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 ملخص البحث
استهدف البحث تحليل واختبار العالقة بين سمععة نشأم ا العحاسمبة والععا عمة ودمين تر مة ت   مها 
ال شاعى، واختبار ندى و وت ت ثيع ل  ماص  نمشاعة ععيمل الععا عمة يعتتيمعال نعدلمة لهمقة العالقمة 

 في تر ة التعيز، نستوى التجانس، تر ة التعقيد العحاسبى.والتي تتعثل 

نأمماةدا،  145أنكممن اسممت الد عممدت  2020شممعية عممن عمماا  191وداسممت داا القممواصم العالعممة لعممدت 
تعثمممل يمممل نأممماةدا نشهممما ت مممشعة نشأممم ا العحاسمممبة والععا عمممة  سمممة ن شمممع السمممععة العهشعمممة، وتر مممة 

ايعس خ ماص  تلما ال مشاعة لعمل ععيمل الععا عمة. ت   ها في قطاع نشاعة ععيل الععا عمة، ونقم
وخلممم  البحمممث ولمممى و ممموت تممم ثيع نعشممموى لسمممععة نشأممم ا العحاسمممبة والععا عمممة فمممي ن مممع علمممى تر مممة 
ت   ها ال شاعى،  يث تبين و وت عالقة طعتية نعشوية بمين سمععة نشأم ا العحاسمبة والععا عمة نمن 

يعما خلم  البحمث سمتوى ت   مها ال مشاعى.  يث انتعاءةا إل دى العشأآل األردعة العبمعى، ودمين ن
ولى أن تر ة التعقيد العحاسبى فقط ي تى ولى ا داث اختالف  وةعى فى ت ثيع سععة نشأ ا العحاسمبة 

تممم ثيع  ىبيشعممما لمممم يتبمممين و ممموت تون و ممموت أ والععا عمممة فمممي ن مممع علمممى تر مممة ت   مممها ال مممشاعى.
 جانس في نشاعة ععيل الععا عة.الختالف تر ة تعيز نشاعة ععيل الععا عة، أو نستوى الت

السمممععة العهشعمممة لعشأممم ا  –الت  ممم  ال مممشاعى لعشأممم ا العحاسمممبة والععا عمممة : الكلماااال المحيا  ااا 
 –تجمممانس نمممشاعة ععيمممل الععا عمممة  –تعييمممز نمممشاعة ععيمممل الععا عمممة  –العحاسمممبة والععا عمممة 

 التعقيد العحاسبى ل شاعة ععيل الععا عة
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The Effect of Audit Client's Industry Characteristics                  

 on the Relationship between Audit Firm Reputation                

and the Degree of Its Industrial Specialization-               

Evidence from Egyptian Listed Companies 
  

Abstract 

The research aimed to analyze and test the relationship between the audit 
firm reputation and the degree of its industrial specialization, and the extent to 
which there is an effect of the audit client’s industry characteristics as Moderator 
variables for this relationship, which are the degree of concentration, the level of 
homogeneity, the degree of accounting complexity. 

Based on a sample of companies listed on the Egyptian Stock Exchange for 
the year 2020, 145 observations were extracted, each observation represents; the 
proxy of audit firm reputation, the level of its industrial specialization, and the 
measures of the characteristics of Audit Client's Industry. The research 
concluded that there is a significant effect of the audit firm reputation on the 
degree of its industrial specialization. 

The research also concluded that the degree of accounting complexity only 
leads to a fundamental difference in the impact of the reputation of the 
accounting and auditing firm in Egypt on the degree of its industrial 
specialization. While it was not found that there was no effect of the difference 
in the degree of concentration of the audit client industry, or the level of 
homogeneity in the audit client industry. 

Keywords: Auditor's Industry Specialization – Audit Firm Reputation– 
Client-Industry Concentration – Client-Industry Homogeneity– 
Client-Industry Accounting Complexity 
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 مقدم  البحث -1
  ال شاعى لععاقة الحسمااال تورا  نحوريما  فمي تحسمين ي ماءا وفاعلعمة ال مدنال التمي يلعة الت  

يقممدنها، وتمم تى اسممتعاتعجعة الت  مم  ال ممشاعى لعشأممآل العحاسممبة والععا عممة زممعن أةممم نممداخل تعزيممز 
ثقة األطعاف ذال ال لة االعهشة في  موتا األتاء العهشمى. وتلعمة نشأمآل العحاسمبة والععا عمة تورا  فمى 

