد الكممات ب ةكل عةا ، وعةدد المغةلمحات الماليةة بتقارير المراجعة الثنائية بوجود ارتقا  
 ب كل  دي، مقارنة بتقارير المراجعة القرديةل

(: يوجااد اخااتالف جااوهرى ذو داللاا  إحصااتئي  باايى عاادد المصااطمحتت 1/2/3الفاارض الفرعااى )ف ( ج)
المتلياا  فاال فقاارة أسااتس الاارأي المعاادل بتقااترير مراقبااى الحسااتبتت وفااق حااتالت ماادخل المراجعاا  

 الثنتئي  وحتالت مدخل المراجع  المشترك .

(، تبةين إمكانيةة رعةة 7، وكما ىو موض  بالجدول رق   Mann-Whitney Testبإجرا  اختبار 
عةرة العةةد  اإلحغةائى، وبالتةةالى قبةول القةةرة البةديل بوجةةود عةري جةةوىرى  و د لةة احغةةائية بةين قةةي  

ليةةةة بققةةةرة  سةةةاد الةةةر ى بتقةةةارير مراقبةةةى وىةةةو عةةةدد المغةةةلمحات الما FT_JA_B.opالوسةةةيل لممتميةةةر 
وىةةةةو عةةةةدد  FT_DA_B.opالحسةةةةابات وعةةةةي مةةةةدخل المراجعةةةةة الم ةةةةتركة، وبةةةةين قةةةةي  الوسةةةةيل لممتميةةةةر 

المغةةلمحات الماليةةة بققةةرة  سةةاد الةةر ى بتقةةارير مراقبةةى الحسةةابات وعةةي مةةدخل المراجعةةة الثنائيةةةل عكةةان 
، حيةةث بممةةت قيمةةة الوسةةيل 0.05قةةل مةةن وىةةو   0.006يعةةادل  P-valueمسةةتوى المعنويةةة الم ةةاىد 

التا  FT_JA_B.opمغلم  وىى  كبر من قيمة الوسيل لممتمير  48عدد  FT_DA_B.opلممتمير 
وبتلتتلى يتد قبول فرض وجود اختالف جوهرى ذو داللا  إحصاتئي  بايى عادد  مغلم  عقلل 02بممت 

الحسااتبتت وفااق حااتالت ماادخل المصااطمحتت المتلياا  فاال فقاارة أسااتس الاارأى المعاادل بتقااترير مراقبااى 
 لالمراجع  المشترك  وحتالت مدخل المراجع  الثنتئي 

 (1/2/3)(: نتتئج اختبتر ف 7جدول )
Mann-Whitney: FT_JA_B.op; FT_DA_B.op 
Method 
η₁: median of FT_JA_B.op 
η₂: median of FT_DA_B.op 
Difference: η₁ - η₂ 

Descriptive Statistics 
Sample N Median 
FT_JA_B.op 17 14 
FT_DA_B.op 23 28 

Estimation for Difference 

Difference 
CI for 
Difference 

Achieved 
Confidence 

-14 (-21; -3) 95.11% 
Test 
Null hypothesis H₀: η₁ - η₂ = 0 
Alternative hypothesis H₁: η₁ - η₂ ≠ 0 
Method W-Value P-Value 
Not adjusted for ties 247.50 0.006 
Adjusted for ties 247.50 0.006  
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( تؤيةةدان بعضةةيما، حيةةث قةةد 0/4/2( و ف0/4/4ويعتقةةد الباحةةث  ن نتيجتةةا اختبةةار القرضةةين  ف
تحةةر  مكاتةةب المراجعةةة عنةةد تكميقيةةا بالعمةةل ثنائيةةًا إلةةى جانةةب الجيةةا  المركةة ى لممحاسةةبات عمةةى  ن 

لتقةةارير الجيةةا  مةةن حيةةث مسةةتوى القابميةةة لمقةةرا ة بققةةرات  سةةاد الةةر ى  تتواعةةي تقاريرىةةا مةةت ال ةةكل العةةا 
 المعدل، سوا  من حيث عدد الكممات ب كل عا   و من حيث عدد المغلمحات المالية ب كل  ديل

(: يوجااد اخااتالف جااوهرى ذو داللاا  إحصااتئي  باايى عاادد المصااطمحتت 2/2/1الفاارض الفرعااى )ف ( د)
التتلياا  لفقارة الاارأى بتقاترير مراقبااى الحسااتبتت وفاق حااتالت ماادخل المتليا  فاال الفقارات اإليضااتحي  

 المراجع  الفردي  وحتالت مدخل المراجع  المشترك .
، تبين عد  إمكانية رعة عرة العد  اإلحغائى وبالتالى Mann-Whitney Testبإجرا  اختبار 

يجةةب رعةةة القةةرة البةةديل، حيةةث تبةةين عةةد  وجةةود عةةري جةةوىرى  و د لةةة احغةةائية بةةين قةةي  الوسةةيل 
وىةةةةو عةةةةدد المغةةةةلمحات الماليةةةةة بةةةةالققرات اإليضةةةةاحية التاليةةةةة لققةةةةرة الةةةةر ى  FT_SA_Exp.Pلممتميةةةةر 

 FT_JA_Exp.Pجعةةة القرديةةة، وبةةين قةةي  الوسةةيل لممتميةةر بتقةةارير مراقبةةى الحسةةابات وعةةي مةةدخل المرا
وىةةو عةةدد المغةةلمحات الماليةةة بةةالققرات اإليضةةاحية التاليةةة لققةةرة الةةر ى بتقةةارير مراقبةةى الحسةةابات وعةةي 

وىةةو  كبةةر مةةن  0.429يعةةادل  P-valueمةةدخل المراجعةةة الم ةةتركةل عكةةان مسةةتوى المعنويةةة الم ةةاىد 
تلى يتد رفض فرض وجود اختالف جوهرى ذو داللا  إحصاتئي  بايى وبتلت ل]5( /4، ]ممحي رق   0.05

عدد المصاطمحتت المتليا  فال الفقارات اإليضاتحي  التتليا  لفقارة الارأى بتقاترير مراقباى الحساتبتت وفاق 
 لحتالت مدخل المراجع  الفردي  وحتالت مدخل المراجع  المشترك 
توى القابميةة لمقةرا ة بةين تقةارير المراجعةة ويرى الباحث  ن نتيجة اختبار ى ا القرة تؤكد اتساي مس

القردية والم تركة عمى مستوى الققرات اإليضةاحية مثممةا سةبي و ن تبةين ىة ا ا تسةاي عمةى مسةتوى عقةرة 
 ساد الر ي، اخمةر الة ى يؤكةد عةد  وجةود تةأثير إلتبةا  مةدخل المراجعةة الم ةتركة عمةى غةيالة عقةرات 

 التقريل
د اخااتالف جااوهرى ذو داللاا  إحصااتئي  باايى عاادد المصااطمحتت (: يوجاا2/2/2الفاارض الفرعااى )ف ( ه)

المتليا  فاال الفقارات اإليضااتحي  التتلياا  لفقارة الاارأى بتقاترير مراقبااى الحسااتبتت وفاق حااتالت ماادخل 
 المراجع  الفردي  وحتالت مدخل المراجع  الثنتئي .

