
 
 

 البحث ممخص
 هراجعةعمى أتعاب  IFRSييدف البحث إلى اختبار تأثير تبني الهعايير الدولية لمتقرير الهالي 

يتهثل هجتهع الدراسة في الشركات غيرر الهاليرة الهقيردة فري البور رة و  .القوائم الهالية السنوية الكاهمة
(، وخالل الفترة 2102في  IFRS)فترة ها قبل تبني  2102حتى  2102هن  اله رية، خالل الفترة

( 012)وتتضررهن عينررة الدراسرررة (. 2102فرري  IFRS)فترررة هررا بعرررد تبنرري  2102حتررى  2102هررن 
%( هن اجهالي عدد شركات القطاعات غير الهالية التي تم اختيارىا وعددىا  25، بها يعادل )شركة

Content. وقرررررد اسرررررتخدهت الدراسرررررة أسرررررموب تحميرررررل الهحترررررو  ( شرررررركة022)
 

Analysis  لتحميرررررل
لمشررررركات هحرررررل  ةررررررالقًائن الهاليهررررن لدراسة التطبيقية ابيانات عمررررى الباحث وقررررد ح رررررل البيانررررات. 
وتقرارير هراقبري الحسرابات، وهحاضرر اجتهاعرات الجهعيرات  ،ارير هجمس اإلدارةررتقكرلل  ً، الدراسة
 .EGIDلهعموهررات وتم الح رول عمرى ىله البيانرات هررن قاعرردة بيانررات شررركة ه ررر لنشررر ا. العاهة

%( برررين الهت يرررر الترررابع 0توجرررد عالقرررة ارتبررا  هعنويرررة )عنرررد هسرررتو  وقررد ُخَمُ رررت الدراسرررة إلرررى أنرررو 
، ههررا يشررير 1.5.5"، وقررد بم ررت قيهررة هعاهررل ا رتبررا  IFRS"أتعرراب الهراجعررة" والهت يررر الهسررتقل "

%( 0هعنويرة )عنرد هسرتو  إلى وجرود عالقرة ارتبرا  طرديرة برين الهت يررين. كهرا توجرد عالقرة ارتبرا  
بين الهت ير التابع "أتعاب الهراجعة" والهت ير الرقابي "حجم هكتب الهراجعة"، وقرد بم رت قيهرة هعاهرل 

، ههررا يشررير إلررى وجررود عالقررة ارتبررا  طرديررة بررين الهت يرررين. ولكررن   توجررد عالقررة 1.0.2ا رتبررا  
هررن الهت يررر الرقررابي "حجررم هنشررأة عهيررل  ارتبررا  هعنويررة بررين الهت يررر التررابع "أتعرراب الهراجعررة" وكررل

 الهراجعة" والهت ير الرقابي "نسبة الرفع الهالي".
الهعايير الدولية لمتقرير الهالي، تبني الهعرايير الدوليرة لمتقريرر الهرالي، أتعراب  : المفتاحيةالكممات 

ت غيررر الهاليررة الهراجعرة، حجررم هكترب الهراجعررة، حجرم هنشررأة عهيرل الهراجعررة، الرفرع الهررالي، الشرركا
 الهقيدة بالبور ة اله رية.
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The Effect of Adopting International Financial Reporting 

Standards (IFRS) on Audit Fees of the Financial 

Statements (Applied Study) 

Abstract 

 The research aims to test the effect of adopting IFRS on the audit fees 
the complete annual financial statements. The study population is represented 
by the non-financial companies listed on the Egyptian Stock Exchange, 
during the period from 2012 to 2014 (the period before the adoption of IFRS 
in 2015), and during the period from 2016 to 2019 (the period after the 
adoption of IFRS in 2015). The study sample includes (104) companies, 
equivalent to (53%) of the non-financial sectors that have been selected (196) 
companies. The study used the Content Analysis method to analyze the data. 
The researcher obtained the applied study data from the financial statements 
of the companies under study, as well as the reports of the board of directors, 
the reports of the auditors, and the minutes of the general assembly meetings. 
These data were obtained from the database of the Egyptian Company for 
Information Dissemination (EGID). The study concluded that there is a 
significant correlation (at the 1% level) between the dependent variable “audit 
fees” and the independent variable “IFRS”, and the value of the correlation 
coefficient was 0.373, indicating a positive correlation relationship between 
the two variables. There is also a significant correlation relationship (at the 1% 
level) between the dependent variable “audit fees” and the control variable 
“audit firm size”. The value of the correlation coefficient was 0.182, 
indicating a direct correlation between the two variables. However, there is 
no significant correlation between the dependent variable “audit fees” and 
each of the control variable “audit client firm size” and the control variable 
“leverage”. 

Keywords: International Financial Reporting Standards (IFRS), adoption 
of IFRS, audit fees, audit firm size, audit client firm size, leverage, non-
financial companies listed on the Egyptian Stock Exchange. 
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  مقدمة -1
إلررى ترروفير هجهوعررة واحرردة  IFRSتيرردف عهميررة إعررداد وا رردار الهعررايير الدوليررة لمتقريررر الهررالي 

تخرررال القررررارات،   أكثرررر هال هرررةهرتفعرررة الجرررودة و تقررردم هعموهرررات هرررن الهعرررايير الهحاسررربية العالهيرررة، 
 ;Capkun and Collins, 2018)تحقق الشرفافية والهسرا لة والكفرا ة اسروام الهرال حرول العرالم و 

Coffie and  Bedi, 2019)،  لرررلا( يرررتم تطبيقيرررا عمرررى نطرررام واسرررعNam, 2018 .) وتعرررد ىرررله
دولررة. كهررا تسررهأ دول أخررر  باسررتخداهيا فرري  021فرري أكثررر هررن  -حتررى ا ن  -الهعررايير إلماهيررة 

أنيررا هعرردة وفقرراا لمعواهررل  IFRSهررن أىررم سررهات و . (Tawiah, 2019)بعررم هجا تيررا ا قت ررادية 
 El)البيئيررررة فرررري الرررردول الهتقدهررررة، تتضررررهن عرررردة برررردائل لاعتررررراف والقيررررا ، يتسررررم بعضرررريا بالتعقيررررد 

Guindy and Trabelsi, 2020) ميرادة اسرتخدام الحكرم الشخ ري، لرلا تتطمربJudgment   هرن
لررلا وقررد يررهدل ىررلا إلررى هخراطر عمررى عهيررل الهراجعررة. (. 2105قبرل هعرردل القرروائم الهاليررة )شرحاتو، 

ههارسرة هسرتو  هرتفرع  هرن الحكرم الشخ ري ل IFRSتتطمب هراجعة القوائم الهالية الَهُعُدة في ضرو  
 . وقد يترتب عمى لل  ميادة هخاطر الهراجعة.قبل هراجعي ىله القوائم هن

 Anzib)هثرل  IFRS (1)لقرد ناقشرت العديرد هرن الدراسرات الهنرافع والتكراليت الهترتبررة عمرى تبنري
and Linda, 2016; Brown, 2011; De Fuentes and Sierra‐Grau, 2015; Higgins 
et al., 2016; Lin and Yen, 2016; Ismail et al., 2013; Morris et al., 2013; 

Balsari et al., 2010) وانقسرهت تمر  الدراسرات هرا برين ههيرد وهعرارم. ويسرتند ههيردو تبنري .
IFRS  إلرررى أنيرررا َتعرررمم هرررن شرررفافية التقرررارير الهاليرررة، وَتحسرررن هرررن جرررودة الهعموهرررات الهاليرررة وكفرررا ة

 ;Raffournier and Schatt, 2018; Brüggemann et al., 2011)ااسروام الهاليرة 
Brochet et al., 2013) . ويسررتند هعارضررو تطبيررقIFRS  َتميررد هررن تعقيررد عهميررة إلررى أنيررا قررد

وقررد َتميررد هررن إحتهاليررة إنترراج قرروائم هاليررة َهحرفررة، إلا لررم يكررن لررد  وعهميررة الهراجعررة،  التقريررر الهررالي
اليررة التأىيررل الكررافي. لررلا تحترراج هراجعررة القرروائم الهاليررة، الهعرردة فرري ضررو  هعرردل وهراجعرري القرروائم اله

IFRSهن قبرل هراجعري القروائم الهاليرة  ، إلى الهميد هن الجيد والوقت والخبرة(Raffournier and 
Schatt, 2018; Khlif and Achek, 2016; Abu Risheh and Al‐Saeed, 2014) .

إنتراج قروائم هاليرة َهراجعرة (، هرن أجرل 2105الشخ ري )شرحاتو، وتتطمب هنيم ههارسرة أكثرر لمحكرم 
Audited Financial Statements  .هرتفعة الجودة 

                                                             
(1)

(.7102ثذٌٔ إدخبل رعذٚالد جْٕشٚخ عهٛٓب )إثشاْٛى، ْزِ انًعبٚٛش  ، رطجٛكIFRSنهزمشٚش انًبنٙ  ٚمصذ ثزجُٙ انًعبٚٛش انذٔنٛخ 
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فرري بعررم الرردول، والترري أثارىررا بعررم عهررال    IFRSوهررن القضررايا والهخرراوف الهرتبطررة بتبنرري
اليت، يطمررق الهراجعررة، أن تبنرري ىررله الهعررايير، قررد يترتررب عميررو تحهررل ىرره   العهررال  لقرردر  هررن التكرر

. وقررد تكررون ىررله التكرراليت هرتفعررة، Adoption/Transition Costsعمييررا تكرراليت التبني/التحررول 
، خا ةا هن قبل الشركات لات الهوارد الهحدودة. وتعد أتعاب الهراجعة IFRSهها َي عب هن تبني 
جيرداا أكثررر،  أن يبرلل الهراجعررون  IFRS. فعررادةا هرا يترتررب عمرى تبنرري IFRSجرم اا هرن تكرراليت تبنري 

ويسرت رقون وقترراا أطررول، ويحترراجون لخبررة أعهررق فرري أدا  الهراجعررة، وهرن الهرررجأ أن يترررجم للرر  فرري 
 ;Coffie and  Bedi, 2019)هطالبة عهال  الهراجعة بميرادة ااتعراب التري يتقاضراىا الهراجعرون 

Fasan and Marcon, 2018) . 

أ ربأ أحرد الهحرددات الياهرة التري يرتم  IFRSلقد أكدت بعم الدراسات الحديثة  عمرى أن تبنري 
 Bassemir and)ا سرتناد إلييرا عنرد اإلتفرام عمرى أتعراب الهراجعرة برين هكترب وعهيرل الهراجعرة 

Novotny, 2018; Loukil, 2016; El Guindy and Trabelsi, 2020; Coffie and 
Bedi, 2019). 

هعررررايير الدوليررررة نررررو قررررد تررررم تبنرررري الوبشررررأن الوضررررع فررررى بيئررررة ااعهررررال اله رررررية، فرررريهكن القررررول أ
بهوجب قررار وميرر ا سرتثهار اله ررل رقرم ، (IAS/IFRSالهعايير الدولية لمتقرير الهالي )لمهحاسبة/

. وقررد كرران للرر  دافعرراا لهناقشررة بعررم القضررايا الهرتبطررة بيررلا التبنرري، والترري (2)2102( لسررنة 001)
توجررد عمررى أتعرراب الهراجعررة، حيررث  IFRSلررر  هنيررا تررأثير تنبرري الشررركات الهقيرردة بالبور ررة اله رررية

بشررأن الدراسرات فري البيئرة اله رررية، التري تناولرت العالقررة  -فري حرردود عمرم الباحرث  -نردرة همهوسرة 
 وأتعاب هراجعة القوائم الهالية. IFRSبين تبني 

 

 مشكمة البحث  -2
 IFRSبشرركلع عررام، وفرري ضررو  هقدهررة البحررث، يهكررن القررول أن الهعررايير الدوليررة لمتقريررر الهررالي 

ىي هعايير هعقدة إلى حدع كبير. وتحتاج إلى استخدام أكثر لاجتيراد والحكرم الهينري هرن قبرل هراجرع 
و  ىرررله الحسرررابات، فررري العديرررد هرررن هجرررا ت العهرررل الهتعمقرررة بهراجعرررة القررروائم الهاليرررة الَهُعرررُدة فررري ضررر

. لرلا تحتراج (El Guindy and Trabelsi, 2020; Chen and Zhuang, 2014)الهعرايير
إلررى تهتررع هراجعرري الحسررابات بررالخبرة الهينيررة  IFRSعهميررة هراجعررة القرروائم الهاليررة الهعرردة باسررتخدام 

                                                             
، بهوجررب قرررار وميررر 2102ديسررهبر  50يعررد ىررلا اإل رردار هررن هعررايير الهحاسرربة اله رررية أول تحررديث لمهعررايير الهطبقررة حتررى  (2)

 0وقررد برردأ العهررل بيررله الهعررايير اعتبرراراا هررن  ، وىررى هعررايير هتوافقررة هررع الهعررايير الدوليررة.2112( ال ررادر سررنة 225ا سررتثهار )
 2102( لسرررنة 001. وترررم تعرررديل بعرررم أحكرررام هعرررايير الهحاسررربة اله ررررية ال رررادرة بقررررار وميرررر ا سرررتثهار رقرررم )2102ينررراير 

 (.http://www.fra.gov.eg) 2102( لسنة 22بهوجب قرار وميرة ا ستثهار والتعاون الدولى رقم )
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لرة الهناسبة، بجانب بلليم لمهميد هن الجيد والوقرت، هرن أجرل التخطريم لمهراجعرة، والح رول عمرى أد
الهراجعرررة الالمهرررة لتكررروين رأييرررم فرررري القررروائم الهاليرررة وااعرررداد تقريررررر الهراجعرررة، ااهرررر الرررلل يسررررتتبعو 

 أل دولررة لرررلررلا يهكررن القررول أن تبنرري  .(Soedaryono, 2017)هطررالبتيم بميررادة أتعرراب الهراجعررة
IFRS راجعررة ىررله هررن أجررل اسررتخداهيا فرري إعررداد القرروائم الهاليررة، قررد يترتررب عميررو ميررادة فرري أتعرراب ه
صذذيا ة مشذذكمة البحذذث سذذي التسذذا لين ويهكررن إعررادة . وىذذ ه ىذذي المشذذكمة الرئيسذذية لمبحذذثالقرروائم، 
عمررى أتعرراب هراجعررة القرروائم الهاليررة  IFRSىررل يررهثر تبنرري الهعررايير الدوليررة لمتقريررر الهررالي   التذذاليين

السررنوية الكاهمررة لمشررركات الهقيرردة بالبور ررة اله رررية ، وىررل يختمررت ىررلا التررأثير برراختالف كررل هررن 
لة .   حجم هكتب الهراجعة، حجم هنشأة عهيل الهراجعة، ونسبة الرفع الهالي، كهت يرات رقابية وَهُعد 

 أىداف البحث -3
عمى أتعاب هراجعة القوائم الهالية السنوية  IFRSبار أثر تبني اخت في يتمثل اليدف العام لمبحث

بيان هد  تأثر العالقرة برين تبنري ىرله الهعرايير وتمر  ااتعراب،  في تمثل األىداف الفرعيةوتالكاهمة. 
ببعم الخ ائص التش يمية لهكاتب وعهال  الهراجعة، وتحديداا )حجم هكتب الهراجعرة، حجرم هنشرأة 
عهيل الهراجعرة، ونسربة الرفرع الهرالي(، وللر  برالتطبيق عمرى عينرة هرن الشرركات غيرر الهاليرة الهقيردة 

هرع اسرتبعاد سرنة  ،2102حترى  2102وهرن  2102حترى  2102فتررة هرن بالبور ة اله رية فى ال
وقرد هردت الدراسرة ا ختبرار حترى نيايرة سرنة  .IFRS، انيا السنة التري اتخرل فييرا قررار تبنري 2102
، لمتحقرق ههررا إلا كانررت ميرادة أتعرراب الهراجعررة هسرتهرة لجهيررع السررنوات بعرد السررنة ااولررى هررن 2102
 ، أم  . IFRSتبني 
    البحث أىمية -4

لهجال ىام، يعانى هن ندرة بحثية في الههارسة الهينية  في تناولو تتمثل األىمية العممية لمبحث
لرررلا، يعتقرررد الباحرررث أن  هراجعرررة.الوأتعررراب  IFRSوبيئرررة ااعهرررال اله ررررية، وىرررو العالقرررة برررين تبنررري 

تعميررررم اادب سرررراىم فررررى هناقشررررة ىررررلا الهوضرررروع، سرررريهثل اضررررافة عمهيررررة ىاهررررة، هررررن الهتوقررررع أن تَ 
هرن الفائردة  ويسذتمد البحذث أىميتذو العمميذة. والت مب عمى نردرة البحروث فري ىرلا الهجرال، الهحاسبي

كل هرن التي ستعود عمى ااطراف ااساسية لمهراجعة، خا ةا طرفي التعاقد عمى الهراجعة، وتحديداا 
رىم طالبي خدهرة الهراجعرة(، الهراجعين )باعتبارىم هقدهي خدهة الهراجعة(، وعهال  الهراجعة )باعتبا

يجرراد دليررل عهمرري . وهسرراعدة الطرررفين عمررى التنبرره بتكرراليت الهراجعررة. عنررد تحديررد أتعرراب الهراجعررة واا
وأتعررراب هراجعرررة القررروائم الهاليرررة السرررنوية الكاهمرررة فرررى بيئرررة الههارسرررة  IFRSعمرررى العالقرررة برررين تبنررري 

التحميررررل ااساسرررري، والتحميررررل  الهينيررررة اله رررررية، وللرررر  هررررن خررررالل هنيجيررررة بحررررث هتكاهمررررة تشررررهل
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لمشررررركات غيررررر الهاليررررة  Firm-year-observationوفقرررراا لهرررردخل اإلضررررافي، وتحميررررل الحساسررررية، 
 .2102إلى  2102، وهن 2102إلى  2102الهقيدة بالبور ة اله رية فى الفترة هن 

 حدود البحث -5
التي تتم بهعرفرة هكترب هحاسربة يركم البحث عمى أتعاب هراجعة القوائم الهالية السنوية الكاهمة، 

هراجررع خررارجي(. ولررن يتنرراول البحررث أثررر  -هراجررع حسررابات خررارجي  -وهراجعررة )هراقررب حسررابات 
عمررى أتعرراب الخرردهات ااخررر  الترري تقرردهيا هكاتررب الهراجعررة بخررالف خدهررة الهراجعررة  IFRSتبنرري 

لبحذذث عمذذى الشذذركات  يذذر يقتصذذر اوالقرروائم الهاليررة )هثررل ا ستشررارات اإلداريررة والفحررص الهحرردود(. 
. 2119إلذى  2116، ومن 2115إلى  2112المالية المقيدة بالبورصة المصرية، سى الفترة من 
وتستند النتائج الواردة فري الدراسرة التطبيقيرة إلرى  ويخرج عنو الشركات غير الهقيدة والشركات الهالية.

سيام دولرة واحردة، وىري ه رر، لرلا ينب ري التعاهرل هعيرا بحرلر، ان النترائج قرد   تنطبرق بالضررورة 
 عمى دول أخر . وأخيراا، فان قابمية النتائج لمتعهيم هشروطة بضوابم اختيار العينة.

 تنظيم البحث -6
البحث، ثم يعررم الباحرث  الدراسات السابقة واشتقام فرومتحميل ؛ يتم تنظيم ها تبقى كالتاليس

لهنيجيررررة البحررررث وبنررررا  نهررررولج الدراسررررة واختبررررار فررررروم البحررررث، وأخيررررراا يعرررررم الباحررررث لنتررررائج 
 وهجا ت البحث الهستقبمية الهقترحة، عمى النحو الوارد في ال فحات التالية. وتو يات البحث

 سروض البحث تحميل الدراسات السابقة واشتقاق  -7
فري العالقرة برين  -سروا  بشركل رئيسري أو بشركل فرعري  -فيها يمي تحميل لمدراسات التي بحثت 

تبنررري الهعرررايير الدوليرررة لمتقريرررر الهرررالي وأتعررراب الهراجعرررة، هبوبرررة حسرررب طبيعرررة هوضررروعيا، والتترررابع 
 المهني ليا.

لمتقريذر المذالي عمذى تبني المعايير الدوليذة تحميل الدراسات التي ناقشت تأثير  7-1
 (:H1أتعاب مراجعة القوائم المالية، واشتقاق الفرض األول لمبحث )

 حظي هوضوع هحددات تحديد أتعاب هراجعرة القروائم الهاليرة باىتهرامع كبيررع فري اادب الهحاسربي

(Narayanaswamy and Raghunandan, 2019; Kwon et al., 2014; Nasera and 
Nuseibeh, 2007); Nijam and Jahfer 2018) فقرد تعرددت الدراسرات التري ناقشرت ىرله .

