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 ممخص البحث
المراجعةة يةت تعزيةز لاةماةة المةوامم المالاةة وشريك دور نمط مكتب استيدف ىذا البحث دراسة واختبار 

يت سااق أربع متغيةرات تعةةر  ةن الخصةامص  غير المالاة المميدة بالةورصة المصريةلمشركات  لمممارنة
التشةةغيماة تتم ةة  يةةت افخةةتمف يةةت حجةةم الشةةركاتت ومسةةتوؼ تةةديماتيا النمداةةة التشةةغيماةت وحجةةم إيةةرادات 

. وتوصةة  البحةةث مةةن خةةمل التحميةة  5109إلةة   5105النشةةا ت ومسةةتوؼ المديوناةةة خةةمل ال تةةرة مةةن 
ة نمط مكتب و/أو شريك المراجعة ن سو يؤ ر إيجابًا  مة  األساست إل  أن مراجعة الموامم المالاة ةواسط

لاةماة الموامم المالاة لمممارنة. كما أظيرت النتامج معنواة أ ر اختمف التديمات النمداة التشةغيماة كمتغيةر 
رلةةةاةت  مةةة  لاةماةةةة المةةةوامم المالاةةةة لمممارنةةةة يةةةت نمةةةوذجت التحميةةة  األساسةةةت. وأو ةةةحت نتةةةامج التحميةةة  

اختمف التديمات النمداة التشةغيماة يزيةد مةن تة  ير نمةط مكتةب المراجعةة  مةت لاةماةة المةوامم اإل ايت أن 
المالاةةة لمممارنةةةت وأن اخةةتمف الحجةةم والتةةديمات النمداةةة التشةةغيماة يزيةةد مةةن تةة  ير نمةةط شةةريك المراجعةةة 

ا التة  ير. وأخيةرا أظيةرت  مت لاةماة الموامم المالاة لمممارنةت ةينما امم  اختمف مستوؼ المديوناةة مةن ىةذ
نتةةامج تحميةة  الحساسةةاة أن تغييةةر مماةةاس لاةماةةة المةةوامم المالاةةة لمممارنةةة لةةم يترتةةب  نةةو تغيةةر يةةت لةةوة أو 

 اتجاه العملتين األساسيتين مح  البحث.

نمةةةط مكتةةةب المراجعةةةةت نمةةةط شةةةريك المراجعةةةةت لاةماةةةة المةةةوامم المالاةةةة لمممارنةةةةت  :المفت حيااا  الكممااا ت
 التشغيماة لمشركاتت الشركات غير المالاةت الةورصة المصرية.الخصامص 
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The Role of Audit Firm and Partner Styles in Enhancing 

Financial Statement Comparability: Evidence from 

Egyptian Non-Financial Listed Companies. 

Abstract 

This research aims to test the role of the audit Firm and partner styles in 
enhancing the financial statements comparability for non-financial companies 
listed in the Egyptian Exchange in the context of four control variables that 
express the operational characteristics, which are the differences in companies 
size, cash flows from operations, revenues, and leverage of companies during the 
period From 2015 to 2019. The fundamental analysis reveals that auditing 
financial statements by the same audit firm and/or partner style improves 
financial statements comparability, and the cash flows from operating as a 
control variable significantly affect the financial statements comparability. The 
results of the additional analysis indicated that the difference in operating cash 
flows increases the effect of the audit firm's style on the financial statements 
comparability, and that the difference in size and operating cash flows increases 
the effect of audit partner's style on the financial statements comparability, while 
the difference in leverage reduces this effect. Finally, the results of the sensitivity 
analysis showed that changing the measure of financial statements comparability 
did not affect the strength or direction of the two main relationships. 

Keywords: Audit Firm Style, Audit Partner Style, Financial Statements 
Comparability, Firms Operational Characteristics, Non-Financial 
Companies, Egyptian Exchange. 
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 مقدم  البحث -1
الخصةامص النو اةة اليامةة التةت تسةيم يةت تحسةين ػ دإحةتعتةر لاةماة المعمومات المحاسةةاة لمممارنةة 

المعمومةةةةةةةات ألغةةةةةةةراض اتخةةةةةةةاذ المةةةةةةةراراتت كمةةةةةةةا أنيةةةةةةةا تحسةةةةةةةن مةةةةةةةن المامةةةةةةةة المعموماتاةةةةةةةة ىةةةةةةةذه من عةةةةةةةة 
Informativeness المسةةةةتمةمت دا األمةةةةن لةةةةدرة المسةةةةت مرين  مةةةة  التنةةةةةؤ بةةةة وتزيةةةةدت 0ألسةةةةعار األسةةةةيم 

 ,.Choi et al) المعمومات الخاصةة بالشةركاتض تكاليف جمع وتشغي  اخ اسيم يت تت مما لمشركات
وافخةتمف  وُتمكن ىذه الخاصاة مستخدمت الموامم المالاة من تحديد وييم وتميام أوجو التشةابوت (2019

 ;FASB)ةةةين المةةوامم المالاةةة لوحةةدات التصةةاداة مختم ةةةت أو لةةن س الوحةةدة  ةةةر يتةةرات زمناةةة مختم ةةة
IASB, 2010)  . 

يامةةةة لماةماةةة المعمومةةةات المحاسةةةاة لمممارنةةة  مةةة  درجةةة  ةةةدم تما ةة  المعمومةةةاتت ونظةةرًا لمتةةدا اات ال
ت ومةن  ةم Credit Ratingوك ا ة سوق المالت ودلةة تولعةات المحممةينت والتصةنيف افمتمةانت لمشةركات 

ومخةةاطر انياةةار  Credit Risk مةة  العديةةد مةةن المخةةاطر خاصةةة مخةةاطر التولةةف  ةةن سةةداد الةةديون 
 ;rash RiskC Barth et al.,  Kim et al., 2016;(Young and Zeng, 2015أسعار األسيم 

ت اتخةةةذت العديةةةد مةةةن دول العةةةالم ومنيةةةا مصةةةر خطةةةوات لتحسةةةين لاةماةةةة المعمومةةةات المحاسةةةةاة (2018
ت ومن أىةم ىةذه الخطةوات Within-Countryت وداخ  ك  دولة Cross-Countryلمممارنة ةين الدول 

ت إف أنةةةو اظةةة  مسةةةتوؼ لاةماةةةة المعمومةةةات (IFRS)ة إل ةةةداد التمةةةارير المالاةةةة ىةةةت تةنةةةت المعةةةايير الدولاةةة
 ,.Francis et al)المحاسةاة لمممارنة داخ  كة  دولةة يخ ةع لمعديةد مةن العوامة  والمحةددات األخةرػ 

2014; Cascino and Gassen, 2015). 

اةةة المعمومةةات المحاسةةةاة وامكةةن أن امةةوم مكتةةب المراجعةةةت والشةةريك المسةةمول ةةةدور ىةةام ومحةةدد لماةم
جةرا ات  لمممارنةت يعمت مستوؼ مكتب المراجعةت اموم ك  مكتب بصةااغة مجمو ةة السااسةات والموا ةد واء

 يعةال التةت ا ةعيا لن سةو ل يةم وت سةير معةايير المحاسةبة والمراجعةةت بمةا اسةيم يةت تن يةذ الداخماةة العم 
 Auditلسااسات والموا د "نمط مكتب المراجعة ومتسق ليذه المعايير ةين مختمف  ممموت وتشك  ىذه ا

Firm Style وام ةةة  ىةةةذا الةةةنمط أسةةةاس التمةةةايز والتمييةةةز ةةةةين المكاتةةةب وبع ةةةيا مةةةن حيةةةث الجةةةودة ."
واألتعةةةابت كمةةةا أنةةةو امكةةةن أن امةةةوم ةةةةدور ىةةةام ومةةةؤ ر  مةةةت خصةةةامص المةةةوامم المالاةةةة ولاةميتيةةةا لمممارنةةةة 

)20Hrazdil et al., 20(Boone et al., 2010;  . 

                                                 
 امصد بالمامة المعموماتاة حجم المعمومات التت اعكسيا سعر السيم  ن أدا  الشركة الحالت والمستمةمت 0

 



 دور نمط مكتب وشريك المراجعة في تعزيز قابلية القوائم المالية للمقارنة.........              أمين يوسف حممود يوسف د/ 

    

  4  

 

و مت مستوؼ شريك المراجعةت يإن ك  شريك يتصف بمجمو ة مةن السةمات والخصةامص الشخصةاة 
وال ناة التت منيا مستوؼ التعمام والت ىي  والخةرة وغير ذلك من السمات التت تشك  "نمةط خةاص بشةريك 

ىةذا الةنمط " اميةزه  ةن غيةره مةن شةركا  المراجعةةت وامكةن أن يةؤ ر Audit Partner Styleالمراجعةة 
 الداخماةة العم  بموا د  م  الحكم المينت لشريك المراجعةت و م  درجة مرونتو يت ييم وت سير وافلتزام

المراجعةةةت ممةةا يةةنعكس  مةة  جةةودة المراجعةةة وخصةةامص التمةةارير المالاةةة ولاةميتيةةا  مكتةةب و ةةعيا التةةت
 .  ;Goodwin and Wu, 2016(Burke et al., 2019(لمممارنة 

 مشكم  البحث -2
امكن أن اموم مكتب المراجعة والشريك المسمول  ةن التكميةف ةةدور ىةام يةت تعزيةز لاةماةة المعمومةات 
المحاسةةاة لمممارنةةةت نظةرًا ألن لكةة  مكتةةب مراجعةة نمةةط ومنيجاةة  مةة  يت ةةرد ةيةا  ةةن غيةره. وام ةة  ىةةذا 

لمكتةةب و مةة  رأسةةيا تكما ةةات الةةنمط أحةةد المؤشةةرات اليامةةة  مةة  جةةودة تشةةكيمة الخةةدمات التةةت امةةدميا ا
المراجعةةةت كمةةا امكةةن أن يةةنعكس تةة  ير ىةةذا الةةنمط  مةة  خصةةامص المةةوامم المالاةةة التةةت امةةوم بمراجعتيةةا 

 .Kawada, 2014; Francis et al)بص ة  امة ولاةميتيا لمممارنة بص ة خاصة يت الةيمة المصرية 
2014). 

ة التةت تصةان نمةط خةاص بةو اميةزه  ةةن كمةا أن لكة  شةريك مراجعةة مجمو ةة مةن السةمات الشخصةا 
غيره من شركا  المراجعةت ويؤ ر  مة  درجةة التزامةو بالسااسةات والموا ةد الداخماةة لممكتةبت ونظةرا لمةدور 

الشةةةةركات األمريكاةةةةة المميةةةةدة  (PCAOB)اليةةةةام والمةةةةؤ ر لشةةةةريك المراجعةةةةة يةةةةت جةةةةودة المراجعةةةةةت ألةةةةزم 
 ;PCAOB 2015a)أسةةم شةةريك المراجعةةة لت صةةم مةةن خملةةو  ةةن  (AP)بالةورصةةة بمةة   نمةةوذج 

PCAOB 2015b) ت ومةن  ةم امكةن أن يةنعكس نمةط شةريك المراجعةة  مة  خصةامص التمةارير المالاةة
بصةة ة  امةةة ولاةميتيةةا لمممارنةةة بصةة ة خاصةةة يةةت ةيمةةة الممارسةةة المصةةريةت وبنةةا   مةة  مةةا سةةةق امكةةن 

 صااغة مشكمة البحث يت األسممة التالاة:

ن مةةن الشةةركات ةواسةةطة ن ةةس مكتةةب المراجعةةة  مةةت لاةماةةة لوامميمةةا المالاةةة ىةة  يةةؤ ر مراجعةةة ا نةةي -
 ة الممارسة الميناة المصرية؟ ملمممارنة يت ةي

ىةة  يةةؤ ر مراجعةةة ا نةةين مةةن الشةةركات ةواسةةطة ن ةةس شةةريك المراجعةةة  مةةت لاةماةةة لوامميمةةا المالاةةة  -
 ة الممارسة الميناة المصرية؟ ملمممارنة يت ةي

اجعةةة ا نةةين مةةن الشةةركات ةواسةةطة ن ةةس مكتةةب المراجعةةة  مةةت لاةماةةة لوامميمةةا ىةة  يختمةةف تةة  ير مر  -
المالاة لمممارنة )إن وجد( باختمف بعض الخصامص التشغيماة ليذه الشركات )م   حجةم الشةركةت 

ة الممارسةة الميناةة المصةرية مةوالتديمات النمداةةت ومسةتوؼ المديوناةةت وحجةم إيةرادات النشةا ( يةت ةي
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يختمف ت  ير مراجعة ا نين مةن الشةركات ةواسةطة ن ةس شةريك المراجعةة  مةت لاةماةة من جيةت وى  
لوامميمةةا المالاةةة لمممارنةةة )إن وجةةد( بةةاختمف ن ةةس ىةةذه الخصةةامص التشةةغيماة لمشةةركات مةةن جيةةة 

 أخرؼت وذلك كمو يت ةيمة الممارسة الميناة المصرية؟  

 ف البحثاهدأ -3
اسةتيدف ىةةذا البحةث دراسةةة واختبةةار دور نمةط مكتةةب المراجعةة والشةةريك المسةةمول  ةن تن يةةذ التكميةةف 
بمراجعةةة المةةوامم المالاةةة يةةت تعزيةةز لاةماةةة المعمومةةات المحاسةةةاة لمممارنةةةت لمشةةركات غيةةر المالاةةة المميةةدة 

ل المُ بالةورصةةةة المصةةةرية. كمةةةا اسةةةتيدف مةةةن خةةةمل تحميةةة  إ ةةةايت دراسةةةة واختبةةةار األ ةةةر  لةةةبعض عةةةد  
الخصامص التشغيماة اليامة )والتت تتم   يت؛ حجم الشركاتت والتديمات النمداة من األنشطة التشغيماةت 
وحجم ايرادات النشا ت ومستوؼ المديوناة(  م  العملتين األساسيتين مح  البحث. واخيرا استيدف ىذا 

محةة  البحةةث ةتغييةةر مماةةاس الماةماةةة  البحةةث إجةةرا  تحميةة  لمحساسةةاة لمولةةوف  مةة  مةةدؼ تةة  ر العملتةةين
 لمممارنة.

 البحثودوافع أهمي   -4
أكاداماةةةةًا اعتةةةةةر ىةةةةذا البحةةةةث امتةةةةدادًا لمجمو ةةةةة الدراسةةةةات التةةةةت اىتمةةةةت بمو ةةةةوع لاةماةةةةة المعمومةةةةات 
المحاسةةةاة لمممارنةةةت إف أن أك ريةةةة ىةةذه الدراسةةات يةةةت ىةةذا السةةااق ركةةةزت افىتمةةام  مةة  دور المعةةةايير 

تحسةةةين الماةماةةةة لمممارنةةةةت ةينمةةةا اتجةةةو ىةةةذا البحةةةث إلةةةت افىتمةةةام ةةةةدور مكتةةةب المراجعةةةة  المحاسةةةةاة يةةةت
والشةةريك المسةةمول يةةت تحسةةين لاةماةةة المعمومةةات المحاسةةةاة لمممارنةةة با تبارىمةةا طريةةًا رماسةةاًا يةةت إن ةةاذ 

معةةةايير المعةةةايير المحاسةةةةاةت واعظةةةم الةةةدور الةةةذؼ امكةةةن أن امومةةةان بةةةو يةةةت ىةةةذا السةةةااق  نةةةدما تكةةةون ال
التةةت تتةناىةةا مصةةر. و مماةةًا  (IFRS)المحاسةةةاة المطبمةةة معةةايير تسةةتند إلةة  الم ةةاىام أو المبةةادغ م ةة  

يديع البحةث يةت اتجةاه المةردود اإليجةاةت لمبحةث العممةت المحاسةةت  مة  منتجةت ومسةتخدمت المعمومةات 
الت مةةن خةةمل تعزيةةز المحاسةةاة مةةن جيةةةت وبمةورة محةةددات دور مرالةةب الحسةةابات ومكتبةو يةةت ىةةذا المجة

 لاةماة ىذه المعمومات لمممارنة من جية أخرؼ.

اإلسةيام يةةت ت ةييق يجةوة البحةةث المحاسةةت يةةت ىةذا المجةةال  ؛ورغةم ك ةرة دوايةةع البحةث إف أن أىميةةا
يت الةيمة المصريةت من خمل دراسة مو وع البحةث ويةق منيجاةة  مماةة و مماةة تسةتخدم ةاانةات يعماةة 

 -لةةةدر المسةةةتطاع-تاريخاةةةةت وتسةةةتند إلةةة  تحميةةة  أساسةةةت و خةةةر إ ةةةايت و الةةةث لمحساسةةةاةت بمةةةا اسةةةاير 
 المجال.البحوث األجنةاة الحدي ة يت ىذا 
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 حدود البحث -5
نمةةةط مكتةةةب المراجعةةةة والشةةةريك المسةةةمول يةةةت تعزيةةةز لاةماةةةة المعمومةةةات   مةةة  دوريركةةةز ىةةةذا البحةةةث 

المحاسةةةاة لمممارنةةةت ومةةن  ةةم يخةةرج  ةةن نطةةاق ىةةذا البحةةث أاةةة  وامةة  أخةةرؼ امكةةن أن تسةةيم يةةت تعزيةةز 
ت أسةةاس ةنةةا  المعةةايير المحاسةةةاة(. كمةةا سةةوف امتصةةر اختبةةار ىةةذه IFRSالماةماةةة لمممارنةةة )م ةة ؛ تةنةةت 

ت ومةن  ةم 5109-5105العملات  م   ينة من الشركات غير المالاة المميدة بالةورصة يت ال ترة مةن 
 يإن لاةماة نتامج ىذا البحث لمتعمام سوف تكون مشروطة ب وابط اختاار العينة. 

 خط  البحث -6
 البحثت يت  و  مشكمتو وأىدايو وحدوده  م  النحو التالت:سوف يتم استكمال ىذا 

 تحمي  الدراسات السابمة واشتماق يروض البحث  6-0

 السااق المينت واألكادامت لماةماة المعمومات المحاسةاة لمممارنة. 6-0-0

 .رض األولواشتماق ال نمط مكتب المراجعة ولاةماة الموامم المالاة لمممارنة تحمي  العملة ةين  6-0-5

  ال انت.واشتماق ال رض نمط شريك المراجعة ولاةماة الموامم المالاة لمممارنة تحمي  العملة ةين  6-0-3

 .)التحمي  األساست( التطةاماةالدراسة  6-5

  .التحمي  اإل ايت 6-3

  الحساساة.تحمي   6-4

 .مجافت البحث الممترحةأىم والتوصاات و  خمصةال 6-5

 تحميل الدراس ت الس بق  واشتق ق فروض البحث  6-1
 نتناول ياما يمت تحماًم لمدراسات السابمة ةيدف اشتماق يروض البحث:

 السي ق المهني واألك ديمي لق بمي  المعموم ت المح سبي  لممق رن  6-1-1
 )ال بةةةةةةات( ت وافتسةةةةةةاقComparabilityتجةةةةةةدر الت رلةةةةةةة اةتةةةةةةداً  ةةةةةةةين م يةةةةةةومت الماةماةةةةةةة لمممارنةةةةةةة 

Consistency المعةةززة ت وامصةةد بالماةماةةة لمممارنةةة الخاصةةاة النو اةةةEnhancing Qualitative 
Characteristic والتت تمكن المستخدمين مةن تحديةد وييةم أوجةو التشةابو  تلمعمومات المحاسةاةجودة ال

ام الشركات لن س األسةاليب امصد بافتساق استخدةينما وافختمف ةين  ناصر الموامم المالاة المختم ة. 
والمبةةةادغ المحاسةةةةاةت لمعناصةةةر ن سةةةيا  ةةةةر ال تةةةرات المحاسةةةةاة المختم ةةةةت ومةةةن  ةةةم اسةةةيم والسااسةةةات 
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 ,Wüstemann and Wüstemann, 2010; Penno) افتسةةاق يةةت تحميةةق الماةماةةة لمممارنةةة
2020). 