ئى ، تبةةةين عةةةد  إمكانيةةةة رعةةةة عةةةرة العةةةد  اإلحغةةةاMann-Whitney Testبةةةإجرا  اختبةةةار 
وبالتةةالى يجةةب رعةةة القةةرة البةةديل، حيةةث تبةةين عةةد  وجةةود عةةري جةةوىرى  و د لةةة احغةةائية بةةين قةةي  

وىةةةو عةةةدد المغةةةلمحات الماليةةةة بةةةالققرات اإليضةةةاحية التاليةةةة لققةةةرة  FT_SA_Exp.Pالوسةةةيل لممتميةةةر 
الةةةةةةةر ى بتقةةةةةةةارير مراقبةةةةةةةى الحسةةةةةةةابات وعةةةةةةةي مةةةةةةةدخل المراجعةةةةةةةة القرديةةةةةةةة، وبةةةةةةةين قةةةةةةةي  الوسةةةةةةةيل لممتميةةةةةةةر 

FT_DA_Exp.P  وىو عدد المغلمحات المالية بالققرات اإليضاحية التالية لققرة الر ى بتقارير مراقبةى
وىةو  0.876يعةادل  P-valueالحسابات وعي مدخل المراجعة الثنائيةل عكان مستوى المعنوية الم ةاىد 

لاا  وبتلتااتلى يااتد رفااض فاارض وجااود اخااتالف جااوهرى ذو دال  ،]6( /4ل ]ممحةةي رقةة   0.05 كبةةر مةةن 
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إحصااتئي  باايى عاادد المصااطمحتت المتلياا  فاال الفقاارات اإليضااتحي  التتلياا  لفقاارة الاارأى بتقااترير مراقبااى 
 لالحستبتت وفق حتالت مدخل المراجع  الفردي  وحتالت مدخل المراجع  الثنتئي 

ويعتقد الباحث  ن نتيجة اختبار ى ا القرة قد تعود إلى ال رول الواجب تواعرىا عا لبيعة اخمةور 
التا يت  اإل ارة الييا عا الققرات اإليضاحية التالية لمر ي دون التأثير عميو سوا  كانت عقرة لقت ا نتباه 

غةةلمحات الماليةةة التةةا قةةد تةةرد  و عقةةرة اخمةةور اخخةةرى، وبالتةةالا قةةد تةةؤثر ىةة ه ال ةةرول عةةا لبيعةةة الم
ضمن ى ه الققرات، عمى خالف عقرة  ساد الر ى المعةدل التةا تحتمةل  ن ت ةمل عةا مضةمونيا  ي مةن 

 بنود القوائ  المالية بما يتي  لممراجت إمكانية استخدا  عدد  كبر من المغلمحات الماليةل 
باايى عاادد المصااطمحتت (: يوجااد اخااتالف جااوهرى ذو داللاا  إحصااتئي  2/2/3الفاارض الفرعااى )ف ( و)

المتليا  فاال الفقارات اإليضااتحي  التتلياا  لفقارة الاارأى بتقاترير مراقبااى الحسااتبتت وفاق حااتالت ماادخل 
 المراجع  الثنتئي  وحتالت مدخل المراجع  المشترك .

، تبين عد  إمكانية رعة عرة العد  اإلحغائى وبالتالى Mann-Whitney Testبإجرا  اختبار 
يجةةب رعةةة القةةرة البةةديل، حيةةث تبةةين عةةد  وجةةود عةةري جةةوىرى  و د لةةة احغةةائية بةةين قةةي  الوسةةيل 

وىو عدد المغلمحات المالية بالققرات اإليضاحية التالية لققرة الر ى بتقارير  FT_JA_Exp.Pلممتمير 
وىةةو  FT_DA_Exp.Pجعةةة الم ةةتركة، وبةةين قةةي  الوسةةيل لممتميةةر مراقبةةى الحسةةابات وعةةي مةةدخل المرا

عدد المغةلمحات الماليةة بةالققرات اإليضةاحية التاليةة لققةرة الةر ى بتقةارير مراقبةى الحسةابات وعةي مةدخل 
ل 0.05وىةةةو  كبةةةر مةةةن  0.488يعةةةادل  P-valueالمراجعةةةة الثنائيةةةةل عكةةةان مسةةةتوى المعنويةةةة الم ةةةاىد 

تااتلى ياتد رفااض فارض وجااود اخاتالف جااوهرى ذو داللا  إحصااتئي  بايى عاادد وبتل ،]7( /4]ممحةي رقة   
المصطمحتت المتلي  فل الفقرات اإليضتحي  التتلي  لفقرة الارأى بتقاترير مراقباى الحساتبتت وفاق حاتالت 

 لمدخل المراجع  المشترك  وحتالت مدخل المراجع  الثنتئي 

( تتسقان مت بعضيما وتؤيدان 4/4/2 ف ( و4/4/4ويعتقد الباحث  ن نتيجتا اختبار القرضين  ف
عةةد  اخةةتالف مسةةتوى قابميةةة قةةرا ة الققةةرات ا يضةةاحية مةةن حيةةث عةةدد المغةةلمحات الماليةةة بةةةاختالف 

 مدخل المراجعة المتبتل

 تر فرضيتت الفرعي  الثتلث نتتئج اختب 6-5-3-3
لةول الجممةة بققةةرة تتنةاول عرضةيات القرعيةة الثالثةة تتنةةاول اختبةار مةدى وجةود اخةتالف بةةين متوسةل 

 سةاد الةر ي، والققةرات اإليضةاحية التاليةة لمةر ي عةا تقريةر مراقةب الحسةابات، بةاختالف مةدخل المراجعةة 
 الخارجية المتبت، وجا ت نتائت اختبار تمر القروة عمى النحو التالى:

(: يوجد اختالف جوهرى ذو دالل  إحصاتئي  بايى متوساط طاول الجمما  1/3/1الفرض الفرعى )ف ( أ)
فقاارة أسااتس الاارأي المعاادل بتقااترير مراقبااى الحسااتبتت وفااق حااتالت ماادخل المراجعاا  الفردياا  فاال 

 وحتالت مدخل المراجع  المشترك .
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، تبين عد  إمكانية رعة عرة العد  اإلحغائى وبالتالى Mann-Whitney Testبإجرا  اختبار     
حغةةائية بةةين قةةي  الوسةةيل يجةةب رعةةة القةةرة البةةديل، حيةةث تبةةين عةةد  وجةةود عةةري جةةوىرى  و د لةةة ا

وىةةو متوسةةل لةةول الجممةةة بققةةرة  سةةاد الةةر ى بتقةةارير مراقبةةى الحسةةابات وعةةي  SL_SA_B.opلممتميةةر 
وىةةو متوسةةل لةةول الجممةةة بققةةرة  SL_JA_B.opمةةدخل المراجعةةة القرديةةة، وبةةين قةةي  الوسةةيل لممتميةةر 

كةان مسةتوى المعنويةة الم ةاىد  ساد الةر ى بتقةارير مراقبةى الحسةابات وعةي مةدخل المراجعةة الم ةتركةل ع
P-value  وبتلتتلى يتد رفض فرض وجود ل ]8( /4، ]ممحي رقة   0.05وىو  كبر من  0.937يعادل

اختالف جوهرى ذو دالل  إحصاتئي  بايى متوساط طاول الجمما  فال فقارة أساتس الارأي المعادل بتقاترير 
 للمراجع  المشترك مراقبى الحستبتت وفق حتالت مدخل المراجع  الفردي  وحتالت مدخل ا

ويعتقةد الباحةث  ن نتيجةة اختبةار ىة ا القةرة تؤكةد عمةى اتسةاي مسةتوى القابميةة لمقةرا ة بققةرة  سةةاد 
الةةر ي المعةةدل بةةين تقةةارير المراجعةةة الخارجيةةة وعةةي المةةدخمين القةةردى والم ةةترر، حيةةث تبةةين عةةد  وجةةود 

الجةةوىرى عةةا متوسةةل لةةول  اخةةتالف جةةوىرى بةةين عةةدد الكممةةات ب ةةكل عةةا ، يتسةةي مةةت عةةد  ا خةةتالف
الجممةةل وقةد يرجةت  لةر إلةى ميةل مراقبةى الحسةابات إلةى تقسةي  محتةوى عقةرة  سةاد الةر ي المعةدل حسةب 

 ا حتياج إلى جمل قغيرة مت ا عتماد الترقي  قدر المستلا ل
(: يوجد اختالف جوهرى ذو دالل  إحصاتئي  بايى متوساط طاول الجمما  1/3/2الفرض الفرعى )ف ( ب)

أسااتس الاارأي المعاادل بتقااترير مراقبااى الحسااتبتت وفااق حااتالت ماادخل المراجعاا  الفردياا  فاال فقاارة 
 وحتالت مدخل المراجع  الثنتئي .