، بهثابرة العهرل الرائرد فري ىرلا Simunic (1980). وتعد دراسرة IFRSالهحددات، والتي هنيا هحدد 
حيث طورت نهالج، تعتبر الهراجعة بهثابة هنتج اقت ادل، يعتهد سرعره عمرى سرهات هعينرة  ، الهجال

عمرى أن تسرعير خدهرة الهراجعرة، يترأثر برالعرم والطمرب. ويعتهرد لهكاتب وعهال  الهراجعرة. وأكردت 
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أن الهنافسرة السرعرية تسرود فري  الدراسرة إلرى عمى هستو  الهنافسرة فري سروم الهراجعرة. كهرا ُخَمُ رت
وأكردت  .سوم الهراجعة، وأن كبار الهراجعين يتقاضون أتعاب هراجعة أعمى هن نظررائيم غيرر الكبرار

اسرررة لمت ييررررات الرئيسرررية فررري التنظررريم والمررروائأ الهتعمقرررة بعهميرررة إعرررداد عمرررى أن أتعررراب الهراجعرررة حس
 وا دار التقارير الهالية.

، ترم إجرررا  العديرد هررن الدراسرات لتحميررل تررأثير  Simmunicواسرتناداا إلررى النهرولج الررلل وضرعو
بتحميل  Hay et al. (2006)الت ييرات التي ُتحدث في بيئة ااعهال عمى أتعاب الهراجعة. فقد قام 

في الو يات الهتحدة ااهريكيرة. وخمرص إلرى أن  SOX التباين في أتعاب الهراجعة بعد  دور قانون 
أتعراب الهراجعررة مادت بعررد الت ررديق عمرى ىررلا القررانون. وَتفسررر الميرادة بالجيررد اإلضررافي فرري هراجعررة 

 Salman and Carsonالقوائم الهالية، وميادة هسهولية الهراجعين. وفي نف  السيام أشارت دراسة 
 SOX% في فترة ها بعد تطبيق قانون 2.إلى وجود ميادة كبيرة في أتعاب الهراجعة بنسبة  (2009)

 . وأكدت عمى أن ىله الميادة أكثر وضوحاا هن قبل الهراجعين ااربعة الكبار.

عمرى  ICAEW (2007) وأظير الهسأ اللل أجراه هعيد الهحاسبين القرانونيين فري إنجمتررا وويمرم
دولررة هررن دول اإلتحرراد ااوروبرري، وجررود ميررادة كبيرررة فرري  25الهسررتثهرين والهحاسرربين والهررراجعين فرري 

. وأشار الهسأ إلى أن تكمفة إعداد القوائم IFRSأتعاب الهراجعة التي يتقاضاىا الهراجعون بعد تبني 
٪ 1.12-.1.11، و هن رقم ااعهال في سنة التبني ٪ 1.50 - 1.12تهثل  IFRSالهالية وفقاا لر 

هن رقرم ااعهرال فري السرنوات التاليرة. وأشرار الهسرأ إلرى أن الشرركات ال ر يرة تتحهرل تكراليت أكبرر 
٪ هررن الهررراجعين إلررى .2. وأشررار IFRSنسرربياا، بسرربب عرردم وجررود هرروارد داخميررة كافيررة عنررد تطبيررق 

ير الهحاسربية الهطبقرة. كهرا أكرد أنيم يتقاضون أتعاباا إضافية لهراجعة القوائم الهالية عند ت يير الهعاي
. IFRSالهسأ عمى أن تكمفة إعداد القوائم الهالية َتُعرد إحرد  أكبرر التكراليت الهباشررة الهتعمقرة بتبنري 

فقرد أشرارت إلرى أن الهرراجعين قرد يفرضرون أتعراب هراجعرة  Han and Chan (2007)أهرا دراسرة 
ى هيرمة تنافسرية، وميرادة ااتعراب فري وقرتع أقل في السنوات ااولرى هرن ارتبرا  الهراجعرة لمح رول عمر

 حررق بعررد السررنوات الررثالث ااولررى لتعررويم الخسررائر ااوليررة. لررلا، قررد   تميررد هكاتررب الهراجعررة هررن 
، عنرد اسرتخدام ىرله الهعرايير خرالل IFRSأتعاب الهراجعة بشكلع كبيررع بالنسربة لمشرركات التري تتبنري 

 السنوات ااولى هن ارتبا  الهراجعة.

عمى لل ، حيث أشارت إلى أنو هن الهتوقع  Venkataraman et al. (2008)دت دراسة وأك
أن يحتاج الهراجعون في الههمكة الهتحدة إلى جيود إضافية لتقديم خردهاتيم إلرى الشرركات البريطانيرة 

ولتقميل هخاطر التقاضي. وسينعك  لل  في ارتفاع أتعاب الهراجعة، حيث هن  IFRSالتي تستخدم 
أ أن يفررررم الهراجعررررون أتعررراب اضررررافية عمرررى عهالئيررررم هقابرررل الجيررررود والهخررراطر الهحتهمررررة الهررررج
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عمرى أتعراب  IFRSترأثير تبنري  De George et al. (2008) الهرتبطرة بالهراجعرة. وتحمرل دراسرة
. كهرا IFRSشركة أسترالية هقيدة. ووجدت عالقة إيجابية بين ميادة ااتعاب وتبنري  .25الهراجعة لر 
ادة في أتعاب الهراجعة في فترة ها بعد التبنري. عرالوة عمرى للر ، وثقرت الدراسرة ميرادة أكبرر وجدت مي

أقرل عرضرة  في ااتعاب بالنسبة لمشركات اا  ر، هها يتعارم هع اإلدعا  بأن الهكاترب اا ر ر
. ووجرردت الدراسررة أيضرراا أن الهررراجعين يعتقرردون أن جوانررب هعينررة IFRSلمتررأثر بررالتحول إلررى تطبيررق 

 Share-Based Incentive)هثرل  هردفوعات الحروافم القائهرة عمرى ااسريم  IFRSهن هتطمبرات 
Payments واادوات الهالية ،Financial Instruments   بها في لل  هحاسبة التحوHedging 

Accounting  واضرررهحالل )تررردىور( قيهرررة الشررريرةImpairment of Goodwill  واار ررردة غيرررر
(، تتطمب خبرة وجيد أكثر هن الهراجع. وهن ثم Other Intangible Balancesالهمهوسة ااخر  

 هطالبة الهراجعين بميادة أكبر في أتعاب الهراجعة، خا ةا في سنة التبني.

سرَيميد هرن تكمفرة  IFRSعمرى أن تبنري   Marden and Brackney (2009)وتهكرد دراسرة
و يجب عمى الهحاسبين قضا  الهميد هن الوقت الهراجعة وخطر التقاضي لمهحاسبين والهراجعين، وأن
، هرررن أجرررل اتخرررال ااحكرررام ااكثرررر هال هرررة IFRSوالجيرررد فررري تحميرررل الهعررراهالت التجاريرررة بهوجرررب 

وضررهان ا هتثررال الكررافي ليرررله الهعررايير. ويجررب أن تسررهأ شرررركات الهحاسرربة لمهررراجعين بالح رررول 
دوليررة لمتقريررر الهررالي. لررلا، واسررتجابةا لتطبيررق عمررى هميررد هررن التعمرريم الهينرري فيهررا يتعمررق بالهعررايير ال

IFRS َيتوقررع هررن شررركات الهحاسرربة ميررادة ا سررتثهار فرري الهرروارد الترري تعررمم جررودة الهراجعررة، ههررا ،
 ينعك  عمى ميادة أتعاب الهراجعة.

Griffin, Lont and Sun (2009)واختبر تأثير الت ييرات التنظيهية في الهنشأة، خا ةا تبني   
IFRSى أتعرراب الهراجعررة وغيررر الهراجعررة لهكاتررب الهراجعررة فرري نيوميمنرردا. وتررم الح ررول عمررى ، عمرر

. .211حتررى  2112شررركة هررن الفترررة  225البيانررات الهتعمقررة بأتعرراب الهراجعررة، والقرروائم الهاليررة لررر 
، Cross-Sectional Regression Analysisوباسررتخدام تحميررل اإلنحرردار القطرراعي الشرراهل 

هرررتبم بميررادة كبيرررة فرري أتعرراب الهراجعررة فرري السررنة السررابقة لسررنة  IFRSن تبنرري الدراسررة أ وجرردت
التبني، وكلل  سنة التبني والسنوات الالحقة. عالوة عمى لل ، كشرت تحميرل هنف رل أجرراه البراحثون 

هقارنرةا ب يررىم هرن  IFRSأن هراجعي ااربعة الكبرار أظيرروا ميرادة كبيررة فري ااتعراب فري سرنة تبنري 
٪ .2عمرى أن أتعراب الهراجعرة فري نيوميمنردا مادت بنسربة  Hart et al. (2009)عين. وأكرد الهرراج

 بعاهين وفي عام التبني أيضاا. IFRSقبل تبني 

 Vieru andبأتعرررررراب الهراجعررررررة، اختبرررررررت دراسررررررة  IFRSولميررررررادة فيررررررم كيفيررررررة ارتبررررررا  تبنرررررري 

Schadewitz (2010)  هحددات أتعاب الهراجعة في سنة تبنيIFRS  في فنمندا لمهنشآت ال  يرة
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شرركة هقيردة فري  5.عمرى أتعراب الهراجعرة لعردد  IFRS، كها اختبررت ترأثير تبنري SMEوالهتوسطة 
. 2112و  2112بور ررة فنمنرردا. وتسررتند البيانررات الترري تررم جهعيررا عررن أتعرراب الهراجعررة إلررى عرراهي 

بنرا ا عمرى  IFRSديالت ، هرن خرالل تحديرد حجرم تعرIFRSوقاهت الدراسة بقيا  هد  تعقيد تطبيرق 
ههشر التفاوت بين ىله الهعايير والهعايير الهحمية. وتشير النتائج إلى وجود ارتبا  إيجابي كبير بين 

. عررالوة عمرى للرر ، وجررد الباحثرران أن العالقرة كانررت أكثررر أىهيررة فرري IFRSااتعراب الهدفوعررة وتبنرري 
 .2112هقارنةا بعام  2112عام 

-2112هشراىدة لمشرركات الهقيردة فري هاليميرا خرالل الفتررة  5121وهن خرالل تحميرل عينرة هرن 
أن أتعراب الهراجعرة مادت خرالل   Yaacob and Che-Ahmad (2012)، أفرادت دراسرة.211

 هعيررار هررن  20بشرركلع ترردريجي. وقررد اعتهرردت الشررركات الهقيررردة فرري هاليميررا  IFRSفترررة تبنرري 
IFRS فقرم، أل أنيرا لرم تتبنرىIFRS  بشركل كاهرلFull Adoption وقرد أظيررت السرنوات الثالثررة .

 IFRSالتالية لسنة ا عتهاد ميادة أعمى فري أتعراب الهراجعرة هقارنرةا بالعراهين ا خررين )تبنرت هاليميرا 
(. وتظير النتائج أن ميادة كبيرة فري أتعراب الهراجعرة بردأت فري السرنة الثانيرة هرن التبنري. 2112عام 

ولرررى هرررن التبنررري، أرجرررأ هجمررر  هعرررايير الهحاسررربة الهررراليمل وقرررد يرجرررع للررر  إلرررى أنرررو خرررالل السرررنة اا
Malaysian Accounting Standard Board  اسررتخدام الهعررايير "الهعقرردةComplicated ،"

، بسبب عدم وجود هعالجات هحاسبية واضرحة  Financial Instruments"وتحديداا "اادوات الهالية
 ليا.

بعينرة هراقبرة هرن   EU firmsإلتحراد ااوروبريشرركات ا  Kim et al. (2012)وقارنرت دراسرة
 Analyticalالشررركات ااهريكيررة والكنديررة واليابانيررة. وباسررتخدام نهررولج أتعرراب الهراجعررة التحميمرري

Audit Fees Model فح ت الدراسة تأثير تبني ،IFRS  عمى أتعاب الهراجعة هرع عينرة تتضرهن
. .211-2112ي عمرررى هرررد  السرررنوات دولرررة هرررن دول اإلتحررراد ااوروبررر 02هشررراىدة هرررن  22212

بشركلع إلماهري، وىرله العالقرة ترمداد قروة هرن  IFRSوتظير النتائج أن أتعاب الهراجعة ترمداد هرع تبنري 
خرررالل تعقيرررد هيهرررة الهراجعرررة. باإلضرررافة إلرررى للررر ، وجرررد البررراحثون دلررريالا عمرررى أن اإلختالفرررات فررري 

لهراجعررة. وتررنخفم أتعرراب الهراجعررة هررع والهعررايير الهحميررة تميررد هررن أتعرراب ا IFRSالهحاسرربة بررين 
. وعمى الرغم هن ميادة أتعاب الهراجعة هن فتررة هرا قبرل IFRSتحسن جودة التقارير الهالية هع تبني 

فرري كمتررا العينتررين، إ  أن الميررادة كانررت أكبررر بشرركلع كبيرررع  IFRSإلررى فترررة هررا بعررد تبنرري  IFRSتبنري 
هرررتبم بأتعرراب هراجعررة أعمررى.  IFRSبالنسرربة لشررركات اإلتحرراد ااوروبرري، ههررا يشررير إلررى أن تبنرري 

دلريالا هخالفراا لمعالقرة اإليجابيرة برين تبنري  Goncharov et al. (2012)وعمرى خرالف للر ، قردم 
IFRS في هعظم الدراسات التري تناولرت للر . وتضرهنت عينرة الدراسرة  وأتعاب الهراجعة التي جا ت
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الهقيدة في الهجتهع ااوروبي خالل الفترة  Listed Real Estate Companiesالشركات العقارية 
 Cost Modelsونهررالج التكمفررة  Fair Value. كهرا اختبررروا تررأثير القيهررة العادلررة .2110-211

   IFRSه العالقة. وتشير النتائج التي تو موا إلييرا إلرى أن لقيا  وتسجيل ا ستثهار عمى هثل ىل
 ترتبم بشكلع كبير بأتعاب الهراجعة.

عمى أتعاب الهراجعة فري  IFRSفي تأثير تبني  De George et al. (2013)وبحثت دراسة 
لرررو ارتباطررراا  IFRS. ووجرررد البررراحثون أن تبنررري 2112إلرررى  2112شرررركة أسرررترالية هقيررردة هرررن  .21
% فري سررنة  25 بنسربةاا كبيرراا هرع أتعراب الهراجعرة، حيرث مادت أتعرراب الهراجعرة فري الهتوسرم إيجابير

. كهررا يشررير التحميررل اإلضررافي إلررى ميررادة غيررر طبيعيررة IFRSالتبنرري. وترجررع ىررله الميررادة إلررى تعقيررد 
هررا % فرري أتعرراب الهراجعررة فرري سررنة التبنرري بعررد الميررادات السررنوية العاديررة فرري ااتعرراب. ك .بنسرربة 

وجررردت الدراسرررة أن الشرررركات اا ررر ر تظيرررر ميرررادات أكبرررر، هقارنرررةا بالشرررركات ااكبرررر خرررالل تبنررري 
IFRS ههرررا يشرررير إلرررى وجرررود هكرررون ثابرررت فررري التكررراليت الهرتبطرررة بتبنررري ،IFRS وأكررردت دراسرررة .

Ahmed et al. (2013b)   عمرى أن هراجعرة القروائم الهاليرة الهعردة فري ضروIFRS  سرتحتاج إلرى
 IFRS isقائهررة عمررى أسررا  الهبرراد    IFRSهررن الهراجررع. ويرجررع للرر  إلررى أن هجيررود أكبررر

Principle-Based لرررلا فررران السياسرررات الهحاسررربية لكيفيرررة تنفيرررل كرررل هبررردأ، قرررد ترررهدل إلرررى ميرررادة ،
تقديرات اإلدارة، وهن ثم ميرادة الحكرم الشخ ري لهراجرع الحسرابات. لرلل ، يرتم ميرادة أتعراب الهراجعرة 

. كهررا أكرردت عمررى أنررو فرري سرروم IFRSعكرر  جيررود الهراجعررة اإلضررافية بعررد تبنرري بشرركلع عررام بهررا ي
خرردهات الهراجعررة التنافسررية، يررتم تحديررد أتعرراب الهراجعررة هررن خررالل تكرراليت الهراجعررة الهنفقررة وتقيرريم 
هخرررراطر الهراجعررررة هررررن قبررررل الهررررراجعين، وهخرررراطر التقاضرررري الهتوقعررررة، وااربرررراح العاديررررة. فأتعرررراب 

 Redmayne and Laswadلتكمفرة الهراجرع فري أدا  الهراجعرة. ووفقراا لدراسرة  الهراجعرة تعرد دالرة
ترررأثيران هعاكسرران عمررى أتعرراب الهراجعرررة. فهررن ناحيررة، ينب ررري أن  IFRS، قررد يكررون لتبنرري (2013)

تعتبررر هتفوقررة عمررى هعظررم الهعررايير الهحاسرربية فرري الرردول  IFRSتتحسررن جررودة التقررارير الهاليررة، ان 
. ونتيجررررة لررررلل ، يبرررردو أن هخرررراطر Non‐Anglo‐American Countriesيررررة غيررررر اانجمررررو أهريك

تقرديرات أكثرر تعقيرداا  IFRSالهراجعة وأتعراب الهراجعرة سرتنخفم. هرن ناحيرة أخرر ، يتطمرب تطبيرق 
وحكهاا هينياا أكبر، انيرا تسرتند إلرى الهبراد  وتسرتخدم قردراا أكبرر هرن قيرا  القيهرة العادلرة. وبالترالي، 

، وهن ثرم يجرب ميرادة أتعراب IFRSيجب أن يكون تعقيد الهراجعة وهخاطر التقاضي أعمى بعد تبني 
 الهراجعة.

 Firm-Yearلشرررررركات والسرررررنواتهشررررراىدة لعررررردد هرررررن ا 22002وهرررررن خرررررالل عينرررررة تضرررررهنت 

Observations  اختبرررت دراسررة 2112حتررى عررام  2111دولررة أوروبيررة لمفترررة هررن عررام  .0هررن ،
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Chen et al. (2014)  العالقة بين أتعاب الهراجعة وتبنيIFRS في ضو  خبرة الهرراجعين بيرله ،
ا وجررردت الدراسرررة أن . كهرررIFRSالهعرررايير. وتشرررير النترررائج إلرررى أن أتعررراب الهراجعرررة مادت بعرررد تبنررري 

يتقاضون أتعاب هراجعة عالية، هقارنةا باللين لدييم خبرة  IFRSالهراجعين اللين لدييم خبرة أقل في 
 عالية في ىله الهعايير. 