 عيممممل اسممممتعاتعجعة الت  مممم  ال ممممشاعى، ويكعممممن ةممممقا الممممدور فممممي وترا  زممممعورا تطبيمممم  اسممممتعاتعجعة ت
الت  مم  واالقتشمماع امماألثع اإليجممابى للت  مم  علممى ي مماءا وفعالعممة الععا عممة، و سممهاا الت  مم  فممي 
ت فعة  دا العشافسة العهشعة تون اإلزعار االح ة السوقعة أو ويعاتال الععا عة، بل أن الت    قد 

؛ وبمعايعم، 2013يساعد على تقسعم السوق اعا يتشاسة نع  جم نشأآل العحاسبة والععا عمة منش مور، 
على اعتبار الععا ع العت    ةو نمن لديمه   مة ال تقمل وةشا  شبه و عاع بين الدراسال (. 2017

 .(Hapsoro and Santoso, 2018 ;2018؛ نش ور، 2017وبعايعم، م نن السوق. %20عن نسبة 

ولقممد تعيممز اةتعمماا  البعممة الدراسممال السممااقة فممي نجمما  الت  مم  ال ممشاعى لععاقممة الحسممااال نممن 
نا عمممة علمممى تراسممممة وتحليمممل العشممممافع العتوقمممع تحلعقهممما أو االنتقمممماتال التمممي يعكممممن تو يههممما السممممتعاتعجعة 

(، 2019الجشمدى، ؛ 2018امااكع، ؛ 2005الت    ال شاعى في نجا  الععا عة ال ار عمة ملبيمة، 
؛ 2018علممى، وتوافممع تطبيمم  اسممتعاتعجعة الت  مم  ال ممشاعى سممواء ل ممالل نشأمم ا ععيممل الععا عممة م

Hegazy  et al., 2015; Wang et al., 2017 أو ل الل نشأ ا العحاسبة والععا عة نمن نا عمة )
أخعى، نن  يث أثمع اتبماع اسمتعاتعجعة الت  م  ال مشاعى ونما علمى أتعماع الععا عمة أو علمى نسمتوى 

 Goodwin and Donghui, 2014; Mukhlasin, 2018; Hapsoro)خدنمة الععا عمة  موتا 
and Santoso, 2018; Hegazy and Hegazy, 2018; Miah, 2019). 

س Audit Firm Reputationنن نا عة أخعى، فلقد ارتبط ن هموا سسمععة نشأم ا العحاسمبة والععا عمة 
أكممدل نتمماصل  البعممة الدراسممال السممااقة أن ارتبمما  أسممم ااألسممم العهشممى لعشأمم ا العحاسممبة والععا عممة  يممث 

نشأ ا العحاسبة والععا عة ا  د العالنال العهشعة الدولعة العبعى يمعتبط اارت ماع أتعماع الععا عمة وارت ماع 
(. ولقمد اسمت دا Johnson et al., 2018; Ghadhab et al., 2019نستوى  وتا األتاء العهشمى م

يممل نمن  جممم نشأمم ا العحاسمبة والععا عممة وتر ممة الت  مم   Hapsoro and Santoso (2018م
ال مممشاعى يع شمممعال لالسمممتدال  عمممن السمممععة العهشعمممة لعشأممم ا العحاسمممبة والععا عمممة ودالتمممالي تمممم اعتبمممار 

  Rusminالت    ال شاعى زعن نكونال السععة العهشعة لعشأ ا العحاسبة والععا عة، بيشعا تشماو 
and  Evans (2017)  ة والت  مم  يعتتيمممعين ن تل ممين فمممي نجمما  اختبمممار ا ثمممار يمممل نممن السمممعع

 العتعتبة عن يل نشهعا على طو  فتعا ت خيع تقعيع الععا عة، اعا يعكس ونكانعة اعتبار يل نن سععة 
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نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة اعثااممة نتتيممع نش  ممل عممن تر ممة ت   ممها ال ممشاعى، األنممع الممقى يتممعل 
 عالقة ت ثيعية بيشهعا. ونكانعة اختبار نا وذا يان ةشا 

 مشكل  البحث -2
علمممى المممع م نمممن تعيمممز وةتعممماا  البعمممة الدراسمممال السمممااقة علمممى ا ثمممار العتعتبمممة علمممى اتبممماع نشأمممآل 
العحاسبة والععا عة للت    ال شاعى، وال أنه نن البديهى أن يكون ةشا  نحدتال ت ثع على توافع 

ي العقماا الععا ع ال ار ي نحو اتباع استعاتعجعة الت    ال مشاعى. ةمقة العحمدتال البمد وأن تتم ثع فم
األو  االعقونممال التممي تعتلعهمما نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة والتممي تجعلهمما قمماترا علممى تطبيمم  اسممتعاتعجعة 
الت    ال شاعى، يعا تت ثع اطبععة وخ اص  ال شاعة التي تشتعى لها نشأ ا ععيل الععا عة نمن 

 نا عة أخعى. 