، تبةةةين عةةةد  إمكانيةةةة رعةةةة عةةةرة العةةةد  اإلحغةةةائى Mann-Whitney Testبةةةإجرا  اختبةةةار 
وبالتةةالى يجةةب رعةةة القةةرة البةةديل، حيةةث تبةةين عةةد  وجةةود عةةري جةةوىرى  و د لةةة احغةةائية بةةين قةةي  

وىو متوسل لول الجممة بققرة  ساد الر ى بتقارير مراقبةى الحسةابات  SL_SA_B.opالوسيل لممتمير 
وىةةو متوسةةل لةةول الجممةةة  SL_DA_B.opلممتميةةر  وعةةي مةةدخل المراجعةةة القرديةةة، وبةةين قةةي  الوسةةيل

بققةةةرة  سةةةاد الةةةر ى بتقةةةارير مراقبةةةى الحسةةةابات وعةةةي مةةةدخل المراجعةةةة الثنائيةةةةل عكةةةان مسةةةتوى المعنويةةةة 
وبتلتااتلى يااتد رفااض ، ]9( /4ل ]ممحةةي رقةة   0.05وىةةو  كبةةر مةةن  0.526يعةةادل  P-valueالم ةةاىد 

توسااط طااول الجمماا  فاال فقاارة أسااتس الاارأي فاارض وجااود اخااتالف جااوهرى ذو داللاا  إحصااتئي  باايى م
 لالمعدل بتقترير مراقبى الحستبتت وفق حتالت مدخل المراجع  الفردي  وحتالت مدخل المراجع  الثنتئي 

(: يوجد اختالف جوهرى ذو دالل  إحصاتئي  بايى متوساط طاول الجمما  1/3/3الفرض الفرعى )ف ( ج)
ت وفااق حااتالت ماادخل المراجعاا  الثنتئياا  فاال فقاارة أسااتس الاارأي المعاادل بتقااترير مراقبااى الحسااتبت

 وحتالت مدخل المراجع  المشترك .
، تبةةةين عةةةد  إمكانيةةةة رعةةةة عةةةرة العةةةد  اإلحغةةةائى Mann-Whitney Testبةةةإجرا  اختبةةةار 

وبالتةةالى يجةةب رعةةة القةةرة البةةديل، حيةةث تبةةين عةةد  وجةةود عةةري جةةوىرى  و د لةةة احغةةائية بةةين قةةي  
سل لول الجممة بققرة  ساد الةر ى بتقةارير مراقبةى الحسةابات وىو متو  SL_JA_B.opالوسيل لممتمير 
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وىةو متوسةل لةول الجممةة  SL_DA_B.opوعةي مةدخل المراجعةة الم ةتركة، وبةين قةي  الوسةيل لممتميةر 
بققةةةرة  سةةةاد الةةةر ى بتقةةةارير مراقبةةةى الحسةةةابات وعةةةي مةةةدخل المراجعةةةة الثنائيةةةةل عكةةةان مسةةةتوى المعنويةةةة 

وبتلتااتلى يااتد ل ]01( /4، ]ممحةةي رقةة   0.05وىةةو  كبةةر مةةن مةةن  0.352يعةةادل  P-valueالم ةةاىد 
رفض فرض وجود اختالف جوهرى ذو دالل  إحصتئي  بيى متوسط طول الجمم  فل فقرة أساتس الارأي 
المعاادل بتقااترير مراقبااى الحسااتبتت وفااق حااتالت ماادخل المراجعاا  المشااترك  وحااتالت ماادخل المراجعاا  

 لالثنتئي 
  مةةن وجةةود ارتقةةا  جةةوىرى عةةى اجمةةالى عةةدد الكممةةات عةةا عقةةرة  سةةاد ويةةرى الباحةةث  نةةو عمةةى الةةرل

الر ى المعدل بتقارير المراجعة الثنائية مقارنة بكل من تقارير المراجعة القرديةة والم ةتركة، كمةا تبةين مةن 
(، إ   نةةةةةو يمكةةةةةن تبريةةةةةر نتةةةةةائت اختبةةةةةار 0/0/2( و  ف0/0/4نتيجةةةةةة اختبةةةةةار القرضةةةةةين القرضةةةةةين  ف

بميل مراقبى الحسةابات إلةى تج ئةة عقةرة  سةاد الةر ي إلةى مقةالت مةن خةالل ا عتمةاد  القرضين السابقين
عمى ترقي  بعة الجمةل القرعيةة، ممةا يجعةل متوسةل لةول الجممةة عةا عقةرات  سةاد الةر ي متقةارب بةين 

 تقارير المراجعة وعي مداخل المراجعة المختمقةل
إحصاتئي  بايى متوساط طاول الجمما  (: يوجد اختالف جوهرى ذو دالل  2/3/1الفرض الفرعى )ف ( د)

فل الفقرات اإليضتحي  التتلي  لفقرة الارأى بتقاترير مراقباى الحساتبتت وفاق حاتالت مادخل المراجعا  
 الفردي  وحتالت مدخل المراجع  المشترك .

 (2/3/1ف  )(: نتتئج اختبتر8جدول )
Mann-Whitney: SL_SA_Exp.P; SL_JA_Exp.P 
Method 
η₁: median of SL_SA_Exp.P 

η₂: median of SL_JA_Exp.P 

Difference: η₁ - η₂ 
Descriptive Statistics 
Sample N Median 

SL_SA_Exp.P 83 40.8 

SL_JA_Exp.P 59 26.0 
Estimation for Difference 

Difference 
CI for 
Difference 

Achieved 
Confidence 

10.2857 (5.6; 15) 95.03% 
Test 
Null hypothesis H₀: η₁ - η₂ = 0 

Alternative hypothesis H₁: η₁ - η₂ ≠ 0 

Method W-Value P-Value 

Not adjusted for ties 7154.50 0.000 

Adjusted for ties 7154.50 0.000  
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(، تبةين إمكانيةة رعةة 8، وكما ىو موض  بالجدول رق   Mann-Whitney Testبإجرا  اختبار 
اإلحغةائى، وبالتةةالى قبةول القةةرة البةديل بوجةةود عةري جةةوىرى  و د لةة احغةةائية بةين قةةي  عةرة العةةد  

وىةةو متوسةةل لةةول الجممةةة بةةالققرات اإليضةةاحية التاليةةة لمةةر ى بتقةةارير  SL_SA_Exp.Pالوسةةيل لممتميةةر
وىةةةو  SL_JA_Exp.Pمراقبةةةى الحسةةةابات وعةةةي مةةةدخل المراجعةةةة القرديةةةة، وبةةةين قةةةي  الوسةةةيل لممتميةةةر 

ول الجممةةة بةةالققرات اإليضةةاحية التاليةةة لمةةر ى بتقةةارير مراقبةةى الحسةةابات وعةةي مةةدخل المراجعةةة متوسةةل لةة
، حيةث بممةت 0.05وىةو  قةل مةن  0.000يعةادل  P-valueالم تركةل عكان مستوى المعنوية الم اىد 