ت حيةث Uniformityيةد )التنمةاط( ويختمف م يوم الماةماةة لمممارنةة اختميةًا جوىريةًا  ةن م يةوم التوح
اعةرف األخيةةر  مة  أنةةو معالجةةة كة   نصةةر مةن  ناصةةر المةةوامم المالاةةت ا تمةةادا  مة  طريمةةة أو لا ةةدة 

. ومةن  ةم ف اسةمم م يةوم التوحيةد بة ؼ  (Cole et al., 2012)موحدة ذات إجرا ات ت صةيماة وا ةحة
أىم مزااا توحيد الطرق والموا د المحاسةاة الحد مةن لةدرة اإلدارة من و  .5لدر من الحكم الشخصت لإلدارة

ولةةد يةةةدو أن توحيةةد  تحريةةف المةةوامم المالاةةة.إ مةةال الحكةةم الشخصةةت والحةةد أا ةةًا مةةن لةةدرتيا  مةة   مةة  
الطرق والموا د المحاسةاة اعزز من لاةماة الموامم المالاة لمممارنةت إف أنو يتصادم معيا من حيث اليدف 

ىرت ي ت حين أن الماةماة لمممارنة تيدف إل  إظيار أوجو التشةابو ةةين العناصةر المتشةاةيةت وأوجةو والجو 
افختمف ةين العناصر المختم ةت يإن توحيد الطرق والموا د المحاسةاة امكن أن ينتج  نو أن العناصر 

) .Barth, M 3تيةةانتيجةةة تجاىةة  أوجةةو افخةةتمف ةينيةةا وتوحيةةد طريمةة معالج المختم ةة تةةةدو متشةةاةية
)2013.  

تحميق الماةماةة لمممارنةة مةن خةمل العةرض الصةادق لعناصةر المةوامم ونخمص مما سةق إل  أنو امكن 
ن  رض  ناصر المةوامم المالاةة بصةدق ألالمالاةت ولاس من خمل توحيد طريمة معالجة ىذه العناصرت 

ن اختم ةةت  الطةةرق المحاسةةةاة لممعالجةةةت امت ةةت أن اعكةةس ىةةذا العةةرض خصةةامص كةة   نصةةر حتةة  واء
 وىو ما سوف ينعكس إيجابا  مت لاةماة المعمومات المحاسةاة لمممارنة.

يةت تحميةق العديةد مةن الجوانةب اإليجاةاةةت ومةن أىةم ىةذه لمممارنةة المعمومةات المحاسةةاة لاةماة  وتسيم
 .DeFranco et al)الجوانةةب زيةةادة جةةودة ومن عةةة المعمومةةات المحاسةةةاة ألغةةراض اتخةةاذ المةةرارات

 )Chen and Gong, 20192011;  ت كما أنيا تموم ةدور إيجاةت يت تخ اض تكم ة التموي  بالممكاة
 ; .Kim et al) 5151الحوشةتت  توزيةادة ك ةا ة سةوق المةال وتخ ةاض مخةاطر انياةار أسةعار األسةيم

ت كما تحد الماةماة لمممارنة من لدرة اإلدارة  مة  إدارة األربةاح محاسةةاًا مةن خةمل افسةتحمالاتت (2013
                                                 

(  امةًات 31 م  سةي  الم ال يتم توحيد طريمة إىةمك المبةانت باسةتخدام طريمةة المسةط ال اةةتت  مة  أن اكةون العمةر افنتةاجت الممةدر ) 5
جرا ات موحدة.01والمامة التخريداة )%  ( من لامة المةنتت وبذلك تتم إىمك جماع المبانت ويمًا لما دة واء

جةةرا ات موحةةدة إلىةةمك المبةةانت مةةع تجاىةة  أن العمةةر اإلنتةةاجت ألحةةد المبةةانت لةةد اكةةون ) 3 (  امةةًات 55 مةة  سةةةي  الم ةةال و ةةع لا ةةدة واء
( مةن لامةة األصة ت يمةد تصة  5(  ةام. ويةت حةين أن المامةة التخريداةة ألحةد المبةانت تعةادل )%011ةينما لد اصة  خخةر إلة  أك ةر مةن )

أحد المبانت لد تتدىور لامتو بشك  أكةةر يةت ةدااةة  مةره اإلنتةاجتت و خةر يةت نيااةة  مةره اإلنتةاجتت ومةن  ةم (. كما أن 55خخر إل  )%
 يإن تجاى  كاية ىذه افختمياتت ومعالجة جماع المبانت بالطريمة والموا د ن سيات سوف ينتج  نو أن تةةدو جماةع المبةانت متشةاةيةت ةينمةا

 ىت يت الحمامة مختم ة.
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األمةةر الةةذؼ يجعميةةا تتجةةو إلةةت ةةةدي  أك ةةر صةةعوبة يتم ةة  يةةت إدارة األربةةاح مةةن خةةمل األنشةةطة الحماماةةة 
 (.  5109)الصاوؼت 

وؼ المينتت نظرًا لدورىا اليام يت زيادة من عة ونالت خاصاة الماةماة لمممارنة اىتمامًا كةيرًا  م  المست
المعمومةةةات المحاسةةةةاةت حيةةةث لةةةم يخمةةةو إطةةةار م ةةةاىامت لممحاسةةةبة المالاةةةة صةةةادر  ةةةن الجيةةةات الميناةةةة 

( 5لاممة م اىام المحاسبة المالاة رلم )األمريكاةت والدولاةت والمصرية من ىذه الخاصاةت حيث ت منت 
ةماةةةة لمممارنةةةة ك حةةةد الخصةةةامص النو اةةةة ال انواةةةة لممعمومةةةةات الما 0981 ةةةام  (FASB)الصةةةادرة  ةةةن 

المحاسةةةةةاة الم يةةةةدةت ةينمةةةةا ت ةةةةمنيا اإلطةةةةار الم ةةةةاىامت إل ةةةةداد و ةةةةرض المةةةةوامم المالاةةةةة الصةةةةادر  ةةةةن 
(IASC)  كخاصةةةةاة نو اةةةةة أساسةةةةاةت كمةةةةا ت ةةةةمنيا اإلطةةةةار الم ةةةةاىامت المشةةةةترك الصةةةةادر  0989 ةةةةام

الخصةةةامص النو اةةةة المعةةةززة التةةةت تزيةةةد مةةةن من عةةةة ك حةةةد  5101يةةةت  ةةةام  (IASB) و (FASB) ةةةن
المعمومةةةات المحاسةةةةاةت وأبمةةةت التعةةةدامت األحةةةدث لإلطةةةار الم ةةةاىامت لممحاسةةةبة المالاةةةة التةةةت أدخميةةةا 

(FASB, 2018) ت وكةذلك(IASB, 2018)  مة  الماةماةة لمممارنةة كخاصةاة نو اةة معةززة دون تغيةر 
 .5101يت  ام   ن مو عيا يت اإلطار المشترك الصادر  نيما

ويامةةةا يتعمةةةق بالةيمةةةة المصةةةرية يمةةةد اشةةةتم  إطةةةار إ ةةةداد و ةةةرض المةةةوامم المالاةةةة الصةةةادر  ةةةن وزارة 
 م  الماةماة لمممارنةت وتشابو مو عيا كما ىةت  5116لسنة  543افست مار المصريةت بالمرار الوزارؼ 

كمةةةةا ت ةةةةمنيا اإلطةةةةار . 0989 ةةةةام  (IASB)يةةةةت إطةةةةار إ ةةةةداد و ةةةةرض المةةةةوامم المالاةةةةة الصةةةةادرة  ةةةةن 
ت وتشةابو مو ةعيا 5105لسةنة  001افسةت مار المصةرية بةالمرار الةوزارؼ  الم اىامت الصةادر  ةن وزارة

)وزارة افسةةت مارت  5101يةةت  ةةام  (IASB) و (FASB)المشةةترك الصةةادر  ةةن يةةت اإلطةةار  كمةةا ىةةت
 (.5105؛ 5116

لاةماةة المعمومةات المحاسةةاة لمممارنةة  وتوجد العديد من العوام  والمحددات التةت امكةن أن تةؤ ر  مةت
سةةةوا  ةةةةين الةةةدول المختم ةةةةت أو ةةةةةين الشةةةركات داخةةة  كةةة  دولةةةة. ومةةةةن أةةةةرز ىةةةذه المحةةةددات المعةةةةايير 
المحاسةةةاة التةةت تتةناىةةا كةة  دولةةةت وتصةةنف المعةةايير المحاسةةةاة ويمةةًا لمةةدخ  إ ةةدادىا إلةة  معةةايير لاممةةة 

-Principlesريكاةةةةت ومعةةةايير لاممةةةة  مةةة  المبةةةةادغ م ةةة  المعةةةايير األم Rule-based مةةة  الموا ةةةد 
based  وم ةال ذلةك المعةايير الدولاةةة. و مة  الةرغم مةةن وجةود اتجةاه يةةرػ أن تطةيةق المعةايير المحاسةةةاة

 ,.Agoglia et al)الماممةة  مة  الموا ةدت يزيةد مةن جةودة المةوامم المالاةة واحسةن مةن لاةميتيةا لمممارنةة
2011; Ross et al., 2019) إف أنو يوجد اتجاه  خر توص  إلت أن تطةيةق  ت(IFRS)  احسةن مةن

جودة المعموماتت ويزيد من لاةميتيا لمممارنة سوا  ةين الدول وبع يات أو ةين الشركات داخ  ك  دولةت 
ويةةنعكس ذلةةك  مةة  تخ ةةاض تكم ةةة إ ةةداد المةةوامم المالاةةة خاصةةة لمشةةركات متعةةددة الجنسةةااتت وتخ ةةاض 
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)Neel, ;2017 كم ةةةةة رأس المةةةةالت ويةةةةؤ ر ذلةةةةك إيجابةةةةًا  مةةةة  أسةةةةواق المةةةةال. مخةةةةاطر المعمومةةةةاتت وت
Siciliano, 2019). 

ت (IFRS)إلةة  إلةةزام الشةةركات المميةةدة بالةورصةةة ةتطةيةةق  5115واتجيةةت العديةةد مةةن الةةدول يةةت  ةةام 
ويةةةت ممدمةةةة ىةةةةذه الةةةدول مجمو ةةةة اإلتحةةةةاد األوربةةةت إ ةةةةاية إلةةة  اسةةةترالاا وجنةةةةوب ايريماةةةا ودول أخةةةةرؼ 

(Ozkan et al., 2012) ت وتجةاوز  ةدد الةدول التةت تتطمةب مةن الشةركات المدرجةة بالةورصةة ةتطةيةق
(IFRS)  دولة حةول العةالم (140) 5151بشك  إلزامت أو اختاارؼ يت  ام(Tsalavoutas et al., 
)وزارة افست مارت  5116يت  ام  (IFRS). واتجيت مصر لتةنت معايير محاسةاة تتوايق مع  (2020
حمليا ب خرػ معدلة   (IFRS)(. ولمسايرة التطور الذؼ طرأ  م 5116 تم تحديث المعايير المصرية واء
معةةايير المحاسةةبة صةةدرت أحةةدث التعةةدامت ل 5109(. ويةةت  ةةام 5105)وزارة افسةةت مارت  5105يةةت 

( األدوات 47إ ةةاية إلةة  اسةةتحداث  م ةةة معةةايير جديةةدة وىةةت؛ معاةةار ) 5105 ةةام  المصةةرية الصةةادرة
وذلةةةك يةةت إطةةةار  (  مةةود التةة جير49( افيةةةراد  ةةن العمةةود مةةةع العمةةم ت ومعاةةةار )48المالاةةةت ومعاةةار )

 (. 5109)وزارة افست مارت  (IFRS)الح اظ  م  التوايق مع 

يةةت الةيمةةة المصةةرية يةةت زيةةادة جةةودة المعمومةةات وك ةةا ة افسةةت مار والحةةد مةةن  (IFRS)وأسةةيم تةنةةت 
ت كمةا كةان لةو انعكاسةات (5108 حسةينت؛ 5108أةةو العةمت ؛ 5107الجرفت )ممارسات إدارة األرباح 

كمةةا أن تحةةةديث (. 5108 توالنجةةار مصةةةط  يةةت الةيمةةة المصةةرية )إيجاةاةةة  مةة  سةةوق األوراق المالاةةةة 
 مة  المدرة زيادة رأس المالت و  وتكم ة  دم تما   المعمومات أسيم يت تخ اض 5105المعايير يت  ام 

بماةماةةةة  (IFRS)(. إف أنةةةو يامةةةا يتعمةةةق بعملةةةة تةنةةةت 5106) ةةةةد المةةةنعمت  المسةةةتمةماةلتنةةةةؤ باألربةةةاح ا
( إلةة  أنةةو رغةةم تةنةةت مصةةر معةةايير 5118المعمومةةات المحاسةةةاة لمممارنةةة يمةةد توصةةمت دراسةةة دسةةولت )

إف أنةةو ف يةةزال يوجةةد ت ةةاوت ةةةين المةةوامم المالاةةة مةةن حيةةث  5116يةةت  ةةام  (IFRS)محاسةةةاة تت ةةق مةةع 
تيةةةب والعةةةرضت ومةةةن حيةةةث الطةةةرق والموا ةةةد المحاسةةةةاة الةديمةةةة يإنةةةو يوجةةةد توايةةةق ةةةةين الشةةةركات يةةةت التر 

اختاةةار بعةةض الطةةرق المحاسةةةاة ومنيةةا طةةرق اىةةمك األصةةول ال اةتةةةت ةينمةةا ف يوجةةد ىةةذا التوايةةق حةةول 
 .Barth et alطةرق  خةرؼ م ة  طةرق تميةام المخةزون. وتت ةق ىةذه النتةامج مةع مةا خمصةت إلاةو دراسةة 

أن خصامص التمارير المالاة والتت منيا الماةماة لمممارنة تتولف  م  العديةد مةن العوامة  منيةا  (2012)
ىةةو خطةةوة  ةةرورية  (IFRS)مةةا يةةرتبط ةةيمةةة األ مةةالت ومنيةةا مةةا يةةرتبط بالشةةركةت ممةةا اعنةةت أن تةنةةت 

 ولكنيا غير كاياة لتحميق الماةماة لمممارنة. 

لمبةادغ ف الموا ةدت ييةت تطمةب لةدر مةن الحكةم المينةت يةت الت سةير تستند  م  ا (IFRS)ونظرا ألن 
والتطةيق. ونتيجة لذلك اتجيت مكاتب المراجعة لصااغة لوا د داخماة تكون بم ابة دلي  إرشادؼ داخمت 
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استعين بو مختمف مرالةت الحسابات العاممين بالمكتب ل يمت وت سيرت وتطةيةق المعةايير المحاسةةاةت كمةا 
تةةةب مراجعةةةة بصةةةااغة منيجيتةةةو الخاصةةةة ألدا  وتن يةةةذ تكما ةةةات المراجعةةةة بمةةةا يتماشةةة  مةةةع امةةةوم كةةة  مك

 ,.Kothari et al)معةايير المراجعةة المطبمةةت ممةا أدؼ إلة  ظيةور مصةطمم "نمةط مكتةب المراجعةة" 
لإلشارة إل  تمك الموا د الداخماة التت تميز ك  مكتب  ن غيره. واكتسب نمط مكتب المراجعة  (2010
ة خاصةةة لمةةا امكةةن أن اسةةيم بةةو يةةت تحميةةق درجةةة مةةن التجةةانس يةةت مسةةتوؼ جةةودة التكما ةةات التةةت أىماةة

امةةدميا شةةركا  المراجعةةة العةةاممين بالمكتةةب ن سةةو لمختمةةف العمةةم ت وىةةو مةةا يةةنعكس  مةةت جةةودة المةةوامم 
 .(Kawada, 2014; Francis, 2014)المالاة ولاةميتيا لمممارنة

الممكةن أن يةؤ ر  مة  خصةامص المةوامم المالاةة ولاةميتيةا لمممارنةةت  وكما أن نمط مكتب المراجعة من
يةةإن نمةةط شةةريك المراجعةةة امكةةن أن امةةوم ةةةدور مةةؤ ر يةةت ىةةذا السةةااقت نظةةرًا لةةدوره اليةةام والرماسةةت يةةت 

وامصد ةنمط شريك المراجعةة مجمو ةة السةمات والخصةامص الشخصةاة  تتخطاط وتن يذ تكميف المراجعة
 ,.Zerni 2012; Gul et al) ر  مة  حكمةو المينةتت ونتةامج  مماةة المراجعةةلةو والتةت امكةن أن تةؤ 

2013; Goodwin and Wu, 2016)  ونظةرًا ألىماةة تة  ير شةريك المراجعةة  مة  جةودة المراجعةة .
الشةةةركات أ مةةةال مرالةةةةت حسةةةابات  وخصةةةامص التمةةةارير المالاةةةةت ا تمةةةد مجمةةةس اإلشةةةراف والرلابةةةة  مةةة 

تطةيةةةق لا ةةةدة تمةةةزم جماةةةع الشةةةركات األمريكاةةةة المميةةةدة  5105يةةةت  ةةةام  (PCAOB) المميةةةدة بالةورصةةةة
بالةورصةةة باإليصةةاح  ةةن اسةةم شةةريك المراجعةةةت ةيةةدف تعزيةةز الشةة اياة والمسةةا لة. وأرجةةع المجمةةس ىةةذا 

ت وأن اإليصةةاح  ةةن أسةةم Reputationالمتطمةةب إلةة  أن مينةةة المراجعةةة ىةةت مينةةة لاممةةة  مةة  السةةمعة 
 ن تكميف المراجعة لو محتوؼ معموماتت ىةام امكةن أن اسةا د أصةحاب المصةالم يةت الشريك المسمول 

 . (PCAOB, 2015)تميام جودة المراجعة 

واشااتق ق نمااط مكتااب المراجعا  وق بمياا  القااوائم الم لياا  لممق رناا  تحميال العققاا  بااين  6-1-2
 الفرض األول

 ;Eshleman and Guo, 2014; Francis et al. 2014)اىتمةت مجمو ةة مةن الدراسةات 
Comprix and Huang, 2015; Bik and Hooghiemstra, 2018)  أ ةر نمةط ةدراسةة واختبةار

 Eshleman   and مكتب المراجعة  م  خصامص الموامم المالاة ولاةميتيا لمممارنة. حيث اختةرت دراسة
Guo, (2014)  مةةا إذا كانةةةت مكاتةةةب المراجعةةة الكةةةةرؼ تمةةةدم مسةةتوؼ أ مةةةت مةةةن جةةودة المراجعةةةة ممارنةةةة

بالمكاتةةةةةةب األخةةةةةةرػ )المتوسةةةةةةطة والصةةةةةةغيرة(. وا تمةةةةةةادا  مةةةةةة  مماةةةةةةاس إ ةةةةةةادة إصةةةةةةدار المةةةةةةوامم المالاةةةةةةة 
Restatement  كمماةةاس لمجةةودةت وبعةةد الرلابةةة  مةة  خصةةامص  ميةة  المراجعةةة والتةةت تديعةةو فختاةةار
الكبةةار ألةة   4الكبةةار لتمةةدام الخدمةةة. تةةم التوصةة  إلةة  أن  مةةم  مكاتةةب المراجعةةة الةةة 4لةةةأحةةد المكاتةةب ا

احتماف إل ادة إصدار الموامم المالاة ممارنة بعمةم  المكاتةب األخةرػ. كمةا توصةمت الدراسةةت مةن خةمل 
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ار الموامم الكبار أل  احتماف إل ادة إصد 4تحمي  إ ايتت إل  دلي   عيف  م  أن  مم  المكاتب الة
ت  BDOومكتةبتGrant  Thorntonالمالاة ممارنة بالمكاتب متوسطة الحجم م   مكتب جرانت  ورنتون 

 وتد م النتامج السابمة أن مكاتب المراجعة الكبار تمدم مستوؼ أ مت من جودة المراجعة.

أ ر خ وع  Francis et al. (2014)وامتدادًا لدراسة نمط مكاتب المراجعة الكبارت اختةرت دراسة 
الكبةار ومةن  ةم تمةت  4أزواج من الشركات لعمماة مراجعةة تمةت ةواسةطة ذات المكتةب والمنتمةت ألحةد الةة

ةةةذات الةةنمطت  مةةت لاةماةةة أربةةاح ىةةذه الشةةركات لمممارنةةةت ممارنةةة بةة زواج أخةةرؼ مةةن الشةةركات خ ةةةعت 
ةنمطةةةين مراجعةةةة  الكبةةةار ومةةةن  ةةةم تمةةةت 4لعمماةةةة مراجعةةةة تمةةةت ةواسةةةطة مكتةةةةين مختم ةةةين منتميةةةين لمةةةة

ت مةةع مرا ةةاة أن 5100: 0987مختم ةةين. وا تمةةادا  مةة   ينةةة مةةن الشةةركات األمريكاةةة يةةت ال تةةرة مةةن 
الممارنات تمت ةين شركات تنتمت لذات الصنا ة ويت ذات العامت تم التوصة  إلةت دلية  يؤيةد أن تما ة  

الكبار لمممارنةت كما تزيةد  4لمراجعة الةنمط المراجعة اسيم يت زيادة لاةماة الموامم المالاة لعمم  مكاتب ا
 درجة تما   افستحمالات وىاك  األرباح ةين ىذه الشركات.