 ممشاعة التممي يشتعممى لهمما نأمما  ولقممد تشمماو  فعيمم  نممن الدراسممال اختبممار نممدى انعكمما  خ مماص  ال
الععيمممل علمممى ععلعمممة الععا عمممة نمممن  يمممث  ممموتا الععا عمممة أو أتعممماع الععا عمممة أو  ممماالل تمممدويع نشأممم ا 

 ,.Cahan et al., 2011; Francis and Gunn, 2015; Musah et al)العحاسمبة والععا عمة 
2018; Cairney and Stewart, 2019; Bae et al., 2019) الدراسمال ،  يمث أبمع ل تلما

و مموت أةععممة لتمم ثيع اعممص خ مماص  نممشاعة نشأمم ا الععيممل يدر ممة التعيممز ال ممشاعى نممن  يممث عممدت 
الأعيال، ونستوى التجانس التأتيلى بمين الأمعيال، ونسمتوى تعقمد الععارسمال العحاسمبعة علمى نسمتوى 

سمواء فمي ال شاعة. وال أن ةشا  ندرا في الدراسال التي تشاولم  أثمع خ ماص  نمشاعة نشأم ا الععيمل، 
الت ثيع على تر ة الت  م  ال مشاعى لعشأم ا العحاسمبة والععا عمة اأمكل نباشمع، أو فمي التم ثيع علمى 

 ندى استعدات نشأ ا العحاسبة والععا عة على تطبي  استعاتعجعة الت    ال شاعى. 

يو مممد تمم ثيع  ممموةعى لسمممععة نشأممم ا  ولممقا يعكمممن نمممعا ة نأممكلة البحمممث فمممي التسممما الل التالعممة  ةمممل
حاسمممبة والععا عمممة علمممى تر مممة ت   مممها ال مممشاعى . وةمممل ي تلمممس تممم ثيع سمممععة نشأممم ا العحاسمممبة الع

والععا عة على تر ة ت   ها ال شاعى ااختالف خ اص  ال شاعة التي يشتعى وليها نأما  الععيمل 
نن  يث تر ة التعيز ال شاعى، نستوى التجمانس ال مشاعى، تر مة التعقيمد العحاسمبى. ونما ةمى تاللمة 

 ت ثيع ون و د في بيئة الععارسة العهشعة الع عية  ةقا نا سعجية عشه ةقا البحث نظعيا  وععلعا .ةقا ال

 هدف البحث -3
يهممممدف البحممممث ولممممى تحليممممل واختبممممار العالقممممة بممممين سممممععة نشأمممم ا العحاسممممبة والععا عممممة ودممممين تر ممممة 

 ععيل الععا عة،ت   ها ال شاعى، وندى و وت ت ثيع ل  اص  ال شاعة، التي تشتعى وليها نشأ ا 
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نممممن  يممممث تر ممممة التعيممممز، التجممممانس، التعقيممممد العحاسممممبى علممممى العالقممممة بممممين سممممععة نشأمممم ا العحاسممممبة  
 والععا عة ودين تر ة ت   ها ال شاعى. يعتتيعال نعدلة لهقة العالقة.

 أهم   ودوافع البحث -4
  ال مشاعى لععاقمة يستعد البحث أةعيته األكاتيععة يونه انتداتا  لسلسة البحموث فمي نجما  الت  م

الحسممااال وتمم ثيعة علممى سمموق العهشممة ونسممتوى العشافسممة بممين نشأممآل العحاسممبة والععا عممة،  يممث يتشمماو  
البحمث األاعممات ذال ال مملة ا مشاعة نشأمم ا الععيممل وتورةمما فمي تحديممد شممكل العالقمة بممين نقونممال نشأمم ا 

أةعيتممه نممن واقممع ونكانعممة تقممديم العحاسممبة والععا عممة وتر ممة ت   ممها ال ممشاعى. وععلعمما  يسممتعد البحممث 
نتاصل وتونعال تسهم ويجااا  في ةقا العجا  اعد اختبمار فمعا البحمث وتحليمل نتاصجمه تطبعقما  علمى بيئمة 
الععارسة العهشة في ن ع، اعا قد يعكن نشأمآل العحاسمبة والععا عمة نمن رسمم اسمتعاتعجعال الت  م  

 ال لة ا شاعة نشأآل ععالءةا. ال شاعى لديها اععلونعة تراسة وتحليل العوانل ذال

ولعممل نممن أةممم توافممع البحممث ةممو تراسممة وتحليممل ن اعممة اسممت داا ن شممعال قعمما  خ مماص  نممشاعة 
نشأ ا الععيل، في رسم استعاتعجعة الت    ال مشاعى لعشأم ا نعاقمة الحسمااال وفم  نشهجعمة تطبعلعمة 

 تتالفى عيوع نشهجعة االستق اء.