كممة/جممةة وىةى  كبةر مةن قيمةة الوسةيل لممتميةر  8ل21 عةدد SL_SA_Exp.Pقيمةة الوسةيل لممتميةر 
SL_JA_Exp.P وبتلتااتلى يااتد قبااول فاارض وجااود اخااتالف  كممة/جممةةة عقةةلل 46 التةةا بممةةت عةةدد

جااوهرى ذو داللاا  إحصااتئي  باايى متوسااط طااول الجمماا  فاال الفقاارات اإليضااتحي  التتلياا  لماارأي بتقااترير 
 لمراقبى الحستبتت وفق حتالت مدخل المراجع  الفردي  وحتالت مدخل المراجع  المشترك 

( حيث تبين عد  وجةود اخةتالف 4/0/0عمى الرل  من رعة القرة القرعى  فويرى الباحث  نو 
جوىرى بين عدد الكممةات عةا الققةرات ا يضةاحية بةين التقةارير القرديةة والم ةتركة، إ   ن نتيجةة اختبةار 
ى ا القرة تةوحى بانعكةاد تضةاعر خبةرات مراقبةى الحسةابات عةا  ةل اتبةا  مةدخل المراجعةة الم ةتركة 

لغةةيالة مةةن حيةةث تقسةةي  الةةن  إلةةى مقةةالت وجمةةل لتبسةةيل وتسةةييل القةةرا ة مةةن جانةةب عمةةى تحسةةين ا
 المستخدمين، عمى خالف مدخل المراجعة القردية حيث تبين ارتقا  نسبى عا متوسل لول الجممةل

(: يوجد اختالف جوهرى ذو دالل  إحصاتئي  بايى متوساط طاول الجمما  2/3/2الفرض الفرعى )ف ( ه)
لتتلي  لفقرة الارأى بتقاترير مراقباى الحساتبتت وفاق حاتالت مادخل المراجعا  فل الفقرات اإليضتحي  ا

 الفردي  وحتالت مدخل المراجع  الثنتئي .
، تبةةةين عةةةد  إمكانيةةةة رعةةةة عةةةرة العةةةد  اإلحغةةةائى Mann-Whitney Testبةةةإجرا  اختبةةةار 

ين قةةي  وبالتةةالى يجةةب رعةةة القةةرة البةةديل، حيةةث تبةةين عةةد  وجةةود عةةري جةةوىرى  و د لةةة احغةةائية بةة
وىو متوسةل لةول الجممةة بةالققرات اإليضةاحية التاليةة لمةر ى بتقةارير  SL_SA_Exp.Pالوسيل لممتمير 

وىةةةو  SL_DA_Exp.Pمراقبةةةى الحسةةةابات وعةةةي مةةةدخل المراجعةةةة القرديةةةة، وبةةةين قةةةي  الوسةةةيل لممتميةةةر 
متوسل لول الجممة بالققرات اإليضاحية التالية بتقارير مراقبى الحسابات وعةي مةدخل المراجعةة الثنائيةةل 

( 4، ]ممحةةةي رقةةةة   0.05وىةةةو  كبةةةر مةةةن  0.808يعةةةادل  P-valueعكةةةان مسةةةتوى المعنويةةةة الم ةةةاىد 
الجمما   وبتلتتلى يتد رفض فرض وجود اختالف جاوهرى ذو داللا  إحصاتئي  بايى متوساط طاولل ]00/

فال الفقاارات اإليضااتحي  التتلياا  لمارأي بتقااترير مراقبااى الحسااتبتت وفاق حااتالت ماادخل المراجعاا  الفردياا  
 لوحتالت مدخل المراجع  الثنتئي 

ويقسر الباحث نتيجة ىة ا القةرة مةن واقةت  ن عمميةة إغةدار التقريةر وعةي مةدخل المراجعةة الثنائيةة 
دون وجود مسئولية تضامنية مت مراقب الحسابات ااخر  تت  بغورة مستقمة من جانب مراقب الحسابات

المتمثل عا الجيا  المرك ى لممحاسبات، وبالتالا   يحدث تضاعر عا الخبرات قد ينعكد عمى تحسين 
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الغةةةيالة وتنقةةةي  الجمةةةل، ولةةة ا جةةةا  متوسةةةل لةةةول الجممةةةة لمققةةةرات اإليضةةةاحية بالتقةةةارير الثنائيةةةة دون 
 قرديةلاختالف جوىرى عن التقارير ال

(: يوجد اختالف جوهرى ذو دالل  إحصاتئي  بايى متوساط طاول الجمما  2/3/3الفرض الفرعى )ف ( و)
فل الفقرات اإليضتحي  التتلي  لفقرة الارأى بتقاترير مراقباى الحساتبتت وفاق حاتالت مادخل المراجعا  

 الثنتئي  وحتالت مدخل المراجع  المشترك .
(، تبةين إمكانيةة رعةة 9موض  بالجدول رق   ، وكما ىو Mann-Whitney Testبإجرا  اختبار 

عةرة العةةد  اإلحغةائى، وبالتةةالى قبةول القةةرة البةديل بوجةةود عةري جةةوىرى  و د لةة احغةةائية بةين قةةي  
وىةةو متوسةةل لةةول الجممةةة بةةالققرات اإليضةةاحية التاليةةة لمةةر ى بتقةةارير  SL_JA_Exp.Pالوسةةيل لممتميةةر

وىةةو  SL_DA_Exp.Pة، وبةةين قةةي  الوسةةيل لممتميةةر مراقبةةى الحسةةابات وعةةي مةةدخل المراجعةةة الم ةةترك
متوسةةل لةةول الجممةةة بةةالققرات اإليضةةاحية التاليةةة لمةةر ى بتقةةارير مراقبةةى الحسةةابات وعةةي مةةدخل المراجعةةة 

، حيةةث بممةةت 0.05وىةةو  قةةل مةةن  0.002يعةةادل  P-valueالثنائيةةةل عكةةان مسةةتوى المعنويةةة الم ةةاىد 
كممة/جممةةة وىةةى  كبةةر مةةن قيمةةة الوسةةيل لممتميةةر  5ل27عةةدد  SL_DA_Exp.Pقيمةةة الوسةةيل لممتميةةر 

SL_JA_Exp.P  وبتلتتلى يتد قبول فرض وجود اختالف جاوهرى ذو  كممة/جممة عقلل 46التا بممت
داللااا  إحصاااتئي  بااايى متوساااط طاااول الجممااا  فااال الفقااارات اإليضاااتحي  التتليااا  لمااارأي بتقاااترير مراقباااى 

 لوحتالت مدخل المراجع  المشترك الحستبتت وفق حتالت مدخل المراجع  الثنتئي  

 (2/3/3(: نتتئج اختبتر )ف9جدول )
Mann-Whitney: SL_JA_Exp.P; SL_DA_Exp.P 

Method 

η₁: median of SL_JA_Exp.P 

η₂: median of SL_DA_Exp.P 

Difference: η₁ - η₂ 
Descriptive Statistics 

Sample N Median 

SL_JA_Exp.P 59 26.0 

SL_DA_Exp.P 27 37.5 

Estimation for Difference 

Difference 

CI for 

Difference 

Achieved 

Confidence 

-10.5 (-17.5; -4.11905) 95.04% 

Test 

Null hypothesis H₀: η₁ - η₂ = 0 

Alternative hypothesis H₁: η₁ - η₂ ≠ 0 

Method W-Value P-Value 

Not adjusted for ties 2228.50 0.002 

Adjusted for ties 2228.50 0.002  
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ويةةةرى الباحةةةث مةةةن واقةةةت نتيجةةةة اختبةةةار ىةةة ا القةةةرة  نيةةةا تؤكةةةد عمةةةى ا نعكةةةاد اإليجةةةابى لتضةةةاعر 
خبرات مراقبى الحسابات عا  ل اتبا  مةدخل المراجعةة الم ةتركة عمةى تحسةين الغةيالة بتقسةي  الةن  