فيهراا أعهرق حرول ترأثير تبنري  De Fuentes and Sierra-Grau (2015) وقردهت دراسرة
IFRS شرررركات ااسررربانية الهقيررردة فررري الفتررررة هرررن عمرررى أتعررراب الهراجعرررة وغيرررر الهراجعرررة لعينرررة هرررن ال
. وباسررتخدام أسررموب تحميررل اإلنحرردار، وثررق الباحثرران أن أتعرراب الهراجعررة شرريدت 2112إلررى  2115

، وأن حسرابات كرل هرن الشرركة اام والشرركات التابعرة تحهمرت 2112إلرى  2115اتجاىاا هتمايداا هرن 
% عمررى الترروالي. وأكرردت الدراسررة عمررى  02و  05ة بنسرربأتعرراب هراجعررة عاليررة، مادت فرري الهتوسررم 

 .IFRSتحهل الشركات اتعاب هراجعة أعمى غير هتوقعة في السنوات الثالثة التالية لتبني 
 IFRSالعالقررة بررين  Shan and Troshani (2016)وفرري نفرر  السرريام، اختبرررت دراسررة 

 Multi-Variateالهت يرررراتوأتعررراب الهراجعرررة فررري البيئرررة ال رررينية. وباسرررتخدام تحمررريالت هتعرررددة 
Analyzes   هشاىدة هن الشركات الهقيدة في بور ة شن يال  .0.2عمى عينة هنShanghai 

Stock Exchange وجررردت الدراسرررة أن تبنررري ،IFRS  يرفرررع أتعررراب الهراجعرررة فررري الشرررركات قيرررد
إ  أن الترأثير الدراسة. ووجدت أيضراا أنرو عمرى الررغم هرن أن ا رتبرا  كران إيجابيراا لجهيرع الشرركات، 

 .Higgins et alكران أقررو  فيهررا يتعمرق بالشررركات اا رر ر هررن الشرركات ااكبررر. وهرردت دراسررة
وأتعرراب الهراجعررة إلررى فترررة أطررول بعررد التبنرري. وباسررتخدام  IFRSتحميررل العالقررة بررين تبنرري   (2016)

نررري والفتررررات ، وثقرررت الدراسرررة ارتفررراع أتعررراب الهراجعرررة فررري سرررنة التب2102إلرررى  2112البيانررات هرررن 
 Adoption التاليررة، ههررا يعنرري أن الميررادة هسررتهرة فرري أتعرراب الهراجعررة و  تقت ررر عمررى سررنة التبنرري

Year وتعيررد دراسررة .Jung et al. (2016)  اختبررار العالقررة بررين أتعرراب الهراجعررة غيررر العاديررة
شررركة هقيرردة فررى كوريررا  01.22وللرر  بررالتطبيق عمررى  فرري كوريررا، IFRSوجررودة الهراجعررة بعررد تبنرري 

إلررى  2007. وباسررتخدام البيانررات الترري تررم جهعيررا خررالل الفترررة هررن 2105-.211خررالل الفترررة بررين 
بررين أتعرراب الهراجعررة غيررر العاديررة وجررودة  ، وجرردت ىررله الدراسررة أنررو   توجررد عالقررة هعنويررة2105

فري فتررة هرا قبرل تبنري  Discretionary Accrualsيرة الهراجعة الهقاسة بحجم ا سرتحقاقات ا ختيار 
. وهع لل ، فران العالقرة In The Pre-IFRS Adoption Periodالهعايير الدولية لمتقرير الهالي 

بين أتعاب الهراجعة غير العادية وحجرم ا سرتحقاقات ا ختياريرة تتحرول إلرى إيجابيرة فري فتررة هرا بعرد 
 .IFRSتبني 
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فررري طبيعرررة العالقرررة برررين أتعررراب  Soedaryono (2017دراسرررة )وفررري نفررر  السررريام، بحثرررت 
فري إندونيسريا. وباسرتخدام بيانرات ترم جهعيرا  IFRSالهراجعة غير العادية وجرودة الهراجعرة بعرد تبنري 

، حممررت الدراسرة العالقررة برين أتعرراب الهراجعرة العالية/الهنخفضررة 2102إلرى  2100خرالل الفتررة هررن 
عررة. واسرررتخدهت الدراسرررة اإلنحرردار الخطررري  ختبررار ىرررله العالقرررة، بشرركلع غيرررر طبيعرري وجرررودة الهراج

باسررتخدام ا سررتحقام ا ختيررارل كهقيررا  لجررودة الهراجعررة. ووجرردت الدراسررة أنررو   توجررد عالقررة لات 
د لررة إح ررائية بررين أتعرراب الهراجعررة الهرتفعررة بشرركلع غيررر طبيعرري وجررودة الهراجعررة الهقاسررة بحجررم 

. وهرررع للررر ، فررران العالقرررة برررين أتعررراب الهراجعرررة الهرتفعرررة IFRSل تبنررري ا سرررتحقاقات ا ختياريرررة قبررر
 . IFRSبشكلع غير طبيعي وحجم ا ستحقاقات ا ختيارية، تتحول إلى إيجابية بعد تبني 

 IFRSأدلررة عمررى العالقررة بررين تبنرري  Raffournier and Schatt (2018)وقرردهت دراسررة 
وأتعاب الهراجعة، هن خالل تحميل بيئة ااعهال فري سويسررا. ونظرراا ان اختيرار الهعرايير الهحاسربية 

( ، هباد  الهحاسربة الهقبولرة قبرو ا عاهراا فري الو يرات الهتحردة IFRS)الهعايير الدولية لمتقرير الهالي 
(GAAPs) أو هباد  الهحاسبة الهقبولة قبو ا عاهاا في سويسراSwiss GAAPs   ،هترو  لمشركات

 IFRSَيهكن إجرا  الهقارنات في نف  السيام الههسسي. كها أنو هن الههكن قيا  أثر التخمري عرن 
، يهكنيا العودة إلى هبراد  الهحاسربة IFRSعمى أتعاب الهراجعة ان الشركات السويسرية التي تتبع 

عاهررراا، وباسرررتثنا   02عمرررى هرررد  هشررراىدة  0220الهقبولرررة قبرررو ا عاهررراا فررري أل وقرررت. واسرررتناداا إلرررى 
أتعرراب هراجعررة أعمررى. كهررا أن الشررركات  IFRSالشررركات الكبيرررة جررداا، ترردفع الشررركات الترري تسررتخدم 

تتحهل أتعراب هراجعرة إضرافية فري السرنة السرابقة لمتحرول. عمرى العكر  هرن   IFRSالتي تحولت إلى
اا إلرى انخفرام أتعراب الهراجعرة. وهرن لل ،   تهدل العرودة إلرى هبراد  الهحاسربة الهقبولرة قبرو ا عاهر

-2112هشاىدة هن الشركات الهقيدة فري البور رة السويسررية لمفتررة الهاليرة  0220خالل عينة هن 
، أدلرة عمرى أن الشرركات التري َتعرد  Raffournier and Schatt (2018)، قردهت دراسرة2102

تعرراب هراجعررة إضررافية قبررل عررام ، ترردفع أتعرراب هراجعررة أعمررى وتتحهررل أIFRSالقرروائم الهاليررة بهوجررب 
قررد  IFRSواحرد هررن التحرول. وأكرردت عمرى أن الدراسررات الترري تقرارن أتعرراب الهراجعرة قبررل وبعرد تبنرري 

تفتقررر إلررى بعررم  ررالحية البحررث، ان اإلختالفررات الهبمرر  عنيررا قررد تكررون بسرربب عواهررل أخررر  هثررل 
ت الدراسرة براجرا  التحميرل فري . لرلل ، أو رIFRSالت ييرات التنظيهية التري عرادةا هرا ت راحب تبنري 

دولة َتعد فيو الشركات القروائم وفقراا لمهعرايير الهحاسربية الهحميرة والهعرايير الدوليرة لمتقريرر الهرالي جنبراا 
 إلى جنب  لتقا  تأثير تبني الهعايير الدولية هقارنةا بالهعايير الهحمية.

ايير الهحاسررربة والهراجعرررة ( اختبرررار أثرررر التحرررول نحرررو هعررر.210واسرررتيدفت دراسرررة الهحهرررادل )
الدوليرررة عمرررى أتعررراب عهميرررة الهراجعرررة هرررن وجيرررة نظرررر الهرررراجعين الخرررارجيين فررري الههمكرررة العربيرررة 
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السررعودية، وتررم اسررتخدام الهررنيج ا سررتقرائي والو ررفي التحميمرري. وتهثمررت أداة الدراسررة فرري اسررتبانة تررم 
جرود ترأثير كبيرر لمتحرول إلرى الهعرايير هراجعاا. وأظيرت النتائج و  .2توميعيا عمى عينة عشوائية هن 

الدوليرررة عمرررى أتعررراب الهراجعرررة هرررن وجيرررة نظرررر الهرررراجعين الخرررارجيين بالههمكرررة العربيرررة السرررعودية. 
يرررهثر عمرررى جيرررود  IFRSهرررا إلا كررران التحرررول اإلجبرررار  لتطبيرررق  Nam (2018)واختبررررت دراسرررة 

شررركة  220عمررى عينررة هكونررة هررن الهراجعررة )سرراعات الهراجعررة( وأتعرراب الهراجعررة، وللرر  بررالتطبيق 
، يهدل إلى ميادة IFRS. وأشارت النتائج إلى أن تطبيق 2100-.211هقيدة فى كوريا خالل الفترة 

 جيود الهراجعة وبالتالي ميادة أتعاب وجودة الهراجعة. 
 IFRSيخمررررص الباحررررث هررررن تحميررررل الدراسررررات السررررابقة إلررررى أن هعظهيررررا يتفررررق عمررررى أن تبنرررري 

كهعرررايير قائهرررة عمرررى أسرررا  الهبررراد ، تتررريأ هسررراحة كبيررررة هرررن الحكرررم الشخ ررري لمهحاسرررب الهرررالي، 
. وىرلا هرن شرأنو أن يرهدل إلرى ميرادة (Miah, 2019)خا رةا فري ظرل تبنري هحاسربة القيهرة العادلرة 

جيرررد هراجرررع الحسرررابات عنرررد هراجعرررة القررروائم الهاليرررة، وهرررن ثرررم ميرررادة أتعابرررو. ونظرررراا لنررردرة الدراسرررات 
يهكرن اشرتقام اله ررية فري ىرلا الشرأن، فمرن يتنبرى الباحرث اتجاىراا هعينراا لمعالقرة هحرل الدراسرة. لرلا، 

 ، كالتالي  (H1)الفرم ااول 
 
 
 

 تبني المعايير الدولية لمتقرير المالي عمى تحميل الدراسات التي ناقشت تأثير  7-2
بعذذض الخصذذائص تذأثير  أتعذاب مراجعذذة القذوائم الماليذذة، مذذي األخذ  سذذي الحسذذبان

(، H2التشذذذييمية لمكاتذذذب وعمذذذعة المراجعذذذة، واشذذذتقاق الفذذذرض الثذذذاني لمبحذذذث )
 وسرعياتو

الخ ائص التش يمية لهكاتب وعهال  الهراجعة عمى العالقة تعددت الدراسات التي ناقشت تأثير 
بين تبني الهعايير الدولية لمتقرير الهالي وأتعاب الهراجعة، وهن أىم ىرله الخ رائص/الهت يرات حجرم 
هكتررب الهراجعررة، حجررم هنشررأة عهيررل الهراجعررة، الرفررع الهررالي، ونرروع القطرراع الررلل ينتهرري إليررو عهيررل 

عظررم اادبيررات الترري تناولررت للرر ، إلررى أن هكاتررب الهراجعررة ااكبررر حجهرراا تشررير هالهراجعررة وغيرىررا. و 
. وحرددت (Kacer et al., 2018; Hay et al., 2006)تفررم أتعابراا هراجعرة أعمرى هرن غيرىرا 

سرهات  (1 بعم الدراسات الخ ائص التش يمية لكل هن هكاتب وعهال  الهراجعرة فري ثرالث فئرات 
، Leverage، والرافعررة الهاليررة Complexity، والتعقيررد Sizeجررم )الح Client Attributesالعهيررل 

 (Growth Opportunities ،)2، وفررررررررررص النهررررررررررو Profitability، والربحيررررررررررة Riskوالهخررررررررراطر 

H1 يؤثر تثني انًعايير انذونيح نهتقرير انًاني عهى أتعاب يراجعح انقوائى انًانيح نهشركاخ :         

 .تانثورصح انًصريحانًقيذج 
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، وتخ ص الهراجع Auditor Size)حجم الهراجع  Auditor Characteristicsخ ائص الهراجع 
Auditor Specialization ،)3)   خ رائص ا رتبراEngagement Attributes  هوسرم هرمدحم(

Busy Season والخرررردهات بخررررالف الهراجعررررة ،Nonaudit Services )(Raffournier and 

Schatt, 2018) فقرررد أظيررررت اإلختبرررارات التجريبيرررة أن الميرررادة فررري أتعررراب الهراجعرررة بعرررد .IFRS 
    Big4 ارررررررررة الكبررررررررااربع لرررررررررررررررررقبن رررعتيا هررراجررررت هرررررتي تهرررركات الررراا في الشروحررررثر وضرررت أكررأ بح

(El Guindy and Trabelsi, 2020; Abu Risheh and Al-Saeed, 2014;Houqe, 
2017; Lin and Yen, 2016).  

 

العالقة بين أتعاب الهراجعة وبعم خ ائص الهراجع  Hay et al. (2006)لقد اختبرت دراسة 
هثررل  حجررم الهراجررع وتخ  ررو ال ررناعي. وقررد تررم قيررا  حجررم الهراجررع بكونررو هررن هكاتررب ااربعررة 

. وبشكلع عام، تشير Non-Big Four firmsأو هن غير هكاتب ااربعة الكبار  Big Fourالكبار 
أتعرراب هراجعررة أعمررى هررن غيررر ااربعررة الكبررار.  النتررائج إلررى أن الهررراجعين ااربعررة الكبررار يفرضررون 

إلرى أنرو يهكرن اسرتخدام نظريرات هتعرددة لشررح العالقرة برين  (Chen et al., 2011)وأشرارت دراسرة 
IFRS وأتعاب الهراجعة. وهع أىم ىله النظريات، نظرية ه داقية اإلقرام Lending Credibility 

Theory ويقوم ا ختيار عمى افترام أن .IFRS ميد هن هتطمبات اإلف راح، ااهرر الرلل يتطمرب ت
خبرة كافية وهناسبة لعهمية الهراجعة. ويجب تعويم هسرتو  الخبررة الهطموبرة لهراجعرة القروائم الهاليرة 

هن خالل ح ول الهراجع عمى أتعراب هراجعرة أعمرى. باإلضرافة إلرى للر ، فران  IFRSالهتوافقة هع 
هن ه داقية القوائم الهالية، للل  يتقاضرى أتعراب اضرافية.  الهراجع اللل لديو هثل ىله الخبرة سيميد

وىنرا  أدلررة كثيرررة تشررير إلرى أن ااربعررة الكبررار لرردييم أتعرراب أعمرى، بسرربب سررهعتيم واله ررداقية الترري 
أن أتعراب الهراجعرة  Choi and Yoon (2014)يقردهونيا لمقروائم الهاليرة الَهراجعرة. وبالهثرل، وجرد 

فرري كوريررا الجنوبيررة، وأن ىررله الظرراىرة كانررت أكثررر انتظاهرراا هررع  IFRSنرري مادت بشرركلع همحررود بعررد تب
 الشركات التي تم هراجعتيا هن قبل هكاتب الهراجعة ااربعة الكبار. 

وأتعرراب الهراجعررة فرري  IFRSالعالقررة بررين تبنرري   Lin and Yen (2016)واختبرررت دراسررة
شرركة  2111ال ين، هع ااخل في الحسبان ىيكل الهمكية وحجرم الهراجرع. وتضرهنت عينرة الدراسرة 

وثالث سنوات بعد التبني. وناقشرت كيرت ترهثر  IFRSهقيدة. وغطت الدراسة ثالث سنوات قبل تبني 
اب( فري السرنوات ااولرى عمى قرارات تسعير الهراجع )ااتع IFRSخبرة الهراجع بالعهيل عند تطبيق 

. وتم جهع البيانات بأتعراب الهراجعرة ورأل الهراجعرة هرن التقرارير السرنوية لمشرركات، IFRSهن تبني 
. وتظيررر النتررائج أن هكاتررب Taiwan Economic Journal Databaseوهررن قاعرردة بيانررات 

اا عاليررة فرري السررنوات ، قبررل تبنرري ىررله الهعررايير تفرررم أتعابررIFRSالهراجعررة لات الخبرررة الهتعمقررة بررر 
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ااولى هن التبني، حيث يمداد احتهال فشل الهراجعة. هرن ناحيرة أخرر ، قرام العهرال  لوو الخبررة فري 
IFRS  برردفع أتعرراب أقررل فرري السررنوات ااولررى هررن تبنرريIFRS كهررا وجررد البرراحثون أن تعقيررد إعررداد .

 . IFRSالتقارير الهالية لو تأثير كبير عمى أتعاب الهراجعة وتبني 

عمررى أىهيررة هناقشررة التررأثيرات الهحتهمررة لتبنرري  Khlif and Achek (2016)وأكرردت دراسررة 
IFRS  ،عمررى بيئررة الهراجعررة، حيررث أن للرر  قررد يكررون لررو انعكاسررات هتعررددة عمررى هت يرررات الهراجعررة

هثرررل جرررودة وهخررراطر وأتعررراب الهراجعرررة، والهنافسرررة فرررى سررروم الهراجعرررة. وُخَمُ رررت إلرررى أن هكاترررب 
، وأيضراا قرد يرهثر ىرلا Big 4هقارنرةا بهكاترب  IFRSحمية قد تعاني هن نقرص الهعرفرة برر الهراجعة اله

التبني عمى كفا ة عهمية الهراجعة هن خالل الهطالبة بهميد هن الوقت ادا  الهراجعة، وهن ثم تأخر 
ليرة، نظرراا يهدل إلى تعديل النهالج التقميدية لمقوائم الها IFRSتقرير الهراجعة، ان التحول لر ا دار 

 . عتهادىا عمى هحاسبة القيهة العادلة

تأثير   Houqe (2017)    ، حمل2100-2112شركة نيوميمندية لمفترة  020وباستخدام عينة هن 
عمرررى أتعررراب الهراجعرررة. وقرررد اسرررتخدم نهولجررراا يتضرررهن هت يرررراا هسرررتقالا يعكررر  الهعرررايير  IFRSتبنررري 

، إلى جانرب هحرددات أخرر  فري IFRSأو غير   IFRSالهحاسبية الهستخدهة هن قبل الشركات هثل
الشركة وخ ائص الهراجع هثل حجم الهراجع )ااربعة الكبار هقابل غير الكبار(، حجم هنشأة عهيل 
الهراجعرررة وتعقيرررد عهميرررة الهراجعرررة. وتشرررير النترررائج إلرررى ميرررادة كبيررررة فررري أتعررراب الهراجعرررة بعرررد تبنررري 

IFRS خا ةا وأن الهحاسبة وفقاا لر ،IFRS  .تهدل إلرى ميرادة تعقيرد التقرارير الهاليرة وهيرام الهراجعرة
ُعررت هررن قبررل ااربعررة الكبررار خررالل  وتظيررر النتررائج ميررادة كبيرررة فرري أتعرراب هراجعررة الشررركات الترري َرج 

هقارنررةا ب يرررىم. وأوضررحوا أن هراجعرري ااربعررة الكبررار لرردييم  IFRSالعرراهين ااول والثرراني بعررد تبنرري 
هن هراجعي الحسابات الهحميين. للل ، فان عهال  الهراجعة عمى استعداد لردفع أكثر  IFRSخبرة بر 

أتعررراب هراجعرررة أعمرررى لمح رررول عمرررى خدهرررة هراجعرررة عاليرررة الجرررودة. ويهكرررن تفسرررير ىرررلا اإلخرررتالف 
بالحاجررة إلررى تعررويم الجيررود اإلضررافية الترري تسررهأ بتقررديم خرردهات عاليررة الجررودة، وتقميررل هخرراطر 

 ل التي تتهتع بحهاية قوية لمهستثهرين هثل الههمكة الهتحدة. التقاضي خا ةا في الدو 

 Lepone and Wong (2018)ودراسة  Kacer et al. (2018)كها أشارت كل هن دراسة 
، نتيجة إختالف الخ رائص التشر يمية لهكاترب IFRSإلى إختالف هستو  أتعاب الهراجعة بعد تبني 
ل نهرررو وعهرررال  الهراجعرررة، والترررى هنيرررا حجرررم هكترررب  الهراجعرررة، حجرررم هنشرررأة عهيرررل الهراجعرررة، َهُعرررد 

الشررررركة، نسرررربة الرفررررع الهررررالي، ربحيررررة الشررررركة، حجررررم هجمرررر  اإلدارة، هررررد  تعقيررررد العهميررررات، نسررررب 
 . ويعتبررالسيولة، نوع القطاع، العائد عمى اا ول، ونسبة التردفقات النقديرة هرن العهميرات التشر يمية

Houqe (2018)  ل تبنري أن البحرث الهحاسربي حروIFRS  ركرم عمرى جرودة الهعموهرات الهاليرة بعرد
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تبنرري ىررله الهعررايير أكثررر هررن التركيررم عمررى تكمفتيررا. وخمررص إلررى أن الهررراجعين ااربعررة الكبررار وغيررر 
وفري السرنوات  IFRSالكبار، قد يح مون عمى ميادة في أتعاب الهراجعة في السنة ااولى هرن تبنري 

لرى، تحتراج الشرركات إلرى إعرادة  رياغة اارقرام الهحاسربية لمسرنة التالية، حيث أنرو وخرالل السرنة ااو 
لررررربعم الحسرررررابات هثرررررل ااربررررراح  Beginning Balances السرررررابقة وتعرررررديل اار ررررردة اإلفتتاحيرررررة

 الهحتجمة. ويتطمب ىلا عهل إضافي هن الهراجعين.