افىتمةام  مة   (Eshleman and Guo, 2014; Francis et al. 2014)وبينمةا ركةزت دراسةتا 
نمةط مكاتةب  Comprix and Huang (2015)أ ةر نمةط المراجعةة لممكاتةب الكبةارت اختةةرت دراسةة

جعةةةة صةةةغيرة الحجةةةمت وتدا ااتةةةو  مةةة  احتمةةةافت تحريةةةف المةةةوامم المالاةةةة وتوصةةةمت إلةةة  أن مكاتةةةب المرا
المراجعة صغيرة الحجم أل  لدرة  مة  تمييةد افسةتخدام افنتيةازؼ لمسةتحمالات افختااريةةت ومةع ذلةك لةم 

ارسةةةات يةةةتم التوصةةة  لةةةدلي  تجريةةةةت يةةةد م أن تكميةةةف مكاتةةةب المراجعةةةة صةةةغيرة الحجةةةم يةةةرتبط ةوجةةةود مم
 حماماة لتحريف الموامم المالاة.

 Credibility العملة ةين نمط مكتب المراجعة ومصدالاة Cassell  et  al. (2016)واختةرت دراسة 
الموامم المالاة. وتوصمت إل  أنو لة  انياار مكتب  ر ر أندرسون كانةت مصةدالاة المةوامم المالاةة لعمةم  

ألةة  مةةن مصةةدالاة المةةوامم المالاةةة لعمةةم  المكاتةةب الكبةةارت  Second-Tierمكاتةةب المراجعةةة المتوسةةطة 
الكبارت ةينما بعةد انياةار مكتةب  ر ةر أندرسةون  4كما أنيا ف تتميز  ن بالت المكاتب األخرػ ةخمف الة

أصةبحت مصةةدالاة المةوامم المالاةةة لعمةةم  مكاتةب المراجعةةة المتوسةطة أكةةةر مةةن مصةدالاة المةةوامم المالاةةة 
 الكبار.     4الكبارت كما أنيا ف تتميز  ن المكاتب الة 4اتب األخرػ ةخمف الةلعمم  المك

أن نمط أدا  مكاتةب المراجعةة بصة ة  امةةت  Bik and Hooghiemstra (2018)وت يف دراسة 
والةةدولت منيةةا بصةة ة خاصةةةت يجةةب أن يةةتم دراسةةتو يةةت سةةااق اخةةتمف الةيمةةات المحماةةة التةةت اعمةة  ةيةةا 

ال مايةةةةةات امكةةةةةن أن يةةةةةؤ ر  مةةةةة  درجةةةةةة افلتةةةةةزام بالسااسةةةةةات اخةةةةةتمف مةةةةةا إذا كةةةةةان اختةةةةةةرت المكتةةةةةبت و 
والمنيجاةةات التةةت ت ةةعيا مكاتةةب المراجعةةة الدولاةةة لكةةت ت ةةمن درجةةة مةةن افتسةةاق يةةت جةةودة المراجعةةة 
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تكميةف مراجعةةت تةم  0055 م  المكاتب التابعة ليا حول العالمت وا تمادا  مة  تحمية   ينةة مكونةة مةن 
دولةة. تةم التوصة  إلة  أن المكاتةب التةت تعمة  يةت  59الكبار  مةت مسةتوؼ  4يذه ةواسطة المكاتب الةتن 

ت ألةة  التزامةةا بسااسةةات 4Collectivism and Societalةيمةةة ذات توجةةو بةةالمام الجما اةةة والمجتمعاةةة
 ةر التزامةا. وتةد م المكتب الةدولت التابعةة لةوت ةينةا التةت تعمة  يةت ةيمةة ذات توجةو بةالمام الديناةة كانةت أك

ىذه النتامج أن المام المحماة ذات ت  ير  مة  التةزام مكاتةب المراجعةة بسااسةات المكتةب الةدولتت ويتطمةب 
ذلك اتباع مداخ  مختم ة إللزام المكاتب المحماة بسااسات المكتب الدولت وذلك بما يتناسب والةيمة التةت 

 اعم  ةيا.

 ),.Ege et al., 2020; Kawada, 2014; 2013 Francis et al(واىتمةت بعةض الدراسةات 
باختبةار مةا إذا كةان نمةةط المراجعةة يختمةف ةةين يةةروع المكتةب الواحةدت وتةدا اات ذلةةك  مة  لاةماةة المةةوامم 

العملةة ةةين حجةم ال ةروع المحماةةة  Francis et al. (2013)اختةةرت دراسةة المالاةة لمممارنةة. حيةث 
واحتمالاةةة إ ةةادة إصةةدار المةةوامم المالاةةة لعمةةم  ىةةذه ال ةةروعت حيةةث تعمةة  الكبةةار  4لمكاتةةب المراجعةةة الةةة

مكاتب المراجعة الكبار من خمل يروع محماة غير مركزيةت تتمتع باسةتمملاة كةيةرة يامةا ةينيةا مةن حيةث 
دارة تكما ات المراجعةت وسةعت ىةذه الدراسةة لإلجابةة  ةن سةؤال ىةام يتم ة  يةت ىة   التعالد مع العمم  واء

الكبار مستوؼ متسق من الجودة ؟ت وتم التوص  إلت  4م ال روع المحماة المختم ة لمكاتب المراجعة الةتمد
الكبةار كانةت  4أن الموامم المالاة التت مراجعتيا ةواسطة ال روع المحماة األل  حجمًا لمكاتةب المراجعةة الةة

اجعتيةا ةواسةطة ال ةروع األكةةر حجمةًات أك ر احتماف إل ادة اإلصدار ممارنة بالموامم المالاةة التةت تمةت مر 
ىذه الموامم زيادة أو تخ اض األرباح الم صم  نيات ةينما إ ادة اإلصدار التت  إصدار كما ت من إ ادة

لم تؤ ر  مت صايت األرباح الم صم  نيا كان أك ر احتماًف يت ال روع المحماة األكةر حجمًا. وبممارنة 
الكبةةار ممارنةةة بالمكاتةةب  4لاةةة التةةت تةةم مراجعتيةةا ةواسةةطة المكاتةةب الةةةاحتمةةال إ ةةادة اصةةدار المةةوامم الما

 4األخةةرػت تةةم التوصةة  إلةة  أن احتمةةال إ ةةادة إصةةدار المةةوامم المالاةةة التةةت تةةم مراجعتيةةا ةواسةةطة أحةةد الةةة
 نةدما تةتم الممارنةة ةةين  يمةطالكبار كانت أل  ممارنة بالموامم التت تم مراجعتيا ةواسطة المكاتةب األخةرػ 

الكبةةارت ةينمةةا ف  4لمةةوامم المالاةةة التةةت تةةم مراجعتيةةا ةواسةةطة ال ةةروع المحماةةة األكةةةر حجمةةًا لممكاتةةب الةةةا
الكبةةار بالمكاتةةةب  4اظيةةر ىةةذا افخةةتمف  نةةةد ممارنةةة ال ةةروع المحماةةةة الصةةغيرة والمتوسةةطة لممكاتةةةب الةةة

 األخرػ.

ت Francis et al. (2013)مع النتامج التت خمصت إلييا دراسة  Kawada (2014)دراسة وتت ق 
وت يف أن ال روع المحماة لمكاتب المراجعة تموم ةدور ىام يت تعزيز لاةماة األرباح لمممارنة ي م  ن 
زيادة جودتيات ومن خمل  ينة من  ناماات الشةركات األمريكاةة التةت تنتمةت لةن س الصةنا ةت ويةت العةام 

                                                 
 ه المامة أن صالم المجمو ة أو المجتمع يجب أن اكون ممدمًا  مت صالم األيرادتتةنت ىذ 4
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اتت تم التوص  إل  أن أرباحٍ  نامت الشركات الذؼ ن سوت وا تمادا  م  ممااس تمارب إجمالت افستحمال
تةةم مراجعتةةو ةواسةةطة ال ةةرع المحمةةت ن سةةو أك ةةر لاةماةةة لمممارنةةةت مةةن  نةةامت الشةةركات الةةذؼ تةةم مراجعتةةةو 

 4الكبةةةارت أو مةةةن خةةةمل مكتةةةةين مختم ةةةين مةةةن المكاتةةةب الةةةة 4ةواسةةةطة يةةةر ين محميةةةين ألحةةةد المكاتةةةب الةةةة
أن نمط المراجعة لم رع المحمت لمكتب المراجعة يؤ ر  مت لاةماة األرباح الكبار. وتشير ىذه النتامج إل  

لمممارنةةةة. كمةةةةا اختةةةةةرت الدراسةةةةة العملةةةةة ةةةةةين لاةماةةةةة األربةةةةاح لمممارنةةةةة وجةةةةودة األربةةةةاح لكةةةة   نةةةةامت مةةةةن 
الشةةركاتت وتةةم التوصةة  إلةة  أن  نةةامت الشةةركات األلةة  لاةماةةة لمممارنةةة تةةنخ ض ياةةو جةةودة األربةةاحت وأن 

الشركات الذؼ تتم مراجعتو ةواسطة ن س ال رع المحمت لمكتةب المراجعةة ترت ةع ياةو جةودة األربةاحت   نامت
وتشةير ىةةذه النتةةامج بصةة ة  امةةة إلةة  أن نمةةط المراجعةةة الموحةةد امكةةن أن اسةةيم يةةت زيةةادة لاةماةةة األربةةاح 

 لمممارنةت إ اية إل  زيادة جودة ىذه األرباح.

ةةين مسةتوؼ الماةماةة لمممارنةة لممةوامم المالاةة التةت تةم مراجعتيةا  Ege et al. (2020)دراسةة ولارنةت 
ةواسطة يروع محماة تعم  يت دول مختم ة لمكتب المراجعة الدولت ن سوت ونظامرىا التةت تمةت مراجعتيةا 

( دولةةة 94( مشةةاىدة مةةن )84365ةواسةةطة يةةروع لمكاتةةب دولاةةة مختم ةةة. ومةةن خةةمل  ينةةة مكونةةة مةةن )
الكبةار  4ب المراجعة األكةر واألشير  مت المستوؼ الدولتت والتت تتكةون مةن الةةمن  مم  شبكات مكات

ت تم التوص  إلت زيادة درجةة تشةابو BDOأو  دؼ وبت Grant Thornton  ورنتون  إ اية إل  جرانت
افستحمالات التت ا صم  نيا  مم  المراجعة من مختمف دول العالم  ندما تتم مراجعة المةوامم المالاةة 
ةواسطة المكاتب المحماة المختم ة التت تنتمت لن س الشبكة العالماة أو افسم التجارؼت مما اعكس زيةادة 

. ولمزيد من دراسة لمعملة السةةاة ةةين نمةط المراجعةة ولاةماةة المةوامم المالاةة لاةماة الموامم المالاة لمممارنة
لمممارنة تم دراسةة مسةتوؼ اخةتمف افسةتحمالات ةةين  مةم  المراجعةة يةت حالةة تغييةر مكتةب المراجعةةت 
 وتةةم التوصةة  إلةة  أن درجةةة اخةةتمف افسةةتحمالات تمةة  )تزيةةد( ةةةين  مةةم  المراجعةةةت  نةةدما يةةتم التغييةةر
إل  مكتب مراجعة ينتمت لن س الشةبكة العالماةة )شةبكة  الماةة مختم ةة(. ويزيةد أ ةر نمةط المراجعةة الةذؼ 
تطبمو الشبكات الدولاة لمكاتب المراجعة  مت لاةماة الموامم المالاة لمممارنة يت الدول التت تطةق معةايير 

 رين.    المراجعة الدولاة والتت ت ع أطر تشريعاة وتنظاماة لحمااة المست م

الكبةةار أك ةةر لةةدرة  مةةت تمييةةد افسةةتخدام افنتيةةازؼ  4ونخمةةص ممةةا سةةةق إلةة  أن مكاتةةب المراجعةةة الةةة
لمستحمالات. و م  الرغم من ذلك يوجد ت اوت يت مستوؼ جودة المراجعة يامةا ةةين المكاتةب وبع ةيات 

ض األدلةةة التجريةاةةة أن ةةة  امتةةد ىةةذا الت ةةاوت إلةة  ال ةةروع المختم ةةة لمكتةةب المراجعةةة ن سةةو. وتةةد م بعةة
ت ةةاوت مسةةتوؼ جةةودة المراجعةةة ةةةين المكاتةةب المختم ةةةت وبةةين ال ةةروع المختم ةةة لةةن س المكتةةبت تةةؤ ر  مةة  
الخصةةامص النو اةةة لمتمةةارير المالاةةة بصةة ة  امةةة و مةة  لاةميتيةةا لمممارنةةة بصةة ة خاصةةةت وبنةةا   مةة  مةةا 

 سةق امكن اشتماق ال رض األول لمبحث  م  النحو التالت: 



 دور نمط مكتب وشريك المراجعة في تعزيز قابلية القوائم المالية للمقارنة.........              أمين يوسف حممود يوسف د/ 

    

  14  

 

H1  تعاازز مراجعاا  القااوائم الم لياا   انااين ماان الشاارك ت غياار الم لياا  المقياادة ب لبورصاا  المصااري :
 بواسط  نفس مكتب المراجع  معنويً  من ق بمي  قوائمهم  الم لي  لممق رن .

واشااتق ق نمااط شااريك المراجعاا  وق بمياا  القااوائم الم لياا  لممق رناا  تحمياال العققاا  بااين  6-1-3
   الا نيالفرض 

 ,.Chi and Chin, 2011; Gul et al., 2013; Knechel et al)اىتمت العديد من الدراسات 
2015; Chircop et al., 2018)  ةتدا اات نمط )الخصامص والسمات( شةريك المراجعةة  مة  جةودة

 Chi and Chin (2011)حيةث اختةةرت دراسةة المراجعةةت و مة  الخصةامص النو اةة لممةوامم المالاةة. 
الكبةةار ةدرجةةة تخصةةص شةةركا   4مةةدؼ افرتبةةا  ةةةين جةةودة تكما ةةات المراجعةةة التةةت امةةدميا المكاتةةب الةةة

المراجعةت وا تمادا  مت  ينة مةن الشةركات المدرجةة ةةورصةة تةايوانت والتةت تتطمةب أن يةتم تولاةع تمريةر 
مي  افسةتحمالات تةم المراجعة ةواسطة ا نين من مرالةت الحسابات إ اية إلت أسم مكتب المراجعةت وبتح

التوص  إلت انخ اض مسةتوؼ افسةتحمالات افختااريةة بةالموامم المالاةة التةت تةم مراجعتيةا ةواسةطة مرالةب 
حسابات متخصص أو مكتب مراجعة متخصص. ةينما ياما يتعمةق ةةرأؼ مرالةب الحسةاباتت تةم التوصة  

عةةةدلت ةينمةةةا يزيةةةد احتمةةةال إلةةة  أنةةةو ف يةةةؤ ر التخصةةةص الصةةةنا ت لممكتةةةب  مةةة  احتمةةةال إصةةةدار رأؼ م
إصةةدار رأؼ معةةدل  مةة  المةةوامم المالاةةة يةةت حالةةة التخصةةص الصةةنا ت لمرالةةب الحسةةابات. ويامةةا يتعمةةق 
بةةاختمف مسةةتوؼ جةةودة المراجعةةة تبعةةا فخةةتمف مرالةةةت الحسةةاباتت تةةم التوصةة  إلةة  أن المةةوامم المالاةةة 

رجةةة افسةةتحمالاتت وتكةةون أك ةةر التةةت تةةتم مراجعتيةةا ةواسةةطة مرالةةب حسةةابات متخصةةص تةةنخ ض ةيةةا د
احتماف إلصدار رأؼ معدل بش نيا ممارنة بالموامم المالاة التت تم مراجعتيا ةواسةطة مرالةب حسةابات ألة  

 تخصصًا ينتمت لن س المكتب.

أن جودة المراجعة تت  ر بمجمو ة السمات الشخصةاة لمرالةب  Gul et al. (2013)دراسة وت يف 
( م ةةردة مةةن تكما ةةات 811صةةص الصةةنا ت لةةوت ومةةن خةةمل تحميةة  ةاانةةات )الحسةةاباتت ولةةاس يمةةط التخ

المراجعةةة يةةت الةيمةةة الصةةيناةت تةةم التوصةة  إلةة  أن اخةةتمف مرالةةب الحسةةابات ينةةتج  نةةو اخةةتمف وتبةةاين 
معنةةةوؼ يةةةت جةةةودة  مماةةةات المراجعةةةةت ويرجةةةع ىةةةذا التبةةةاين يةةةت مسةةةتوؼ الجةةةودة إلةةةت اخةةةتمف السةةةمات 

والتت من أىميا مستوؼ التعمام والت ىي ت وخةرة العمة  مةع المكاتةب الكبةارت  الشخصاة لمرالب الحسابات
والدرجةةةة الوظا اةةةةت والنةةةوع )ذكةةةر أو أن ةةةت(ت وافنتمةةةا  ال كةةةرؼ واأليةةةدلوج ت وتةةةد م ىةةةذه النتةةةامج أن نمةةةط 

 مرالب الحسابات وسماتو الشخصاة تعتةر أحد المحددات اليامة لجودة المراجعة.

 ,.Chi and Chin, 2011; Gul et al)مةع دراسةتت  Knechel et al. (2015)وتت ةق دراسةة 
ت وت ةةيف أن مسةةتوؼ الشةةك المينةةت ام ةة  أا ةةًا أحةةد خصةةامص شةةريك المراجعةةةت ويةةؤ ر  مةة  (2013
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جودة ومخرجات تكما ات المراجعة. وتوصمت الدراسة إل  أن مستوؼ الشك المينةت الةذؼ امارسةو شةريك 
نمةةةا اكةةةون نمةةةط اسةةةتمر مةةةن يتةةةرة ألخةةةرؼ ومةةةن  ميةةة  ألخةةةرت وتةةةم المراجعةةةة ف اكةةةون حالةةةة  ار ةةةةت و  اء

التوصةة  إلةة  أن التمةةارير المالاةةة لعمةةم  مرالةةةت الحسةةابات الةةذين امارسةةون لةةدرا ألةة  مةةن الشةةك المينةةتت 
تنخ ض ةيا جودة افستحمالات واألرباحت ممارنة بعمم  مرالةت الحسابات الذين امارسون لدر أكةر مةن 

تةةةم التوصةةة  إلةة  أن نمةةةط مرالةةةب الحسةةةابات يةةةؤ ر  مةة  رد يعةةة  السةةةوقت حيةةةث تةةةم الشةةك المينةةةت. كمةةةا 
التوصة  إلةة  أدلةةة تجريةاةةة تةةد م أن نمةةط مرالةةةت الحسةابات الةةذين امارسةةون لةةدرا ألةة  مةةن مسةةتوؼ الشةةك 
المينةةت يةةؤ ر سةةمبا  مةة  التصةةنيف افمتمةةانت لعممميةةمت كمةةا أنةةو يةةؤ ر سةةمبا  مةة  أسةةعار األسةةيم بالنسةةبة 

 لمميدون بالةورصة. لمعمم  ا

وتةةةةد م النتةةةةامج السةةةةابمة أن لكةةةة  شةةةةريك مراجعةةةةة نمطةةةةو المميةةةةز الةةةةذؼ يةةةةؤ ر  مةةةةت جةةةةودة المراجعةةةةة 
وخصةةامص التمةةارير المةةالتت ومةةن  ةةم امكةةن افسةةت ادة مةةن نمةةط الشةةريك يةةت تحميةةق العديةةد مةةن النتةةامج 

 ملةة ةةين ك ةا ة مةن وجةود  Chircop et al. (2018)المرغوبةةت ويؤيةد ذلةك مةا خمصةت إلاةو دراسةة 
 مماات افندماج وافستحواذ التت تةتم ةةين شةركتين يةت دولتةين مختم تةينت وأن اكةون لةدييما ن ةس شةريك 

(ت مةع التركيةز 5104: 5111المراجعةت وا تمادا  م   ينة من ىذه العمماةات التةت تمةت خةمل ال تةرة )
ين مختم تةةين ألن ىةةذه العمماةةات ينةةتج  مةة   مماةةات افنةةدماج وافسةةتحواذ التةةت تةةتم ةةةين شةةركتين يةةت دولتةة

 نيا لدر أكةر من  دم تما   المعمومات ممارنة بالعمماات التت تتم داخ  دولة واحدةت ويرجةع ذلةك إلة  
اختمف الةيمة التشريعاةت وافلتصاداةت وال ماياة ةين الدولت مما يتطمب لدر أكةر من المعمومات لمتممي  

ه العمماةةاتت وتةةم التوصةة  إلةة  وجةةود رد يعةة  إيجةةاةت لمسةةوق لعمماةةات مةةن أ ةةر  ةةدم الت كةةد المةةرتبط ةيةةذ
افنةةدماج وافسةةتحواذ التةةت تةةتم ةةةين شةةركتين يةةت دولتةةين مختم تةةين لةةدييما مرالةةب الحسةةابات ن سةةوت كمةةا 
يرت ةع معةدل العامةد  مةت األصةول يةت ىةذه الشةركات بعةد إتمةام ىةذه العمماةاتت ويزيةد و ةوح ىةذه األ ةةار 

زاد مسةةتوؼ  ةدم الت كةةد المةةرتبط بعمماةات افنةةدماج وافسةةتحواذت وأا ةًا يةةت حالةةة اخةةتمف اإليجاةاةة كممةةا 
 المعايير المحاسةاة المطبمة يت الدولتين.