  دود البحث -5
على تحليل واختبار أثع سععة نشأ ا العحاسبة والععا عة على نسمتوى نعارسمة يقت ع نطاق البحث 

اسمممتعاتعجعة الت  ممم  ال مممشاعى ااعتبمممار أن سمممععة نشأممم ا العحاسمممبة والععا عمممة عالععممما  ةمممي   ممميلة 
 هوتةا في سبيل يسة ثقة الععالء ورفع نستوى  وتا األتاء العهشمى. ودعما يتشاسمة نمع بيئمة الععارسمة 

عية فسوف يقت ع البحث على االستدال  عن سععة نشأ ا العحاسبة والععا عمة نمن  يمث العهشعة الع 
 اقتعانها اإ دى نشأآل العحاسبة والععا عة العالععة.

يعممما ي مممعط عمممن نطممماق البحمممث اختبمممار أثمممع ال  ممماص  ذال ال ممملة اعشأممم ا الععيمممل علمممى العسمممتوى  
لدر ممة ت  مم  نشأمم ا العحاسممبة ال معتى  يممث يعيممز البحممث علممى خ مماص  ال مشاعة يكممل يعحممدتال 

والععا عة في نشاعة ناعة علمى العسمتوى اال عمالى، تون التطمعق ولمى نحمدتال قبمو  أو رفمص ععيمل 
 نعا عة يشتعى لتلا ال شاعة. وأخيعا  فإن قابلعة نتاصل البحث للتعععم نأعوطة اضوااط اختعار عيشته.

 

 

 



 ....اسبة .....عة منشأة المحأثر خصائص صناعة عميل المراجعة على العالقة بين سم    حممـد إبراهيم حممـد راشد   د/ 

  
 

 
 

  174  

 

 خط  البحث -6
 يالتالى  يستععل لتحقي  أةداف البحث وتشاو  نأكلته، فى زوء  دوتة، فسوف 

 .الت    ال شاعى في نجا  الععا عة ال ار عة  الع هوا ونداخل اللعا  والععتوت العهشى 6-1
تحليمممل العالقمممة بمممين سمممععة نشأممم ا العحاسمممبة والععا عمممة وتر مممة ت   مممها ال مممشاعى، واشمممتقاق  6-2

 ال عا األو  للبحث.
تحليل أثع خ اص  نشاعة ععيل الععا عة على العالقمة بمين سمععة نشأم ا العحاسمبة والععا عمة  6-3

 وتر ة ت   ها ال شاعى، واشتقاق ال عا الثانى للبحث.
 نشهجعة البحث. 6-4
 الشتاصل والتونعال ونجاالل البحث العقتع ة. 6-5

داخل الق ااا  اليخصااص الصااناعى فااي مماااع المراجعاا  الخارج اا : المحهااو  وماا 6-1
 والمردود المهنى

تعيممممز اةتعمممماا األتع العحاسممممبى فممممي نجمممما  الت  مممم  ال ممممشاعى للععا ممممع ال ممممار ى علممممى العزايمممما 
والوفورال التمي يعكمن تحلعقهما نمن اتبماع نشأمآل الععا عمة لتلما االسمتعاتعجعة سمواء ل مالل نشأم ا ععيمل 

تبعممممال العحاسممممبعة تععي ممممال ون ممممايعم الععا عممممة، أو ل ممممالل نشأمممم ا الععا عممممة ذاتهمممما. لممممقا فلقممممد ورت ااأل
للت  مم  العحاسممبى نأمم  عشهمما نممداخل وطممعق للعمما  تر ممة الت  مم  ال ممشاعى للععا ممع ال ممار ى. 

 ويعكن للبا ث تشاو  تلا الشقا  نن خال  ال عععال التالعة 

 محهو  اليخصص الصناعى في مماع المراجع  الخارج   6-1-1
تععي ا  للت    في نجا  نعين ا ن العت    ةو أكبع نورت لل دنة  Palmrose (1986) قدا

وأن ةشممما  اختالفمممال  وةعيمممة تظهمممع  لعممما بمممين نسمممتوى تقمممديم ال دنمممة بمممين أكبمممع نمممورت لل دنمممة والعمممورت 
ولى  Craswell et al. (1995)الثانى، ودين الثانى والثالث، ودين الثالث وداقى العورتين. بيشعا أشار 