القارئ، حيث  ير انخقاة عا متوسل لول الجممة بالققرات إلى عدة جمل لتسييل وتبسيل القي  لدى 
اإليضةةاحية لتقةةارير المراجعةةة الم ةةتركة مقارنةةة بالتقةةارير الثنائيةةة التةةا يميةةب بغةةدد إغةةدارىا المسةةؤولية 

 التضامنية بين مراقبى الحسابات وبالتبعية ينعد  مجال تبادل الخبرات عا مجال تحسين الغيالةل
 ومجتالت البحث المقترح  التوصيتتالنتتئج و  6-6

استيدف البحث دراسة واختبار تةأثير اخةتالف مةدخل المراجعةة عمةى مسةتوى القابميةة لمقةرا ة بتقةارير 
مراقبى الحسابات، و لر باخخ  تركي ا عمى الققرات التا يتاح لمراقب الحسةابات حريةة غةيالتيا رلة  

ة والمحميةةة المعمةةول بيةةال ولقةةد خمةة  البحةةث عةةا ا لتةة ا  بالنمةةا ج الموحةةدة وعةةي معةةايير المراجعةةة الدوليةة
 قو الن رى إلى ندرة الدراسات التا تناولت قياد القابمية لمقرا ة لتقارير المراجعة ب كل عا   و التركي  
عمى عقرات معينة من التقرير ب كل خا ل كما خم  الباحث إلى إمكانية ا عتماد عمى كل مةن عةدد 

لية، متوسل لول الجممة، و لةر كمؤ ةرات لالسةتد ل مةن خالليةا عمةى الكممات، عدد المغلمحات الما
اختالف مستوى القابمية لمقرا ة بةالققرات محةل الدراسةة وا ختبةار عةا تقةارير مراقبةى الحسةابات وىةى عقةرة 
 سةةاد الةةر ى المعةةدل، والققةةرات ا يضةةاحية التاليةةة لمةةر ى والتةةا   تةةؤثر عميةةو كققةةرة لقةةت ا نتبةةاه  و عقةةرة 

 مور اخخرىلاخ
وعيمةةا يتعمةةي بققةةرة  سةةاد الةةر ى المعةةدل بتقةةارير مراقبةةى الحسةةابات، عمقةةد خمةة  البحةةث عةةى  ةةقو   

التلبيقةةةى إلةةةى وجةةةةود دليةةةل عممةةةى عمةةةةى وجةةةود ارتقةةةا  جةةةةوىرى عةةةا عةةةدد الكممةةةةات ب ةةةكل عةةةا ، وعةةةةدد 
لمركةةة ى المغةةةلمحات الماليةةةة ب ةةةكل  دي، بالتقةةةارير الغةةةادرة عةةةن مكاتةةةب المراجعةةةة بخةةةالف الجيةةةا  ا

لممحاسةةبات عةةا  ةةل مةةدخل المراجعةةة الثنائيةةة بمةةا يمي ىةةا بإرتقةةا  لةةول الةةن  مقارنةةة بتقةةارير المراجعةةة 
القردية والم تركة، مت عد  وجود اختالف جوىرى مةن حيةث متوسةل لةول الجممةة بةين تقةارير المراجعةة 

 ة عقةةرة  سةةاد الةةر ي وعةةي المةةداخل الةةثالثل ولةة ا يمكةةن القةةول إنةةو وب ةةكل عةةا   ن ىنةةار غةةعوبة عةةا قةةرا
المعدل بتقارير المراجعة الثنائية، اخمر ال ى قةد يرجةت إلةى ميةل مراقبةى الحسةابات عمةى محاكةاة اإللةار 

 العا  لتقارير الجيا  المرك ى لممحاسبات عند غيالة عقرة  ساد الر ى المعدلل
عميةو، كققةرة لقةت ا نتبةاه  و من ناحية  خرى، وعيما يتعمي بالققرة اإليضاحية التالية لمر ي، و  تؤثر 

اخمةةةور اخخةةةرى، عمقةةةد خمةةة  البحةةةث عةةةى  ةةةقو التلبيقةةةى إلةةةى وجةةةود ارتقةةةا  جةةةوىرى عةةةا عةةةدد الكممةةةات 
بالتقةةارير الغةةادرة عةةن مكاتةةب المراجعةةة بخةةالف الجيةةا  المركةة ى لممحاسةةبات عةةا  ةةل مةةدخل المراجعةةة 

عةةةة القرديةةةة والم ةةةتركة، مةةةت عةةةد  وجةةةود الثنائيةةةة بمةةةا يمي ىةةةا بإرتقةةةا  لةةةول الةةةن  مقارنةةةة بتقةةةارير المراج
اخةةتالف جةةوىرى مةةن حيةةث عةةدد المغةةلمحات الماليةةة بةةين تقةةارير المراجعةةة وعةةي المةةداخل الةةثالثل مةةت 
تمي  تقارير المراجعة الم تركة بانخقاة متوسةل لةول الجممةة عةا الققةرات اإليضةاحية، اخمةر الة ى قةد 

مل عمى تحسين الغةيالة وتبسةيل لقةرا ة المعمومةات يرجت إلى التقاعل بين خبرات مراقبى الحسابات لمع
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الةةةواردة بةةةالققرات ا يضةةةاحيةل ولةةة ا يمكةةةن اسةةةتنتاج سةةةيولة قةةةرا ة الققةةةرات إليضةةةاحية بتقةةةارير المراجعةةةة 
 الم تركةل

 : ولذا  فإى البتحث يوصى بمت يمى
مجةال  يجب تقعيل بةرامت عحة  الة مال  بةين مكاتةب المراجعةة ب ةكل يعمةل عمةى تبةادل الخبةرات عةا -

إغةةةدار التقةةةارير حيةةةث  ن اليةةةدف مةةةن مينةةةة المراجعةةةة مرىةةةون بنجاحيةةةا عةةةى توغةةةيل نتةةةائت عمميةةةة 
 المراجعة إلى جميور المتعاممين بالسوي من خالل  داة ا تغال المتمثمة عا تقرير المراجعةل

 يوغى الباحث بضرورة  ن تتضمن معايير المراجعة المغرية بعد تعةديميا ار ةادات لتحسةين مسةتوى -
غةةةدار اإلر ةةةادات الال مةةةة لضةةةمان الغةةةيالة الممويةةةة بتقةةةارير المةةةراجعين مةةةن خةةةالل  عقةةةد الةةةدورات وا 

 تقعيل الدور المن ود لتقارير المراجعة كأداة اتغال تيدف إلى دع  ثقة المستثمرل
يجةةب إجةةرا  الم يةةد مةةن البحةةوث والدراسةةات اخكاديميةةة العربيةةة عةةا مجةةال ن ةة  المعمومةةات المحاسةةبية  -

نمةةا ج وبرمجيةةات تتواعةةي مةةت الممةةة العربيةةة وتسةاعد عمةةى ا سةةتد ل عةةن  ثةةر مسةةتوى القابميةةة  لتلةوير
لمقةةرا ة بالتقةةارير الماليةةة ب ةةكل عةةا ، وتقةةارير المراجعةةة ب ةةكل خةةا  باسةةتخدا  المقةةاييد والمؤ ةةرات 