ولةةةذا اتجيةةةت العديةةةد مةةةةن الةةةدول و مةةة  رأسةةةةيا المممكةةةة المتحةةةدةت والوفاةةةةات المتحةةةدةت إللةةةزام شةةةةريك  
 Carcello and Li. 2013; Basu and) تادراسة ىتمةتا المراجعةة بةالتولاع  مة  تمريةر المراجعةة. و 

Shekhar. 2019) ت دراسةةةة وتوصةةةم .إلةةزام شةةةريك المراجعةةة بةةةالتولاع  مةة  تمريةةةر المراجعةةة ةتةةةدا اات
Carcello   and  Li. (2013)   المراجعة بالتولاع  م  تمرير المراجعة شريك أن و ع متطمبات تمزم إل

وجود انخ اض معنوؼ يت مستوؼ افستحمالات غير العاداةت إ اية إلة  انخ ةاض لةدرة اإلدارة أدؼ إل  
 لتن يذ ىذه المتطمبةات.السنة التالاة المممكة المتحدة وذلك يت يت الماليين  م  الويا  ةتولعات المحممين 

ة لألربةةةاحت وأتعةةةاب ةينمةةا ارت ةةةع احتمةةال إصةةةدار تمةةةارير مراجعةةة متح ظةةةةت كمةةا ارت عةةةت الممةةةدرة الت سةةيري
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المراجعةة. وأسة رت الممارنةة ةةين  ينةة مةن شةركات المممكةة المتحةدة ةنظامرىةا األمريكاةة العاممةة يةت دول 
اإلتحةةاد األوربةةت لةةة  وبعةةد متطمبةةات إلةةزام مرالةةب الحسةةابات بةةالتولاع  مةة  تمريةةر المراجعةةةت  ةةن زيةةادة 

 Basu andكمةةا توصةمت دراسةةة مبةةات. جةودة المراجعةةة يةةت شةةركات المممكةةة المتحةدة بعةةد ىةةذه المتط
Shekhar (2019)  إلةة  أدلةةة تجريةاةةة مةةن الةيمةةة األمريكاةةة تةةد م زيةةادة الحةةايز لةةدؼ شةةركا  المراجعةةة

نحو تحسين الجودة بعد إن اذ متطمبات اإللزام باإليصاح  ن أسم شريك المراجعةةت إف أنيةا خ  ةت مةن 
ممةا جعة  محصةمة ىةذه المتطمبةات يةت غيةر صةالم  اىتمام الشركا  ةتحسين ورلابة أدا  بع يم البعض

 جودة المراجعة. 

Jiu et al., ; Chen et al., 2020; (Ahn And Sonu, 2020وركزت حدي ا بعض الدراسات 
اختةةةرت دراسةةة حيةةث  مة  دور نمةةط شةةريك المراجعةةة يةةت تعزيةةز لاةماةةة المةةوامم المالاةةة لمممارنةةةت  2020(

Ahn And Sonu (2020)  شةريك المراجعةة  مة  لاةماةة المةوامم المالاةة لمممارنةةت مةن خةمل نمةط أ ةر
محاولة اإلجابةة  ةن سةؤال يتم ة  يامةا إذا كانةت لاةماةة ممارنةة األربةاح المحاسةةاة ل ناماةات مةن الشةركات 

 نةةةامت مةةةن  45470تتةةة  ر بالتخصةةةص الصةةةنا ت لشةةةريك المراجعةةةةت وا تمةةةادا  مةةة   ينةةةة مكونةةةة مةةةن 
( تةةم التوصةة  إلةة  أنةةو تزيةةد لاةماةةة األربةةاح المحاسةةةاة 5106: 5113تةةرة مةةن )الشةةركات الكوريةةة يةةت ال 

لمممارنةةةة يةةةت  ناماةةةات الشةةةركات الةةةذؼ تةةةم مراجعتيةةةا ةواسةةةطة شةةةريك مراجعةةةة أك ةةةر تخصصةةةًا بالصةةةنا ةت 
 ممارنة ة ناماات الشركات التت تم مراجعتيا ةواسطة شريك مراجعة أل  تخصصًا بالصنا ة.

 Ahn And Sonuةبعيدت  ما خمصت إلاو دراسة  et al. (2020) Chen ولم تختمف نتامج دراسة
حيةةةث أنيةةةا اختةةةةرت ير ةةةاة أن امةةةتمك كةةة  مرالةةةب حسةةةابات لةةةنمط مراجعةةةة خةةةاص بةةةوت امةةةوم  (2020)

ةتطةامةةةو  مةةة  تكما ةةةات المراجعةةةة التةةةت امةةةدميا لعمممةةةوت سةةةوف يةةةؤدؼ إلةةةت زيةةةادة لاةماةةةة أربةةةاح  مةةةم  
مرالب الحسابات لمممارنةت وا تمادا  م   ينة كةيرة الحجم مةن الشةركات المراجعة الذين يتشاركون ذات 

الصيناة تم التوص  إل  الموامم المالاة لمشركات التةت تةم مراجعتيةا ةواسةطة شةريك المراجعةة ن سةوت أك ةر 
اةماةة لاةماة لمممارنة من الموامم المالاة التت تم مراجعتيا ةواسطة مكاتب مراجعة مختم ةةت كمةا أنيةا أك ةر ل

لمممارنة من الموامم المالاة التت تم مراجعتيا ةواسطة المكتب ن سو ولكن من خةمل يةروع محماةة مختم ةةت 
وأك ر لاةماة لمممارنةة مةن المةوامم المالاةة التةت تةم مراجعتيةا ةواسةطة مكتةب المراجعةة وال ةرع المحمةت ن سةو 

يةةد أ ةةر نمةةط شةةريك المراجعةةة  مةةت ولكةةن مةةن خةةمل شةةريك مراجعةةة مختمةةف. كمةةا تةةم التوصةة  إلةة  أنةةو يز 
لاةماة الموامم المالاة لمممارنة ةزيةادة حجةم مكتةب المراجعةةت وخةةرة المراجةعت ومسةتوؼ اسةتمرار يريةق  مة  
المراجعةت كما تم التوص  إلت دلي  يد م أن الشركات التت يتم مراجعتيا ةواسةطة شةريك المراجعةة ن سةو 

نخ ض مستوؼ الخط  وافنحراف يت تولعةات المحممةين المةاليين تتحسن ةيا درجة دلة تنةؤات األرباحت وي
 بش نيا.   
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Chen et (Ahn And Sonu, 2020 ;ت مةع دراسةتت  Jiu et al. (2020)دراسةةوتت ةق نتةامج 
al., 2020) ت بش ن دور نمط شريك المراجعة يت تعزيز لاةماة الموامم المالاة لمممارنةت من خمل دراسةة

اجعةةت والشةريك المخةتص يةت تحسةين لاةماةة المعمومةات المحاسةةاة لمممارنةةت يةت دور ك  من مكتةب المر 
ةيمة الممارسة الصيناة والتت تتصةف باف تمةاد  مة  معةايير محاسةةاة لاممةة  مة  المبةادغت إ ةاية إلة  
أنةةةو يةةةتم اإليصةةةاح يةةةت تمريةةةر المراجعةةةة  ةةةن ىواةةةة شةةةريك المراجعةةةة. وبعةةةد الةةةتحكم يةةةت أ ةةةر نمةةةط مكتةةةب 

م التوص  إل  أن  نامت الشركات الذؼ تم مراجعتو ةواسطة شريك المراجعة ن سو أظيةر لةوامم المراجعة ت
مالاةة أك ةر لاةماةةة لمممارنةة مةةن المةوامم المالاةةة التةت تةةم مراجعتيةا ةواسةةطة شةريكين مختم ةةينت وتعكةس ىةةذه 

حكةم المينةتت النتامج أن لك  شريك نمةط مراجعةة خةاص بةو يةت تطةيةق المعةايير المحاسةةاةت وممارسةة ال
 ويؤ ر ىذا النمط  م  مستوؼ لاةماة الموامم المالاة لعمممو لمممارنة.   

ونخمةةص ممةةا سةةةق إلةة  أن كةة  شةةريك مراجعةةة اممةةك مجمو ةةة مةةن السةةمات والخصةةامص الشخصةةاة 
منيةةا  مةة  سةةةي  الم ةةال )النةةوعت والخةةةرةت ودرجةةة التخصةةصت ومسةةتوؼ ممارسةةة الشةةك المينةةتت وافنتمةةا  

يةةر ذلةةك(ت وتجتمةةع ىةةذه السةةمات لتشةةك  نمةةط يريةةد خةةاص بكةة  شةةريكت ونظةةرًا ألىماةةة نمةةط ال كةةرؼت وغ
شريك المراجعةت اتجيت العديد مةن الةدول وأىميةا المممكةة المتحةدةت والوفاةات المتحةدةت ةو ةع متطمبةات 

ا لة إللزام شريك المراجعة باإليصاح  ن اسموت والتولاع  م  تمرير المراجعةت ةيدف زيادة مستوؼ المس
والشةة اياةت وخمصةةت مجمو ةةة الدراسةةات المشةةار إلييةةا إلةة  وجةةود أدلةةة تجريةاةةة تةةد م أن اخةةتمف شةةريك 
المراجعةةة ينةةتج  نةةو ت ةةاوت يةةت مسةةتوؼ جةةودة المراجعةةةت وكةةذلك يةةت الخصةةامص النو اةةة لممةةوامم المالاةةة 

ض ال ةانت لمبحةث بص ة  امةت ولاةميتيا لمممارنة بصة ة خاصةةت وبنةا   مة  مةا سةةق امكةن اشةتماق ال ةر 
  مت النحو التالت:  

H2  تعاازز مراجعاا  القااوائم الم لياا   انااين ماان الشاارك ت غياار الم لياا  المقياادة ب لبورصاا  المصااري :
 بواسط  نفس شريك المراجع  معنويً  من ق بمي  قوائمهم  الم لي  لممق رن .

 الدراس  التطبيقي  )التحميل األس سي( 6-2
البحةةةث بعةةرض أىةةةدف الدراسةةة التطةاماةةةةت ومجتمةةع و ينةةةة الدراسةةةت وأدواتيةةةات تيةةتم ىةةذه ال ر اةةةة مةةن 

جرا اتيات مرورًا ةنموذج البحةث وتوصةيف متغيراتةوت وصةوًف لنتةامج اختبةار ير ةت البحةثت وذلةك  مة   واء
 النحو التالت:
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 أهداف الدراس  التطبيقي  6-2-1
تستيدف الدراسة التطةاماة اختبار ير ت البحث يت ةيمة الممارسة الميناة المصريةت  م   ينةة مةن 
الشركات غير المالاة التت تنتمت لمطا ةات مختم ةة والمميةدة بالةورصةة المصةرية. وبيةدف الوصةول ل يةم 

ةةةةر  ةةةن ( متغيةةةرات تع4أي ةةة  لمعملتةةةين األساسةةةيتين محةةة  البحةةةثت سةةةوف يةةةتم دراسةةةتيما يةةةت سةةةااق )
اخةةتمف الخصةةةامص التشةةةغيماة لعينةةةة الدراسةةةةت تتم ةةة  يةةت اخةةةتمف حجةةةم الشةةةركاتت ومسةةةتوؼ التةةةديمات 

 التشغيماةت وحجم ايرادات النشا ت ومستوؼ المديوناة.   

 مجتمع وعين  الدراس  6-2-2
 :5105يتكون مجتمع الدراسة من الشركات غير المالاة المميدة بالةورصة المصرية خمل ال ترة )

 (ت ويو م الجدول التالت حصرًا لمجتمع الدراسة:5109

 : مجتمع الدراس 1جدول 
 اإلجَاىً 5102 5102 5102 5104 5103 

 0011 218 221 222 222 221 إجَاىً عذد اىشزماث اىَقٍذة

( عذد اىشزماث اىَقٍذة بقطاعً -)

 اىبْوك واىخذٍاث اىَاىٍت
(45) (46) (47) (48) (47) (511) 

 221 020 025 023 024 024 ٍجتَع اىذراست)=( 

 (2119: 2115المصدر: تقارير البورصت السنويت خالل الفترة )

اسب والتةةت امكةةن إا ةةاحيا ةةةةةةةمنةة الةةةةنةعيةم الةد حجةةةديةةةتحةون لةاسةةةم رتةة روبةةةادلةةةث بمعةةةةاحةترشد الةةواسةة
 : (Mason, 2010) م  النحو التالت 

 

 

 حيث أن:
M: حجم المجتمع 
S: 
 

 الخطةة  معةةدل  مةة  0.96 لسةةمة أؼ 1.95 الدفلةةة لمسةةتوػ  المماةمةةة المعااريةةة الدرجةةة نةةاتج لسةةمة
1.15 

P: 1.51 وىت الخاصاة تواير نسبة 
q: 1.51 وىت لمخاصاة المتبماة النسبة 
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( مشةةاىدةت 566وويمةةًا لممعادلةةة السةةابمة يةةإن حجةةم العينةةة المناسةةب الةةذؼ اعكةةس خصةةامص المجتمةةع )
( 56( مشاىدة تم الحصول  مييا مةن )581الباحث  م   ينة أكةر من ىذا الحجم مكونة من ) وا تمد

( مشةةاىدات لكةة  شةةركة ويو ةةم الجةةدول التةةالت ةاةةان إجمةةالت ةيةةذه 5شةةركة بمطا ةةات مختم ةةةت ةوالةةع )
 الشركات والمطا ات التت تنتمت إلييا:

 القط ع ت : بي ن إجم لي لعين  الدراس  من حيث عدد الشرك ت و 2جدول 
 التي تنتمي إليه  

 اىْسبت ٍِ اإلجَاىً عذد اىشزماث اىقطاع

 %02 01 أغذٌت وٍشزوباث وتبغ

 %02 01 اىتشٍٍذ وٍواد اىبْاء

 %5012 05 اىعقاراث

قطاااع مااذٍاث وٍْتجاااث  ااْاعٍت 

 وسٍاراث
2 0215% 

 %0215 2 رعاٌت  حٍت وادوٌت

 %210 2 ٍوارد أساسٍت

وتنْوىوجٍااااااا اتصاااااااالث واعاااااا ً 

 اىَعيوٍاث
2 210% 

 %011 34 اىَجَوع

جراءات الدراس  التطبيقي  6-2-3  أدوات وا 
اعتمةةد ىةةذا البحةةث  مةة  المةةوامم المالاةةة السةةنواة المنشةةورة وتمةةارير مرالةةةت الحسةةابات المريمةةة ةيةةا كةة داة 

فختبةةةةار ال ةةةةروض لمبحةةةةثت ومصةةةةدرًا لمحصةةةةول  مةةةة  الةاانةةةةات والمعمومةةةةات ال عماةةةةة التاريخاةةةةة المزمةةةةة 
ت ومولع معمومةات 5النظريةت وأمكن الحصول  م  ىذه الموامم المالاة من خمل مولع الةورصة المصرية

ت ُيةرادىػ. ونظةرًا ألن المتغيةر التةابع ليةذا البحةث )الماةماةة لمممارنةة( ف يةتم لااسةو لمشةركات 6مباشر مصةر
نما اماس ل ناماات مةن الشةركاتت تةم تصةنيف  ينةة البحةث ( 041( مشةاىدةت إلة  )581المكونةة مةن ) واء

 نةةامت مةةن المشةةاىدات. مةةع مرا ةةاة بعةةض اف تبةةارات لغةةرض تصةةنيف  ينةةة البحةةث إلةة   ناماةةاتت يتم ةة  
أىميةةا يةةت أن اكةةون كةة   نةةامت مةةن المشةةاىدات اعةةةر  ةةن شةةركتين منتميةةين لةةن س الصةةنا ةت و ةةن العةةام 

 ممكن.ن سوت ومتماربتين من حيث الخصامص التشغيماة لدر ال
                                                 

5 https://www.egx.com.eg 
6 https://www.mubasher.info/countries/eg 

https://www.egx.com.eg/ar/homepage.aspx
https://www.egx.com.eg/ar/homepage.aspx
https://www.mubasher.info/countries/eg
https://www.mubasher.info/countries/eg
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 نموذج البحث وتوصيف وقي س المتغيرات 6-2-4
 امكن إا اح نموذج التحمي  األساست لمبحث من خمل الشك  المةين  م  النحو التالت: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: نموذج التحميل األس سي1شكل)
 )إ داد الباحث(

( 7ويت م من الشك  الساةق أن نموذج التحمي  األساسةت سةوف ييةتم ةدراسةة واختبةار العملةات ةةين )
متغيةةةراتت متغيةةةر لاةماةةةة المةةةوامم المالاةةةة لمممارنةةةة كمتغيةةةر تةةةابعت ومتغيةةةرؼ نمةةةط مكتةةةب المراجعةةةةت ونمةةةط 

يماةت وحجم ايةرادات الشريك المسمول كمتغيرين مستممينت وافختمف يت الحجمت والتديمات النمداة التشغ
ا ةةاح طريمةةة لااسةةيا  النشةةا ت ومسةةتوؼ المديوناةةة كمتغيةةرات رلاةاةةةت وامكةةن توصةةيف ىةةذه المتغيةةرات واء

 كما يمت: 

قابيٍت اىقوائٌ اىَاىٍت 

 ىيشزمتٍِ ىيَقارّت

H2  َّط شزٌل اىَزاجعت

Audit Partner 

Style 

H1 

 االمت ف 

 فً اىحجٌ 

 االمت ف 

فً اىتذفقاث 

 اىتشغٍيٍت 

االمت ف فً 

حجٌ اٌزاداث 

 اىْشاط

االمت ف 

فً ٍستوي 

 اىَذٌوٍّت 

َّط ٍنتب اىَزاجعت 

Audit Firm Style  

 اىَتغٍز اىتابع اىَتغٍزاُ اىَستق ُ

 اىَتغٍزاث اىزقابٍت
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   Comparabilityق بمي  القوائم الم لي  لممق رن   المتغير الت بع: -أ
ا نةين مةن الشةركات  تم لااس المتغير التابع ا تمادا  م  درجة تشابو أو تمارب افستحمالات ةةين كة 

التت تنتمت لن س الصنا ة ويت ذات ال ترة الزمناةت حيث أن ىةذا التشةابو اعكةس درجةة مةن التمةارب يةت 
المطبمةةةة. وكممةةةا انخ ةةةةض ممةةةدار افخةةةتمف ةةةةةين إجمةةةالت افسةةةةتحمالات  األحكةةةام والخاةةةارات المحاسةةةةةاة

م المالاةةة لمممارنةةةت وامكةةن لاةةاس ىةةذا ل ناماةةات الشةةركاتت كةةان ذلةةك مؤشةةرًا  مةةت زيةةادة لاةماةةة ىةةذه المةةوام
التمةةةارب مةةةن خةةةمل درجةةةة افخةةةتمف يةةةت إجمةةةالت افسةةةتحمالات ةةةةين الشةةةركتينت ويمةةةًا لمنمةةةوذج التةةةالت 

(Kawada, 2014; Ege et al., 2020): 
TotalAccr- Diffijt = abs (TotalAccrit - Total Accrjt) 

  حيث أن:
:TotalAccr- Diffijt لك   نامت من الشركات افستحمالات إجمالت ةين لم رق  المطممة المامة 

Total Accruals: 
ال رق ةين صةايت الةدخ  لةة  العناصةر افسةت ناماة وصةايت التةديمات النمداةة 

 من األنشطة التشغيماة

 ن المستقق ان المتغير  -ب
نظةةرًا ألن المتغيةةر التةةابع امةةاس ل ناماةةات مةةن الشةةركاتت يةةإن ذلةةك اسةةتوجب أن يةةتم لاةةاس المتغيةةرين 

ػالمستممينت والمتغيرات الرلاةاة أا ًا ةدفلة ال روق وافختميات ةين ىذه ال ناماات ولاس لمشركات   ُيرادى
(De Franco et al. 2011; Francis et al., 2014) .كما يمت 

تةم لااسةو مةن خةمل إ طةا   نةامت الشةركات  ":Audit Firm Style"نماط مكتاب المراجعا   1-ب -
( ل نةةامت الشةةركات 1(ت مماةةة  )0الةةذؼ تةةم مراجعةةة المةةوامم المالاةةة لةةو ةواسةةطة مكتةةب المراجعةةة ن سةةو )

 نةةين الةةذؼ تةةم مراجعةةة المةةوامم المالاةةة لةةو ةواسةةطة مكتةةةين مختم ةةينت حيةةث أن مراجعةةة المةةوامم المالاةةة ف
مةةةن الشةةةركات ةواسةةةطة المكتةةةب ن سةةةوت اعنةةةت أن تكميةةةف المراجعةةةة لمشةةةركتين تةةةم ويمةةةًا لةةةذات الموا ةةةد 

 ,.Francis et al)المحاسةبة والمراجعةة معةايير واإلجرا ات المتبعةة مةن المكتةب يةت ت سةير وتطةيةق
2014; Kawada, 2014) . 