الكتسمماع ال بممعا والعععفممة  يا  اسممتثعار  ا  تطلممة نممن الععا ممع ون اقمميععا عممة   فممي نجمما  الاتبماع الت  ممأن 
ولمممقا يسمممت يد الععا ممممع  ،لتعييمممز علمممى شمممعيحة نمممن الععمممالء بشمممماء علمممى نممموع القطممماع ال مممشاعىلالال نمممة 

ي  مممد نكونمممال ال بمممعا الال نمممة ألتاء يافمممة نهممماا العت  ممم  نمممشاععا ااكتسممماع قاعمممدا نععفمممة وزممما عة 
 عة اأكل عاا. الععا 

ولقممد فممعق األتع العحاسممبى فممي نجمما  الععا عممة ال ار عممة بممين ن هممونين للت  مم  ال ممشاعى، نأمم  
اععشمى  Auditor Concentrationالع هوا األو  نن نشظور سوق العهشمة نمن  يمث تعييمز العمعا عين 

لقطمماع  شتعمميتأن يهممععن أقممل عممدت نممن نشأممآل العحاسممبة والععا عممة علممى أكبممع عممدت نممن الأممعيال التممي 
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 يث يتم تشماو  تر مة  Auditor Focusأنا الع هوا الثانى  ععكس تعييز الععا ع ذاته نشاعى نعين، 
الت  مم  ال ممشاعى نممن نشظممور نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة أو الععا ممع ال ممعت لعأمميع ولممى العممدى الممق  

نسمتوى تعييمز الععا مع  يعيز  عمه الععا مع علمى نمشاعة نعيشمة نقارنمة اال مشاعال األخمعى. فعلعما ارت مع
علممى نممشاعة نعيشممة يلعمما ارت ممع نسممتوى ال بممعا التممى يكتسممبها والتممى يسممتطعع تعممعار تطبعقهمما ونقلهمما ولممى 

 .Cairney and Young (2006) ال شاعةععالء آخعين لديه فى ن س 

اممم ن نسمممتوى تعييمممز  ويعكمممن انتقمممات نشظمممور سممموق العهشمممة للت  ممم  ال مممشاعى وفممم  الع هممموا األو 
الععا عين في نشاعة نا يت ثع بهعكل نستوى تشظعم ةقة ال شاعة ذاتها، اععشى أنه وذا يانم  ال مشاعة 
ذاتها نعيزا في عدت نحدوت نن الأعيال تعون الشتعجة بديهعة وةى ارت اع نستوى تعييز الععا عين نعا 

ال مممممشاعة عا مممممع فمممممي نجممممما  تلممممما ال يلقمممممى الضممممموء علمممممى العسمممممتوى العسمممممتهدف قعاسمممممه اأممممم ن خبمممممعا الع
Eichenseher and Danos (1981) .ولقمد أشمار Kwon (1996)  أنمه نمع ارت ماع نسمتوى ولمى

التعييمممز فمممي قطممماع نمممشاعى نعمممين اععشمممى ان  ممماا عمممدت الأمممعيال العشتععمممة لتلممما ال مممشاعة، قمممد تعيمممل 
ععلونممال علممى الأممعيال ولممى تعيممين نعاقممة الحسممااال ن تلممس عممن الأممعيال العشافسممة لتجشممة تسممعع ال

نشافسيهم نعا يقلمل نمن ا تعما  يععشمة نعا مع أو نشأم ا نعا عمة وا مدا علمى نعظمم شمعيال ذلما القطماع 
ال شاعى، وال أنه في  االل ان ارت ماع نسمتوى تعييمز نمشاعة نشأم ا الععيمل فمى نحمدوت نمن الأمعيال 

ن نعا عتهممما، فقمممد يعت مممع كبيمممعا الحجمممم التمممي ال يسمممتطعع وال نشأمممآل العحاسمممبة والععا عمممة يبيمممعا الحجمممم نممم
 نستوى تعييز الععا عين االتباعة في تلا ال شاعة.

ويعتقد البا ث أن ن هوا الت    ال شاعى فمي نجما  الععا عمة ال ار عمة نمن نشظمور سموق نهشمة 
الععا عمة العسممتشد ولمى تعييممز العمعا عين، ةممو ن هموا يعتممعف ام ن اتبمماع اسمتعاتعجعة الت  مم  ال ممشاعى 

أنمممع تحكعمممه اعمممص العوانمممل والعتتيمممعال ذال ال ممملة اطبععمممة نمممشاعة نشأممم ا ععيمممل للععا مممع ال مممار ي 
الععا عة ونستوى تعيزةما نمن عمدت نمن الأمعيال. وال أن التسملعم ام ن تعيمز ال مشاعة فمي عمدت نمش  ص 
نن الأعيال يدفعها ولى تعيين نعا عين ن تل ين خأعة تسعع الععلونال بين العشافسين وال في  ماالل 