  ات الغمةل
دارة البورغةة المغةرية آليةة لقحة  وتقيةي  - الغةيالة الممويةة مةن   ن يكون لدى ىيئة الرقابة المالية وا 

حيث القابمية لمقرا ة و لر عمى مستوى التقارير الماليةة ب ةكل عةا  وتقةارير المراجعةة الخارجيةة ب ةكل 
 خا ، وا عغاح عن نتائت  لر التقيي  بما قد ي يد من إضقا  المغداقية لدى المستثمرينل

مةةى قضةةية قابميةةة تقةةارير مراقةةب  ن تركةة  المةةؤتمرات العمميةةة خقسةةا  المحاسةةبة بالجامعةةات المغةةرية ع -
الحسةةةابات لمقةةةرا ة سةةةوا  قبةةةل  و بعةةةد تعةةةديميا لتواكةةةب معةةةايير المراجعةةةة الدوليةةةة  ات الغةةةمة بتقةةةارير 

 ل4105مراقب الحسابات الغادرة سنة 
 مستقباًل فى المجتالت التتلي :  وأخيرًا يعتقد البتحث بأهمي  البحث محتسبيتً 

 عمى مستوى قابمية تقارير المراجعة لمقرا ةل  ثر تخغ  مراقب الحسابات غناعياً  -
  ثر حج  مكتب مراقب الحسابات عمى مستوى قابمية تقارير المراجعة لمقرا ةل -
 ثةةر تةةدوير من ةةاة مراقةةب الحسةةابات  و تةةدوير  ةةرير المراجعةةة عمةةى مسةةتوى قابميةةة تقةةارير المراجعةةة  -

 لمقرا ةل
المعنيةةةة عمةةةى مسةةةتوى قابميةةةة تقةةةارير المراجعةةةة  ثةةر تقعيةةةل برنةةةامت مراقبةةةة الجةةةودة مةةةن جانةةةب الجيةةات  -

 لمقرا ةل
 ثةةر إخضةةا  مراقةةب الحسةةابات لممسةةا لة القضةةائية عةةن إىمالةةو المينةةى الجسةةي  عمةةى مسةةتوى قابميةةة  -

 تقارير المراجعة لمقرا ةل
 محددات قابمية تقرير القح  المحدود لمقرا ةل -
 ير المالى لمقرا ةلمحددات قابمية تقرير مراقب الحسابات عن التوكيد المينى ل -
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 المراجع
 العربي بتلمغ  المراجع  :أوال

 ثةر تبنةا مةدخل المراجعةة الخارجيةة الم ةتركة عمةى ر ي  ،  4109 بو العال،  سةامة مجةدى عةؤاد محمةد، 
نعكةةاد  لةةر عمةةى عةةد  تماثةةل المعمومةةات: دراسةةة تلبيقيةةة عمةةى ال ةةركات  مراقةةب الحسةةابات وا 

، 42، العدد اخول، المجمد مجم  الفكر المحتسبل المغرية ،المدرجة عا سوي اخوراي المالية 
 ل424-069قس  المحاسبة والمراجعة،  ل ل  -كمية التجارة  -جامعة عين  مد 

 السةةةي : سةةةعر عمةةةى السةةةنوية بالتقةةةارير السةةةردي اإلعغةةةاح مسةةةتوى ،   ثةةةر4108 بةةةو  يةةةد، عيةةةد محمةةةود، 
، العةةةدد مجمااا  الفكااار المحتسااابلالمقيةةةدة بالبورغةةةة المغةةةرية ،  ال ةةةركات عمةةةى تلبيقيةةةة دراسةةةة

قسة  المحاسةبة والمراجعةة،  ل ل  -كمية التجةارة  -، جامعة عين  مد 44الثالث، المجمد 
 ل571-640

ه عمةى   اإلعغاح السةردى كأحةد  دوات التقةارير المتكاممةة و ثةر  4102البسيونى، ىيث  محمد عبد القتاح، 
العةةدد  مجماا  البحااوث المتلياا  والتجترياا  جةةودة المعمومةةات المحاسةةبية: دراسةةة ن ريةةة تحميميةةة ، 

 ل486 – 461كمية التجارة،  ل ل  –الثالث، جامعة بور سعيد 

،    ثةةر اإلعغةةاح السةةردى عمةةى تةةدعي 4107البسةةيونى، ىيةةث  محمةةد عبةةد القتةةاح، و حمةةد السةةيد،  يةةدان، 
ا ةةر بةةالتلبيي عمةةى ال ةةركات المقيةةدة بسةةوي اخوراي الماليةةة المغةةرية ، اإلسةةتثمار اخجنبةةى المب
قسة   -كميةة التجةارة  -، جامعةة عةين  ةمد 40، العةدد الرابةت، المجمةد مجم  الفكار المحتسابل

 ل926-872المحاسبة والمراجعة،  ل ل 
،   المراجعةةة الم ةةتركة عةةى مقابةةل المراجعةةة القرديةةة: دراسةةة 4102الديسةةلى، محمةةد محمةةد عبةةد القةةادر، 

تلبيقيةةةةة عةةةةن مةةةةدى تقييةةةةد مكاتةةةةب المراجعةةةةة المغةةةةرية لممارسةةةةات إدارة اخربةةةةاح عةةةةى ال ةةةةركات 
، كمية التجارة جامعة 28، العدد اخول، المجمد المجم  المصري  لمدراستت التجتري المساىمة ، 

 ل29-08المنغورة،  ل ل 

،   المحتةةوى المعمومةةاتى لتقريةةر محةةاع  الحسةةابات 4107بابنةةات، عبةةد الرحمةةان، وناغةةر دادي، عةةدون، 
، العدد السةابت،  ل ل المجم  الجزائري  لمتنمي  اإلقتصتدي عى الج ائرا دراسة استك اعية ، 

 ل047-021

،   دور التقةةةةةارير السةةةةةردية عةةةةةى تةةةةةوعير المعمومةةةةةات ليةةةةةر الماليةةةةةة 4106ر ةةةةةوان، عبةةةةةد الةةةةةرحمن محمةةةةةد، 
لممسةةةةةتثمرين لتقيةةةةةي  اخدا   دراسةةةةةة تلبيقيةةةةةة عمةةةةةى  ةةةةةركات اإلسةةةةةتثمار المدرجةةةةةة عةةةةةى بورغةةةةةة 

 ل407-098، العدد السادد،  ل ل مجم  البشتئر اإلقتصتدي عمسلين(، 
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 محةةةةددات ممارسةةةةات إدارة ا نلبةةةةا  عةةةةى سةةةةياي السةةةةرد  ،4109سةةةةعودي، سةةةةام  محمةةةةد للقةةةةا محمةةةةد، 
مجمااا  المحاسةةةبى: دراسةةةة تلبيقيةةةة عمةةةى ال ةةةركات المسةةةجمة بسةةةوي اخرواي الماليةةةة المغةةةرية  

قسةة  المحاسةةبة،  ل ل  -كميةةة التجةةارة  -، العةةدد اخول، جامعةةة لنلةةا البحااوث المحتساابي 
 ل4-64

كةةأداة ل يةةادة جةةودة المراجعةةة: دراسةةة ميدانيةةة ،  ،   المراجعةةة الم ةةتركة4102عبةةد الحميةةد،  حمةةد  ةةرف، 
، جامعةةة المنغةةورة،  ل ل 28العةةدد الرابةةت، مجمةةد ، المجماا  المصااري  لمدراسااتت التجترياا 

 ل065-409

،  دور 4106عبةةةد الع ةةةي ، سةةةامى عبةةةد الةةةرحمن، مغةةةلقى عليةةةة المنةةةدور، ومغةةةلقى  حمةةةد محيةةةى، 
: دراسةةة تلبيقيةة عمةةا  ةركات المسةةاىمة المراجعةة الم ةةتركة عةا تحسةةين جةودة عمميةةة المراجعةة