خةةةمل إ طةةةا   نةةةامت تةةةم لااسةةةو مةةةن  ":Audit Partner Style"نماااط شاااريك المراجعااا   2-ب -
( ل نةامت 1(ت مماةة  )0الشركات الذؼ تم مراجعةة المةوامم المالاةة لةو ةواسةطة شةريك المراجعةة ن سةو )

الشةةركات الةةذؼ تةةم مراجعةةة المةةوامم المالاةةة لةةو ةواسةةطة شةةريكين مختم ةةينت حيةةث أن مراجعةةة المةةوامم 
مراجعةة لمشةركتين تةم ةواسةطة المالاة ف نين من الشركات ةواسطة الشةريك ن سةوت اعنةت أن تكميةف ال
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 ,.Chircop et al)ذات منيجاةة العمة  لشةريك المراجعةة وبةن س خصامصةو وسةماتو الشخصةاة 
2018; Chen et al., 2020) . 

 الرق بي   اتالمتغير  -جا
 ;Francis et al., 2014)الدراسةات السةابمة التةت اىتمةت بالعملةات محة  البحةث استرشادًا بة ىم

Kawada, 2014; Ahn And Sonu, 2020; Ege et al., 2020; chen et al., 2020) ت
خمةةص الباحةةث إلةة  أىماةةة إ ةةاية األربةةع متغيةةرات الرلاةاةةة التالاةةة لنمةةوذج البحةةثت كمةةا استرشةةد الباحةةث 

 بالدراسات المشار إلييا لتوصيف ولااس ىذه المتغيرات  مت النحو التالت:

وتم لااسةو مةن خةمل المامةة المطممةة لم ةرق ةةين  :(Size_Diff)ا ختقف في حجم الشركتين  1-جا -
 الموغاريتم الطةاعت إلجمالت األصول ل ناماات الشركات  م  النحو التالت:

= |(Log T.A)i - (Log T.A)j| 

وتم لااسةو بالمامةة المطممةة لم ةرق : (CFO_Diff)ا ختقف في التدفق ت التشغيمي  لمشركتين  2-جا -
 ةين التديمات النمداة من األنشطة التشغيماة منسوبًا إل  إجمالت األصول ل ناماات الشركات كما يمت: 
= |(CFO/T.A)i - (CFO/T.A)j| 

وتةم لااسةو ا تمةادا  مة  : (Sales _Diff)ا ختقف فاي مساتوا ايارادات النشا ش لمشاركتين  3-جا -
 رق ةين ايرادات النشا  ممسومة  م  إجمالت األصول ل ناماةات الشةركات كمةا  مة  المامة المطممة لم
 النحو التالت:

= |(Sales /T.A)i - (Sales /T.A)j| 

بالمامةة المطممةة لم ةرق  وتةم لااسةو: (LEV_Diff)ا ختقف فاي مساتوا المديونيا  لمشاركتين  4-جا -
 ل ناماات الشركات كما يمت:ةين إجمالت افلتزامات ممسومة  م  إجمالت األصول 

= |(debt-to-assets)i - (debt-to-assets)j| 

 نموذجي التحميل اإلحص ئي لمتحميل األس سي:  6/2/5

 :(H1)تم صااغة نموذج افنحدار الخطت المتعدد التالت فختبار ال رض 

Compijt = β0+ β1SameAudFirmijt+ β2Size_Diffijt+ β3Cfo_Diffijt+                
β4 Rev_Diffijt + β5Lev_Diffijt +εijt ………. (1) 
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 :(H2)كما تم صااغة نموذج افنحدار الخطت المتعدد التالت فختبار ال رض 

Compijt = β0+ β1SameAudPartnerijt+ β2Size_Diffijt+ β3Cfo_Diffijt+ 
β4Rev_Diffijt + β5Lev_Diffijt +εijt ………. (2) 

 الوصفي ومصفوف  ا رتب ش بين متغيرات نموذج البحثاإلحص ء  6-2-6
(: اإلحصا ات الوصة اة لمتغيةرات الدراسةةت وأىةم مةا تشةير إلاةو ىةذه اإلحصةا ات 3يو م جدول )

ت وكةان الحةد 0.18099) ±(ت بةانحراف معاةارؼ )0.12815أن متغير الماةماة لمممارنةة سةج  متوسةط )
(ت واعنت ذلك وجةود ت ةاوت 1.83536كان الحد األلص  لو )(ت ةينما 0.00172األدن  ليذا المتغير )

ممحوظ يت مستوؼ لاةماة الموامم المالاة لمممارنةة ةةين  ناماةات الشةركات التةت تنتمةت لةن س الصةنا ة ويةت 
ت (33.)ن ةس السةنة. كمةا يت ةم أن متوسةط الشةركات التةت تةم مراجعتيةا ةواسةطة مكتةب المراجعةة ن سةةو 

ت وكةةان الحةةد األدنةة  لمةةام (16.)التةةت تةةم مراجعتيةةا ةواسةةطة الشةةريك ن سةةو  ةينمةةا كةةان متوسةةط الشةةركات
ت ويتسةةةةق ذلةةةةك مةةةةع طريمةةةةة لااسةةةةيما. وتعكةةةةس بةةةةالت (1)ت والحةةةةد األلصةةةة  ليمةةةةا (0)ىةةةةذين المتغيةةةةرين 

افحصةةاماات الوصةة اة خصةةامص المتغيةةرات الرلاةاةةة األربعةةة والتةةت تتم ةة  يةةت الحجةةمت والتةةديمات النمداةةة 
ايةةةرادات النشةةةا ت ومسةةةتوؼ المديوناةةةةةت وىةةةت متغيةةةرات تعكةةةس الخصةةةامص التشةةةةغيماة التشةةةغيماةت وحجةةةم 

لمشةةركات ومةةن المنطمةةت أن تتشةةتت وتتبةةاينت وسةةوف يةةتم إدراجيةةا ةنمةةاذج الدراسةةة لمرلابةةة  مةة  ت  يراتيةةا 
  م  نتامج البحث.

 Descriptive Statistics: اإلحص ء الوصفي 3جدول 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Comp 140 0.00172 1.83536 0.12815 0.18099 

SameAudFirm 140 0 1 .33 .471 

SamePartner 140 0 1 .16 .365 

Size_Diff 140 0.01192 2.80418 0.76671 0.54944 

Cfo_Diff 140 0.00033 0.71124 0.11704 0.10897 

Rev_Diff 140 0.00634 3.19189 0.51093 0.49536 

Lev_Diff 140 0.00010 1.20972 0.10380 0.17131 

Valid N (listwise) 140 
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( معاممت ارتبا  4وياما يتعمق بعملات افرتبا  ةين المتغيرات مح  الدراسة اعرض جدول )
 ةيرسون ومستوؼ دفلتيا افحصاماة  م  النحو التالت:

 المتغيرات محل الدراس : مصفوف  مع مقت ارتب ش بيرسون بين 4جدول 
 

Comp 
Same 

AudFirm 

Same 

Partner 
SizeDiff CfoDiff RevDiff LevDiff 

Comp 1 
.161** 

(.050) 

.320** 

(.000) 

.003 

(.970) 

.542** 

(.000) 

.002 

(.983) 

-.124 

(.143) 

Same 

AudFirm 

.161** 

(.050) 
1 

.617** 

(.000) 

.074 

(.387) 

-.024 

(.780) 

-.023 

(.788) 

-.043 

(.613) 

Same 

Partner 

.320** 

(.000) 

.617** 

(.000) 
1 

.012 

(.887) 

.086 

(.311) 

.095 

(.265) 

.038 

(.653) 

Size_Diff 
.003 

(.970) 

.074 

(.387) 

.012 

(.887) 
1 

.035 

(.681) 

-.070 

(.410) 

.305** 

(.000) 

Cfo_Diff 
.542** 

(.000) 

-.024 

(.780) 

.086 

(.311) 

.035 

(.681) 
1 

.097 

(.255) 

-.088 

(.302) 

Rev_Diff 
.002 

(.983) 

-.023 

(.788) 

.095 

(.265) 

-.070 

(.410) 

.097 

(.255) 
1 

-.109 

(.202) 

Lev_Diff 
-.124 

(.143) 

-.043 

(.613) 

.038 

(.653) 

.305** 

(.000) 

-.088 

(.302) 

-.109 

(.202) 
1 

 ملةةة ارتبةةا  طرداةةة ةةةين لاةماةةة ( أن معةةاممت ارتبةةا  ةيرسةةون تعكةةس وجةةود 4ويت ةةم مةةن جةةدول )
الموامم المالاة لمممارنة ومراجعة شركتين ةواسطة مكتب المراجعة ن سوت وكذلك مراجعتيما ةواسطة شةريك 

 (320.)ت (161.)المراجعة ن سوت ومستوؼ اختمف التديمات النمداة التشغيماة ةينيما وىت  م  التوالت
. كمةا يت ةم مةن (0.05)ة إحصةاماة  نةد مسةتوؼ معنواةة ت وجماع ىذه المعاممت ذات دفلة (542.)ت

الجةةدول وجةةود  ملةةة ارتبةةا  طرداةةة معنواةةة ةةةين مراجعةةة الشةةركتين ةواسةةطة المكتةةب ن سةةوت ومراجعتيمةةا 
ت وىةةت  ملةةة (0.00)ت بمسةةتوؼ دفلةةة (617.)ةواسةةطة الشةةريك ن سةةو حيةةث أن معامةة  افرتبةةا  ةينيمةةا 

سةةطة المكتةةب ن سةةو يزيةةد مةةن احتمةةال مراجعتيمةةا ةواسةةطة الشةةريك منطماةةة حيةةث أن مراجعةةة الشةةركتين ةوا
ن سو. كما توجد  ملة ارتبا  طرداة معنواة ةين اختمف حجةم الشةركات ودرجةة افخةتمف يةت مسةتوؼ 

ت وىةت أا ةًا  ملةة منطماةة (0.00)ت بمسةتوؼ دفلةة (305.)المديوناة حيث أن معام  افرتبا  ةينيما 
 الشركات يرتبط  ادة ةزيادة حجم التموي  المطموب. حيث أن زيادة معدل نمو 
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 نت ئج اختب ر فرضي البحث  6-2-7
ييةةةتم الباحةةةث يةةةت ىةةةذه ال ر اةةةة بعةةةرض وتحميةةة  نتةةةامج نمةةةوذجت افنحةةةدار المتعةةةدد التةةةت تةةةم اف تمةةةاد 

  مييما فختبار ير ت البحث كما يمت: 

 (H1)نتيج  اختب ر الفرض الرئيسي األول  6-2-7-1
مراجعةةة المةةوامم المالاةةة ف نةةين مةةن الشةةركات غيةةر  مةةا إذا كانةةتاختبةةار  (H1)اسةتيدف ال ةةرض األول 

المالاة المميدة بالةورصة المصرية ةواسطة ن س مكتب المراجعة تعزز معنواًا مةن لاةماةة لوامميمةا المالاةة 
 وفختبار ىذا ال رض إحصاماًا تم صااغتو ك رض  دم كالتالت:لمممارنة. 

H10   :  تعزز مراجع  القوائم الم لي   انين من الشرك ت غير الم لي  المقيدة ب لبورص  المصري
  .بواسط  نفس مكتب المراجع  معنويً  من ق بمي  قوائمهم  الم لي  لممق رن 

 : (H1) رض النتامج اختبار  التالت الجدوليو م و 

 (H1)نت ئج اختب ر الفرض : 5جدول 

 اىَتغٍز
 االّحذارٍعاٍو 

(β) 

قٍَت احصائٍت 

(T) 

 

 ٍستوي اىَعْوٌت

(Sig) 

Constant .022 .708 .480 

SameAudFirm .065 2.401 .018 

Size_Diff -.003 -.140 .889 

Cfo_Diff .906 7.643 .000 

Rev_Diff -.020 -.780 .437 

Lev_Diff -.076 -.959 .339 

R)ٍعاٍو اىتحذٌذ 
2
) .332 

ٍعاٍاااااااااااو اىتحذٌاااااااااااذ اىَعاااااااااااذه 

(Adjusted R
2
) 

.307 

 13.313 (F)قٍَت احصائٍت 

 000. (Sig)ٍستوي اىَعْوٌت 

 ٍعادىت االّحذار اىَستخذٍت:

Compijt= β0+ β1SameAudFirmijt+ β2SizeDiffijt+ β3CfoDiffijt+ β4RevDiffijt + 
β5LevDiffijt +εijt 
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الممةةةةدرة  إلةةةة والةةةةذؼ اشةةةةير  Adjusted R2أن معامةةةة  التحديةةةةد المعةةةةدل  (5) جةةةةدوليت ةةةةم مةةةةن 
المتغيةةر المسةةتم  األول والةةذؼ يتم ةة  يةةت واعنةةت ذلةةك أن  ت(307.الت سةةيرية لنمةةوذج افنحةةدار تسةةاوؼ )

مراجعة الموامم المالاة ف نين من الشركات غير المالاة المميدة بالةورصة المصرية ةواسطة ن ةس مكتةب 
مةن التغيةرات يةت مسةتوؼ  (30.7%)المراجعةت إ اية إل  المتغيرات الرلاةاة األربعة امكنيا أن ت سر 

يةت مسةتوؼ لاةماةة لوامميمةا النسةبة المتممةة لمتغيةرات ةينما امكن إرجاع لاةماة لوامميما المالاة لمممارنةت 
لمنمةةوذج  (F)الخطةة  العشةةوامت. كمةةا يت ةةم أن احصةةاماة ف يةةا إلةةت  وامةة  أخةةرؼ ومن المالاةةة لمممارنةةة

ممةةةا اعنةةةت أن  (ت%(5مسةةةتوؼ معنواةةةة ألةةة  مةةةن وىةةةت  ت(000.بمسةةةتوؼ دفلةةةة ) ت(13.313تسةةةاوؼ )
 مح  البحث. اتصالم فختبار العملالمستخدم دال احصاماًا و المتعدد نموذج افنحدار 

ويامةةةةةةا يتعمةةةةةةق بةةةةةةالمتغيرات الت سةةةةةةيرية لمنمةةةةةةوذجت أظيةةةةةةرت النتةةةةةةامج أن معامةةةةةة  المتغيةةةةةةر المسةةةةةةتم  
(SameAudFirm)  ولامةةةة إحصةةةاماة ت ت ((065.اسةةةاوؼ(t)  دفلةةةة  بمسةةةتوؼ  (2.401)المماةمةةةة لةةةو

المتغير دال احصاماا. كمةا تظيةر النتةامج  مما اعنت أن (ت%(5مستوؼ معنواة أل  من وىت  ت(018.)
حيةةةث أظيةةرت النتةةةامج أن معامةةة   (Cfo_Diff)السةةابمة يامةةةا يتعمةةق بةةةالمتغيرات الرلاةاةةةة معنواةةة متغيةةةر 

ألة  مةن وىةت  ت(000.)دفلةة  بمستوؼ  (7.643)المماةمة لو  (t)ولامة إحصاماة ت ت ((906.المتغير 
يةةرت  ةةدم معنواةةة المتغيةةرات الرلاةاةةة الةة مث األخةةرػ والتةةت ىةةت  مةةت ةينمةةا أظ (ت%(5مسةةتوؼ معنواةةة 

حيةةث أظيةةرت النتةةامج أن معةةاممت المتغيةةرات  ت(Lev_Diff)ت (Rev_Diff)ت  (Size_Diff)الترتيةةب
ت (780.-)ت (140.-)م المماةمة لي (t)ولامة إحصاماة ت ت (076.-)ت (020.-)ت (003.-)ال مث 

(. %(5مسةةتوؼ معنواةةة جمةةاعيم أكةةةر مةةن و  ت(339.)ت (437.)ت (889.)دفلةةة  بمسةةتوؼ  ت(959.-)
 والمامة  بة ن تبصةورتو الةديمةة (H1) األول ةرض اليتم ريض يرض العدم ولةول ىذه النتامج   م وبنا  

مراجعةةةة المةةةوامم المالاةةةة ف نةةةين مةةةن الشةةةركات غيةةةر المالاةةةة المميةةةدة بالةورصةةةة المصةةةرية ةواسةةةطة مكتةةةب 
. وامكن صااغة نموذج افنحدار الممدر ز معنواًا من لاةماة لوامميما المالاة لمممارنةالمراجعة ن سو تعز 

 كما يمت:
Compijt= .022+ .065 (SameAudFirmijt) -.003 (SizeDiffijt)+ .906 (CfoDiffijt) 

-.020 (RevDiffijt) -.076 LevDiffijt +εijt 

 ;Francis et al., 2013)وتت ةةق النتةةامج السةةابمة مةةع مةةا خمصةةت إلاةةو العديةةد مةةن الدراسةةات 
)Ege et al., 2020; Kawada, 2014Francis et al. 2014;   أن نمةط مكتةب المراجعةة امةوم

ةدور ىام يت تعزيز لاةماة الموامم المالاة لمممارنة. مما يدل  م  وجود ت اوت يةت مسةتوؼ جةودة تكما ةات 
لمراجعةةةة ةةةةين المكاتةةةب المختم ةةةة يةةةت ةيمةةةة الممارسةةةة الميناةةةة المصةةةريةت وأن ىةةةذا الت ةةةاوت يةةةؤ ر  مةةة  ا

 خصامص التمارير المالاة ومن ةينيا الماةماة لمممارنة.
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 (H2) الا نينتيج  اختب ر الفرض  6-2-7-2
مراجعةة المةوامم المالاةة ف نةين مةن الشةركات غيةر  مةا إذا كانةتاختبةار  (H2) ال ةانتاستيدف ال ةرض 

المالاة المميدة بالةورصة المصرية ةواسطة ن س شريك المراجعة تعزز معنواًا مةن لاةماةة لوامميمةا المالاةة 
 وفختبار ىذا ال رض إحصاماًا تم صااغتو ك رض  دم كالتالت:لمممارنة. 