بعرررم الخ رررائص التشررر يمية لهكترررب وعهيرررل وفررري ضرررو  للررر  يتوقرررع الباحرررث أن التفاعرررل برررين 
هت يرر تفراعمي جديرد، قرد يرهثر كرل هت يرر عمرى قروة أكثرر هرن ، ينتج IFRSالهراجعة وتبني الشركة لر 

. وفي ضو  لل ، َيهكن اشتقام الفرم الثاني (H1)و/أو اتجاه العالقة التأثيرية هجال الفرم ااول 
(H2) كالتالي ، 
 
 
 

باختبرار  El Guindy and Trabelsi, (2020وبشرأن حجرم هكترب الهراجعرة، قاهرت دراسرة )
فرري  Audit And Non-Audit Feesعمرى أتعراب الهراجعرة وغيرر الهراجعرة  IFRSترأثير تبنري 

لمهررة ااولرى  IFRSالههمكة الهتحدة. وبحثت الدراسة فيهرا إلا كانرت الشرركات البريطانيرة التري تتبنري 
، بشركلع Reporting Under IFRSأو َتعد التقارير الهالية بهوجرب الهعرايير الدوليرة لمتقريرر الهرالي 

عام، تتحهل أتعراب أعمرى عمرى خردهات الهراجعرة وغيرر الهراجعرة، وهرا إلا كران ىرلا الترأثير هشرروطاا 
هشرراىدة لمشررركات الهقيرردة فرري  2.22بحجررم هكتررب الهراجعررة وهرردة عهمررو. وباسررتخدام عينررة تتضررهن 

يرررررات ، اسررررتخدهت الدراسررررة نهررررولج إنحرررردار هررررن خررررالل الهت .211-2115الههمكررررة الهتحرررردة هررررن 
 Auditors’ Andالهسرررررتقمة، التررررري تقررررري  خ رررررائص الهرررررراجعين والهنشرررررآت الخاضرررررعة لمهراجعرررررة 

Auditees’ Characteristics  بهررا فرري للرر  تبنرري الهعررايير الدوليررة لمتقريررر الهررالي وعهميررة التقريررر
IFRS Adoption And Reporting وتم إجرا  إنحدارات إضافية .Additional Regressions 

 ختبار تأثير حجم الهراجع وهدة هكتب الهراجعة عمى العالقة الهلكور أعاله. وهن نتائج الدراسة أن 
لمهرررة ااولررى وىررله الميررادة هسررتهرة  IFRSأتعرراب الهراجعررة تررمداد بشرركلع همحررود لمشررركات الترري تتبنرري 

ربعررة الكبررار وغيررر خررالل السررنوات الالحقررة. باإلضررافة إلررى للرر ، تشررير النتررائج إلررى أن الهررراجعين اا
الكبرررار ااربعرررة يفرضرررون أتعابررراا أعمرررى عمرررى الهراجعرررة لعهالئيرررم الرررلين يعتهررردون أو يقررردهون تقرررارير 

بطريقررة ههاثمررة. عررالوة عمررى للرر ، تشررير النتررائج إلررى أن هكاتررب الهراجعررة َتميررد هررن  IFRSبهوجررب 
فة إلى لل ، عارضرت ىرله . باإلضاIFRSأتعاب الهراجعة لمعهال  القداهى والجدد اللين يستخدهون 

H2 يختهف تأثير تثني انًعايير انذونيح نهتقرير انًاني عهى أتعاب يراجعح انقوائى انًانيح نهشركاخ : 

 ًكتة وعًيم انًراجعح.تعط انخصائص انتشغيهيح ن انًقيذج تانثورصح انًصريح، تإختالف
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الدراسررة، إلررى حرررد هررا، فكرررة أن الهرررراجعين قررد يفرضررون أتعابررراا أقررل فرري السرررنوات ااولررى هررن ارتبرررا  
 الهراجعة لكسب عهال  هراجعة جدد.

، ينرتج هت يرراا IFRSحجرم هكترب الهراجعرة وتبنري وفي ضو  لل  يتوقع الباحث أن التفاعل برين 
. وفرري ضررو  للرر ، َيهكررن (H1)ة و/أو اتجرراه العالقررة التأثيريررة هجررال تفاعميرراا جديررداا، قررد يررهثر عمررى قررو 
 ، كالتالي (H2a)اشتقام الفرم الفرعي ااول 

 
 
 

وبشأن حجم هنشرأة عهيرل الهراجعرة، ناقشرت العديرد هرن الدراسرات ترأثير حجرم الهنشرأة الخاضرعة 
لمهراجعررة عمررى أتعرراب الهراجعررة. وقررد تررم اسررتخدام إجهررالي أ ررول عهيررل الهراجعررة كهقيررا  لحجهررو. 

 ;Coffie and  Bedi, 2019)ويتهاشرى ىرلا هرع اادبيرات السرابقة حرول نهرالج أتعراب الهراجعرة 
Soedaryono, 2017; Eshleman and Guo, 2014; Choi et al., 2010) وأكردت .

العديررد هررن الدراسررات عمررى أن حجررم هنشررأة عهيررل الهراجعررة يمعررب دوراا حيويرراا فرري تحديررد الهررراجعين 
بررين حجررم هنشررأة  Positive Associationاتعرراب الهراجعررة، وأكرردت عمررى وجررود عالقررة إيجابيررة 

,Shan and Troshani, 2016; Cameran and Perotti)عرة عهيرل الهراجعرة وأتعراب الهراج  

. وبشررركلع عرررام، تشرررير هعظرررم الدراسرررات السرررابقة حرررول أتعررراب الهراجعرررة إلرررى أن حجرررم هنشرررأة (2014
 Cameran and)عهيررل الهراجعررة يعررد أحررد أىررم الهت يرررات التفسرريرية فرري تحديررد أتعرراب الهراجعررة 

Perotti, 2014; Shan and Troshani, 2016; Hay et al., 2006) . 

عمرررى أن حجرررم العهيرررل، َيعرررد هت يرررراا رئيسرررياا وهحررردداا هيهررراا  Cobbin (2002)وأكررردت دراسرررة 
يجابيراا اتعرراب الهراجعرة. كهررا أن تعقيررد الهراجعرة يميررد هررن الحاجرة إلررى تنفيرل إجرررا ات وتحمرريالت   واا

 Naser and Nuseibeh (2007)أكبر وأعهق، هها يتطمب ميادة أتعاب الهراجعة. وُخَمُ ت دراسة 
إلرررى أن حجرررم الشرررركة ، ووضرررع هكترررب الهراجعرررة، ونررروع ال رررناعة، ودرجرررة تعقيرررد عهميرررات الشرررركة 
والهخررراطر، ىررري الهحرررددات الرئيسرررية اتعررراب الهراجعرررة. وهرررع للررر ، يبررردو أن الهت يررررات هثرررل ربحيرررة 

تقريرررر  وتررراري   YENDوالفا رررل المهنررري برررين (YEND) الشرررركة، ونيايرررة سرررنة هحاسررربة الشرررركات
 الهراجعة، تعتبر هحددات غير هيهة اتعاب الهراجعة.

وعمرررى العكررر  هرررن للررر  وجررردت دراسرررات قميمرررة عالقرررة سرررمبية برررين حجرررم هنشرررأة عهيرررل الهراجعرررة 
. ويرجع ىرلا بشركلع عرام (De George et al., 2013; Fung et al., 2012)وأتعاب الهراجعة 

لررردييا قررروة تفررراوم أقرررو  هرررن الشرررركات  اكبررررإلرررى عررردة عواهرررل بهرررا فررري للررر  حقيقرررة أن الشرررركات ا

H2a يختهففف تففأثير تثنففي انًعففايير انذونيففح نهتقريففر انًففاني عهففى أتعففاب يراجعففح انقففوائى :

 انًانيح نهشركاخ انًقيذج تانثورصح انًصريح، تإختالف حجى يكتة انًراجعح.
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ال ررر يرة، ههرررا يتررريأ ليرررا دفرررع أتعررراب هراجعرررة هخفضرررة. باإلضرررافة إلرررى للررر ، عرررادةا هرررا يكرررون لرررد  
الشرركات الكبيررة أنظهررة هعموهرات هحاسرربية أكثرر كفررا ة، باإلضرافة إلررى وحردات هراجعررة داخميرة أكثررر 

هرراجعين الخرارجيين، وبالترالي تقميرل أتعراب فعالية هن الشركات اا  ر، هها يقمل هن عب  عهرل ال
 الهراجعة.

  IFRSإلى البحث في تأثير تبنري Abu Risheh and Al‐Saeed (2014واستيدفت دراسة )
عمى أتعاب الهراجعرة فري ااردن. وقرد اسرتندت عمرى الهعموهرات الهتاحرة لمجهيرور التري ترم الح رول 

 عمييا هن عينة هن التقارير السنوية هن الشركات ال ناعية ااردنية الهقيدة في بور ة عهان.

خرالل  شرركة هقيردة 20قائهرة هاليرة، تهثرل  02.2وتتكون العينة النيائية هن بيانات هن إجهرالي     
. وقررد أشررارت الدراسررة إلرى العديررد هررن هحررددات أتعرراب الهراجعررة وىرري  2100إلررى  .022الفتررة هررن 

 IFRSحجم العهيل والتعقيد التش يمي والجوانب الهختمفة لمهخاطر. كها أشرارت النترائج إلرى أن تبنري 
لفتررة الهتوافقرة هرع أد  إلى ميادة كبيرة في أتعاب هراجعة لمشركات ال ناعية الهقيدة في ااردن فري ا

. كهررا وجرردت أن أعضررا  هكاتررب الهحاسرربة الدوليررة يتقاضررون هسررتو  أعمررى هررن أتعرراب IFRSتطبيررق 
، IFRSالهراجعرررة هقارنرررةا بهكاترررب الهرررراجعين ااردنيرررين الهحميرررين. ففررري السرررنوات ااولرررى هرررن تبنررري 

ردنيررة. عررالوة الهحميررة اا CPAتفرررم الهكاتررب ااعضررا  الدوليررة أتعرراب إضررافية أعمررى هررن هكاتررب
عمرررى للررر ، ُخَمُ رررت الدراسرررة إلرررى أن الهت يررررات الرقابيرررة )الشررريرة، والعهرررال ، والهخرررمون، والخسرررارة، 
جهالي اا ول(، ليا تأثيراا كبيراا عمى أتعاب الهراجعرة. كهرا اختبررت  وحجم هنشأة عهيل الهراجعة، واا

 0222الهراجعرة هرن عمرى أتعراب  IFRSترأثير تبنري  Cameran and Perotti (2014)دراسرة 
ه رررفاا فرري إيطاليررا. وتكشررت النتررائج عررن ميررادة أتعرراب الهراجعررة فرري العرراهين  052فرري  2112إلررى 

وأكرردت عمررى أن البنررو  تتحهررل أتعرراب الهراجعررة أعمررى فرري السررنوات التاليررة  .ااول والثرراني هررن التبنرري
 م هنشأة عهيل الهراجعة.. وأثبتت الدراسة وجود عالقة بين أتعاب الهراجعة وحجIFRSلمتحول إلى 

وحجرم  IFRSالبحرث فري ترأثير كرل هرن تبنري  Coffie and  Bedi (2019)واسرتيدفت دراسرة 
هنشأة عهيل الهراجعة عمى أتعاب الهراجعين في ال ناعة الهالية ال انية. وقد اعتهدت الدراسرة عمرى 

. وتظيررر 2102عررام إلررى  2115شررركة هقيرردة وغيررر هقيرردة تهتررد هررن عررام  22التقررارير السررنول لعرردد 
لو تأثير إيجابي عمى أتعاب الهراجعة، هها يشير إلى أن تبني ىرله الهعرايير،  IFRSالنتائج أن تبني 

يميد هن أتعاب الهراجعة التي تدفعيا البنو  وشركات التأهين، وكلل  ال ناعة ككل. وتتوافق النتائج 
لوقرت والطبيعرة الهعقردة لربعم جوانرب يميد هن جيود الهراجع فيهرا يتعمرق با IFRSهع فكرة أن تبني 

الهعررايير، وهررن ثررم تميررد أتعرراب الهراجعررة. هرررة أخررر ، كهررا ىررو هتوقررع، يرررتبم هعاهررل الحجررم بشرركلع 
إلرى أن  Coffie and  Bedi (2019)إيجابي وهمحود بأتعاب الهراجعة. وفي نفر  السريام خم را 
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عرب دوراا ىاهراا فري تحديرد أتعراب يم -حسرب هقرايي  إجهرالي اا رول  -حجم هنشأة عهيل الهراجعة 
الهراجعررة هررن قبررل الهررراجعين فرري  ررناعة الخرردهات الهاليررة. ويهكررن تفسررير للرر  بالجيررد ااكبررر الررلل 
يتطمبو الهراجع في هراجعة الشركات الهاليرة ااكبرر، بسربب تعقيردىا، وبالترالي، قرد يتطمرب الهميرد هرن 

ترررب الهراجعرررة سرررتفرم أتعررراب هراجعرررة أعمرررى الوقرررت والهيرررارة. ونتيجرررة لرررلل ، فاننرررا نفتررررم أن هكا
 .IFRSلمتعويم عن هخاطر التقاضي الهتمايدة، والجيود وتكاليت الهراجعة بعد تبني 

حجررم هنشررأة عهيررل الهراجعررة وتبنرري الشررركة لررر وفرري ضررو  للرر  يتوقررع الباحررث أن التفاعررل بررين 
IFRS ينتج هت يراا تفاعمياا جديداا، قد يهثر عمى قروة و/أو اتجراه العالقرة التأثيريرة هجرال ،(H1) وفري .

 ، كالتالي (H2b)ضو  لل ، َيهكن اشتقام الفرم الفرعي الثاني 
 
 
 

وبشررأن أثررر نسرربة الرفررع الهررالي عمررى العالقررة بررين تبنرري الهعررايير الدوليررة لمتقريررر الهررالي وأتعرراب 
أظيرت بعرم الدراسرات أن الميرادة فري تعقيرد عهرل عهيرل الهراجعرة وهخراطره هراجعة القوائم الهالية، 

عمرى الررغم ن ثرم ترهثر عمرى أتعراب الهراجعرة. كهرا أكردت عمرى أنرو تهثر عمى نسبة الرفرع الهرالي، وهر
هررن أن العديررد هررن الهت يرررات الهسررتقمة ليررا نتررائج هتسررقة، إ  أن العديررد هنيررا   َيظيررر نهطرراا واضررحاا 
لمنتائج والبعم ا خر َيظيرر نترائج هيهرة فقرم فري فتررات هعينرة أو دول هعينرة. وهرن ىرله الهت يررات 

 El Guindy and Trabelsi, 2020; Houqe, 2017; Lin) افعرة الهاليرةخسرارة العهيرل والر 
and Yen, 2016) فقد أشرارت دراسرة .(Hay et al., 2006)  ،إلرى أنرو هرن وجيرة نظرر الهراجرع

سيميد هن الهخاطر الهتعمقة بالعهيل،  Accounting Regulationفان الميادة في التنظيم الهحاسبي
يرد هرن العهرل الرلل يسرت رم وقتراا طرويالا لمهراجرع، لجهرع اادلرة لردعم ويحتهل أن يرهدل للر  إلرى الهم 

 رأل الهراجعررة. وأكرردت عمررى أن الميررادة فرري تعقيررد العهيررل وهخرراطره ترررتبم بميررادة جيررود الهراجعررة
 وارتفاع أتعاب الهراجعة الهدفوعة لمهراجعين. 

عمرى أن لننرواع الهختمفرة لمرافعرة الهاليرة مثرار هختمفرة  Barua et al. (2019)وأكردت دراسرة 
، 2102حترررى عرررام  2112عمرررى هخررراطر الهراجعرررة وأتعررراب الهراجعرررة. وباسرررتخدام بيانرررات هرررن عرررام 

ُخَمُ ت الدراسة إلى أن الرافعة الهالية هرتبطة بأتعاب الهراجعرة. وتشرير النترائج إلرى أن الفوائرد تفروم 
 El Guindy)ُخَمُ ت دراسة ضائقة الهالية والتقارير الهالية الَهحرفة. و التكاليت الهرتبطة بهخاطر ال

(and Trabelsi 2020   إلرى إهكانيرة إعتبرار نسربة الرفرع الهرالي أحرد دوافرع قيرام اإلدارة بههارسرات
تفاقيرات الرديون، والرل  يرنعك  عمرى هسرتو  أتعراب هراجعرة  إدارة اارباح، لموفرا  بشررو  الهديونيرة واا

H2b يختهف تأثير تثني انًعايير انذونيح نهتقرير انًاني عهى أتعاب يراجعح انقوائى انًانيح نهشركاخ : 

 تانثورصح انًصريح، تإختالف حجى عًيم انًراجعح. انًقيذج
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الشرررركات التررري تكبررردت خسرررائر تررردفع أتعررراب هراجعرررة أعمرررى، وىرررو هرررا يهكرررن تفسررريره الهاليرررة. فالقررروائم 
هكانيررة أكبررر لمتقاضرري، والترري يحترراج الهراجعررون لمتعررويم عنيررا.  وفرري بالهخرراطر العاليررة الهحتهمررة واا

يرداا، ينرتج هت يرراا تفاعميراا جد IFRSضو  لل  يتوقع الباحث أن التفاعل بين نسبة الرفع الهالي وتبني 
هقارنرةا بتجاىرل للر  ااثرر التفراعمى. وفري  (H1)قد يهثر عمى قوة و/أو اتجاه العالقة التأثيرية هجرال 

 ، كالتالي (H2c) ضو  لل ، يهكن اشتقام الفرم الفرعي الثالث
 
 

  
 منيجية البحث  -8

، Content Analysis لتحقيرق اليردف هرن البحرث، اعتهرد الباحرث عمرى أسرموب تحميرل الهحترو  
حيث سيتم تحميل التقرارير الهاليرة لمشرركات غيرر الهاليرة الهقيردة فري البور رة اله ررية، خرالل الفتررة 

)فتررة هرا  2102حتى  2102(، وخالل الفترة هن IFRS)فترة ها قبل تبني  2102حتى  2102هن 
ل ىررلا الجررم  هنيجيررة البحررث وبنررا  نهررولج الدراسررة. ويررتم للرر  هررن خررال(. ويعرررم IFRSبعررد تبنرري 

عرم كرل هرن؛ أىرداف الدراسرة التطبيقيرة، هجتهرع وعينرة الدراسرة، نهرولج الدراسرة وتو ريت وقيرا  
البحرررث، التحميرررل فرررروم اختبرررار تحميرررل البيانرررات و اإلح رررائية الهسرررتخدهة فرررى ااسررراليب هت يراتيرررا، 

 اإلضافي، وأخيراا تحميل الحساسية، ولل  عمى النحو التالي 
 أىداف الدراسة التطبيقية 8-1

تيدف ىرله الدراسرة إلرى اختبرار الفرضرين الرئيسريين لمبحرث وكرلل  الفرروم الفرعيرة. وتحديرداا هرا 
يرهثر عمرى أتعراب هراجعرة القروائم الهاليرة السرنوية الكاهمرة، واختبرار ترأثير بعرم  IFRSإلا كان تبنري 

لرررة عمرررى ىرررله العالقرررة عهيرررل والتررري تتضرررهن حجرررم هكترررب الهراجعرررة، حجرررم هنشرررأة  ،الهت يررررات الَهُعد 
 ,Dayanandan) الهراجعة، ونسبة الرفع الهالي، ولل  استناداا الى بعرم الدراسرات السرابقة وأىهيرا

2016; El Guindy, 2014; Ahmed et al., 2013a; Liu et al., 2011). 
 التطبيقية مجتمي ًعينة الدراسة 8-2

البور رة اله ررية، خرالل يتكون هجتهع الدراسة التطبيقية هن الشركات غير الهالية الهقيردة فري 
 2102حتررى  2102(، وخررالل الفترررة هررن IFRS)فترررة هررا قبررل تبنرري  2102حتررى  2102هررن  الفترررة

هرن التحميرل انيرا السرنة التري ترم فييرا تبنري  2102. وقرد ترم اسرتبعاد سرنة (IFRS)فترة ها بعرد تبنري 
IFRSوتم اختيار فترة العينة، بحيرث تتضرهن ثالثرة أعروام قبرل سرنة تبنري . IFRS (2102 وأربعرة ،)

أعوام بعدىا. ويسهأ لل  بالح ول عمى عينة هتوامنة، إلى حرد هرا. وقرد ترم وضرع الهحرددات التاليرة 

H2c يختهف تأثير تثني انًعايير انذونيح نهتقرير انًاني عهى أتعاب يراجعح انقوائى انًانيح نهشركاخ : 

 انًقيذج تانثورصح انًصريح، تإختالف نسثح انرفع انًاني.
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ترروافر التقرارير الهاليررة عرن الشررركات الهخترارة بشرركلع هنرتظم؛ أن تكررون التقرارير الهاليررة  لعينرة الدراسرة 
الدراسررة؛ أ  تكرون الشررركة تعرضرت لمشررطب رات رراب هت يرررلحسكاهمرة؛ ترروافر جهيرع البيانررات الالمهرة 

أو ا نرردهاج أو التوقررت خررالل فترررة الدراسررة. كهررا تررم اسررتبعاد الشررركات الهعرردة قوائهيررا الهاليررة بعهمررة 
أجنبيرررة، والشرررركات الهاليرررة نظرررراا لخضررروعيا لقواعرررد تنظيهيرررة وهتطمبرررات قيرررا  واف ررراح خا رررة بيرررا، 

، وللرر  قياسرراا عمررى سرربية، وهخاطرىررا، وخ ائ ررياوههارسررات الهحانتيجررة اخررتالف طبيعررة نشرراطيا، 
وقرد أسرفر . (Francis and Yu, 2009; Maijoor and Vanstraelen, 2006)دراسرات 

( شررركة هسرراىهة غيررر هاليررة هقيرردة بالبور رررة اله ررررية، 012عررن اختيررار )تطبيررق ىررله الهحررددات 
الي عررردد شرررركات %( هرررن اجهررر 25، بهرررا يعرررادل )لتهثرررل عينرررة الدراسرررة  011EGXضرررهن ههشرررر 