ى تعيمممين و مممدى نشأمممآل العحاسمممبة والععا عمممة يبيمممعا الحجمممم واإلنكانعمممال، ةمممو أنمممع يت مممل االزمممطعار ولممم
العوانل األخعى ذال ال لة اطبععة ال شاعة والتي ت ثع في استعداتةا لععارسمة اسمتعاتعجعة الت  م  
ال ممشاعى. لممقلا يعتقممد البا ممث أن الت  مم  ال ممشاعى فممي نجمما  الععا عممة ال ار عممة يشأمم  أيضمما  عممن 

ت نشأمممآل العحاسمممبة والععا عمممة ذاتهممما وةمممي العشوطمممة اععارسمممة الت  ممم  ال مممشاعى فمممي نجممما  اسمممتعدا
 الععا عة ال ار عة نن أ ل تحقي  أ د أو اعص األةداف والعواصد العشأوتا نن ةقا الت   .

ولقا يعكن القو  ان األتبعال العحاسبعة في نجا  الععا عة ال ار عة قد تبش  تطمويع الع هموا الثمانى 
   ال شاعى نن نشظور نشأ ا العحاسبة والععا عة ذاتها، أو الععا مع ال معت، والمقى يسمتشد علمى للت 
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تمداو  ال بمعا  نشظمور Verleyen and De Beelde (2011)تراسمة ال بمعا العكتسمبة. فلقمد تبشم  
ردعمة الشاتجة عن الت    ال شاعى تطبعقا  على نشأآل العحاسبة والععا عة الدولعة ا سواق العا  األو 

العت   مممة بمممين العمممعا عين احيمممث ي مممبل تر مممة  ارف وال بمممعالالععممم تبمممات  وأكمممدل نتاصجهممما أنمممه يمممتم
 يث الع تل ة لدى نشأآل العحاسبة والععا عة الدولعة،  البلدانالت    نتسقا على نعيد تولى بين 

فممي نممشاعال تون أخممعى ودمماألخ  قطمماع بممين البلممدان الع تل ممة اتسمماق تر ممة الت  مم   تبممين و مموت
ن نشأآل العحاسبة والععا عة األكثع ت   ا في يأيع ولى أالعععاويال والقطاع ال دنى. األنع القى 

 تلا القطاعال تحق  أكبع قدر نن العزايا التشافسعة.

الت    ال شاعى للععا ع ا نه يتم اكتسااه نمن خمال   Hegazy et al. (2015)ععف  تراسة و 
 Thongchaiتراسة نن  انة آخع، فلقد تبش  عانل العوسع نع ععالء يشتعون ولى ن س ال شاعة. الت

and Ussahawanitchakit (2015)  ن همموا الت  مم  ال ممشاعى لععا ممع الحسممااال نممن نشظممور
ال بعال والععارف، وطورل تععي ا  للت  م  ال مشاعى ا نمه س القمدرا علمى اكتسماع العزيمد نمن العععفمة 

العستعع نن خال  ال بعا الععلعة والتدرية الععارسة. ودالتالي يعتلما الععا مع العت  م  القمدرا  والتعلم
العتعيممزا علممى أتاء العهمماا والتعانممل نممع العأممكالل العسممتجدا اثشمماء تش يممق و ممعاءال الععا عممةس. وأشمممارل 

 الدراسة ولى و وت أردعة نحاور للت    في نجا  الععا عة وةى 

اععشممى و مموت ، Audit Well-Roundednessتعممدت الععممارف فممي نجمما  الععا عممة  المحااور الوع:
نجعوعممممة نتشوعممممة نممممن الععممممارف ذال ال مممملة االععا عممممة نثممممل نعمممماييع العحاسممممبة، ونعمممماييع الععا عممممة، 
والضممعاصة، والقممانون، والتشظممعم، ونععفممة التعشولو عمما والعععفممة األخممعى، تلمما الععممارف العتشوعممة تسمماعد 

نعارسمممة الأممما العهشمممى وتو عمممة الدلمممة التمممي يح مممل عليهممما للتشبممم  ااأل مممداث الع تيمممة الععا مممع علمممى 
 للتحعي ال الجوةعية في القواصم العالعة.