، العةدد الرابةت، المجما  المصاري  لمدراساتت التجتريا المقيدة عا بورغةتا القةاىرة واإلسةكندرية ، 
 ل45-0، جامعة المنغورة،  ل ل 21المجمد 

،    ثةر 4108عبدالقوي،  بو بكر  داد حامد،  حمد محمد ال يير سيد، عمر، ولةو  كريةا،  بةو كري ةة، 
مجما  كميا  التجاترة لمبحاوث جعة الم تركة عمى تقرير المراجت الخةارجى: دراسةة تحميميةة ، المرا

 ل66-8كمية التجارة،  ل ل  -، جامعة  سيول 62، العدد العممي 

،   انعكاسات التوست عا اإلعغاح السردي و ثرىا عمى قيمةة المن ةأة مةت 4108عما، ىبة جمال ىا  ، 
كميةة  -، جامعةة عةين  ةمد 44، العدد الثانى، المجمةد لمحتسبلمجم  الفكر ادراسة ميدانية ، 

 ل0270-0472قس  المحاسبة والمراجعة،  ل ل  -التجارة 
،  قيةةةاد  ثةةةر مةةةدخل المراجعةةةة الم ةةةتركة عمةةةى العالقةةةة بةةةين مسةةةتوى 4108، لةةالا،   ةةةرف  حمةةةد محمةةةد

 EGXالمغرى  التحق  المحاسبى وقيمة ال ركة: دليل تلبيقى من ال ركات المدرجة بالمؤ ر
 -كمية التجارة  -، جامعة عين  مد 44، العدد الرابت، المجمد مجم  الفكر المحتسبل  ،100

 ل0211-0421قس  المحاسبة والمراجعة،  ل ل 

عمةى  (Audit Joint) ،   قيةاد  ثةر تلبيةي بةرامت المراجعةة الم ةتركة4102متولا،  حمد  كا حسين، 
، العةةدد الرابةةت، جامعةةة مجماا  التجااترة والتموياال سةةعار اخسةةي : دليةةل مةةن البورغةةة المغةةرية ، 

 ل259-210كمية التجارة،  ل ل  -لنلا 

،   قيةةةاد ععاليةةةة اإلتغةةةال لمتقةةةارير المحاسةةةبية باسةةةتخدا  مقةةةاييد امكانيةةةة 0987متةةةولا، سةةةاما وىبةةةة، 
كميةة التجةةارة،  -عةدد الثةانى، جامعةةة عةين  ةمد الالمجما  العمميا  لالقتصااتد والتجاترة  القةرا ة  

 ل467-429 ل ل 
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،   عالقةةةة المراجعةةةة الم ةةةتركة والمراجعةةةة الم دوجةةةة بجةةةودة اخربةةةاح: دراسةةةة 4108محمةةةد،  حمةةةد سةةةمي ، 
كمية التجةارة  -، جامعة عين  مد 44، العدد اخول، المجمد مجم  الفكر المحتسبل، تلبيقية 

 ل912-868ل ل قس  المحاسبة والمراجعة،   -

،   قيةةاد  ثةةر اإلعغةةاح السةةردي اإللكترونةةا عمةةى قةةرار اإلسةةتثمار بةةالتلبيي 4109محمةةد،  حمةةد سةةمي ، 
، جامعةةة 42، العةةدد اخول، المجمةةد مجماا  الفكاار المحتساابل ، عمةةى ال ةةركات المغةةرية المقيةةدة

 ل276-220قس  المحاسبة والمراجعة،  ل ل  -كمية التجارة  -عين  مد 

،   ثةةر التقعيةةل ا ختيةةارى لمةةدخل المراجعةةة الم ةةتركة عمةةى 4106، محمةةد محمةةد إبةةراىي  منةةدور، محمةةد
مجماا   ممارسةةات إدارة اخربةةاح: دراسةةة تلبيقيةةة عمةةى ال ةةركات المقيةةدة عةةى البورغةةة المغةةرية ،

قسةةةة   -كميةةةةة التجةةةةارة  -، جامعةةةةة عةةةةين  ةةةةمد 41، العةةةةدد الثةةةةانى، المجمةةةةد الفكاااار المحتساااابل
 ل0074-0009 ل ل المحاسبة والمراجعة، 

،   ثةةةر تقعيةةةل مةةةداخل المراجعةةةة الم ةةةتركة عمةةةى كقةةةا ة مراقةةةب 4105يوسةةةف، حنةةةان محمةةةد إسةةةماعيل، 
، العةةدد "  مجماا  الفكاار المحتساابلالحسةةابات عةةى الك ةةف والتقريةةر عةةن المةةى عةةى القةةوائ  الماليةةة

ل ل قسة  المحاسةبة والمراجعةة،   -كميةة التجةارة  -، جامعة عين  مد 09الثانى، المجمد 
 ل229-512
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بتطبيق  Normality Testاختبار هذى تبعيت البياناث الوستخذهت للتوزيع الوعتذل نتائج  (:1هلحق )

 Anderson-darlingاختبار 

 اختبار اللوغاريتن الطبيعي للبياناث اختبار البياناث األساسيت 

ريتم
غا

ث وانهى
انبيانا

 

  
زيع 

ال تتبع انتى

ً
طبيع

ان
 

  

ريتم يتبع 
غا

انهى

ً
طبيع

زيع ان
انتى

 

  

زيع 
ريتم يتبع انتى

غا
انهى

ً
طبيع

ان
 

  

زيع 
ريتم يتبع انتى

غا
انهى

ً
طبيع

ان
 

سيت تتبع   
سا

أل
ث ا

انبيانا

زيع 
انتى

ً
طبيع

ان
 

ال   
ريتم 

غااا
ث وانهى

انبيانااا

ً
طبيع

زيع ان
تتبع انتى
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بتطبيق  Normality Testاختبار هذى تبعيت البياناث الوستخذهت للتوزيع الوعتذل نتائج  (:1هلحق )

 Anderson-darlingاختبار 

 اختبار اللوغاريتن الطبيعي للبياناث اختبار البياناث األساسيت 
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بتطبيق  Normality Testاختبار هذى تبعيت البياناث الوستخذهت للتوزيع الوعتذل نتائج  (:1هلحق )

 Anderson-darlingاختبار 

 اختبار اللوغاريتن الطبيعي للبياناث اختبار البياناث األساسيت 
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 (2هلحق )

 2( /2هلحق رقن ) 1( /2هلحق رقن )

Mann-Whitney: NW_SA_B.op; NW_JA_B.op 

Method 

η₁: median of NW_SA_B.op 

η₂: median of NW_JA_B.op 

Difference: η₁ - η₂ 
Descriptive Statistics 

Sample N Median 

NW_SA_B.op 98 104 

NW_JA_B.op 17 141 

Estimation for Difference 

Difference 

CI for 

Difference 

Achieved 

Confidence 

-34.5 (-75; 9) 95.07% 

Test 

Null hypothesis H₀: η₁ - η₂ = 0 

Alternative hypothesis H₁: η₁ - η₂ ≠ 0 

Method W-Value P-Value 

Not adjusted for ties 5480.00 0.109 

Adjusted for ties 5480.00 0.109  

Mann-Whitney: NW_SA_Exp.P; NW_JA_Exp.P 

Method 

η₁: median of NW_SA_Exp.P 

η₂: median of NW_JA_Exp.P 

Difference: η₁ - η₂ 
Descriptive Statistics 

Sample N Median 

NW_SA_Exp.P 83 82 

NW_JA_Exp.P 59 78 

Estimation for Difference 

Difference 

CI for 

Difference 

Achieved 

Confidence 

4 (-9; 21) 95.03% 

Test 

Null hypothesis H₀: η₁ - η₂ = 0 

Alternative hypothesis H₁: η₁ - η₂ ≠ 0 

Method W-Value P-Value 

Not adjusted for ties 6128.00 0.424 

Adjusted for ties 6128.00 0.424  

 4( /2هلحق رقن ) 3( /2هلحق رقن )