بيانات عمرررى الباحث ح رررل ( الترررالي(. و 0القطاعرررات غيرررر الهاليرررة التررري ترررم اختيارىرررا )راجرررع جررردول )
وتقرررارير هراقبررري الحسرررابات  ارير هجمس اإلدارةررررة ًتقررررالقًائن الهاليهرررن عينرررة هرررن لدراسة التطبيقية ا

وهحاضررر اجتهاعررات الجهعيرررات العاهررة، لمشررركات غيرررر الهاليررة الهقيرردة فررري بور ررة ااورام الهاليرررة 
وقرررد أهكرررن لمباحرررث الح رررول عمرررى ىررله البيانرررات هرررن قاعررردة بيانرررات شرررركة ه رررر لنشرررر . اله رررية

  .EGIDالهعموهرات 
 

 لتطبيقيةا توصيف مجتمي وعينة الدراسة :1جدول 

 و
 انقطاعاخ يحم

 انذراسح انتطثيقيح

عذد 

انشركاخ 

انًقيذج 

 تكم قطاع

 عذد انشركاخ

 في انعينح

)عذد انشركاخ عذد انًشاهذاخ

عذد انسنواخ × يحم اإلختثار 

 يحم اإلختثار

 اننسثح

 )تقريثاً(

 %02 071 01 53 بسادــــعم                  0 

 %07 18 07 51 أغزٚخ ٔيششٔثبد ٔرجغ 7

 %00 22 00 71 سعبٚخ صحٛخ ٔأدٔٚخ 5

 %01 21 01 71 يٕاسد أسبسٛخ 8

 % 1 31 1 02 يٕاد انجُبء 3

 % 1 15 1 01 سٛبحخ ٔرشفٛخ 1

2 
ارصااااااااااااااااب د ٔاعااااااااااااااااالو 

 انًعهٕيبد بٛٔركُٕنٕج
2 3 53 3 % 

1 
خاااذيبد ٔيُز ااابد صاااُبعٛخ 

 ٔسٛبساد
01 2 81 2 % 

 % 5 70 5 3 ٔسق ٔيٕاد رعجئخ ٔرغهٛف 1

 % 1 87 1 1 يُسٕجبد ٔسهع يعًشح 01

 % 8 71 8 1 ر بس ٔيٕصعٌٕ 00

 % 7 08 7 8 خذيبد رعهًٛٛخ 07

 % 1 81 2 07 يمبٔ د ٔاَشبءاد ُْذسٛخ 05

 % 7 08 7 8 خذيبد انُمم ٔانشحٍ 08

 
إجًبنٙ عذد انششكبد انًمٛذح 

فٙ انمطبعابد يحام انذساساخ 

 انزطجٛمٛخ

011 018 271 011 % 
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 الدراسة وتوصيف وقياس متييراتيانمو ج  8-3
عمى أتعاب الهراجعة، يقوم الباحث ببنا  نهولج الدراسة  IFRSولبيان تأثير بنا ا عمى ها سبق، 

 ;Simunic, 1980; Hay et al., 2006)كالتالي، واللل يشبو النهولج الهوجود في دراسة كل هن
De George et al., 2008; Lin and Yen, 2009; Vieru and Schadewitz, 2010)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

                                                       H2a                                                                                                    

                   

                H1    

       H2                              H2b     H2C 

 
 

 

 

 )اله در  هن إعداد الباحث(: نمو ج البحث سي ظل التحميل األساسي 1شكل
 :ويمكن توصيف وقياس متييرات الدراسة كالتالي

 توصيف وقياس متييرات الدراسة :2جدول 

نوع 

 انًتغير

اسى 

 انًتغير

ريز 

 انًتغير

 

 توصيف انًتغير
 

 طريقح انقياس
 انتأثير انًتوقع عهى

 انًتغير انتاتع
 

 

 يسزمم

رجُٙ 

انًعبٚٛش 

انذٔنٛخ 

نهزمشٚش 

 انًبنٙ

 

 

IFRS 

ٚمصذ ثزجُٙ انًعبٚٛش انذٔنٛخ 

نهزمشٚش انًبنٙ، رطجٛك ْزِ 

انًعبٚٛش كًب ْٗ ثذٌٔ إدخبل 

أّٚ رعذٚالد جْٕشٚخ عهٛٓب 

(Houqe, 2018; 

Brochet et al. 2013). 

( إرا 0يزغٛش ًْٔٙ، ٚأخز )

كبَذ انششكخ رزجُٙ 

IFRS ٌصفش( إرا كب(ٔ ،

ك ــالف رنــش ثخــاألي

(Soedaryono,2017). 

 

+ 

- 

 

 

 ربثع

 

أرعبة 

 انًشاجعخ

 
 

Audit 

Fees 

أرعبة انًشاجعخ ْٙ يجهغ 

ٚحصم عهّٛ انًشاجع يٍ 

عًٛم انًشاجعخ. ُٔٚحذد فٙ 

ظٕء جٓذ انًشاجعخ 

 Choi)ٔيخبغش انًشاجعخ،  

and Yoon, 2014). 

 انهٕغبسٚزى انطجٛعٙ ألرعبة

انًشاجعخ، لٛبسبً 

 Raffournier, and)عهٗ

 Schatt, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

َعِذل انًزغٛش ًُ انثبَٙ ان  

انًشاجعخ عًٛم يُشأح ح ى  

َعِذل انًزغٛش ًُ األٔل ان  

انًشاجعخ يكزت ح ى  
َعِذل انثبنث ًُ  انًزغٛش ان

 ًبنٙشفع انان

 انًزغٛش انًسزمم

 IFRS رجُٙ

 

 انًزغٛش انزبثع

 أرعبة انًشاجعخ

َعِذنخ ًُ  انًزغٛشاد ان
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 تحهيم االرتثاط تين يتغيراخ انذراسح 8-4
يهكرررن بيررران عالقرررة ا رتبرررا  برررين جهيرررع هت يررررات الدراسرررة )الهت يرررر الهسرررتقل، الهت يرررر الترررابع، 

لة الثالث( هن خالل الجردول  يوضرأ ه رفوفة هعراهالت ا رتبرا  برين  الترالي، الرللوالهت يرات الَهُعد 
 ىله الهت يرات.

 

 : مصفوسة معامعت االرتباط بين جميي متييرات الدراسة3جدول 

 انًتغيراخ
أتعاب 

 انًراجعح

تثني انًعايير 

انذونيح نهتقرير 

 انًاني

حجى يكتة 

 انًراجعح

حجى ينشأج 

عًيم 

 انًراجعح

نسثح 

انرفع 

 انًاني

 أرعبة انًشاجعخ
     1 يعبيم ا سرجبغ

Sig. ---     

رجُٙ انًعبٚٛش 

نهزمشٚش انذٔنٛخ 

 انًبنٙ

373. يعبيم ا سرجبغ
**

 1    

Sig. .000 ---    

ح ى يكزت 

 انًشاجعخ

182. يعبيم ا سرجبغ
**

 .335
**

 1   

Sig. .000 .000 ---   

ح ى يُشأح عًٛم 

 انًشاجعخ

179. 039. 028. يعبيم ا سرجبغ
**

 1  

Sig. .451 .298 .000 ---  

َسجخ انشفع 

 انًبنٙ

083. 043. يعبيم ا سرجبغ
*

 .027 -.172-
**

 1 

Sig. .242 .026 .460 .000 --- 

 %.5ا سرجبغ يعُٕ٘ عُذ يسزٕٖ      *                                   %.1ا سرجبغ يعُٕ٘ عُذ يسزٕٖ    **

 ٚزعح يٍ ان ذٔل انسبثك يب ٚهٙ:

 

 

 

 

 

 

 

 ُيَعِذل

(0) 

ح ى يكزت 

 انًشاجعخ

 

Audit 

Size 

ًٚثم انًشاجع انخبسجٙ انز٘ 

ٚشاجع انمٕائى انًبنٛخ نعًٛم 

انًشاجعخ. ٔلذ ٚكٌٕ ْزِ 

انًشاجع أحذ يكبرت األسثعخ 

، ٔلذ ٚكٌٕ Big 4انكجبس 

 يكزجبً أخش.

( إرا 0يزغٛش ًْٔٙ، ٚأخز )

كبٌ انًكزت أحذ يكبرت 

األسثعخ انكجبس، ٔ )صفش( 

 Hay)إرا كبٌ ثخالف رنك 

et al, 2006). 

+ 

- 

 (H1)انعاللخ ي بل 

 (7) 

ح ى عًٛم 

 انًشاجعخ

 

Firm 

Size 

ٚعذ أحذ انخصبئص انًًٛضح 

انزٙ ٚزى اإلسزُبد إنٛٓب عُذ 

رحذٚذ أرعبة انًشاجعخ 

(Coffie and  Bedi, 

2019). 

 انهٕغبسٚزى انطجٛعٙ

إلجًبنٙ األصٕل فٙ َٓبٚخ 

  Coffie and)انعبو

Bedi, 2019). 

+ 

- 

 (H1)انعاللخ ي بل 

 

(5) 

َسجخ انشفع 

 انًبنٙ

 

 

LEV 

 

 

رعجش عٍ يذٖ اعزًبد عًٛم 

انًشاجعخ عهٗ انًبل 

انًمزشض نزًٕٚم أصٕنّ، 

ٔرعذ يؤشش نًذٖ اسزمشاس 

انششكخ ٔلذسرٓب عهٗ سذاد 

 Raffournier)انزضايزٓب 

and Schatt, 2018). 

رًثم إجًبنٙ اإلنزضايبد 

 إنٗ إجًبنٙ األصٕل

 & Lin) فٙ َٓبٚخ انعبو

Yen, 2009; 

Raffournier and 

Schatt, 2018) ، 

 

+ 

- 

 (H1)انعاللخ ي بل 
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"أتعررراب الهراجعرررة" والهت يرررر %( برررين الهت يرررر الترررابع 0توجرررد عالقرررة ارتبرررا  هعنويرررة )عنرررد هسرررتو   -
، ههرررا 1.5.5الهسررتقل "تبنررري الهعررايير الدوليرررة لمتقريررر الهرررالي"، وقررد بم رررت قيهررة هعاهرررل ا رتبررا  

 يشير إلى وجود عالقة ارتبا  طردية بين الهت يرين.
%( بين الهت ير التابع "أتعاب الهراجعة" و "حجم هكتب 0توجد عالقة ارتبا  هعنوية )عند هستو   -

، ههررا يشررير إلررى وجررود عالقررة ارتبررا  طرديررة 1.0.2عررة"، وقررد بم ررت قيهررة هعاهررل ا رتبررا  الهراج
 بينيها.

  توجررد عالقررة ارتبررا  هعنويررة بررين الهت يررر التررابع "أتعرراب الهراجعررة" وكررل هررن "حجررم هنشررأة عهيررل  -
 الهراجعة" و "نسبة الرفع الهالي".

 األساليب اإلحصائية المستخدمة سى تحميل البيانات واختبار سروض البحث 8-5
 تم اختبار فرضي البحث وفرعياتيها كل عمى حده، كالتالي    
 (H1اختبار الفرض الرئيسي األول لمبحث ) 8-5-1

عمرررى أتعررراب هراجعرررة القررروائم الهاليرررة  IFRSتبنررري  لمبحرررث اختبرررار أثرررر يسرررتيدف الفررررم ااول
ترم إجررا  تحميرل ا نحردار السنوية الكاهمة لمشركات الهقيدة بالبور ة اله رية. و ختبار ىلا الفررم 

 ، وفقاا لمهعادلة التالية Simple Regressionالبسيم 
Audit Feesit = β0 + β1 IFRSit + it                  (1)                                                                                                                             

عرن  β0  (. وتعبررt( فرى السرنة )i( عرن أتعراب الهراجعرة لمشرركة )Audit Feesitحيرث تعبرر )
اإلنحرردار لتبنرري الهعررايير الدوليررة لمتقريررر عررن هعاهررل β1 قيهررة الثابررت فرري هعادلررة اإلنحرردار. وتعبررر 

(. t( فرررى السرررنة )iعرررن تبنررري الهعرررايير الدوليرررة لمتقريرررر الهرررالي لمشرررركة )  (IFRSit) الهرررالي. وتعبرررر
الخطأ العشوائى. ويظير الجدول التالي نتائج التحميل اإلح ائي الخا ة باختبار الفررم    itويهثل

 الرئيسي ااول.
 (H1): نتائج اختبار الفرض الرئيسي األول لمبحث 4جدول 

 يعايم االنحذار انًتغيراخ
 T-Test اختثار خ 

 .Sig انًعنويح  t انقيًح 
 000. 372.324 10.787 انحذ انثبثذ

IFRS .422 10.831 .000 

R)يعبيم انزحذٚذ 
2
) .139 

 117.311 (F)لًٛخ اخزجبس ف 

 000. (.Sig)انًعُٕٚخ 
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تشرير إلرى أن نهرولج ا نحردار يعتبرر  F-testف  اختبذاريتضأ هرن الجردول السرابق أن نتيجرة 
 قيهررة. وبم ررت 1.12( أقررل هررن .Sigهعنويرراا ولا د لررة إح ررائية، حيررث أن قيهررة هسررتو  الهعنويررة )

التبرراين  % هررن05.2يفسررر  (IFRS، أ  أن الهت يررر الهسررتقل )تبنرري 1.052 (R2)معامذذل التحديذذد 
إلررى أنررو توجررد عالقررة  T-testاختبذذار ت كهررا أشررارت نتيجررة (. أتعرراب الهراجعررةالهت يررر التررابع )فررى 

حيث أن قيهة هسرتو  (، أتعاب الهراجعة)( والهت ير التابع IFRSهعنوية بين الهت ير الهستقل )تبني 
بررين  ( عررن أن العالقررة1.222. وتعبررر اإلشررارة الهوجبررة لهعاهررل ا نحرردار )1.12الهعنويررة أقررل هررن 

يذتم قبذول الفذرض الرئيسذي األول لمبحذث  وبنرا ا عمرى للر ، فانروىلين الهت يرين ىى عالقرة طرديرة. 
(H1) ، يررهثر تبنري الهعررايير الدوليررة لمتقريرر الهررالي عمررى أتعراب هراجعررة القرروائم الرلل يررنص عمرى أنررو"

". وتتفررررق ىررررله النتيجررررة هررررع هررررا ُخَمُ ررررت إليررررو بعررررم الهاليررررة لمشررررركات الهقيرررردة بالبور ررررة اله رررررية
 ;Yaacob and Che-Ahmad, 2012; Shan and Troshani, 2016)الدراسرات، هنيرا 

Raffournier and Schatt, 2018; Raffournier and Schatt, 2018) ويعرد للر  أهرراا .
وقررد ة القرروائم الهاليررة. يررهثر عمررى أتعرراب هراجعرر IFRSتبنرري هنطقيرراا إلررى حرردع كبيررر. فهررن الهنطقرري أن 

يرجع للر  إلرى أن ىرله الهعرايير تتسرم بالتعقيرد فري بعرم هجا تيرا، ااهرر الرلل قرد يرهدل إلرى ميرادة 
سرراعات عهميررة الهراجعررة. ويتطمررب هراجررع عمررى هسررتو  هرتفررع هررن الخبرررة، لتقميررل هخرراطر الهراجعررة 

 عاب الهراجعة.وهخاطر أعهال العهيل. ويترتب عمى لل  هطالبة الهراجع بميادة أت

هنيجيررة أخررر   ختبررار الفرررم الرئيسرري ااول لمبحررث، حيررث تررم  باسررتخداموقررد قررام الباحررث     
 اختبذذذار ت، ثررم تررم إجرررا  IFRSوبعررد تبنرري حسرراب هتوسررم قيهررة أتعرراب الهراجعررة لكررل شررركة قبرررل 

 ، ويوضأ الجدول التالي نتائج التحميل.Paired-Samples T-Testلعينتين هرتبطتين 
 T-Test: نتائج اختبار الفرض الرئيسي األول باستخدام اختبار ت 5جدول 

 المتيير
 بعد تبني المعايير الدولية لمتقرير المالي قبل تبني المعايير الدولية لمتقرير المالي

 االنحراف المعياري  الوسط الحسابى االنحراف المعياري  الوسط الحسابى
 38857.1 82683.8 29470.6 55248.3 أتعاب الهراجعة

  Test-Tاختبار  ت 
 t 18.091القيهة  
 000. (.Sig)الهعنوية 

 5..2222 بم رت IFRSتبنري  يتضأ هن الجدول السابق أن قيهة هتوسم أتعاب الهراجعة قبرل
)بررانحراف هعيررارل  ..22.5.إلررى التبنري  (، وارتفعررت تمر  القيهررة بعررد222.1.2)برانحراف هعيررارل 

، وبم رت نسربة 2.252.2فرى قيهرة هتوسرم أتعراب الهراجعرة بمر   الميرادة(، أ  أن هقدار 0..2..5
إلرررى أن الفررررم برررين الهتوسرررطين يعتبرررر فرقررراا  T-testاختبذذذار ت %. وأشرررارت نتيجرررة ..22الميرررادة 
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وبنرررا ا عمرررى . 1.12( أقرررل هرررن .Sigهعنويررراا ولا د لرررة إح رررائية، حيرررث أن قيهرررة هسرررتو  الهعنويرررة )
 .قبول الفرض الرئيسي األول لمبحثالنتائج السابقة، يتأكد هرة أخر  

 (H2اختبار الفرض الرئيسي الثاني لمبحث ) 8-5-2
عمرى  أتعراب هراجعرة القروائم الهاليرة  IFRSيستيدف ىلا الفرم اختبار هرا إلا كران ترأثير تبنري 

السررررنوية الكاهمررررة لمشررررركات الهقيرررردة بالبور ررررة اله رررررية، يختمررررت برررراختالف أحررررد خ ررررائص هكتررررب 
الهراجعررررة )حجررررم الهكتررررب(، وبعررررم الخ ررررائص التشرررر يمية لعهيررررل الهراجعررررة )حجررررم هنشررررأة عهيررررل 

ا نحردار الهتعردد وفقراا لمهعادلرة و ختبار ىلا الفرم تم إجرا  تحميل الهراجعة، ونسبة الرفع الهالي(. 
  التالية

Audit Feesit = β0 + β1 IFRSit + β2 Audit Sizeit + β3 (IFRSit * Audit Sizeit) + β4 Firm 

Sizeit + β5 (IFRSit * Firm Sizeit) + β6 LEVit + β7 (IFRSit * LEVit) + it (2)                                                                                                                                            

عن  Audit Size)(. ويعبر )0( كها بالنهولج )Audit Feesit; IFRS; IFRSitحيث أن  )
وحجم هكتب  IFRSلنثر التفاعمى لتبني   (IFRSit * Audit Sizeit) ويشيرحجم هكتب الهراجعة. 

 (IFRSit * Firm Sizeit)عن حجم هنشأة عهيل الهراجعة، ويشير  (Firm Size)الهراجعة. ويعبر 
نسبة الرفع الهالي عن  (LEV)وحجم هنشأة عهيل الهراجعة. ويعبر  IFRSلنثر التفاعمى لتبني  
عهيل نسبة الرفع الهالي لو  IFRSلنثر التفاعمى لتبني  (IFRSit * LEVit)عهيل الهراجعة، ويشير ل

 الهراجعة. 