H20   : الشارك ت غيار الم ليا  المقيادة ب لبورصا  المصاري  تعزز مراجع  القوائم الم لي   اناين مان
 .بواسط  نفس شريك المراجع  معنويً  من ق بمي  قوائمهم  الم لي  لممق رن 

 : (H2) رض النتامج اختبار  التالت الجدوليو م و  

 (H2)نت ئج اختب ر الفرض : 6جدول 
 اىَتغٍز

 ٍعاٍو االّحذار

(β) 

قٍَت احصائٍت 

(T) 

 ٍستوي اىَعْوٌت

(Sig) 

Constant .031 1.100 .274 

SameAudPartner .142 4.197 .000 

Size_Diff .002 .091 .927 

Cfo_Diff .858 7.514 .000 

Rev_Diff -.031 -1.250 .214 

Lev_Diff -.107 -1.409 .161 

R)ٍعاٍو اىتحذٌذ 
2
) .384 

ٍعاٍاااااااااو اىتحذٌاااااااااذ اىَعااااااااااذه 

(Adjusted R
2
) 

.361 

 16.714 (F)قٍَت احصائٍت 

 000. (Sig)ٍستوي اىَعْوٌت 

 ٍعادىت االّحذار اىَستخذٍت:

Compijt= β0+ β1SameAudPartnerijt+ β2SizeDiffijt+ β3CfoDiffijt+ β4RevDiffijt 
+ β5LevDiffijt +εijt 

الممةةةةدرة  إلةةةة والةةةةذؼ اشةةةةير  Adjusted R2أن معامةةةة  التحديةةةةد المعةةةةدل  (6) جةةةةدوليت ةةةةم مةةةةن 
المتغيةر المسةتم  ال ةانت والةذؼ يتم ة  يةت واعنةت ذلةك أن  ت(361.الت سيرية لنمةوذج افنحةدار تسةاوؼ )

مراجعةةة المةةوامم المالاةةة ف نةةين مةةن الشةةركات غيةةر المالاةةة المميةةدة بالةورصةةة المصةةرية ةواسةةطة شةةةريك 
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مةةةةن  (36.1%)المراجعةةةةة ن سةةةةوت إ ةةةةاية إلةةةة  المتغيةةةةرات الرلاةاةةةةة األربعةةةةة األخةةةةرػ امكنيةةةةا أن ت سةةةةر 
يت مسةتوؼ النسبة المتممة لمتغيرات التغيرات يت مستوؼ لاةماة لوامميما المالاة لمممارنةت وامكن إرجاع 

 (F)اماة ف احصةةةلامةةةة الخطةةة  العشةةةوامت. كمةةةا يت ةةةم أن يةةةا  وامةةة  أخةةةرؼ من إلةةة  الماةماةةةة لمممارنةةةة
ممةا اعنةت  (ت%(5مستوؼ معنواة أل  من وىت  ت(000.بمستوؼ دفلة ) ت(16.714تساوؼ )لمنموذج 

 مح  البحث. اتصالم فختبار العملالمتعدد المستخدم معنوؼ و أن نموذج افنحدار 

  Same)ويامةا يتعمةق بةالمتغيرات الت سةيرية لمنمةوذجت أظيةرت النتةامج أن معامة  المتغيةر المسةتم  
Aud Partner)  ولامةةةةةةة إحصةةةةةةاماة ت ت ((142.اسةةةةةةاوؼ(t)  دفلةةةةةةة  بمسةةةةةةتوؼ  (4.197)المماةمةةةةةةة لةةةةةةو

المتغيةر دال احصةاماات كمةا تظيةر النتةامج  ممةا اعنةت أن (ت%(5مستوؼ معنواة أل  من وىت  ت(000.)
حيةةةث أظيةةةرت النتةةةامج أن معامةةة  المتغيةةةر  (Cfo_Diff)يامةةةا يتعمةةةق بةةةالمتغيرات الرلاةاةةةة معنواةةةة متغيةةةر 

مسةتوؼ ألة  مةن وىةت  ت(000.)دفلةة  بمسةتوؼ  (7.514)المماةمةة لةو  (t)ولامة إحصةاماة ت ت ((858.
ةينمةةةةةا أظيةةةةةرت  ةةةةةدم معنواةةةةةة المتغيةةةةةرات الرلاةاةةةةةة الةةةةة مث األخةةةةةرػ والتةةةةةت ىةةةةةت  مةةةةةت  (ت%(5معنواةةةةةة 
حيةةث أظيةةرت النتةةامج أن معةةاممت المتغيةةرات  ت(Lev_Diff)ت (Rev_Diff)ت  (Size_Diff)الترتيةةب
ت (1.250-)ت (091.)م المماةمةةة ليةة (t)ولامةةة إحصةةاماة ت ت (107.-)ت (031.-)ت (002.)الةة مث 

(. %(5مسةةتوؼ معنواةةة جمةةاعيم أكةةةر مةةن و  ت(161.)ت (214.)ت (927.)دفلةةة  بمسةةتوؼ  ت(1.409-)
 والمامة  بة ن تبصةورتو الةديمةة (H2)ال ةانت   ةرضاليتم ريض يرض العدم ولةةول ىذه النتامج   م وبنا  

مراجعة الموامم المالاة ف نين مةن الشةركات غيةر المالاةة المميةدة بالةورصةة المصةرية ةواسةطة ن ةس شةريك 
وامكةن صةااغة نمةوذج افنحةدار الممةدر كمةا  المراجعة تعزز معنواًا من لاةماةة لوامميمةا المالاةة لمممارنةة.

 يمت:
Compijt= .031+ .142 (SameAudPartnerijt) +.002 (SizeDiffijt) +.858 

(CfoDiffijt) -.031 (RevDiffijt) - 107 LevDiffijt +εijt 

 Gul et al., 2013; Chen et)وتت ةق النتةامج السةابمة مةع مةا خمصةت إلاةو العديةد مةن الدراسةات 
al., 2020; Jiu et al., 2020; Ahn And Sonu, 2020)  امةوم ةةدور أن نمةط شةريك المراجعةة

ىام يت تعزيز لاةماة الموامم المالاة لمممارنة. وتد م ىذه النتامج وجةود اخةتمف ةةين شةركا  المراجعةة مةن 
 حيث الص ات الشخصاة وال ناةت وأن ىذا افختمف يؤ ر  م  لاةماة الموامم المالاة لمممارنة

 التحميل اإلض في  6-3
ييةةةدف التحميةةة  اف ةةةايت إلةةة  الوصةةةول ل يةةةم أي ةةة  لمعملةةةات محةةة  البحةةةث بصةةة ة  امةةةةت وييةةةدف 
الباحةةث مةةن ىةةذا التحميةة  دراسةةة مةةا إذا كةةان اخةةتمف الخصةةامص التشةةغيماة ةةةين شةةركتين غيةةر مةةاليتين 
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ومميةدتين يةةت الةورصةة المصةةرية يةؤ ر  مةة  دور نمةط مكتةةب وشةريك المراجعةةة يةت تعزيةةز لاةماةة لوامميةةا 
ل ال  Moderating roleمالاةةةة لمممارنةةةةت وامكةةةن تحميةةةق ذلةةةك اليةةةدف مةةةن خةةةمل دراسةةةة الةةةدور المعةةةد  

لممتغيرات األربع التت تتم   يت؛ افختمف يت حجم الشركةت وتديماتيا النمداة التشغيماةت وحجم ايرادات 
 مةةةة   -ساسةةةةتوالتةةةةت سةةةةةق دراسةةةةتيا كمتغيةةةةرات رلاةاةةةةة يةةةةت التحميةةةة  األ -النشةةةةا ت ومسةةةةتوؼ المديوناةةةةة 

 العملات األساساة مح  البحثت وامكن صااغة اليدف من التحمي  اإل ايت يت ال ر ين التاليين:

 (H3):  يةةةؤ ر اخةةةتمف حجةةةم الشةةةركة(H3a) ت و/أو تةةةديماتيا النمداةةةة التشةةةغيماة(H3b) ت و/أو حجةةةم
مراجعةة المةوامم ت  مة  العملةة المعنواةة ةةين (H3d)ت و/أو مسةتوؼ المديوناةة (H3c)ايرادات النشةا  

المراجعةةة  مكتةةبالمالاةةة ف نةةين مةةن الشةةركات غيةةر المالاةةة المميةةدة بالةورصةةة المصةةرية ةواسةةطة ن ةةس 
 ولاةماة لوامميما المالاة لمممارنة.

 (H4):  يةةةؤ ر اخةةةتمف حجةةةم الشةةةركة(H4a) ت و/أو تةةةديماتيا النمداةةةة التشةةةغيماة(H4b) ت و/أو حجةةةم
ت  مة  العملةة المعنواةة ةةين مراجعةة المةوامم (H4d)لمديوناةة ت و/أو مسةتوؼ ا(H4c)ايرادات النشةا  

المراجعةةة  شةةريكالمالاةةة ف نةةين مةةن الشةةركات غيةةر المالاةةة المميةةدة بالةورصةةة المصةةرية ةواسةةطة ن ةةس 
 ولاةماة لوامميما المالاة لمممارنة.

 خمل الشك  التالت:وامكن إا اح أىداف التحمي  اإل ايت من 
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Audit Firm 

Style  

H4a 

 

H3a 
H3b 

 

H4b 

 

H3c 

 

H4c 

H3d 

 

H4d 
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يتطمةةب تحميةةةق اليةةدف مةةةن التحميةة  اإل ةةةايت اسةةةتخدام نمةةوذجت افنحةةةدار المتعةةدد التةةةاليين فختبةةةار 
(H3) ت(H4): 

Compijt= β0+ β1SameAudFirmijt+ β2SizeDiffijt+ β3CfoDiffijt + β4RevDiffijt+ 

β5LevDiffijt +β6(SameAudFirmijt×SizeDiffijt) +β7(SameAudFirmijt×CfoDiff ijt) + 

β8(SameAudFirmijt×RevDiffijt)+ β9(SameAudFirmijt×LevDiffijt)+ εijt 

Compijt= β0+ β1SameAudPartnerijt+ β2SizeDiffijt+ β3CfoDiffijt+ β4RevDiffijt+ 

β5LevDiffijt+ β6(SameAudPartnerijt×SizeDiffijt)+β7(SameAudPartnerijt×CfoDiffijt) 

+ β8(SameAudPartnerijt×RevDiffijt)+ β9(Same AudPartnerijt×LevDiffijt) +εijt 

ل  عمى العقق  باين نماط مكتاب المراجعا  وق بميا  القاوائم الم ليا   -أ نت ئج اختب ر أار المتغيرات المعد ِّ
 لممق رن 

لةة األربةع  مة   ملةة نمةط  المراجعةة بماةماةة المةوامم  مكتةبامكن إا ةاح وتحمية  أ ةر المتغيةرات المعد  
 المالاة لمممارنة من خمل الجدول التالت:

ل  لنموذج اختب ر المتغيرات أار اض ف   نت ئج اختب ر: 7جدول    (H1)الفرض المعد ِّ

 
قبو إضافت  (H1)ّتائج امتبار اىفزض 

ىت )اىَتغٍزاث   اىتحيٍو األساسً(اىَعذِّ

بعذ إضافت  (H1)ّتائج امتبار اىفزض 

ىتاىَتغٍزاث   )اىتحيٍو اإلضافً( اىَعذِّ

 اىَتغٍز

ٍعاٍو 

 االّحذار

(β) 

قٍَت 

احصائٍت 

(T) 

ٍستوي 

 اىَعْوٌت

(Sig) 

ٍعاٍو 

 االّحذار

(β) 

قٍَت 

احصائٍت 

(T) 

ٍستوي 

 اىَعْوٌت

(Sig) 

Constant .022 .708 .480 .082 2.777 .006 

SameAudFirm .065 2.401 .018 -.138 -2.411 .017 

Size_Diff -.003 -.140 .889 -.011 -.396 .692 

Cfo_Diff .906 7.643 .000 .326 2.516 .013 

Rev_Diff -.020 -.780 .437 .005 .202 .840 

Lev_Diff -.076 -.959 .339 -.070 -.942 .348 

SameAudFirm 

×SizeDiff 
- - - .051 1.154 .251 

SameAudFirm 

×CfoDiff 
- - - 1.522 7.260 .000 

SameAudFirm 

×RevDiff 
- - - .009 .153 .878 

SameAudFirm 

×LevDiff 
- - - -.186 -1.013 .313 

R)ٍعاٍو اىتحذٌذ 
2
) .332 .532 
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ٍعاٍو اىتحذٌذ اىَعاذه 

(Adjusted R
2
) 

.307 .500 

 13.313 16.428 (F)قٍَت احصائٍت 

ٍسااااااتوي اىَعْوٌاااااات 

(Sig) 
.000 .000 

 

 ٍعادىت االّحذار اىَستخذٍت:
Compijt=β0+ β1SameAudFirmijt+ β2-SizeDiffijt+ 

β3CfoDiffijt+ β4RevDiffijt +β5LevDi-ffijt +εijt 

 

 ٍعادىت االّحذار اىَستخذٍت:

Compijt=β0+β1SameAudFirmijt 
+β2SizeDiffijt+β3CfoDiffijt+β4R
evDiffijt+β5LevDiffijt+β6(Same
AudFirmijt×SizeDiffijt)+β7(Sam
eAudFirmijt×CfoDiffijt)+β8(Sam
eAudFirmijt×RevDiffijt)+β9(Sa
meAud-Firmijt×LevDiffijt) +εijt 

لة لنمةوذج افنحةدار المتعةدد أدؼ إلةت زيةادة أن  (7) جدوليت م من  معامة  إدخال المتغيرات المعد  
ت ممةةةا اعنةةةت ارت ةةةاع الممةةةدرة الت سةةةيرية (500.)إلةةة   (307.)مةةةن  Adjusted R2التحديةةةد المعةةةدل 
إلةةة   (13.313)مةةةن  (F)ف ت كمةةةا ارت عةةةت لامةةةة احصةةةاماة (50%)إلةةة   (30.7%)لمنمةةةوذج مةةةن 

مما اعنت أن  (ت%(5مستوؼ معنواة أل  من وىت  يت الحالتينت (000.ت بمستوؼ دفلة )(16.428)
 مح  البحث. اتفختبار العمل ينصالحالحالتين معنويين و المتعدد يت افنحدار  تنموذج

ل لمتغيةةر  لعملةةة نمةةط مكتةةب المراجعةةة بماةماةةة المةةوامم  (CfoDiff)وتظيةةر النتةةامج معنواةةة الةةدور المعةةد  
المالاةةة لمممارنةةةت والةةذؼ أمكةةن الحكةةم  ماةةو مةةن خةةمل لامةةة معامةة  متغيةةر الت ا ةة  ةينةةو وبةةين المتغيةةر 

وىةةةو معامةةة  ذا لامةةةة موجبةةةة ممةةةا  (1.522)والةةةذؼ اسةةةاوؼ  (SameAudFirm×CfoDiff)المسةةةتم  
المماةمةةةة لةةةو  (t)ت اشةةةير إلةةة  تةةة  يره الطةةةردؼ المعنةةةوؼ  مةةةت العملةةةة محةةة  البحةةةثت ولامةةةة احصةةةاماة 

ولةةم تؤيةد النتةةامج وجةةود دور  (ت%(5مسةتوؼ معنواةةة ألةة  مةةن وىةت  ت(000.)دفلةةة  بمسةتوؼ  (7.260)
ت حيةةةةةةث كانةةةةةةت معةةةةةةاممت المتغيةةةةةةرات (Lev_Diff)ت (Rev_Diff)ت (Size_Diff)معةةةةةةدل لممتغيةةةةةةرات 

ت (SameAudFirm×Rev_Diff)ت (SameAudFirm×SizeDiff)الت ا ماةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
(SameAudFirm× Lev_Diff) ت ولامةة احصةاماة  (186.- )ت(009.)ت (051.)ت  مةت الترتيةب

ت (313.)ت (878.)ت (251.)ت بمسةةتوؼ دفلةةة (1.013-)ت (153.)ت (1.154)م المماةمةةة ليةة (t)ت 
 (H3b)ىةذه النتةامج امكةن لةةول ال ةرض ال ر ةت   م وبنا  (. %(5مستوؼ معنواة وجماعيم أكةر من 

 جزماًا.  (H3)يمطت ومن  م لةول ال رض الرماست 
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ل  عمى العقق  بين نمط شريك المراجع  وق بمي  القوائم  -ب نت ئج اختب ر أار المتغيرات المعد ِّ
 الم لي  لممق رن 

لةة األربةةع  مة   ملةة نمةط  المراجعةة بماةماةة المةةوامم  شةريكامكةن إا ةاح وتحمية  أ ةر المتغيةرات المعد  
 المالاة لمممارنة من خمل الجدول التالت:

ل  لنموذج اختب ر المتغيرات أار اض ف   اختب رنت ئج : 8جدول    (H2)الفرض المعد ِّ

 

قبو  (H2)ّتائج امتبار اىفزض 

ىت )إضافت اىَتغٍزاث  اىتحيٍو اىَعذِّ

 األساسً(

بعذ إضافت  (H2)ّتائج امتبار اىفزض 

ىتاىَتغٍزاث   )اىتحيٍو اإلضافً( اىَعذِّ

 اىَتغٍز

ٍعاٍو 

 االّحذار

(β) 

قٍَت 

احصائٍت 

(T) 

ٍستوي 

 اىَعْوٌت

(Sig) 

ٍعاٍو 

 االّحذار

(β) 

قٍَت 

احصائٍت 

(T) 

ٍستوي 

 اىَعْوٌت

(Sig) 

Constant .031 1.100 .274 .077 3.377 .001 

SameAudPartner .142 4.197 .000 -.227 -1.444 .151 

Size_Diff .002 .091 .927 -.010 -.566 .573 

Cfo_Diff .858 7.514 .000 .317 2.947 .004 

Rev_Diff -.031 -1.250 .214 .009 .444 .657 

Lev_Diff -.107 -1.409 .161 -.060 -.954 .342 

SameAudPartner 

×SizeDiff 
- - - .342 1.891 .061 

SameAudPartner 

×CfoDiff 
- - - 1.505 7.101 .000 

SameAudPartner 

×RevDiff 
- - - -.063 -.881 .380 

SameAudPartner 

×LevDiff 
- - - -.506 -2.703 .008 

R)ٍعاٍو اىتحذٌذ 
2
) .384 .639 

ٍعاٍااااو اىتحذٌااااذ اىَعاااااذه 

(Adjusted R
2
) 

.361 .614 

 16.714 25.607 (F)قٍَت احصائٍت 

 000 .000. (Sig)ٍستوي اىَعْوٌت 
 

 ٍعادىت االّحذار اىَستخذٍت:

Compijt= β0+ β1SameAudPartnerijt+ 

β2SizeDiffijt+ β3CfoDiffijt+ β4RevDiffijt 

+ β5LevDiffijt +εijt 

 

 

 ٍعادىت االّحذار اىَستخذٍت:

Compijt= β0+ β1SameAudPartnerijt 

+β2SizeDiffijt+ β3CfoDiffijt +β4RevDiffijt 

+ β5LevDiffijt +β6(SameAudPartnerijt-

×SizeDiffijt)   +β7(SameAudPartnerijt-

×CfoDiffijt) +β8(SameAudPartnerijt-

×RevDiffijt) +β9(SameAudPartnerijt-

×LevDiffijt) +εijt 
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لةةةة لنمةةةوذج افنحةةةدار المتعةةةدد أدؼ إلةةةت زيةةةادة أن  (8) جةةةدوليت ةةةم مةةةن  إدخةةةال المتغيةةةرات المعد  
ت مما اعنت ارت اع الممدرة الت سةيرية (614.)إل   (361.)من  Adjusted R2معام  التحديد المعدل 

إلةة   (16.714)مةةن  (F)ف ت كمةةا ارت عةةت لامةةة احصةةاماة (61.4%)إلةة   (36.1%)لمنمةةوذج مةةن 
مما اعنت أن  (ت%(5مستوؼ معنواة أل  من وىت  يت الحالتينت (000.ت بمستوؼ دفلة )(25.607)

 مح  البحث. اتفختبار العمل ينصالحالمتعدد دالين يت الحالتين و افنحدار  تنموذج

ل لمت لعملةةةةة نمةةةةط شةةةةةريك  (Lev_Diff)ت (CfoDiff)غيةةةةرؼ وتظيةةةةر النتةةةةامج معنواةةةةة الةةةةدور المعةةةةةد  
المراجعةةة بماةماةةة المةةوامم المالاةةة لمممارنةةةت والةةذؼ أمكةةن الحكةةم  مييمةةا مةةن خةةمل لامةةة معةةاممت متغيةةرؼ 

ت (SameAudPartner×CfoDiff)الت ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ةينيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا وبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين المتغيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتم  
(SameAudPartner×Lev_Diff)  ويت ةةةةم مةةةةن لامةةةةة  (506.-)ت (1.505)وىمةةةةا  مةةةة  الترتيةةةةب

يةةؤ ر إيجابةةًا  مةة   ملةةة نمةةط شةةريك المراجعةةة بماةماةةة المةةوامم المالاةةة  (CfoDiff)المعةةاممين أن متغيةةر 
المماةمةة  (t)ت سمبًا  مت ىذه العملةت وبمغةت لامةة احصةاماة  (Lev_Diff)لمممارنةت ةينما يؤ ر متغير 

 (ت%(5مسةتوؼ معنواةة ألة  مةن وىةت  (008.) ت(000.)دفلةة  بمستوؼ  (2.703-)ت (7.101) مالي
ل اإليجةةاةت لمتغيةةر  ولكةةن  نةةد مسةةتوؼ معنواةةة  (Size_Diff)كمةةا أظيةةرت النتةةامج معنواةةة الةةدور المعةةد  