Mann-Whitney: NW_SA_Exp.P; NW_DA_Exp.P 

Method 

η₁: median of NW_SA_Exp.P 

η₂: median of NW_DA_Exp.P 

Difference: η₁ - η₂ 
Descriptive Statistics 

Sample N Median 

NW_SA_Exp.P 83 82 

NW_DA_Exp.P 27 130 

 Estimation for Difference 

Difference 

CI for 

Difference 

Achieved 

Confidence 

-23 (-57; 5) 95.07% 

Test 

Null hypothesis H₀: η₁ - η₂ = 0 

Alternative hypothesis H₁: η₁ - η₂ ≠ 0 

Method W-Value P-Value 

Not adjusted for ties 4355.50 0.082 

Adjusted for ties 4355.50 0.082 
 

  Mann-Whitney: FT_SA_B.op; FT_JA_B.op 

  Method 

η₁: median of FT_SA_B.op 

η₂: median of FT_JA_B.op 

Difference: η₁ - η₂ 
  Descriptive Statistics 

Sample N Median 

FT_SA_B.op 98 8 

FT_JA_B.op 17 14 

  Estimation for Difference 

Difference 

CI for 

Difference 

Achieved 

Confidence 

-3 (-6; 1) 95.07% 

  Test 

Null hypothesis H₀: η₁ - η₂ = 0 

Alternative hypothesis H₁: η₁ - η₂ ≠ 0 

Method W-Value P-Value 

Not adjusted for ties 5481.50 0.111 

Adjusted for ties 5481.50 0.111 
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 6( /2هلحق رقن ) 5( /2هلحق رقن )

Mann-Whitney: FT_SA_Exp.P; FT_JA_Exp.P 

Method 

η₁: median of FT_SA_Exp.P 

η₂: median of FT_JA_Exp.P 

Difference: η₁ - η₂ 
Descriptive Statistics 

Sample N Median 

FT_SA_Exp.P 83 6 

FT_JA_Exp.P 59 6 

Estimation for Difference 

Difference 

CI for 

Difference 

Achieved 

Confidence 

-0.0000000 (-2; 1) 95.03% 

Test 

Null hypothesis H₀: η₁ - η₂ = 0 

Alternative hypothesis H₁: η₁ - η₂ ≠ 0 

Method W-Value P-Value 

Not adjusted for ties 5743.00 0.429 

Adjusted for ties 5743.00 0.426 
 

Mann-Whitney: FT_SA_Exp.P; FT_DA_Exp.P 

Method 

η₁: median of FT_SA_Exp.P 

η₂: median of FT_DA_Exp.P 

Difference: η₁ - η₂ 
Descriptive Statistics 

Sample N Median 

FT_SA_Exp.P 83 6 

FT_DA_Exp.P 27 5 

Estimation for Difference 

Difference 

CI for 

Difference 

Achieved 

Confidence 

0.0000000 (-1; 2) 95.07% 

Test 

Null hypothesis H₀: η₁ - η₂ = 0 

Alternative hypothesis H₁: η₁ - η₂ ≠ 0 

Method W-Value P-Value 

Not adjusted for ties 4629.50 0.876 

Adjusted for ties 4629.50 0.875 
 

 8( /2هلحق رقن ) 7( /2هلحق رقن )

Mann-Whitney: FT_JA_Exp.P; FT_DA_Exp.P 

Method 

η₁: median of FT_JA_Exp.P 

η₂: median of FT_DA_Exp.P 

Difference: η₁ - η₂ 
Descriptive Statistics 

Sample N Median 

FT_JA_Exp.P 59 6 

FT_DA_Exp.P 27 5 

Estimation for Difference 

Difference 

CI for 

Difference 

Achieved 

Confidence 

-0.0000000 (-1; 2) 95.04% 

Test 

Null hypothesis H₀: η₁ - η₂ = 0 

Alternative hypothesis H₁: η₁ - η₂ ≠ 0 

Method W-Value P-Value 

Not adjusted for ties 2641.50 0.488 

Adjusted for ties 2641.50 0.482 
 

Mann-Whitney: SL_SA_B.op; SL_JA_B.op 

Method 

η₁: median of SL_SA_B.op 

η₂: median of SL_JA_B.op 

Difference: η₁ - η₂ 
Descriptive Statistics 

Sample N Median 

SL_SA_B.op 98 37.25 

SL_JA_B.op 17 35.25 

Estimation for Difference 

Difference 

CI for 

Difference 

Achieved 

Confidence 

0.276515 (-8.58333; 8.25) 95.07% 

Test 

Null hypothesis H₀: η₁ - η₂ = 0 

Alternative hypothesis H₁: η₁ - η₂ ≠ 0 

Method W-Value P-Value 

Not adjusted for ties 5694.50 0.937 

Adjusted for ties 5694.50 0.937 
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 11( /2هلحق رقن ) 9( /2) هلحق رقن

Mann-Whitney: SL_SA_B.op; SL_DA_B.op 

Method 

η₁: median of SL_SA_B.op 

η₂: median of SL_DA_B.op 

Difference: η₁ - η₂ 
Descriptive Statistics 

Sample N Median 

SL_SA_B.op 98 37.25 

SL_DA_B.op 23 33.00 

Estimation for Difference 

Difference CI for Difference 

Achieved 

Confidence 

3.5 (-4.91667; 10.1765) 95.06% 

Test 

Null hypothesis H₀: η₁ - η₂ = 0 

Alternative hypothesis H₁: η₁ - η₂ ≠ 0 

Method W-Value P-Value 

Not adjusted for ties 6074.50 0.526 

Adjusted for ties 6074.50 0.526 
 

Mann-Whitney: SL_JA_B.op; SL_DA_B.op 

Method 

η₁: median of SL_JA_B.op 

η₂: median of SL_DA_B.op 

Difference: η₁ - η₂ 
Descriptive Statistics 

Sample N Median 

SL_JA_B.op 17 35.25 

SL_DA_B.op 23 33.00 

Estimation for Difference 

Difference CI for Difference 

Achieved 

Confidence 

3.38889 (-6.00866; 10.1304) 95.11% 

Test 

Null hypothesis H₀: η₁ - η₂ = 0 

Alternative hypothesis H₁: η₁ - η₂ ≠ 0 

Method W-Value P-Value 

Not adjusted for ties 383.00 0.352 

Adjusted for ties 383.00 0.352 
 

  11( /2هلحق رقن )

Mann-Whitney: SL_SA_Exp.P; SL_DA_Exp.P 

Method 

η₁: median of SL_SA_Exp.P 

η₂: median of SL_DA_Exp.P 

Difference: η₁ - η₂ 
Descriptive Statistics 

Sample N Median 

SL_SA_Exp.P 83 40.8 

SL_DA_Exp.P 27 37.5 

Estimation for Difference 

Difference 

CI for 

Difference 

Achieved 

Confidence 

-1 (-7.5; 6.5) 95.07% 

Test 

Null hypothesis H₀: η₁ - η₂ = 0 

Alternative hypothesis H₁: η₁ - η₂ ≠ 0 

Method W-Value P-Value 

Not adjusted for ties 4571.00 0.808 

Adjusted for ties 4571.00 0.808 
 

 

 
 
 
 