 و ختبار ىلا الفرم، يممم اختبار الفروم الثالث الفرعية الهنبثقة عنيا كالتالي 

 (H2aحجم مكتب المراجعة )بالخاص   اختبار الفرض الفرعي األول 8-5-2-1
عمرررى  أتعررراب هراجعرررة القررروائم  IFRS( اختبرررار هرررا إلا كررران ترررأثير تبنررري H2aيسرررتيدف الفررررم )

 ختبررار ىررلا الهاليرة لمشررركات الهقيرردة بالبور ررة اله رررية، يختمررت براختالف حجررم هكتررب الهراجعررة. و 
 الفرم الفرعي، تم إجرا  تحميل ا نحدار الهتعدد، وفقاا لمهعادلة التالية 

Audit Feesit = β0 + β1 IFRSit + β2 Audit Sizeit + β3(Audit Sizeit * IFRSit) +it  (3)                                   

  (H2a)ويظير الجدول التالي نتائج التحميل اإلح ائي الخا ة باختبار الفرم الفرعي ااول 
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 (H2a): نتائج اختبار الفرض الفرعي األول 6جدول 

 معامل االنحدار المتييرات
 T-Test اختبار ت 

 .Sig المعنوية  t القيمة 
 000. 304.008 10.798 الحد الثابت

IFRS .304 5.255 .000 
Audit Size -.031 -.516 .606 

IFRS * Audit Size .190 2.310 .021 
 149. (R2)هعاهل التحديد 
 42.271 (F)قيهة اختبار ف 

 000. (.Sig)الهعنوية 
     

أشارت إلى أن نهولج ا نحدار  F-testاختبار ف يتضأ هن الجدول السابق أن نتيجة 
. 1.12( أقل هن .Sigالهتعدد يعتبر هعنوياا ولا د لة إح ائية، حيث أن قيهة هستو  الهعنوية )

، أ  أن الهت يرات الهتضهنة فى النهولج )تبني الهعايير 1.022 (R2)معامل التحديد  قيهةوبم ت 
التباين فى  % هن02.2( تفسر تفاعل بينيهاالدولية لمتقرير الهالي وحجم هكتب الهراجعة وهت ير ال

) ختبار هعنوية كل هت ير  T-testاختبار ت  نتائجبفحص (. و أتعاب الهراجعةالهت ير التابع )
 عمى حدة( تبين ها يمي 

حيرث (، أتعراب الهراجعرة)( والهت ير التابع IFRSتوجد عالقة هعنوية بين الهت ير الهستقل )تبني  -
( إلى 1.512، وتعبر اإلشارة الهوجبة لهعاهل ا نحدار )1.12الهعنوية أقل هن أن قيهة هستو  

 أن العالقة بين الهت يرين ىى عالقة طردية.
حيررث أن (، أتعرراب الهراجعررة)  توجررد عالقررة هعنويررة بررين حجررم هكتررب الهراجعررة والهت يررر التررابع  -

 .1.12قيهة هستو  الهعنوية أكبر هن 
والهت يرر الترابع  (حجم هكتب الهراجعرةو  IFRSير التفاعل )بين تبني توجد عالقة هعنوية بين هت  -

، وتعبرررر اإلشرررارة الهوجبررررة 1.12حيرررث أن قيهررررة هسرررتو  الهعنويرررة أقرررل هررررن (، أتعررراب الهراجعرررة)
 ( إلى أن العالقة بين الهت يرين ىى عالقة طردية.1.021لهعاهل ا نحدار )

، وهررن ثررم فرران ر هعنررول عمررى الهت يررر التررابعاسررتنتاج أن هت يررر التفاعررل لررو تررأثي يهكررنههررا سرربق 
والهت ير التابع )أتعاب  (IFRS" يهثر عمى العالقة بين الهت ير الهستقل )تبني حجم هكتب الهراجعة"

. وتتفررق ىررله (H2a)يذذتم قبذذول الفذذرض الفرعذذي األول . وبنررا ا عمررى النتررائج السررابقة، فانررو الهراجعررة(
. ويعرد للر  (Kacer et al., 2018; Hay et al., 2006)النتيجرة هرع هرا ُخَمُ رت إليرو دراسرات 
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 -أهراا هنطقياا إلى حدع كبير. وقد يرجع لل  إلى أن تأثير والقدرة التفاوضرية لهكاترب الهراجعرة الكبيررة 
عمرررى تحديرررد أتعررراب الهراجعرررة، أكثرررر هرررن ترررأثير والقررردرة التفاوضرررية  -خ و ررراا هرررن ااربعرررة الكبرررار 
 . والعك   حيأ بالنسبة لمهكاتب ال  يرة.لمشركات الخاضعة لمهراجعة

عمرررى أتعررراب هراجعرررة القررروائم الهاليرررة، بررراختالف حجرررم هكترررب  IFRSتبنررري و ختبرررار هرررد  ترررأثير 
والهت يررر  (IFRSتررم إجرررا  ا نحرردار البسرريم لتحميررل العالقررة بررين الهت يررر الهسررتقل )تبنرري الهراجعررة، 

ل )حجررم هكتررب الهراجعررة(، ويوضررأ الجرردول التررابع )أتعرراب الهراجعررة(، عنررد هسررتويات الهت يررر ا لَهُعررد 
 التالي نتائج التحميل.

 : تحميل الععقة بين "تبني المعايير الدولية لمتقرير المالي" و"أتعاب المراجعة"7جدول 
 عند مستويات المتيير الُمَعِدل "حجم مكتب المراجعة"

 حجم مكتب المراجعة
 معامل االنحدار
 IFRS)لمععقة بين تبني 

 وأتعاب المراجعة(

 T-Testاختبار  ت 

 .Sigالمعنوية  tالقيمة 

 1.111 5.255 304. الهكتب لي  أحد هكاتب ااربعة الكبار

 1.111 8.428 494. الهكتب أحد هكاتب ااربعة الكبار

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
تبنري عندها   يكون هكتب الهراجعرة أحرد هكاترب ااربعرة الكبرار  توجرد عالقرة هعنويرة طرديرة برين  -

 .1.512الهعايير الدولية لمتقرير الهالي وأتعاب الهراجعة، وبم ت قيهة هعاهل ا نحدار 
تبنرري عنرردها يكررون هكتررب الهراجعررة أحررد هكاتررب ااربعررة الكبررار  توجررد عالقررة هعنويررة طرديررة بررين  -

، أ  أن 1.222الهعررايير الدوليررة لمتقريررر الهررالي وأتعرراب الهراجعررة، وبم ررت قيهررة هعاهررل ا نحرردار 
 .1.222إلى  1.512قيهة هعاهل ا نحدار مادت هن 

وبلل  يتضأ أنو إلا كان هكتب الهراجعة ىو أحد هكاتب ااربعرة الكبرار، يميرد ترأثير الهت يرر 
 .)أتعاب الهراجعة( عمى الهت ير التابع (IFRSالهستقل )تبني 

 (:H2bاختبار الفرض الفرعي الثاني الخاص بحجم منشأة عميل المراجعة ) 8-5-2-2

عمى  أتعاب هراجعة القوائم الهالية  IFRS( اختبار ها إلا كان تأثير تبني H2bيستيدف الفرم )
و ختبار ىلا لمشركات الهقيدة بالبور ة اله رية، يختمت باختالف حجم هنشأة عهيل الهراجعة". 

 الفرم تم إجرا  تحميل ا نحدار الهتعدد، وفقاا لمهعادلة التالية 
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Audit Feesit = β0+ β1 IFRSit + β2 Firm Sizeit +β3 (Firm Sizeit * IFRSit) + it    (4)                                  
 (.H2bالفرم الفرعي الثاني )ويظير الجدول التالي نتائج التحميل اإلح ائي الخا ة باختبار 

 (H2b: نتائج اختبار الفرض الفرعي الثاني )8جدول 

 معامل االنحدار المتييرات
 T-Testاختبار  ت 

 .Sigالمعنوية  t القيمة 
 000. 371.658 10.788 الحد الثابت

IFRS .421 10.790 .000 
Firm Size .011 .798 .425 

IFRS * Firm Size -.013 -.714 .476 
 140. (R2)هعاهل التحديد 

 374. (R)هعاهل ا رتبا  الهتعدد 
 39.253 (F)قيهة اختبار ف 

 000. (.Sig)الهعنوية 

أشرررارت إلرررى أن نهرررولج ا نحررردار  F-testاختبذذذار ف يتضرررأ هرررن الجررردول السرررابق أن نتيجرررة 
. 1.12( أقررل هررن .Sigالهتعرردد يعتبررر هعنويرراا ولا د لررة إح ررائية، حيررث أن قيهررة هسررتو  الهعنويررة )

، أ  أن الهت يرات الهتضهنة فرى النهرولج )تبنري الهعرايير 1.021 (R2)معامل التحديد  قيهةوبم ت 
 % هرررن02.1( تفسرررر الدوليرررة لمتقريرررر الهرررالي وحجرررم هنشرررأة عهيرررل الهراجعرررة وهت يرررر التفاعرررل بينيهرررا

) ختبررار هعنويررة  T-testاختبذذار ت  نتررائجبفحررص (. و أتعرراب الهراجعررةالهت يررر التررابع )التبرراين فررى 
 كل هت ير عمى حدة( تبين ها يمي 

حيرث (، أتعراب الهراجعرة)( والهت يرر الترابع IFRSتوجد عالقة هعنوية بين الهت يرر الهسرتقل )تبنري  -
( عرن 1.220، وتعبر اإلشرارة الهوجبرة لهعاهرل ا نحردار )1.12أن قيهة هستو  الهعنوية أقل هن 

 يرين ىى عالقة طردية.أن العالقة بين الهت 
حيررث (، أتعرراب الهراجعرة)  توجرد عالقرة هعنويررة برين حجرم هنشررأة عهيرل الهراجعررة والهت يرر الترابع  -

 .1.12أن قيهة هستو  الهعنوية أكبر هن 
 (حجرررم هنشرررأة عهيرررل الهراجعرررةو  IFRS  توجرررد عالقرررة هعنويرررة برررين هت يرررر التفاعرررل )برررين تبنررري  -

 .1.12حيث أن قيهة هستو  الهعنوية أكبر هن (، أتعاب الهراجعة)والهت ير التابع 

، وهن ثرم فران استنتاج أن هت ير التفاعل لي  لو تأثير هعنول عمى الهت ير التابع يهكنهها سبق 
والهت يررر  (IFRS"   يررهثر عمررى العالقررة بررين الهت يررر الهسررتقل )تبنرري حجررم هنشررأة عهيررل الهراجعررة"
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اللل يرنص  .(H2b) رسض الفرض الفرعي الثانيل ، فانو يتم . وبنا ا عمى لالتابع )أتعاب الهراجعة(
عمرررى أنرررو "يختمرررت ترررأثير تبنررري الهعرررايير الدوليرررة لمتقريرررر الهرررالي عمرررى أتعررراب هراجعرررة القررروائم الهاليرررة 
لمشرررركات الهقيررردة بالبور رررة اله ررررية، بررراختالف حجرررم عهيرررل الهراجعرررة ". وتتفرررق ىرررله النتيجرررة هرررع 

. وقرد يرجرع للر  إلرى أن القردرة (De George et al., 2013; Fung et al., 2012)دراسرات 
عمى تحديد أتعراب الهراجعرة، أكثرر  -خ و اا ااربعة الكبار  -التفاوضية لهكاتب الهراجعة الكبيرة 

هن القدرة التفاوضية لمشركات الخاضعة لمهراجعة؛ بجابب عدم اكتهال تنظيم ملية تحديد ااتعاب هن 
 قبل الجيات التنظيهية.

 (:H2c)نسبة الرسي المالي اختبار الفرض الفرعي الثالث الخاص ب 8-5-2-3
عمررى  أتعرراب هراجعررة القرروائم  IFRSيسررتيدف ىررلا الفرررم إلررى اختبررار هررا إلا كرران تررأثير تبنرري 

 الهاليررة السررنوية الكاهمررة لمشررركات الهقيرردة بالبور ررة اله رررية، يختمررت برراختالف نسرربة الرفررع الهررالي.
 و ختبار ىلا الفرم تم إجرا  تحميل ا نحدار الهتعدد، وفقاا لمهعادلة التالية 

Audit Feesit = β0 + β1 IFRSit + β2 LEVit + β3(LEVit * IFRSit) + it          (5)                                       
 .(H2C)ويظير الجدول التالي نتائج التحميل اإلح ائي الخا ة باختبار الفرم الفرعي الثالث     

 (H2C): نتائج اختبار الفرض الفرعي الثالث 9جدول 

 يعايم االنحذار انًتغيراخ
 T-Testاختثار  خ 

 .Sigانًعنويح  tانقيًح 
 000. 24.322 11.334 انحذ انثبثذ

IFRS -.124 -.267 .790 

LEV .080 1.175 .241 

IFRS * LEV -.080 -1.173 .241 

R)يعبيم انزحذٚذ 
2
) .141 

 375. (R)يعبيم ا سرجبغ انًزعذد 

 39.581 (F)لًٛخ اخزجبس ف 

 000. (.Sig)انًعُٕٚخ 

أشررررارت إلررررى أن نهررررولج ا نحرررردار  F-testف يتضرررأ هررررن الجرررردول السررررابق أن نتيجررررة اختبررررار 
. 1.12( أقررل هررن .Sigالهتعرردد يعتبررر هعنويرراا ولا د لررة إح ررائية، حيررث أن قيهررة هسررتو  الهعنويررة )

 IFRS، أ  أن الهت يررات الهتضرهنة فرى النهرولج )تبنري 1.020 (R2)التحديذد  معامذل قيهرةوبم ت 
أتعرراب الهت يررر التررابع )التبرراين فررى  % هررن02.1( تفسررر ونسرربة الرفررع الهررالي وهت يررر التفاعررل بينيهررا

 (. الهراجعة
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 ) ختبار هعنوية كل هت ير عمى حدة( تبين ها يمي  T-testاختبار ت  نتائجبفحص و 
(، أتعرراب الهراجعرررة)( والهت يررر التررابع IFRS  توجررد عالقررة هعنويررة بررين الهت يررر الهسررتقل )تبنرري  -

 .1.12حيث أن قيهة هستو  الهعنوية أكبر هن 
حيررث أن قيهررة (، أتعرراب الهراجعررة)  توجررد عالقررة هعنويررة بررين نسرربة الرفررع الهررالي والهت يررر التررابع  -

 .1.12هستو  الهعنوية أكبر هن 
والهت يرر الترابع  (نسربة الرفرع الهراليو  IFRS  توجد عالقة هعنوية برين هت يرر التفاعرل )برين تبنري  -

 .1.12ر هن حيث أن قيهة هستو  الهعنوية أكب(، أتعاب الهراجعة)

، وهررن ثررم اسررتنتاج أن هت يررر التفاعرل لرري  لرو تررأثير هعنررول عمرى الهت يررر الترابع يهكرنههرا سرربق 
والهت يررر التررابع  (IFRS"   تررهثر عمررى العالقررة بررين الهت يررر الهسررتقل )تبنرري نسرربة الرفررع الهرراليفرران "

الرلل  ،(H2c)رسذض الفذرض الفرعذي الثالذث ، فانرو يرتم السرابقة. وبنا ا عمى النتائج )أتعاب الهراجعة(
ينص عمى أنو "يختمت تأثير تبني الهعايير الدولية لمتقرير الهرالي عمرى أتعراب هراجعرة القروائم الهاليرة 
لمشررركات الهقيرردة بالبور ررة اله رررية، برراختالف نسرربة الرفررع الهررالي". وتتعررارم ىررله النتيجررة هررع هررا 

 ,El Guindy and Trabelsi, 2020; Barua et al., 2019; Houqe)ُخَمُ رت إليرو دراسرات
2017; Lin and Yen, 2016; Hay et al., 2006) وقد يرجع للر  إلرى أن هكاترب الهراجعرة .

تعتهرد بشرركلع رئيسري فرري تحديررد أتعراب الهراجعررة عمرى حجهيررا وخبرتيررا وتخ  ريا ال ررناعي وجررودة 
لررى إخررتالف البيئررة الترري تررم فييررا إجرررا  الهراجعررة الترري تقرردهيا لعهررال  الهراجعررة. كهررا قررد يرجررع للرر  إ

 الدراسة التطبيقية.
، وبعرررد رفرررم الفرضرررين الفررررعيين الثررراني  (H2a)ههرررا سررربق، وبعرررد قبرررول الفررررم الفرعررري ااول 

(H2b)  والثالث(H2c) والرلل يرنص عمرى قبول الفرض الرئيسي الثاني لمبحث بشذكل جئئذي، يهكرن ،
لمتقرير الهالي عمى أتعاب هراجعة القوائم الهالية لمشركات الهقيدة "يختمت تأثير تبني الهعايير الدولية 

. وتتفرق بالبور ة اله ررية، يختمرت براختالف بعرم الخ رائص التشر يمية لهكترب وعهيرل الهراجعرة"
. ويعرد للر  أهرراا هنطقيراا (Kacer et al., 2018; Hay et al., 2006)ىرله النتيجرة هرع دراسرات 
الخ ائص التش يمية أن تحديد أتعاب الهراجعة، يعتهد عمى هجهوعة هن إلى حدع كبير. فال ش  في 

لهكترررب وعهيرررل الهراجعرررة، والتررري َتعرررد بهثابرررة هحرررددات يسرررتند إلييرررا طرفرررا التعاقرررد )هكاترررب وعهرررال  
ن إختمررت هقرردار تررأثير كررل هحرردد هررن ىررله  الهراجعررة(، عنررد تحديررد وا تفررام عمررى أتعرراب الهراجعررة، واا

 الهحددات.
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 خعصة نتائج اختبار سروض البحث الرئيسية والفرعية -8-5-3
 هها سبق يهكن تمخيص نتيجة اختبار فروم البحث هن خالل الجدول التالي 

 : تمخيص نتائج اختبار سروض البحث11جدول 
 اننتيجح نص انفرض انفروض 

(H1) 
انًبنٛخ ٚؤثش رجُٙ انًعبٚٛش انذٔنٛخ نهزمشٚش انًبنٙ عهٗ أرعبة يشاجعخ انمٕائى 

 نهششكبد انًمٛذح ثبنجٕسصخ انًصشٚخ.
 لجٕل

(H2) 

ٚخزهف رأثٛش رجُٙ انًعبٚٛش انذٔنٛخ نهزمشٚش انًبنٙ عهٗ أرعبة يشاجعخ انمٕائى انًبنٛخ 

نهششكبد انًمٛذح ثبنجٕسصخ انًصشٚخ، ثئخزالف ثعط انخصبئص انزشغٛهٛخ نًكزت 

 ٔعًٛم انًشاجعخ.

 جضئٙ لجٕل

 

(H2a) 
انًعبٚٛش انذٔنٛخ نهزمشٚش انًبنٙ عهٗ أرعبة يشاجعخ انمٕائى انًبنٛخ ٚخزهف رأثٛش رجُٙ 

 نهششكبد انًمٛذح ثبنجٕسصخ انًصشٚخ، ثئخزالف ح ى يكزت انًشاجعخ.
 لجٕل

(H2b) 
ٚخزهف رأثٛش رجُٙ انًعبٚٛش انذٔنٛخ نهزمشٚش انًبنٙ عهٗ أرعبة يشاجعخ انمٕائى انًبنٛخ 

 خزالف ح ى يُشأح عًٛم انًشاجعخ.نهششكبد انًمٛذح ثبنجٕسصخ انًصشٚخ، ثئ
 سفط

(H2c)  ٚخزهف رأثٛش رجُٙ انًعبٚٛش انذٔنٛخ نهزمشٚش انًبنٙ عهٗ أرعبة يشاجعخ انمٕائى انًبنٛخ

 سفط نهششكبد انًمٛذح ثبنجٕسصخ انًصشٚخ، ثئخزالف َسجخ انشفع انًبنٙ.

 (3)التحميل اإلضاسي 8-6
، Complementary Additional Analysisتطبرق الدراسرة أيضراا التحميرل اإلضرافي التكهيمري 

)ىري؛ حجررم هكترب الهراجعررة، حجررم  Control Variablesهرن خررالل إدخرال ثالثررة هت يررات رقابيررة 
 Fundamentalهنشررررأة عهيررررل الهراجعررررة، ونسرررربة الرفررررع الهررررالي( عمررررى نهررررولج التحميررررل ااساسرررري 

Analysis -  ُلرة فري التحميرل ااساسري لمتحقرق ههرا إلا كران ىرله  -بد ا هن هعالجتيا كهت يررات َهُعد 
الهت يرات الرقابية تهثر عمى الهت ير التابع. وَيضفي التحميل اإلضافي الهميد هرن الفيرم عمرى العالقرة 

جرررا  هقارنررة الرئيسررية هحررل الدراسررة فرري ىررلا النهررولج، وهعالجررة أ  خمررل )إن وجررد(. وَيفيررد للرر  فرري إ
بررين نتررائج التحميررل ااساسرري والتحميررل اإلضررافي، لتحديررد هررد  اإلخررتالف بينيهررا، وأثررر للرر  عمررى هررا 

 El Guindy and Trabelsi, 2020; Nam, 2018; Coffie)سريتم التو رل إليرو هرن نترائج 
and Bedi, 2019; Isaboke, 2019) وفرى ىرله الدراسرة سريتم إعرادة اختبرار الفررم الرئيسري .

 لثاني، هن خالل إستخدام التحميل اإلضافي  ا
Audit Feesit = β0 + β1  IFRSit + β2 Audit  Sizeit + β3 Firm Sizeit + β4 LEVit + it  (6)                                                                                                          

 وفيها يمي توضيأ لنهولج البحث فى ظل التحميل اإلضافي     

                                                             
 إلختبرررار ااساسررري، التحميرررل فررري الهسرررتخدهة الثالثرررة الهعررراد ت نفسررريا ىررري اإلضرررافي، التحميرررل إجررررا  فررري دهةالهسرررتخ الهعررراد ت  (5)

هنيا كل هن نحلف أن بعد ولكن الثاني، الرئيسي الفرم عن الهنبثقة الثالثة الفرعية الفروم  برين التفاعرل عمرى يحتول  اللل الجم  ٍع
ل الهستقل الهت ير  .والٌهُعد 
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  (انًصذس: يٍ إعذاد انجبحث)   نمو ج البحث سى ظل التحميل اإلضاسي :2شكل 
 

وجدير باللكر أنو وعند اختبار الفروم الثالثة الفرعية الهشتقة هرن الفررم الرئيسري الثراني، ترم 
حجم هنشأة عهيل الهراجعة، ونسبة الرفرع الهرالي"، هت يررات  ،الهت يرات "حجم هكتب الهراجعةاعتبار 

لرررة لمعالقرررة برررين الهت يرررر الهسرررتقل )تبنررري  والهت يرررر الترررابع )أتعررراب الهراجعرررة(، وفرررى ىرررلا  (IFRSَهُعد 
العالقرة  التحميل اإلضرافي، سريتم اعتبرار تمر  الهت يررات هت يررات رقابيرة، ونبحرث فري ترأثير للر  عمرى

 ااساسية بين الهت ير الهستقل والهت ير التابع.
 المتيير الرقابي األول: حجم مكتب المراجعة 8-6-1

)كهت يرررر هسرررتقل(  IFRSتبنررري  ختبرررار العالقرررة برررين أتعررراب الهراجعرررة )كهت يرررر ترررابع( وكرررل هرررن 
 إجرا  تحميل ا نحدار الهتعدد، وفقاا لمهعادلة التالية  وحجم هكتب الهراجعة )كهت ير رقابي(، تم

Audit
      

Feesit

 

=
 

β0

 

+
 

β1

    

IFRSit

 

+
 

β2

 

Audit
     

Sizeit

     

+ it                    (7)                                                           
 ويوضأ الجدول التالي نتائج التحميل.