(ت حيةةةةةةةةةةةةةةةث أن لامةةةةةةةةةةةةةةةة معامةةةةةةةةةةةةةةة  متغيةةةةةةةةةةةةةةةر الت ا ةةةةةةةةةةةةةةة  ةينةةةةةةةةةةةةةةةو وبةةةةةةةةةةةةةةةين المتغيةةةةةةةةةةةةةةةر المسةةةةةةةةةةةةةةةتم  %(10
(SameAudPartner×SizeDiff)  ت ولامةةةةة احصةةةةاماة  (342.)تسةةةاوؼ(t) (1.891) المماةمةةةةة لةةةةو 

(ت ةينمةا %(10( وألة  مةن مسةتوؼ معنواةة %(5مسةتوؼ معنواةة وىت أكةر من  (061.)بمستوؼ دفلة 
ل معنوؼ لمتغير  حيث أن لامة معامة  متغيةر الت ا ة  ةينةو  (Rev_Diff)لم تؤيد النتامج وجود أ ر معد  

 (t)ت ولامةةة احصةةاماة  (063.-)تسةةاوؼ  (SameAudPartner×RevDiff)وبةةين المتغيةةر المسةةتم  
النتةامج   م وبنا  (. %(5مستوؼ معنواة وىت أكةر من  (380.)بمستوؼ دفلة  (881.-) المماةمة لو

 جزماًا.  (H4)ت ومن  م لةول ال رض الرماست (H4d)ت (H4b)السابمة امكن لةول ال ر ين ال ر يين 

  الحس سي تحميل  6-4
تتعدد مداخ  وحافت تطةيق تحمي  الحساسةاةت إف أنةو سةوف يةتم التركيةز  مة  حالةة واحةدة يمةط مةن 
ىذه الحةافت والتةت تتم ة  يةت دراسةة أ ةر تغييةر طريمةة لاةاس المتغيةر التةابع  مة  العملتةين األساسةيتين 

 مح  البحثت ومن  م استيدف ىذا التحمي  اإلجابة  ن السؤال التالت: 

ياار طريقاا  قياا س المتغياار التاا بع )ق بمياا  القااوائم الم لياا  لممق رناا ( عمااى قااوة أو اتجاا   هاال يااتار تغي -
 عققتي نمط مكتب وشريك المراجع  بق بمي  القوائم الم لي  لممق رن ؟ 
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 ;Francis et al., 2014; Kawada, 2014)واسترشةد الباحةث يةت ذلةك بعةدد مةن الدراسةات 
Comprix and Huang, 2015; chen et al., 2020)   التت اتبعت ىذه الحالة من حافت تحمية

لمااس لاةماة المةوامم  (AbnAccr-Diff)الحساساةت واستخدمت درجة اختمف افستحمالات غير العاداة 
المسةةةتخدم  (TotalAccr-Diff)المالاةةةة لمممارنةةةة كمماةةةاس ةةةةدي  لدرجةةةة اخةةةتمف إجمةةةالت افسةةةتحمالات 

لماةةةاس ذات المتغيةةةر يةةةت التحميةةة  األساسةةةتت وامكةةةن لاةةةاس درجةةةة اخةةةتمف افسةةةتحمالات غيةةةر العاداةةةة 
  م  النحو التالت:  Modified Jones Modelا تمادا  م  نموذج جونز المعدل

AbnAccr-Diffijt = Abs (AbnAccrualsit - AbnAccrualsjt) 

  حيث أن:
AbnAccr-Diff ijt: لك   نامت من الشركات افستحمالات غير العاداة ةين لم رق  المطممة المامة 

AbnAccr: :لامة ةوالت نموذج افنحدار التالت 
  

TACCIt 
= Β0+ Β1+ 

1 
+Β2 

(ΔSalesit – ΔARit) 
+Β3 

PPE it 
+εit 

TAIt-1 TAIt-1 TAIt-1 TAIt-1 

 حيث أن:

TACCIt 
إجمةةةةالت افسةةةةتحمالات وامكةةةةن لااسةةةةيا مةةةةن خةةةةمل األربةةةةاح لةةةةة  العناصةةةةر افسةةةةت ناماة 

 .مطروحًا منيا التديمات النمداة من األنشطة التشغيماة
ΔRevit  ممدار التغير يت حجم إيرادات النشا  خمل ال ترة(t-1 & t) . 
ΔRecit  ممدار التغير يت حسابات العمم  والمدينين خمل ال ترة(t-1 & t)  . 
PPEit  صايت لامة العمارات واخفت والمعدات يت نيااة ال ترةt).) 
TAit-1  إجمالت األصول يت نيااة ال ترةt-1).) 

نت ئج أار تغييار طريقا  قيا س المتغيار التا بع )ق بميا  القاوائم الم ليا  لممق رنا ( عماى نتا ئج  -أ
 (H1)الفرض نموذج اختب ر 

يو م الجدول التالت نتامج تغيير طريمة لااس المتغير التابع )لاةماة الموامم المالاة لمممارنة(  م  
 ممارنة: ملة نمط مكتب المراجعة بماةماة الموامم المالاة لم
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أار تغيير طريق  قي س المتغير الت بع )ق بمي  القوائم الم لي  لممق رن ( عمى نت ئج  :9جدول 
 (H1)الفرض نموذج اختب ر 

 

اعتَادا عيى  (H1)ّتائج امتبار اىفزض 

(TotalAccr-Diff)  مَقٍاس ىقابيٍت

 اىتحيٍو األساسً() اىَقارّت

اعتَادا عيى  (H1)ّتائج امتبار اىفزض 

(AbnAccr-Diff)  مَقٍاس ىقابيٍت

 اىَقارّت )تحيٍو اىحساسٍت(

 اىَتغٍز

ٍعاٍو 

 االّحذار

(β) 

قٍَت 

احصائٍت 

(T) 

ٍستوي 

 اىَعْوٌت

(Sig) 

ٍعاٍو 

 االّحذار

(β) 

قٍَت 

احصائٍت 

(T) 

ٍستوي 

 اىَعْوٌت

(Sig) 

Constant .022 .708 .480 .131 .691 .491 

SameAudFirm .065 2.401 .018 .339 1.998 .048 

Size_Diff -.003 -.140 .889 -.028 -.186 .853 

Cfo_Diff .906 7.643 .000 5.697 7.736 .000 

Rev_Diff -.020 -.780 .437 -.092 -.565 .573 

Lev_Diff -.076 -.959 .339 -.547 -1.110 .269 

R)ٍعاٍو اىتحذٌذ 
2
) .332 .333 

ٍعاٍااو اىتحذٌااذ اىَعااذه 

(Adjusted R
2
) 

.307 .308 

 13.313 13.402 (F)قٍَت احصائٍت 

ٍسااااااااتوي اىَعْوٌاااااااات 

(Sig) 
.000 .000 

 ٍعادىت االّحذار اىَستخذٍت:

Compijt= β0+ β1SameAudFirmijt+ β2SizeDiffijt+ β3CfoDiffijt+ β4RevDiffijt + 
β5LevDiffijt +εijt 

( أن تغييةةةر طريمةةةة لاةةةاس المتغيةةةر التةةةابع )لاةماةةةة المةةةوامم المالاةةةة لمممارنةةةة( مةةةن 9يت ةةةم مةةةن جةةةدول )
معامةةةةة  ت أدػ إلةةةةة  ارت ةةةةةاع ط يةةةةةف يةةةةةت (AbnAccr-Diff)إلةةةةة  مماةةةةةاس  (TotalAccr-Diff)مماةةةةةاس 

ج ت مما اعنت ارت ةاع الممةدرة الت سةيرية لمنمةوذ(308.)إل   (307.)من  Adjusted R2التحديد المعدل 
ت (13.404)إل   (13.313)من  (F)ف ت كما ارت عت لامة احصاماة (30.8%)إل   (30.7%)من 

 يت الحالتين. (000.واحت ع النموذج بمعنويتو ةذات مستوؼ الدفلة )

كما لم تشيد المتغيرات الت سيرية سوا  المتغير المسةتم  أو المتغيةرات الرلاةاةة األربةع تغيةرات جوىريةة 
ممارنةةة ةنمةةوذج التحميةة  األساسةةت سةةوا  يةةت لةةوة أو اتجةةاه ت  يرىةةات حيةةث ارت ةةع معامةة  المتغيةةر المسةةتم  

(SameAudFirm)  ت ت وانخ  ةةةةت لامةةةةة احصةةةةاماة (339.)إلةةةة   (065.)مةةةةن(t) مةةةةن ةمةةةةة لةةةةوالمما 
مسةتوؼ وىمةا ألة  مةن  (048.إلةت ) (018.ت مع ارت اع مستوؼ الدفلة مةن )(1.998)ت إل  (2.401)
( مما اعنت احت اظ المتغير ةت  يره اإليجاةت المعنوؼ يةت الحةالتينت ويامةا يتعمةق بةالمتغيرات %(5معنواة 

ؼت كمةةا لةةم تتغيةةر حالةةة المتغيةةرات ةتةة  يره اإليجةةاةت المعنةةو  (Cfo_Diff)الرلاةاةةة األربعةةةت احةةت ع متغيةةر 
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(Size_Diff) ت(Rev_Diff) ت(Lev_Diff) مةةن حيةةث كةةونيم متغيةةرات غيةةر معنواةةة التةة  ير يةةت سةةااق ت
 العملة مح  البحث.

ونخمةةص ممةةا سةةةق إلةة  أن تغييةةةر طريمةةة لاةةاس المتغيةةر التةةابع )لاةماةةةة المةةوامم المالاةةة لمممارنةةة( مةةةن 
معنواةةة يةةت لةةوة أو اتجةةاه  لةةم احةةدث يرولةةاً  (AbnAccr-Diff)إلةة  مماةةاس  (TotalAccr-Diff)مماةةاس 

 .(H1)العملات مح  البحث بالنموذج سوا   م  مستوؼ المعنواة الكماة أو الجزماة لنموذج اختبار 

أار تغيير طريق  قي س المتغير الت بع )ق بمي  القوائم الم لي  لممق رن ( عماى نتا ئج نماوذج  -ب
 (H2) الفرضاختب ر 

يو م الجدول التالت نتامج تغيير طريمة لااس المتغير التابع )لاةماة الموامم المالاة لمممارنة(  م  
  ملة نمط شريك المراجعة بماةماة الموامم المالاة لمممارنة:

أار تغيير طريق  قي س المتغير الت بع )ق بمي  القوائم الم لي  لممق رن ( عمى نت ئج  :11جدول 
 (H2)الفرض ب ر نموذج اخت

 

اعتَادا  (H2)ّتائج امتبار اىفزض 

مَقٍاس  (TotalAccr-Diff)عيى 

 اىتحيٍو األساسً() ىقابيٍت اىَقارّت

اعتَادا  (H2)ّتائج امتبار اىفزض 

مَقٍاس  (AbnAccr-Diff)عيى 

 ىقابيٍت اىَقارّت )تحيٍو اىحساسٍت(

 اىَتغٍز

ٍعاٍو 

 االّحذار

(β) 

قٍَت 

احصائٍت 

(T) 

ٍستوي 

 اىَعْوٌت

(Sig) 

ٍعاٍو 

 االّحذار

(β) 

قٍَت 

احصائٍت 

(T) 

ٍستوي 

 اىَعْوٌت

(Sig) 

Constant .031 1.100 .274 .177 1.002 .318 

SameAudPartner .142 4.197 .000 .769 3.622 .000 

Size_Diff .002 .091 .927 .001 .003 .997 

Cfo_Diff .858 7.514 .000 5.438 7.603 .000 

Rev_Diff -.031 -1.250 .214 -.151 -.959 .339 

Lev_Diff -.107 -1.409 .161 -.711 -1.493 .138 

R)ٍعاٍو اىتحذٌذ 
2
) .384 .375 

ٍعاٍاااااو اىتحذٌاااااذ اىَعاااااذه 

(Adjusted R
2
) 

.361 .351 

 16.714 16.060 (F)قٍَت احصائٍت 

 000 .000. (Sig)ٍستوي اىَعْوٌت 

 ٍعادىت االّحذار اىَستخذٍت:

Compijt= β0+ β1SameAudPartnerijt+ β2SizeDiffijt+ β3CfoDiffijt+ β4RevDiffijt + 
β5LevDiffijt +εijt 
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( أن تغييةةر طريمةةة لاةةاس المتغيةةر التةةابع )لاةماةةة المةةوامم المالاةةة لمممارنةةة( مةةن 01يت ةةم مةةن جةةدول )
امةةة  معت أدػ إلةةة  انخ ةةةاض ط يةةةف يةةةت (AbnAccr-Diff)إلةةة  مماةةةاس  (TotalAccr-Diff)مماةةةاس 

ت ممةةةا اعنةةةت انخ ةةةاض الممةةةدرة الت سةةةيرية (351.)إلةةة   (361.)مةةةن  Adjusted R2التحديةةةد المعةةةدل 
إلةة   (16.714)مةةن  (F)ف ت كمةةا انخ  ةةت لامةةة احصةةاماة (35.1%)إلةة   (36.1%)لمنمةةوذج مةةن 
 يت الحالتين. (000.ت واحت ع النموذج بمعنويتو ةذات مستوؼ الدفلة )(16.060)

كما لم تشيد المتغيرات الت سيرية سوا  المتغير المسةتم  أو المتغيةرات الرلاةاةة األربةع تغيةرات جوىريةة 
ممارنةةة ةنمةةوذج التحميةة  األساسةةت سةةوا  يةةت لةةوة أو اتجةةاه ت  يرىةةات حيةةث ارت ةةع معامةة  المتغيةةر المسةةتم  

(SameAudPartner)  ت ت وانخ  ةةت لامةةة احصةةاماة (769.)إلةة   (142.)مةةن(t) مةةن مماةمةةة لةةوال 
ت ويامةةةا يتعمةةةق بةةةالمتغيرات الرلاةاةةةة (000.ت مةةةع افحت ةةةاظ بمسةةةتوؼ الدفلةةةة )(3.622)ت إلةةة  (4.197)

ةتةةةةةة  يره اإليجةةةةةةاةت المعنةةةةةةوؼت كمةةةةةةا لةةةةةةم تتغيةةةةةةر حالةةةةةةة المتغيةةةةةةرات  (Cfo_Diff)األربعةةةةةةةت احةةةةةةت ع متغيةةةةةةر 
(Size_Diff) ت(Rev_Diff) ت(Lev_Diff) التةة  ير يةةت سةةااق  مةةن حيةةث كةةونيم متغيةةرات غيةةر معنواةةةت

 العملة مح  البحث.

ونخمةةص ممةةا سةةةق إلةة  أن تغييةةةر طريمةةة لاةةاس المتغيةةر التةةابع )لاةماةةةة المةةوامم المالاةةة لمممارنةةة( مةةةن 
معنواةةة يةةت لةةوة أو اتجةةاه  لةةم احةةدث يرولةةاً  (AbnAccr-Diff)إلةة  مماةةاس  (TotalAccr-Diff)مماةةاس 

 .(H2)لمعنواة الكماة أو الجزماة لنموذج اختبار العملات مح  البحث بالنموذج سوا   م  مستوؼ ا

 مج  ت البحث المقترح أهم والتوصي ت و  خقص ال 6-5
المراجعةةة يةةت تعزيةةز لاةماةةة المةةوامم المالاةةة وشةةريك دور نمةةط مكتةةب اسةةتيدف البحةةث دراسةةة واختبةةار 

اليدف لام الباحةث بصةااغة المصريةت وانطملًا من ىذا غير المالاة المميدة بالةورصة لمشركات  لمممارنة
خطة بح اة تت من شمين رماسيينت األول نظةرؼت وال ةانت تطةامةت. وتةم تمسةام الشةق النظةرؼ إلة   ةمث 
ير اةةةاتت تناولةةةت ال ر اةةةة األولةةةت السةةةااق المينةةةت واألكةةةادامت لماةماةةةة المعمومةةةات المحاسةةةةاة لمممارنةةةةت 

المراجعةةة ولاةماةةة المةةوامم المالاةةة لمممارنةةةت ةينمةةا  نمةةط مكتةةبتحميةة  العملةةة ةةةين واىتمةةت ال ر اةةة ال اناةةة ة
نمةط شةريك المراجعةة ولاةماةة المةوامم المالاةة لمممارنةة. وخمةةص تحمية  العملةة ةةين اىتمةت ال ر اةة ال ال ةة ة

 الباحث من الشق النظرؼ إل  اشتماق ير ين أساسيين فختبار ىاتين العملتين. 

ر ير ت البحث يت ةيمةة الممارسةة الميناةة المصةريةت ا تمةادا واىتم الشق التطةامت من البحث باختبا
( شةةةركة مةةةن مختمةةةف لطا ةةةات 56( مشةةةاىدة تةةةم الحصةةةول  مييةةةا مةةةن )581 مةةة   ينةةةة مكونةةةة مةةةن )
(ت وتةم تمسةام الدراسةة 5109: 5105( مشاىدات لكة  شةركة خةمل ال تةرة )5الةورصة المصريةت ةوالع )

ر اةةة األولةةت تحمةةام أساسةةاًات وال اناةةة تحمةةاًم إ ةةاياًات وال ال ةةة التطةاماةةة إلةة   ةةمث ير اةةاتت تناولةةت ال 
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ت ولمةتحكم يةت تة  ير (H1& H2)تحمةاًم لمحساسةاة. واسةتيدف التحمية  األساسةت اختبةار ير ةت البحةث 
اخةةتمف الخصةةامص التشةةغيماة ةةةين  ناماةةات الشةةركات  مةةت لاةماةةة لوامميمةةا المالاةةة لمممارنةةةت تةةم إ ةةاية 

اةاةةةةة لنمةةةةوذج التحميةةةة  األساسةةةةت تتم ةةةة  يةةةةت افخةةةةتمف يةةةةت الحجةةةةمت والتةةةةديمات النمداةةةةة ( متغيةةةرات رل4)
التشةةغيماةت وحجةةم إيةةرادات النشةةا ت ومسةةتوؼ المديوناةةةت وتةةم التوصةة  إلةة  أدلةةة تةةد م دور مكتةةب وشةةريك 

ة تةم التوصة  المراجعة يت التعزيز المعنوؼ لماةماة الموامم المالاة لمممارنةت وياما يتعمةق بةالمتغيرات الرلاةاة
إل  أن اختمف مستوؼ التديمات النمداة التشغيماة دال يت ت سير التغيةرات يةت مسةتوؼ الماةماةة لمممارنةةت 
ةينما أظيرت النتامج  دم معنواة الحجمت وحجم ايرادات النشا ت ومستوؼ المديوناة كمتغيرات رلاةاة يةت 

 نموذجت اختبار ال رض األول وال انت.

لالاإل ايت اختبار األ ر  واستيدف التحمي    لمتغيرات افختمف يت الحجةمت والتةديمات النمداةة  ُمعد  
التشةةةغيماةت وحجةةةم إيةةةرادات النشةةةا ت ومسةةةتوؼ المديوناةةةة  مةةة  العملتةةةين األساسةةةيتين محةةة  البحةةةثت وتةةةم 

رصةة التوص  إل  أن درجةة اخةتمف التةديمات النمداةة التشةغيماة ةةين شةركتين غيةر مةاليتين مميةدتين بالةو 
المصرية يزيد من ت  ير نمط مكتب المراجعة  مةت لاةماةة المةوامم المالاةة لمممارنةةت ةينمةا لةم تظيةر النتةامج 

لت  ير  معنوؼ لمتغيةرات افخةتمف يةت الحجةمت وحجةم إيةرادات النشةا ت ومسةتوؼ المديوناةة. كمةا تةم  ُمعد  
مةةن تةة  ير نمةةط شةةريك المراجعةةة  مةةت  التوصةة  إلةة  أن اخةةتمف الحجةةم والتةةديمات النمداةةة التشةةغيماة يزيةةد

لاةماةةةة المةةةوامم المالاةةةة لمممارنةةةةت ةينمةةةا اممةةة  اخةةةتمف مسةةةتوؼ المديوناةةةة مةةةن ىةةةذا التةةة  ير. واىةةةتم تحميةةة  
الحساساة ةدراسة أ ر تغيير طريمةة لاةاس متغيةر الدراسةة التةابع )لاةماةة المةوامم المالاةة لمممارنةة(  مة  لةوة 

المراجعةة بماةماةة المةوامم المالاةة لمممارنةةت وتةم التوصة  إلة  أن تغييةر  أو اتجاه  ملة نمط مكتب وشةريك
طريمةةةةة لاةةةةاس لاةماةةةةة المةةةةوامم المالاةةةةة لمممارنةةةةة لةةةةم تظيةةةةر تةةةة  ير معنةةةةوؼ كمةةةة  أو جزمةةةةت  مةةةة  العملتةةةةين 

 األساسيتين مح  البحث.