اععشى ، Tacit Audit Knowledgeفي نجا  الععا عة العكتسبة الععارف الضعشعة  المحور الثانى:
و نقلهما لخخمعين ل معودة التعبيمع الععارف التي يكتسبها الععا ع وي عة تعلععهما أ و وت نجعوعة نن

عشهممما االعلعمممال أو العنمممو . ويكتسمممبها الععا مممع نمممن التمممدرية والعال ظمممة وتمممعاكم ال بمممعال اأمممكل عممماا. 
 .وتست دا في نعارسة الأا العهشى

، والتمي Audit Experience Utilizationالقدرا على االست اتا نن ال بمعال السمااقة  المحور الثالث:
ات ماذ اال كماا وتقليمل الوقم  وتقليمل تعمعار تش يمق اعمص العهماا ودالتمالى تقليمل تعل ممة تمشعكس علمى  موتا 

 .الععا عة ورفع فعالعة الععا ع نن خال  تجشة تععار ال ط 

. وةممى سممعى Audit Learning Focusالممتعلم الت   ممى فممي نجمما  الععا عممة  المحااور الرابااع:
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نعيشة نن خال  التعع  فمي نجماالل أخمعى نثمل الععا ع ولى نقل العععفة الال نة في نجا  نشاعة 
تعشولو عمما الععلونممال التممي تعكشممه نممن أتاء نهمماا الععا عممة ااسممت داا أسممالية وتطبعقممال  ديثممة نتطممورا 

 اك اءا تحق  له نزايا تشافسعة.

والتمي تتبشمى أيضما  نشظمور نشأم ا تععي مال الت  م  ال مشاعى اعمص ( 2017م وبمعايعم ولقد   ع
ا عممة العسممتشد ولممى ال بممعال والععممارف العكتسممبة والتممي ورتل بممبعص الدراسممال السممااقة؛ العحاسممبة والعع 

ساتجمممماة نشأمممم ا العحاسممممبة  والتممممي  ممممدتل ان الت  مممم  ال ممممشاعى فممممي نجمممما  الععا عممممة ال ار عممممة ةممممو
والععا عة ولى استثعار نوارتةا في خل  وتطويع العععفة وال بعا ذال ال لة ا مشاعة نعيشمة اعما يتعتمة 

الستحواذ على   ة  وةعية نمن ععمالء ةمقة ال مشاعة، أو أنمه سقمدرا نشأم ا العحاسمبة والععا عمة علعه ا
علمممى وشمممباع ا تعا مممال ععالءةممما فمممي قطممماع نمممشاعى نحمممدت نمممن خمممال  تعمممعيس نوارتةممما االسمممتعاتعجعة 

ويد أو أنه ساستعاتعجعة التعايز التي تهدف ولى تز  ،و هوتةا وخبعاتها العت   ة إلرزاء ة الء الععالء
الععا عين اعيزا تشافسعة نستدانة عن  يعةم نن الععا عين  يمع العت   مين، أو أنمه انمتال  الععا مع 
العععفة العت   ة ا شاعة نعيشة نن خال  االستععار ل تمعا طويلمة فمي خدنمة ععمالء تشتعمى ولمى ةمقة 

 ال شاعة. 

أن يتعيمز  ن ماتة  ار عمةفمي نجما  الععا عمة اللت  م  ال مشاعى ل ا  ( ن هونم2018م اااكعكعا قدا 
الععا ممع عممن  يممعة نممن العممعا عين اممال بعا العلععممة والععلعممة، وأن يتعتممع اممال هم الععيمم  فممي نجمما  قطمماع 

 نعين نن األنأطة االقت اتية، اعا يعكن الععا ع نن اللعاا ا ععا  الععا عة بدقة وسهولة. 

نمممن خمممال  اتبممماع اسمممتعاتعجعة ولمممى تحلعقهممما  لععا مممعا وةشممما  نجعوعمممة نمممن األةمممداف التمممي قمممد يسمممعى
؛ تحقيممم  أعلمممى نسمممتوى نمممن الع ممماءا العهشعمممة، ورفمممع تر مممة الثقمممة فمممي األتاء نثممملالت  ممم  ال مممشاعى 

العهشممممى، زممممعان اإلسممممتععارية فممممي تقممممديم خممممدنال الععا عممممة و يمممماتا الح ممممة السمممموقعة لعشأمممم ا العحاسممممبة 
. يعما  مع نمن  انمة الععيملنمع ت فمعص ا تعما  عمز  الععا والععا عة نع الح و  على أتعماع نعت عمة

الت  ممم   أن ةشمما  نجعوعمممة نمممن العزايممما والعشمممافع التمممي يعكمممن للععا مممع تحلعقهممما نمممن اتبممماع اسمممتعاتعجعة
ة على أكبع عدت نمن ش؛ تو يع تعالعة التدرية على نهاا الععا عة في نجا  نشاعة نعينثلال شاعى 
 االل مس  مى يأم، تعم قدرا الععا ع علمماتا نن وفورال الحجمنعا يساعد الععا ع على االست  الععالء

نممع تسممهيل نهمماا فحمم  التقممديعال العحاسممبعة نممن  انممة وتارا نشأمم ا ال ممعوط عممن الععمماييع العحاسممبعة 
 (.2018اااكع، ؛ 2005لبية، مالععيل. 