نتائج تحميل الععقة بين المتيير المستقل والتابي بعد إضاسة متيير حجم مكتب (: 11جدول )
 المراجعة كمتيير رقابي

 معامل االنحدار المتييرات
 T-Test اختبار ت 

 .Sig المعنوية  t القيمة 
 000. 334.817 10.763 انحذ انثبثذ

IFRS .398 9.631 .000 

Audit Size .072 1.762 .079 

R)يعبيم انزحذٚذ 
2
) .143 

 378. (R)يعبيم ا سرجبغ انًزعذد 

 60.378 (F)لًٛخ اخزجبس ف 

 000. (.Sig)انًعُٕٚخ 

 انًستقم انًتغير

 ( انًبنٙ نهزمشٚش انذٔنٛخ انًعبٚٛش رجُٙ)
 انًتغير انتاتع

 (أرعبة انًشاجعخ)

 يراجعفح انقفوائى انًانيفح أتعفابانًتغيراخ انرقاتيح انًؤثرج عهفى 

 (:H1انسنويح انكايهح فى سياق انعالقح انتأثيريح يجال )
  

 .ح ى يكزت انًشاجعخ-

 .عًٛم انًشاجعخح ى -

 َسجخ انشفع انًبنٙ.-
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، أشرررارت إلرررى أن نهرررولج ا نحررردار F-testاختبذذذار ف يتضرررأ هرررن الجررردول السرررابق أن نتيجرررة 
. 1.12( أقررل هررن .Sigالهتعرردد يعتبررر هعنويرراا ولا د لررة إح ررائية، حيررث أن قيهررة هسررتو  الهعنويررة )

 IFRS، أ  أن الهت يرات الهتضرهنة فرى النهرولج )تبنري  1.025 (R2)معامل التحديد  قيهةوبم ت 
بفحررص (. و أتعرراب الهراجعررةالهت يررر التررابع )التبرراين فررى  % هررن02.5( تفسررر وحجررم هكتررب الهراجعررة

 ) ختبار هعنوية كل هت ير عمى حدة( تبين ها يمي  T-testاختبار ت  نتائج

حيرث (، أتعراب الهراجعرة)( والهت يرر الترابع IFRSتوجد عالقة هعنوية بين الهت يرر الهسرتقل )تبنري  -
( إلرى .1.52، وتعبر اإلشرارة الهوجبرة لهعاهرل ا نحردار )1.12أن قيهة هستو  الهعنوية أقل هن 

 أن العالقة بين الهت يرين ىى عالقة طردية.
حيرث أن قيهرة (، أتعاب الهراجعرة)ة والهت ير التابع   توجد عالقة هعنوية بين حجم هكتب الهراجع -

 .1.12هستو  الهعنوية أكبر هن 
   المتيير الرقابي الثاني: حجم منشأة عميل المراجعة 8-6-2

)كهت يرر هسرتقل( وحجرم  IFRSتبني  ختبار العالقة بين أتعاب الهراجعة )كهت ير تابع( وكل هن 
 إجرا  تحميل ا نحدار الهتعدد، وفقاا لمهعادلة التالية  هنشأة عهيل الهراجعة )كهت ير رقابي(، تم

Audit   Feesit = β0+ β1 IFRSit + β2 Firm Sizeit + it              (8)                                                            
 ويوضأ الجدول التالي نتائج التحميل.

المتيير المستقل والتابي بعد إضاسة متيير حجم عميل : نتائج تحميل الععقة بين 12جدول 
 المراجعة كمتيير رقابي

 معامل االنحدار المتييرات
 T-Test اختبار  ت 

 .Sig المعنوية  t القيمة 
 000. 59.753 10.718 انحذ انثبثذ

IFRS .422 10.801 .000 

Firm Size .003 .394 .694 

R)يعبيم انزحذٚذ 
2
) .139 

 373. (R)يعبيم ا سرجبغ انًزعذد 

 58.665 (F)لًٛخ اخزجبس ف 

 000. (.Sig)انًعُٕٚخ 

، أشرررارت إلرررى أن نهرررولج ا نحررردار F-testاختبذذذار ف يتضرررأ هرررن الجررردول السرررابق أن نتيجرررة     
. 1.12( أقررل هررن .Sigالهتعرردد يعتبررر هعنويرراا ولا د لررة إح ررائية، حيررث أن قيهررة هسررتو  الهعنويررة )

، أ  أن الهت يرات الهتضهنة فى النهولج )تبني الهعايير  1.052 (R2)معامل التحديد  قيهةوبم ت 
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الهت يررر التررابع التبرراين فررى  % هررن05.2( تفسررر الدوليررة لمتقريررر الهررالي وحجررم هنشررأة عهيررل الهراجعررة
 ) ختبرار هعنويرة كرل هت يرر عمرى حردة( تبرين T-testاختبذار ت  نترائجبفحص (. و أتعاب الهراجعة)

 ها يمي 
حيرث (، أتعراب الهراجعرة)( والهت ير التابع IFRSتوجد عالقة هعنوية بين الهت ير الهستقل )تبني  -

( إلى 1.222، وتعبر اإلشارة الهوجبة لهعاهل ا نحدار )1.12أن قيهة هستو  الهعنوية أقل هن 
 أن العالقة بين الهت يرين ىى عالقة طردية.

حيرث (، أتعراب الهراجعرة)  توجد عالقة هعنوية بين حجم هنشرأة عهيرل الهراجعرة والهت يرر الترابع  -
 .1.12أن قيهة هستو  الهعنوية أكبر هن 

 

 المتيير الرقابي الثالث: نسبة الرسي المالي 8-6-3
 متقرير الهاليتبني الهعايير الدولية ل ختبار العالقة بين أتعاب الهراجعة )كهت ير تابع( وكل هن     

 Multipleإجررا  تحميرل ا نحردار الهتعردد )كهت ير هستقل( ونسبة الرفرع الهرالي )كهت يرر رقرابي(، ترم
Regression وفقاا لمهعادلة التالية . 

Audit        Feesit = β0+ β1     IFRSit + β2    LEVit + it                       (9) 
 التحميل.ويوضأ الجدول التالي نتائج 

 : نتائج تحميل الععقة بين المتيير المستقل والتابي بعد إضاسة متيير نسبة 13جدول 

 الرسي المالي كمتيير رقابي

 معامل االنحدار المتييرات المستقمة
 T-Test اختبار  ت 

 .Sig المعنوية  t القيمة 
 000. 372.098 10.787 انحذ انثبثذ

IFRS .421 10.757 .000 

LEV .0001 .368 .713 

R)يعبيم انزحذٚذ 
2
) .139 

 373. (R)يعبيم ا سرجبغ انًزعذد 

 58.654 (F)لًٛخ اخزجبس ف 

 000. (.Sig)انًعُٕٚخ 

، أشرررارت إلرررى أن نهرررولج ا نحررردار F-testاختبذذذار ف يتضرررأ هرررن الجررردول السرررابق أن نتيجرررة     
. 1.12( أقررل هررن .Sigهسررتو  الهعنويررة )الهتعرردد يعتبررر هعنويرراا ولا د لررة إح ررائية، حيررث أن قيهررة 

، أ  أن الهت يرات الهتضهنة فرى النهرولج )تبنري الهعرايير 1.052 (R2)معامل التحديد  قيهةوبم ت 
الهت يررر التررابع التبرراين فررى  % هررن05.2( تفسررر الدوليررة لمتقريررر الهررالي وحجررم هنشررأة عهيررل الهراجعررة
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) ختبرار هعنويرة كرل هت يرر عمرى حردة( تبرين  T-testاختبذار ت  نترائجبفحص (. و أتعاب الهراجعة)
 ها يمي 

حيرث (، أتعراب الهراجعرة)( والهت يرر الترابع IFRSتوجد عالقة هعنوية بين الهت يرر الهسرتقل )تبنري  -
( إلرى 1.220، وتعبر اإلشرارة الهوجبرة لهعاهرل ا نحردار )1.12أن قيهة هستو  الهعنوية أقل هن 
 طردية. أن العالقة بين الهت يرين ىى عالقة

حيررث أن قيهررة (، أتعرراب الهراجعررة)  توجررد عالقررة هعنويررة بررين نسرربة الرفررع الهررالي والهت يررر التررابع  -
 .1.12هستو  الهعنوية أكبر هن 

ممخذذص نتذذائج تحميذذل الععقذذة بذذين تبنذذي المعذذايير الدوليذذة لمتقريذذر المذذالي وأتعذذاب  8-6-4
 بمدخل المتييرات الُمَعِدَلةالمراجعة باستخدام مدخل المتييرات الرقابية، مقارنًة 

 أواًل: سى حالة إضاسة متيير حجم مكتب المراجعة
يوضرررأ الجررردول الترررالي نترررائج تحميرررل العالقرررة برررين تبنررري الهعرررايير الدوليرررة لمتقريرررر الهرررالي وأتعررراب     

ل.  الهراجعة باستخدام حجم هكتب الهراجعة كهت ير رقابي وكهت ير َهُعد 
 

الععقة بين المتيير المستقل والتابي بعد إضاسة متيير  : ممخص نتائج تحميل14جدول 
 حجم مكتب المراجعة

 المتييرات

 (1نمو ج )
)الععقة بدون متييرات 

 رقابية وال ُمَعِدلة(

 (2نمو ج )
)الععقة مي استخدام 
 المتيير الرقابي(

 (3نمو ج )
)الععقة مي استخدام 

 المتيير الُمَعِدل(
معامل 
معامل  .Sig االنحدار

معامل  .Sig االنحدار
 .Sig االنحدار

 000. 10.798 000. 10.763 000. 10.787 انحذ انثبثذ

IFRS .422 .000 .398 .000 .304 .000 

Audit Size --- --- .072 .079 -.031 .606 

IFRS * Audit Size --- --- --- --- .190 .021 

R)يعبيم انزحذٚذ 
2
) .139 .143 .149 

يتبين هن الجدول السابق أنو عندها يتم تحميل العالقة بين الهت ير الهستقل والهت ير الترابع بردون     
لررررة، وجررررود عالقررررة هعنويررررة بررررين الهت يررررر الهسررررتقل )تبنرررري  ( IFRSاسررررتخدام هت يرررررات رقابيررررة و  َهُعد 

، ههرا يشرير إلرى أن العالقرة 1.222وبم ت قيهة هعاهرل ا نحردار (، أتعاب الهراجعة)والهت ير التابع 
يفسرر  ، أ  أن النهرولج1.052 (R2)معامل التحديذد  قيهرةبين الهت يرين ىى عالقة طردية، وبم ت 

 (. أتعاب الهراجعةالهت ير التابع )التباين فى  % هن05.2
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قرة برين الهت يرر الهسرتقل والهت يرر وبادخال هت ير "حجم هكتب الهراجعة" كهت يرر رقرابي فرى العال    
أتعرراب )( والهت يررر التررابع IFRSالتررابع، تبررين أنررو توجررد عالقررة هعنويررة بررين الهت يررر الهسررتقل )تبنرري 

، وىي تشير إلرى أن العالقرة برين الهت يررين .1.52وانخفضت قيهة هعاهل ا نحدار إلى (، الهراجعة
يفسررررر  ، أ  أن النهررررولج1.025إلررررى  (R2)معامذذذذل التحديذذذذد  قيهررررةىررررى عالقررررة طرديررررة، وارتفعررررت 

 ( أتعاب الهراجعةالهت ير التابع )التباين فى  % هن02.5
ل لمعالقرررة بررين الهت يرررر الهسرررتقل والهت يرررر      وبادخررال هت يرررر "حجرررم هكترررب الهراجعررة" كهت يرررر َهُعرررد 

أتعرراب )ع ( والهت يررر التررابIFRSالتررابع، تبررين أنررو توجررد عالقررة هعنويررة بررين الهت يررر الهسررتقل )تبنرري 
، وىي تشير إلرى أن العالقرة برين الهت يررين 1.512وانخفضت قيهة هعاهل ا نحدار إلى (، الهراجعة

يفسررررر  ، أ  أن النهررررولج1.022إلررررى  (R2)معامذذذذل التحديذذذذد  قيهررررةىررررى عالقررررة طرديررررة، وارتفعررررت 
 (. أتعاب الهراجعةالهت ير التابع )التباين فى  % هن02.2

 حجم منشأة عميل المراجعة ثانيًا: سى حالة إضاسة متيير
يوضرررأ الجررردول الترررالي نترررائج تحميرررل العالقرررة برررين تبنررري الهعرررايير الدوليرررة لمتقريرررر الهرررالي وأتعررراب     

ل.  الهراجعة باستخدام حجم هنشأة عهيل الهراجعة كهت ير رقابي وكهت ير َهُعد 

 ي: ممخص نتائج تحميل الععقة بين المتيير المستقل والمتيير التاب15جدول 
 بعد إضاسة متيير حجم منشأة عميل المراجعة

 المتييرات

 (1نمو ج )
)الععقة بدون متييرات 

 رقابية وال ُمَعِدلة(

 (2نمو ج )
)الععقة مي استخدام 
 المتيير الرقابي(

 (3نمو ج )
)الععقة مي استخدام 

 المتيير الُمَعِدل(
معامل 
معامل  .Sig االنحدار

معامل  .Sig االنحدار
 .Sig االنحدار

 000. 10.788 000. 10.718 000. 10.787 انحذ انثبثذ

IFRS .422 .000 .422 .000 .421 .000 

Firm Size --- --- .003 .694 .011 .425 

IFRS * Firm Size --- --- --- --- -.013 .476 

R)يعبيم انزحذٚذ 
2
) .139 .139 .140 

يتضررأ هررن الجرردول السررابق أنررو عنرردها يررتم تحميررل العالقررة بررين الهت يررر الهسررتقل والهت يررر التررابع 
لررة، وجررود عالقررة هعنويررة بررين الهت يررر الهسررتقل )تبنرري  ( IFRSبرردون اسررتخدام هت يرررات رقابيررة و  َهُعد 

ى أن العالقرة ، ههرا يشرير إلر1.222وبم ت قيهة هعاهرل ا نحردار (، أتعاب الهراجعة)والهت ير التابع 
يفسرر  ، أ  أن النهرولج1.052 (R2)معامل التحديذد  قيهرةبين الهت يرين ىى عالقة طردية، وبم ت 

 (. أتعاب الهراجعةالهت ير التابع )التباين فى  % هن05.2
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وبادخررال هت يررر "حجررم هنشررأة عهيررل الهراجعررة" كهت يررر رقررابي فررى العالقررة بررين الهت يررر الهسررتقل     
( والهت يررر التررابع IFRSوالهت يررر التررابع، تبررين أنررو توجررد عالقررة هعنويررة بررين الهت يررر الهسررتقل )تبنرري 

برررين  (، وىررري تشرررير إلرررى أن العالقرررة1.222) معامذذذل االنحذذذدارولرررم تت يرررر قيهرررة (، أتعررراب الهراجعرررة)
 (، أ  أن النهررولج1.052) (R2)معامذذل التحديذذد  قيهررةالهت يرررين ىررى عالقررة طرديررة، كهررا لررم تت يررر 

 (. أتعاب الهراجعةالهت ير التابع )التباين فى  % هن05.2يفسر 

ل لمعالقرررة بررررين الهت يررررر الهسررررتقل      وبادخرررال هت يررررر "حجررررم هنشررررأة عهيرررل الهراجعررررة" كهت يررررر َهُعررررد 
( والهت يررر التررابع IFRSوالهت يررر التررابع، تبررين أنررو توجررد عالقررة هعنويررة بررين الهت يررر الهسررتقل )تبنرري 

بررين ، وىرري تشررير إلررى أن العالقررة 1.220وانخفضررت قيهررة هعاهررل ا نحرردار إلررى (، أتعرراب الهراجعررة)
 ، أ  أن النهرررولج1.021إلرررى  (R2)معامذذذل التحديذذذد  قيهرررةالهت يررررين ىرررى عالقرررة طرديرررة، وارتفعرررت 

 (. أتعاب الهراجعةالهت ير التابع )التباين فى  % هن02.1يفسر 

 ثالثًا: سى حالة إضاسة متيير نسبة الرسي المالي
وأتعرراب الهراجعررة باسررتخدام نسرربة  IFRSيوضررأ الجرردول التررالي نتررائج تحميررل العالقررة بررين تبنرري     

ل.  الرفع الهالي كهت ير رقابي وكهت ير َهُعد 
: ممخص نتائج تحميل الععقة بين المتيير المستقل والمتيير التابي بعد إضاسة 16جدول 

 متيير نسبة الرسي المالي

 المتييرات

 (1نمو ج )
)الععقة بدون متييرات 

 رقابية وال ُمَعِدلة(

 (2نمو ج )
)الععقة مي استخدام 
 المتيير الرقابي(

 (3نمو ج )
)الععقة مي استخدام 

 المتيير الُمَعِدل(
معامل 
معامل  .Sig االنحدار

معامل  .Sig االنحدار
 .Sig االنحدار

 000. 11.334 000. 10.787 000. 10.787 انحذ انثبثذ

IFRS .422 .000 .421 .000 -.124 .790 

LEV --- --- .0001 .713 .080 .241 

IFRS * LEV --- --- --- --- -.080 .241 

R)يعبيم انزحذٚذ 
2
) .139 .139 .141 

يتضررأ هررن الجرردول السررابق أنررو عنرردها يررتم تحميررل العالقررة بررين الهت يررر الهسررتقل والهت يررر التررابع     
لررة، وجررود عالقررة هعنويررة بررين الهت يررر الهسررتقل )تبنرري  ( IFRSبرردون اسررتخدام هت يرررات رقابيررة وَهُعد 

لرى أن العالقرة ، ههرا يشرير إ1.222وبم ت قيهة هعاهرل ا نحردار (، أتعاب الهراجعة)والهت ير التابع 
يفسرر  ، أ  أن النهرولج1.052 (R2)معامل التحديذد  قيهرةبين الهت يرين ىى عالقة طردية، وبم ت 
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وبادخرررال هت يرررر "نسررربة الرفرررع الهرررالي" (. أتعررراب الهراجعرررةالهت يرررر الترررابع )التبررراين فرررى  % هرررن05.2
توجررد عالقررة هعنويررة بررين  كهت يررر رقررابي فررى العالقررة بررين الهت يررر الهسررتقل والهت يررر التررابع، تبررين أنررو

وانخفضرت قيهرة هعاهرل ا نحردار (، أتعراب الهراجعرة)( والهت ير الترابع IFRSالهت ير الهستقل )تبني 
معامذذل  قيهرة، وىري تشرير إلررى أن العالقرة برين الهت يررين ىررى عالقرة طرديرة، ولررم تت يرر 1.220إلرى 

أتعررراب الهت يرررر الترررابع )التبررراين فرررى  % هرررن05.2يفسرررر  (، أ  أن النهرررولج1.052) (R2)التحديذذذد 
ل لمعالقرة برين الهت يرر الهسرتقل والهت يرر (. الهراجعة وبادخال هت ير "نسبة الرفع الهالي" كهت يرر َهُعرد 

أتعراب )( والهت يرر الترابع IFRSالتابع، تبرين أنرو   توجرد عالقرة هعنويرة برين الهت يرر الهسرتقل )تبنري 
 (.الهراجعة

 Sensitivity Analysis(4)تحميل الحساسية  8-7
. ويهكرن اجررا  اختبرار تحميرل إلرى اختبرار هرد   رحة ودقرة نترائج التحميرل ااساسريىلا الييدف     

اختبررار هررد  تررأثير ت ييررر طرررم قيررا  الهت يرررات،  األول:، الحساسررية هررن خررالل ثالثررة برردائل أساسررية
، one at a time Sensitivity Measuresهقرايي  الحساسرية فري وقرت واحرد بوىرو هرا يعررف 

 والثالذث:. Factorial Analysisت يير حجم عينة الدراسة، وىو ها يعرف بالتحميل العاهمي  الثاني:
 Differential Sensitivityت ييررررر فترررررة الدراسررررة، وىررررو هررررا يعرررررف بتحميررررل الحساسررررية التفاضررررمي 