ويوصةةةت الباحةةةث يةةةت  ةةةو  مةةةا خمةةةص إلاةةةو مةةةن نتةةةامج ب ةةةرورة اإليصةةةاح  ةةةن الشةةةركات التةةةت تةةةتم 
راجعتيةةا ةواسةةطة مكتةةب و/أو شةةريك المراجعةةة ن سةةوت نظةةرًا ألىماةةة ت  يرىمةةا  مةةت لاةماةةة المةةوامم المالاةةة م

لمممارنةت ومن  م  م  جودة لةرارات أصةحاب المصةالم ومسةتخدمت المةوامم المالاةة. كمةا يوصةت الباحةث 
اةةة المسةةتخدمة ل يةةم ةإصةةدار دليةة  إرشةةادؼ لمعةةايير المحاسةةبة والمراجعةةة المطبمةةةت اكةةون بم ابةةة المرجع

وت سير موا ع افلتباس والغموض ةيات لكايةة مكاتةب المراجعةة العاممةة يةت الةيمةة المصةريةت وامكةن أن 
اموم ةإ داد ىةذا الةدلي  مجمو ةة  مة  تتشةك  مةن أسةاتذة التخصةص األكةاداميينت والممارسةين المينيةين 

اةة كةوزارة المالاةةت أو وزارة افسةت مارت من ذوؼ الخةراتت ويةتم إصةداره مةن خةمل إحةدػ الييمةات التنظام
أو الييمة العامة لمرلابة المالاةت وينتظر أن اموم ىذا الةدلي  ةةدور يةت تحميةق التمةارب ةةين أنمةا  مكاتةب 

 المراجعة. 
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كمةةا يجةةب افىتمةةام ةو ةةع اشةةتراطات تنظاماةةة امكةةن أن تحمةةق التمةةارب ةةةين أنمةةا  مكاتةةب وشةةركا  
لةت الحسابات والترخاص ليم بمزاولة المينةة ويمةًا ألسةاس لطةا تت ممةا اعةزز المراجعةت ك ن يتم ليد مرا

من المعرية الرأساة المتعممة ويزيد من تخصص مكاتب المراجعةة والشةركا ت وىةو أمةر معمةول بةو جزماةًا 
والجيةةةات يةةت الةيمةةة المصةةرية حيةةث اطةةةق  مةة  مرالةةةةت حسةةابات الةنةةوكت ومرالةةةت حسةةابات الشةةركات 

. مةع  ةةرورة اجتاةاز شةركا  المراجعةة ممةن ليةم حةق مراجعةةة  نشةطة مالاةة غيةر مصةرياةالمةرخص ليةا ب
شةةركات المسةةاىمة ةةةرامج تدريةاةةة دوريةةة ممزمةةة تيةةدف إلةة  تبةةادل المعةةارف والخةةةرات والعصةةف الةةذىنت 
حةةول مسةةتجدات الم ةةااا وا تبةةار ذلةةك شةةرطًا فسةةتمرار ليةةدىم ممةةا اسةةيم يةةت تحميةةق التمةةارب ةةةين أنمةةا  

الحسةابات بمزيةد مةن إجةرا ات  مرالةةت أ مةال جةودة  م  الرلابة . واخيرًا يجب أن ت طمع وحدةالشركا 
رلابةةةة وبةةةرامج داخماةةةة لسااسةةةات الرلابةةةة والت تةةةاش )ال عميةةةين(  مةةة  مةةةدؼ تن يةةةذ والتةةةزام مكاتةةةب المراجعةةةة ل

وىو األمر الذؼ ا من تحميق الحد األدن  من افتساق يت جودة خدمات المراجعة التةت امةدميا  الجودة
الشركا  المختم ين المنتمةين لممكتةب ن سةو ومسةا لة غيةر الممتةزمين ميناةًا واإليصةاح  ةن ذلةك دوريةًا يةت 

 تمارير ت صيماة ألصحاب المصالم.

ل ىنةةاك العديةةد مةةن الجوانةةب المرتبطةةة بمو ةةوع ويامةةا يتعمةةق بالمو ةةو ات البح اةةة الممترحةةة ف يةةزا
 البحث وتتطمب مزيدا من الجيود البح اةت ومن أىم ىذه المو و ات ما يمت:

  .أ ر نمط مكتب وشريك المراجعة  مت لاةماة الموامم المالاة لم يم 
  .ملة نمط مكتب وشريك المراجعة بماةماة الموامم المالاة لممرا ة  
  لمرالب الحسابات  مت لاةماة الموامم المالاة لمممارنة.أ ر التخصص الصنا ت 
 .أ ر مستوؼ الخةرة الميناة لمرالب الحسابات  مت لاةماة الموامم المالاة لمممارنة 
 .مردود نمط مكتب وشريك المراجعة  مت جودة المعمومات المحاسةاة 
 كاتب األخرػ.الكبار والم 4دراسة ممارنة لنمط مكتب وشريك المراجعة يت المكاتب الة 
 .ملة خصامص مجمس اإلدارة بماةماة الموامم المالاة لمممارنة  
 .مردود الرلمنة  م  نمط مكتب وشريك المراجعة 
 .أ ر يا ماة لجان المراجعة  مت لاةماة الموامم المالاة لمممارنة 
  نة.أ ر ممارسات إدارة األرباح المحاسةاة والحماماة  مت لاةماة الموامم المالاة لمممار 
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 المراجع
 العربي  مراجع ب لمغ ال :أو ً 

  الةةتح ع المحاسةةةت مةة. أ ةةر تةنةةت معةةايير التمريةةر المةةالت الدولاةةة  (5108)أةةةو العةةمت أسةةامة مجةةدؼ. 
  الشةةركات المدرجةةة يةةت مةةودور ىةةذا األ ةةر  مةة  ك ةةا ة اسةةت مار الشةةركات: دراسةةة تطةاماةةة  

 7 والمراجعة. كماة التجارةت جامعة ةنت سةويفمجمة المحاسبة . سوق األوراق المالاة المصرؼ 
(0:)95- 049. 

أ ر التطورات يت معايير المحاسبة المصرية  م  مستوػ ممارسة إدارة . (5107)الجرفت ااسر أحمد. 
مجمةةةةةة البحةةةةةوث األربةةةةاح: دراسةةةةةة تطةاماةةةةةة  مةةةةة  الشةةةةةركات المميةةةةةدة يةةةةةت الةورصةةةةةة المصةةةةةرية. 

 . 036 -65(: 5)4 المحاسةاة. كماة التجارةت جامعة طنطا

. العملة ةين لاةماة الموامم المالاة لمممارنة وتكم ة التموي  بالممكاةةت واأل ةر 5151الحوشتت دمحم محمود. 
ل لت عيةة  مةةدخ  المراجعةةة المشةةتركة  مةة  ىةةذه العملةةة: دراسةةة تطةاماةةة  مةة  الشةةركات  الُمعةةد  

 5 كماةةة التجةةارةت جامعةةة اإلسةةكندريةمجمةةة اإلسةةكندرية لمبحةةوث المحاسةةةاة. المميةةدة بالةورصةةة. 
(4 :)073- 535. 

. أ ةةر لاةماةةة المةةوامم المالاةةة لمممارنةةة  مةة  ممارسةةات إدارة األربةةاح: (5109)الصةةاوؼت   ةةت أةةةو بكةةر. 
دراسة تطةاماةة  مة  الشةركات المصةرية المسةجمة يةت ةورصةة األوراق المالاةة يةت ال تةرة مةن 

 -516(: 0) كماة التجارةت جامعة ةنت سويفمجمة المحاسبة والمراجعة. . 5106-5108
585 . 

ت  ير تطةيق المعايير الدولاة لمتمارير المالاة  م  ممارسةات إدارة األربةاح . (5108 )حسينت دمحم إةراىام.
مجمةةةة المحاسةةةةبة والمراجعةةةةة. كماةةةةة والمامةةةة الممممةةةةة لممعمومةةةةات المحاسةةةةاة: دراسةةةةة تطةاماةةةةة. 

 . 047 -016(: 3) 7 التجارةت جامعة ةنت سويف

. دراسةةة ميداناةةة لخاصةةاة الماةماةةة لمممارنةةة لممةةوامم المالاةةة المنشةةورة (5118) دسةةولتت  ةةةد المحسةةن دمحم.
مجمة البحوث التجارية المعاصرة. كماة التجارةت جامعة لمشركات المسجمة بالةورصة المصرية. 

 .584 -548(: 5) 55 سوىاج

يةت  5105اةاس أ ةر تحةديث معةايير المحاسةبة المصةرية يةت  ةام . ل(5106) ةةد المةنعمت تةامر سةعيد. 
ال كةةةر المحاسةةةةت. كماةةةة التجةةةارةت جامعةةةة  ةةةين تحسةةةين جةةةودة المةةةوامم المالاةةةة: دراسةةةة تطةاماةةةة. 

 .061 -90(: 8) 51 شمس
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. أ ةةةةر التوييةةةةق ةةةةةين معةةةةايير المحاسةةةةبة المحماةةةةة (5108)مصةةةةط  ت سةةةةمامان دمحم؛ النجةةةةارت سةةةةامم دمحم. 
 ريةةةةةةةةةةةةر المةةةةةةةةةةةةالت الدولاةةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةة  تحسةةةةةةةةةةةةين جةةةةةةةةةةةةودة المعمومةةةةةةةةةةةةات المحاسةةةةةةةةةةةةةاةومعةةةةةةةةةةةةايير التم

 55 ال كةر المحاسةةت. كماةة التجةارةت جامعةة  ةين شةةمسيةت األسةواق الناشةمة: دراسةة ميداناةة. 
(4 :)0068- 0513 . 

الصاا درة  المصااري تعااديل بعااض أحكاا م معاا يير المح سااب  . (5109). والتعةةاون الةةدولت وزارة افسةةت مار
 .5109لسنة  69رلم لرار  .2115لسن   111رقم ستام ر ا بقرار وزير 

لسةنة  543رلم ست مار الصادرة بمرار وزير اف. و مع يير المح سب  المصري . (5116)وزارة افست مار. 
5116 . 

 .5105لسنة  001رلم ست مار لرار وزير اف. مع يير المح سب  المصري . (5105)وزارة افست مار. 

 األجنبي مراجع ب لمغ  ال :ا ني ً 
Agoglia, C., T. Doupnik, and G. Tsakumis. (2011). Principles-based versus 

rules-based accounting standards: The influence of standard precision 
and audit committee strength on financial reporting decisions. The 
accounting review 86 (3): 747-767.  

Ahn, H., and C. Sonu. (2020). The effect of audit partner style on financial 
statement comparability. Asia-Pacific Journal of Accounting and 
Economics 1-27. 

Barth, M. (2013). Global comparability in financial reporting: What, why, how, 
and when? China Journal of Accounting Studies, 1(1), 2-12 

Barth, M., W. Landsman, M. Lang, and C. Williams. (2012). Are IFRS-based 
and US GAAP-based accounting amounts comparable?. Journal of 
Accounting and Economics 54 (1): 68-93. 

Barth, M., W. Landsman, M. Lang, and C. Williams. (2018). Effects on 
comparability and capital market benefits of voluntary IFRS adoption. 
Journal of Financial Reporting 3 (1): 1-22. 

Basu, S., and S. Shekhar. (2019). What’s in a name? Reputation and monitoring 
in the audit market. Working paper. 



 دور نمط مكتب وشريك المراجعة في تعزيز قابلية القوائم المالية للمقارنة.........              أمين يوسف حممود يوسف د/ 

    

  42  

 

Bik, O., and R. Hooghiemstra. (2018). Cultural differences in auditors’ 
compliance with audit firm policy on fraud risk assessment procedures. 
Auditing: A Journal of Practice and Theory 37 (4): 25–48. 

Boone, J. P., I. Khurana, and K. Raman. (2010). Do the Big 4 and the second-
tier firms provide audits of similar quality? Journal of Accounting and 
Public Policy. 29 (4): 330–352 

Burke, J., R. Hoitash, and U. Hoitash. (2019). Audit partner identification and 
characteristics: Evidence from US Form AP filings. Auditing: A Journal 
of Practice and Theory 38 (3): 71-94. 

Carcello, J., and C. Li. (2013). Costs and benefits of requiring an engagement 
partner signature: Recent experience in the United Kingdom. The 
Accounting Review 88(5): 1511–1546. 

Cascino, S., and J. Gassen. (2015). What drives the comparability effect of 
mandatory IFRS adoption?. Review of Accounting Studies 20 (1): 242-
282. 

Cassell, C., G. Giroux, L. Myers, and T. Omer. (2013). The emergence of 
second-tier auditors in the US: Evidence from investor perceptions of 
financial reporting credibility. Journal of Business Finance and 
Accounting 40 (3&4): 350–372. 

Chen, A., and J. Gong. (2019). Accounting comparability, financial reporting 
quality, and the pricing of accruals. Advances in accounting 45: 100415. 

Chen, J., M. Chen, C. Chin, and G. Lobo. (2020). Do Firms That Have a 
Common Signing Auditor Exhibit Higher Earnings 
Comparability?. The Accounting Review 95(3): 115-143. 

Chi, H. and C. Chin. (2011). Firm versus partner measures of auditor industry 
expertise and effects on auditor quality. Auditing: A Journal of Practice 
and Theory 30(2): 201-229. 



 دور نمط مكتب وشريك المراجعة في تعزيز قابلية القوائم المالية للمقارنة.........              أمين يوسف حممود يوسف د/ 

    

  43  

 

Chircop, J., S. Johan, and M. Tarsalewska. (2018). Common auditors and cross-
country M&A transactions. Journal of International Financial Markets, 
Institutions and Money 54: 43-58. 

Choi, J., S. Choi, L. Myers, and D. Ziebart. (2019). Financial statement 
comparability and the informativeness of stock prices about future 
earnings. Contemporary Accounting Research 36 (1): 389-417.  

Cole, V., J. Branson, and D. Breesch, (2012). The uniformity‐flexibility 
dilemma when comparing financial statements. International Journal of 
Accounting and Information Management 20 (2): 114-141. 

Comprix, J., and H. Huang. (2015). Does auditor size matter? Evidence from 
small audit firms. Advances in accounting 31(1): 11-20. 

De Franco, G., S. Kothari, and R. Verdi. (2011). The benefits of financial 
statement comparability. Journal of Accounting research 49 (4): 895-
931. 

Ege, M., Y. Kim, and D. Wang. (2020). Do global audit firm networks apply 
consistent audit methodologies across jurisdictions? Evidence from 
financial reporting comparability. The Accounting Review 95 (6): 
151-179. 

Eshleman, J. and P. Guo. (2014). Do Big 4 auditors provide higher audit quality 
after controlling for the endogenous choice of auditor? Auditing: A 
Journal of Practice & Theory 33(4): 197-219.  

Financial Accounting Standards Board (FASB). (1980). Qualitative 
Characteristics of Accounting Information. Statement of Financial 
Accounting Concepts No. 2. Norwalk, CT: FASB. 

Financial Accounting Standards Board (FASB). (2010). Conceptual Framework 
for Financial Reporting. Statement of Financial Accounting Concepts 
No. 8. Norwalk, CT: FASB. 



 دور نمط مكتب وشريك المراجعة في تعزيز قابلية القوائم المالية للمقارنة.........              أمين يوسف حممود يوسف د/ 

    

  44  

 

Financial Accounting Standards Board (FASB). (2018). Conceptual Framework 
for Financial Reporting. Amendments to Statement of Financial 
Accounting Concepts No. 8. Norwalk, CT: FASB. 

Francis, J., M. Pinnuck, and O. Watanabe. (2014). Auditor style and financial 
statement comparability. The Accounting Review 89(2): 605-633. 

Francis, J., P. Michas, and M. Yu. (2013). Office size of Big 4 auditors and 
client restatements. Contemporary Accounting Research 30 (4): 1626-
1661. 

Goodwin, J., and D. Wu. (2016). What is the relationship between audit 
partner busyness and audit quality? Contemporary Accounting 
Research 33 (1): 341-377.   

Gul, F., D. Wu, and Z. Yang. (2013). Do individual auditors affect audit 
quality? Evidence from archival data. The Accounting Review 88(6): 
1993-2023. 

Hrazdil, K., D. Simunic, N. Suwanyangyuan. (2020). Are the Big 4 audit firms 
homogeneous? Further evidence from audit pricing. International 
Journal of Auditing 24 (3): 347-365. 

International Accounting Standards Board (IASB). (2010). Conceptual 
Framework for Financial Reporting. London, UK: International 
Accounting Standards Board. 

International Accounting Standards Board (IASB). (2018). Conceptual 
Framework for Financial Reporting. London, UK: International 
Accounting Standards Board. 

International Accounting Standards Committee (IASC). (1989). Framework for 
the Preparation and Presentation of Financial Statements. IASC. 
London. 

Jiu, L., B. Liu, and Y. Liu. (2020). How a Shared Auditor Affects Firm-Pair 
Comparability: Implications of Both Firm and Individual Audit 
Styles. Auditing: A Journal of Practice and Theory 39 (3): 133–160. 



 دور نمط مكتب وشريك المراجعة في تعزيز قابلية القوائم المالية للمقارنة.........              أمين يوسف حممود يوسف د/ 

    

  45  

 

Kawada, B. (2014). Audit offices and the comparability and quality of clients’ 
earnings. Working paper, San Diego State University. 

Kim, J., L. Li, L. Lu, and Y. Yu. (2016). Financial statement comparability and 
expected crash risk. Journal of Accounting and Economics 61 (2-3): 
294-312.   

Kim, S., P. Kraft, and S. Ryan. (2013). Financial statement comparability and 
credit risk. Review of Accounting Studies 18 (3): 783–823. 

Knechel, W., A. Vanstraelen, and M. Zerni. (2015). Does the identity of 
engagement partners matter? An analysis of audit partner reporting 
decisions. Contemporary Accounting Research 32(4): 1443-1478. 

Kothari, S., K. Ramanna, and D. Skinner. (2010). Implications for GAAP from 
an Analysis of Positive Research in Accounting. Journal of Accounting 
and Economics 50 (2-3): 246-286. 

Mason, M. (2010). Sample Size and Saturation in PhD Studies Using 
Qualitative Interviews. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: 
Qualitative Social Research 11(3): 1-19. 

Neel, M. (2017). Accounting comparability and economic outcomes of 
mandatory IFRS adoption. Contemporary Accounting Research 34 (1): 
658-690.  

Ozkan, N., Z. Singer, and H. You. (2012). Mandatory IFRS adoption and the 
contractual usefulness of accounting information in executive 
compensation. Journal of Accounting Research, 50(4), 1077-1107  

Penno, M. (2020). The Limitations of Comparability and Consistency as 
Financial Reporting Goals. Available at SSRN 3448562.  

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). (2015a). 
Supplemental request for comment: rules to require disclosure of certain 
audit participants in new PCAOB Form AP. Release No. 2015-004, 
June 30. Washington, DC: PCAOB.  



 دور نمط مكتب وشريك المراجعة في تعزيز قابلية القوائم المالية للمقارنة.........              أمين يوسف حممود يوسف د/ 

    

  46  

 

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). (2015b). Improving 
the transparency of audits: Rules to require disclosure of certain audit 
participants in new PCAOB form and related amendments to auditing 
standards. Release No. 2015-008, December 15. Washington, DC: 
PCAOB. 

Ross, J., L. Shi, and H. Xie. (2020). The determinants of accounting 
comparability around the world. Asian Review of Accounting 28 (1): 
69-88. 

Siciliano, G. (2019). Has IFRS Enhanced Accounting Uniformity?. Accounting 
in Europe 16 (3): 313-339. 

Tsalavoutas, I., F. Tsoligkas, and L. Evans. (2020). Compliance with IFRS 
mandatory disclosure requirements: a structured literature review.-
 Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 40: 
100338. 

Wüstemann, J., and S. Wüstemann. (2010). Why consistency of accounting 
standards matters: A contribution to the rules‐versus‐principles debate in 
financial reporting. Abacus, 46(1), 1-27  

Young, S., and Y. Zeng. (2015). Accounting comparability and the accuracy of 
peer-based valuation models. The Accounting Review 90 (6): 2571-
2601. 

Zerni, M. (2012). Audit partner specialization and audit fees: Some evidence 
from Sweden. Contemporary Accounting Research 29 (1): 312–340. 