Analysis (De George et al., 2013)م فتررة الدراسرة إلررى . وتحقيقراا لرلل ، سروف يرتم تقسري
وىرى الفتررة  IFRS، وهرا بعرد تبنري 2102وحترى  2102وىى الفترة هن  IFRSفترتين؛ ها قبل تبني 

عمررى أتعرراب هراجعررة القرروائم  IFRS 2102. حيررث يررتم اختبررار تررأثير تبنرري 2102وحتررى  2102هررن 
عمررى  IFRSثير تبنرري الهاليررة السررنوية الكاهمررة، وكررلل  اختبررار هعنويررة الفرررم بررين هعرراهمى التحديررد لتررأ

أتعاب هراجعة القوائم الهالية، باستخدام الهعاد ت الهشار إلييا سمفاا في التحميل ااساسي، قبل وبعرد 
التبني. وبعد لل  سيقوم الباحث باختبار هعنوية ىلا الفرم لكل هن أتعاب هراجعة القوائم الهالية قبرل 

 ,.Coffie and  Bedi, 2019; Mohammed et al)وبعرد التبنري، كرل عمرى حرده، قياسراا عمرى 
2018; Nam, 2018) . وقرد اسرتخدم الباحرث فري اجررا  تحميرل الحساسرية البرديل الثالرث، والهتهثرل

 . ويهكن بيان نتائج تحميل الحساسية هن خالل الجداول التالية (2)ت يير فترة الدراسةفي 

                                                             
 اإلختالف ويكهن ااساسي، التحميل في الهستخدهة الهعاد ت نفسيا ىي الحساسية، تحميل إجرا  في الهستخدهة الهعاد ت (4)

 بعد التبني(. 2و IFRS تبني قبل 5) سنوات . عمى التطبيقية الدراسة اجرا  تم ااساسي التحميل ففي. السنوات عدد في الوحيد
بعد التبني(. للا لن يتم كتابة ىله  2و IFRS تبني قبل 2) سنوات 2 عمى التطبيقية الدراسة اجرا  تم الحساسية، تحميل وفي

 الهعاد ت هرة أخر .
سنوات قبل تبنى الهعايير الدولية لمتقرير الهالي وأربع سنوات بعده، وأها العينة  5العينة الكمية في الجداول يق د بيا لكل شركة  (2)

 تقرير الهالي وسنتان بعده.قبل تبنى الهعايير الدولية لمالهختملة فيق د بيا لكل شركة سنتان 
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والمتيير التابي سى العينة : ممخص نتائج تحميل الععقة بين المتيير المستقل 17جدول 
 الكمية والعينة المختئلة

 المتييرات
 ( )العينة الفرعية(**2نمو ج ) ( )العينة الكمية(*1نمو ج )

 .Sig معامل االنحدار .Sig معامل االنحدار
 000. 10.814 000. 10.787 انحذ انثبثذ

IFRS .422 .000 0. 285 .000 

R)يعبيم انزحذٚذ 
2
) .139 .067 

 سُٕاد لجم رجُٙ انًعبٚٛش انذٔنٛخ نهزمشٚش انًبنٙ ٔأسثع سُٕاد ثعذِ. 5رشًم انجٛبَبد نكم ششكخ * 

 ** رشًم انجٛبَبد نكم ششكخ سُزٍٛ لجم رجُٙ انًعبٚٛش انذٔنٛخ نهزمشٚش انًبنٙ ٔسُزٍٛ ثعذِ.

ابع فري حالرة السابق يتضأ أنو عند تحميل العالقة برين الهت يرر الهسرتقل والهت يرر التر الجدولهن     
استخدام بيانات العينة الكمية، تبين أنو توجد عالقة هعنويرة برين تبنري الهعرايير الدوليرة لمتقريرر الهرالي 

، وىرى تشرير إلرى أن العالقرة برين الهت يررين 1.222وبم رت قيهرة هعاهرل ا نحردار ، وأتعاب الهراجعة
 % هرن05.2يفسرر  ، أ  أن النهرولج1.052 (R2)معامذل التحديذد  قيهةىى عالقة طردية، وبم ت 

(. وفرري حالرة اسرتخدام بيانرات العينررة الهختملرة، فقرد ظمررت أتعراب الهراجعرةالهت يرر التررابع )التبراين فرى 
برررين تبنررري الهعرررايير الدوليرررة لمتقريرررر الهرررالي وأتعررراب الهراجعرررة، إ  أن قيهرررة العالقرررة طرديرررة وهعنويرررة 

. .1.12إلررى  (R2)معامذذل التحديذذد ا انخفضررت قيهررة ، كهرر1.2.2هعاهررل ا نحرردار انخفضررت إلررى 
وتتفق ىله النتائج هع نتائج كرل هرن التحميرل ااساسري والتحميرل اإلضرافي. وتهكرد عمرى قبرول الفررم 

 الرئيسي ااول لمبحث.
 : ممخص نتائج تحميل الععقة بين المتيير المستقل والمتيير التابي18جدول 

 سى العينة الكمية والعينة المختئلة بعد إضاسة متيير حجم مكتب المراجعة

 المتييرات
 ( )العينة الفرعية(2نمو ج ) ( )العينة الكمية(1نمو ج )

 .Sig معامل االنحدار .Sig معامل االنحدار
 0001. 10.814 0001. 10.798 انحذ انثبثذ

IFRS .3041 0.000 0.165 0.035 

Audit Size -0.031 .6061 0.0004 0.996 

IFRS * Audit Size .1901 .0211 0.184 0.093 

R)يعبيم انزحذٚذ 
2
) .1491 0.079 

السررابق يتضرأ أنررو عنررد تحميرل العالقررة بررين الهت يرر الهسررتقل والهت يررر الترابع فرري حالررة  الجرردولهرن   
استخدام بيانات العينة الكمية، تبين أنو توجد عالقة هعنويرة برين تبنري الهعرايير الدوليرة لمتقريرر الهرالي 

لهت يرين ، وىى تشير إلى أن العالقة بين ا1.512وبم ت قيهة هعاهل ا نحدار ، وأتعاب الهراجعة
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 % هرن02.2يفسرر  ، أ  أن النهرولج1.022 (R2)معامذل التحديذد  قيهةىى عالقة طردية، وبم ت 
(. وفرري حالرة اسرتخدام بيانرات العينررة الهختملرة، فقرد ظمررت أتعراب الهراجعرةالهت يرر التررابع )التبراين فرى 

هراجعرررة، إ  أن قيهرررة برررين تبنررري الهعرررايير الدوليرررة لمتقريرررر الهرررالي وأتعررراب الالعالقرررة طرديرررة وهعنويرررة 
. 1.1.2إلررى  (R2)معامذذل التحديذذد ، كهررا انخفضررت قيهررة 1.022هعاهررل ا نحرردار انخفضررت إلررى 

وتتفق ىله النتائج هع نتائج كرل هرن التحميرل ااساسري والتحميرل اإلضرافي. وتهكرد عمرى قبرول الفررم 
 الفرعي ااول الهنبثق عن الفرم الرئيسي الثاني لمبحث.

 ئج تحميل الععقة بين المتيير المستقل والمتيير التابي: ممخص نتا19جدول 
 بعد إضاسة متيير حجم منشأة عميل المراجعة سى العينة الكمية والعينة المختئلة

 المتييرات
 ( )العينة الفرعية(2نمو ج ) ( )العينة الكمية(1نمو ج )
معامل 
 .Sig معامل االنحدار .Sig االنحدار

 0.000 10.815 000. 10.788 انحذ انثبثذ

IFRS .421 .000 0.284 0.000 

Firm Size .011 .425 0.012 0.485 

IFRS * Firm Size -.013 .476 0.012- 0.640 

R)يعبيم انزحذٚذ 
2
) .140 0.068 

السابق يتضأ أنو عند تحميل العالقة برين الهت يرر الهسرتقل والهت يرر الترابع فري حالرة  الجدولهن     
استخدام بيانات العينة الكمية، تبين أنو توجد عالقة هعنويرة برين تبنري الهعرايير الدوليرة لمتقريرر الهرالي 

لهت يررين ، وىرى تشرير إلرى أن العالقرة برين ا1.220وبم رت قيهرة هعاهرل ا نحردار ، وأتعاب الهراجعة
 % هرن02.1يفسرر  ، أ  أن النهرولج1.021 (R2)معامذل التحديذد  قيهةىى عالقة طردية، وبم ت 

(. وفرري حالرة اسرتخدام بيانرات العينررة الهختملرة، فقرد ظمررت أتعراب الهراجعرةالهت يرر التررابع )التبراين فرى 
راجعرررة، إ  أن قيهرررة برررين تبنررري الهعرررايير الدوليرررة لمتقريرررر الهرررالي وأتعررراب الهالعالقرررة طرديرررة وهعنويرررة 

. .1.12إلررى  (R2)معامذذل التحديذذد ، كهررا انخفضررت قيهررة 1.2.2هعاهررل ا نحرردار انخفضررت إلررى 
ويتفق ىلا أيضاا هرع نترائج كرل هرن التحميرل ااساسري والتحميرل اإلضرافي. وتهكرد عمرى رفرم الفررم 

 الفرعي الثاني الهنبثق عن الفرم الرئيسي الثاني لمبحث.

 

 

 



 أتعاب مراجعة.... على  ((IFRS أثر تبني المعايير الدولية للتقرير المالي             أشرف حممـد إبراهيم منصور  د/                                    
  

  

42 
 

 نتائج تحميل الععقة بين المتيير المستقل والمتيير التابي: ممخص 21جدول 
 بعد إضاسة متيير نسبة الرسي المالي سى العينة الكمية والعينة المختئلة

 المتييرات
 ( )العينة الفرعية(2نمو ج ) ( )العينة الكمية(1نمو ج )

 .Sig معامل االنحدار .Sig معامل االنحدار
 0.000 10.817 0001. 11.334 انحذ انثبثذ

IFRS -0.124 .7901 0.281 0.000 

LEV .0801 .2411 0.104 0.159 

IFRS * LEV -0.080 .2411 0.085- 0.370 

R)يعبيم انزحذٚذ 
2
) .1411 0.072 

السابق يتضأ أنو عند تحميل العالقة بين الهت ير الهستقل والهت يرر الترابع فري حالرة  الجدولهن 
اسررتخدام بيانررات العينررة الكميررة، تبررين أنررو   توجررد عالقررة هعنويررة بررين تبنرري الهعررايير الدوليررة لمتقريررر 

% 02.0يفسر  ، أ  أن النهولج1.020 (R2)معامل التحديد  قيهةوبم ت ، الهالي وأتعاب الهراجعة
(. وفرري حالررة اسررتخدام بيانررات العينررة الهختملررة، فقررد أتعرراب الهراجعررةالهت يررر التررابع )التبرراين فررى  هررن

برين تبنري الهعرايير الدوليرة لمتقريرر الهرالي وأتعراب الهراجعرة، إ  أن أ بحت العالقرة طرديرة وهعنويرة 
ع نترررائج كرررل هرررن التحميرررل . ويتفرررق ىرررلا أيضررراا هررر1.1.2انخفضرررت إلرررى  (R2)معامذذذل التحديذذذد قيهرررة 

ااساسي والتحميل اإلضافي. وتهكد عمى رفم الفررم الفرعري الثالرث الهنبثرق عرن الفررم الرئيسري 
 الثاني لمبحث.

 نتائج وتوصيات البحث والمجاالت البحثية المستقبمية المقترحة -9
 خمص البحث إلى عدة نتائج، أىهيا ها يمي 

ترررأثيران هختمفررران عمرررى أتعررراب الهراجعرررة. فهرررن ناحيرررة، ينب ررري أن تتحسرررن  IFRSقررد يكرررون لتبنررري  -
تعتبرر هتفوقرة عمرى هعظرم الهعرايير الهحاسربية فري الردول غيرر  IFRSجودة التقرارير الهاليرة، ان 

اانجمو أهريكية. ونتيجة للل ، يبدو أن هخاطر الهراجعة وأتعاب الهراجعرة سرتنخفم. هرن ناحيرة 
تقررديرات أكثررر تعقيررداا وحكهرراا هينيرراا أكبررر، انيررا تسررتند إلررى الهبرراد   IFRSأخررر ، يتطمررب تطبيررق 

وتسرتخدم قرردراا أكبررر هررن قيررا  القيهررة العادلررة. وبالتررالي، يجررب أن تكررون تعقيررد الهراجعررة وهخرراطر 
 التقاضي أعمى بعد تبني الهعايير الدولية لمتقرير الهالي، وهن ثم يجب ميادة أتعاب الهراجعة.

عمى أتعاب الهراجعة، خا ةا في السرنة ااولرى هرن ىرلا التبنري.  IFRSابي لتبني يوجد تأثير إيج -
سروا  تررم هراجعتيررا هررن قبرل هكاتررب الهراجعررة ااربعررة الكبررار أو غيرر ااربعررة الكبررار. ويرجررع للرر  
إلى أن الطبيعة الهعقدة لبعم الهعايير الدولية لمتقرير الهالي. هها قد َيميد هن هخراطر الهراجعرة 
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ر التقاضي الهرتبطة بتطبيق ىله الهعرايير. ااهرر الرلل يتطمرب ميرادة الوقرت والجيرد الرلل وهخاط
 يبللو الهراجع.

%( بررين الهت يررر التررابع "أتعرراب الهراجعررة" والهت يررر 0توجررد عالقررة ارتبررا  هعنويررة )عنررد هسررتو   -
ارتبرا   ، ههرا يشرير إلرى وجرود عالقرة1.5.5"، وقرد بم رت قيهرة هعاهرل ا رتبرا  IFRSالهستقل "

%( بررين الهت يررر التررابع 0طرديررة بررين الهت يرررين. كهررا توجررد عالقررة ارتبررا  هعنويررة )عنررد هسررتو  
، ههرا 1.0.2"أتعاب الهراجعة" والهت ير "حجم هكتب الهراجعة"، وقد بم ت قيهة هعاهرل ا رتبرا  

ويررة بررين يشررير إلررى وجررود عالقررة ارتبررا  طرديررة بررين الهت يرررين. ولكررن   توجررد عالقررة ارتبررا  هعن
الهت يررر التررابع "أتعرراب الهراجعررة" وكررل هررن الهت يررر "حجررم هنشررأة عهيررل الهراجعررة" والهت يررر "نسرربة 

 الرفع الهالي".
يررهثر تبنرري الهعررايير الدوليررة لمتقريررر " تررم قبررول الفرررم الرئيسرري ااول لمبحررث، والررلل يررنص عمررى -

ور ررة اله رررية". كهررا تررم قبررول الهررالي عمررى أتعرراب هراجعررة القرروائم الهاليررة لمشررركات الهقيرردة بالب
يختمرررت ترررأثير تبنررري الهعرررايير " الفررررم الرئيسررري الثررراني لمبحرررث بشررركل جمئررري، والرررلل يرررنص عمرررى

الدوليررة لمتقريررر الهررالي عمررى أتعرراب هراجعررة القرروائم الهاليررة لمشررركات الهقيرردة بالبور ررة اله رررية، 
 باختالف بعم الخ ائص التش يمية لهكتب وعهيل الهراجعة".

يختمررت " الفرررم الفرعرري ااول الهشررتق هررن الفرررم الرئيسرري الثرراني، والررلل يررنص عمررى تررم قبررول -
تررأثير تبنرري الهعررايير الدوليررة لمتقريررر الهررالي عمررى أتعرراب هراجعررة القرروائم الهاليررة لمشررركات الهقيرردة 
بالبور رة اله ررية، براختالف حجرم هكترب الهراجعرة". وترم رفرم الفررم الفرعري الثراني الهشرتق 

يختمت تأثير تبني الهعرايير الدوليرة لمتقريرر الهرالي " لرئيسي الثاني، واللل ينص عمىهن الفرم ا
عمررى أتعرراب هراجعررة القرروائم الهاليررة لمشررركات الهقيرردة بالبور ررة اله رررية، برراختالف حجررم هنشررأة 
عهيررل الهراجعررة". وكررلل  تررم رفررم الفرررم الفرعرري الثالررث الهشررتق هررن الفرررم الرئيسرري الثرراني، 

يختمت ترأثير تبنري الهعرايير الدوليرة لمتقريرر الهرالي عمرى أتعراب هراجعرة القروائم " مىواللل ينص ع
 الهالية لمشركات الهقيدة بالبور ة اله رية، باختالف نسبة الرفع الهالي".

  يوجد تعارم بين نتائج كل هن التحميل ااساسي والتحميل اإلضرافي وتحميرل الحساسرية، سروا   -
 سي ااول، وكلل  الفرم الرئيسي الثاني، وفروضو الفرعية الثالثة. بشأن اختبار الفرم الرئي

 وبشأن توصيات البحث، سإن أىميا ما يمي:
خا رررةا طرفررري التعاقرررد عمرررى الهراجعرررة،  -يو ررري الباحرررث ااطرررراف ااساسرررية لعهميرررة الهراجعرررة  -

اعتبرار تبنري الهعرايير  - فرى بيئرة ااعهرال اله ررية كل هن الهراجعين وعهال  الهراجعرةوتحديداا 
أحد الهحددات الياهة عند تحديد أتعاب الهراجعة، خا ةا بعد تبنري  IFRSالدولية لمتقرير الهالي 
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عهرال  الهراجعرة عنرد تحديرد هكاترب و ضررورة أخرل الخ رائص التشر يمية لكرل هرن . و ىله الهعرايير
تررب الهراجعررة ونسرربة أتعراب الهراجعررة. وهررن أىرم ىررله الخ ررائص حجرم هكتررب الهراجعررة، حجرم هك

 .الرفع الهالي، وغيرىا

 -بشركلع جهراعي أو فرردل  -يو ي الباحث هكاتب الهراجعة اله رية الوطنية، أن يكرون لردييا  -
الهعرفة والهيارات والكفرا ات ااخرر  الالمهرة ادا  عهميرة هراجعرة القروائم الهاليرة الَهُعرُدة فري ظرل 

 د أتعاب الهراجعة التي تطالب بيا في ضو  لل .الهعايير الدولية لمتقرير الهالي. وأن تحد
عمرى كرل هرن   IFRSوأخيراا، يو ي الباحث، باجرا  الهميرد هرن البحروث الهتعمقرة بترأثيرات تبنري  -

جودة الهراجعة، فجوة التوقعات فري الهراجعرة، خردهات التأكيرد ااخرر  بخرالف هخاطر الهراجعة، 
لية لمتقريرر الهرالي  ختبارىرا، لهعرفرة الهعرايير التري وتحميل كل هعيار هن الهعايير الدو  .الهراجعة

تتسبب في ميادة أتعراب الهراجعرة، حيرث لرم تحمرل ىرله الدراسرة الجوانرب الهحرددة لمهعرايير الدوليرة 
 لمتقرير الهالي.
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 المراجي
 العربيةبالمية  المراجي أوالً 

، "أثر تبني الهعايير الدولية لمتقرير الهالي عمى قابمية القوائم (2117)إبراىيم، دمحم ه طفى حسن 
الهالية لمهقارنة فى الدول الناهية  دراسة تطبيقية عمى الشركات اله رية الهسجمة فى بور ة 

 -، قسم الهحاسبة والهراجعة، كمية التجارةرسالة ماجستير  ير منشورةااورام الهالية"، 
 جاهعة اإلسكندرية.

، "أثرالتحول إلى هعايير الهحاسبة والهراجعة الدولية عمى (2118)ل، حنان عبدهللا حاهد الهحهاد
أتعاب الهراجعة هن وجية نظرالهراجعين الخارجيين بالههمكة العربية السعودية  دراسة 

الهجمد الثاني،  -، العدد الثالث عشر مجمة العموم االقتصادية واإلدارية والقانونيةهيدانية"، 
 الههمكة العربية السعودية. -، جاهعة الهم  عبد العميم أكتوبر

، "هدخل هقترح لتكييت الهعايير الدولية لمتقرير الهالي وفقاا (2113)شحاتو، أحهد بسيونى دمحم 
، كمية مجمة كمية التجارة لمبحوث العمميةلهقوهات بيئة التقرير الهالي فى الدول العربية"، 

 .22 -0(  0)21جاهعة اإلسكندرية  -التجارة

(، تعديل بعم أحكام هعايير الهحاسبة اله رية ال ادرة 2119)ومارة ا ستثهار والتعاون الدولى 
. هتاح عمى  2102( لسنة 22، قرار )2102( لسنة 001بقرار ومير ا ستثهار )

http://www.fra.gov.eg. 

. هتاح عمى  2112نة ( لس225، هعايير الهحاسبة اله رية، قرار )(2116)ومارة ا ستثهار 
http://www.fra.gov.eg. 

لة، قرار )(2115)ومارة ا ستثهار  . هتاح 2102( لسنة 001، هعايير الهحاسبة اله رية الَهُعد 
 .http://www.fra.gov.egعمى  

 
 
 
 
 
 

http://www.fra.gov.eg/
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