ويعتقد البا ث أن ن هوا الت    ال شاعى في نجما  الععا عمة ال ار عمة يتضمل بدر مة أكبمع نمن 
الدراسممة والتحليممل فممي نجمما  توافممع تطبيمم  اسممتعاتعجعة الت  مم  ال ممشاعى نمما قممد يشممتل عشهمما نممن نشممافع 
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لتمي بممال سمواء ل مالل نشأم ا ععيممل الععا عمة أو ل مالل نشأمم ا العحاسمبة والععا عمة ذاتهما، نلمما العشمافع ا
شا ستشعكس على العجتعع يكل وداألخ  األطعاف الع تل مة نمن أنمحاع الع مالل العتعمانلين سموق 
األوراق العالعة. ولقا سوف يتطمعق البا مث ولمى توافمع تطبيم  الت  م  ال مشاعى فمي نجما  الععا عمة 

 ال ار عة في ال عععة التالعة نن البحث.

 أة عميل المراجع )أ( دوافع تطبيق اليخصص الصناعى لصالح منش
تشاول  العديد نن األتبعال في نجا  الت    ال شاعى للععا مع ال مار ي أو مه الش مع التمي يعكمن 
أن تعممموت علمممى نشأممم ا ععيمممل الععا عمممة  مممعاء وتبممماع نشأممم ا العحاسمممبة والععا عمممة السمممتعاتعجعة الت  ممم  

وععلعممة اإلف ممام العممالى اأممكل ال ممشاعى، والتممي تتعثممل فممى التمم ثيع اإليجممابى علممى  مموتا القممواصم العالعممة 
 عاا. 

أن القمواصم العالعمة للأمعيال التمي يمتم نعا عتهما  Balsam et al. (2003)فلقمد أكمدل نتماصل تراسمة 
نن  انة نعا عين نت   ين تحق  أعلى نستويال نن  وتا األردام نقارنة نع قمواصم الأمعيال التمي 
يع عهممما  يمممع العت   مممين،  يمممث استعشمممدل الدراسمممة عمممن ارت ممماع نسمممتوى  ممموتا األردمممام نمممن  يمممث 

 . Discretionary Accrualsان  اا نستوى االستحقاقال االختعارية 

أ د أاعمات  موتا التقعيمع العمالى وةمو ا تعما  وعماتا  Romanus et al. (2008)كعا تشاول  تراسة 
وندار القواصم العالعمة، أكمدل نتماصل أن ارت ماع تر مة الت  م  ال مشاعى للععا مع يم تى ولمى ان  ماا 
ا تعا  وعاتا وندار القمواصم العالعمة اأمكل عماا. يعما أكمدل الشتماصل أن تتييمع الععا مع  يمع العت  م  

   ممدوث وعماتا ونممدار للقممواصم العالعممة اعممد التتييممع، بيشعمما التحممو  ولمى نعا ممع نت  مم  يزيممد نممن ا تعمما
نممن نعا ممع نت  مم  ولممى  يممع نت  مم  يقلممل نممن ا تعمما   ممدوث وعمماتا ونممدار للقممواصم العالعممة اعممد 
التتييممع. ودممالتعييز علممى القممواصم التممى تممم وعمماتا ونممدارةا اال عممل، فلقممد تبممين أن ارت مماع تر ممة الت  مم  

نممن ا تعمما  أن يمم ثع وعمماتا اإلنممدار  وةعيمما  علممى الحسممااال العتعلقممة االشأمما  ال ممشاعى للععا ممع يقلممل 
العصعسممى للعشأمم ا. تلمما الشتمماصل ت يممد تور الت  مم  ال ممشاعى فممي تعممم قممدرا الععا ممع علممى رفممع  مموتا 
القواصم العالعة وععلعمة اإلف مام العمالى اأمكل عماا، و ععما يتعلم  ا رنمدا الحسمااال ذال ال ملة اجموةع 

  ا الععيل اأكل أخ . نأا  نشأ

أن  (Rusmin, 2010; Burnett et al., 2012) نن نا عة أخمعى، أكمدل نتماصل اعمص الدراسمال
الت  مم  ال ممشاعى للععا ممع ال ممار ي يعكممن أن يسممت دا يع شممع عممن  مموتا الععا عممة ال ار عممة وأن 
ارت مماع تر ممة الت  مم  ال ممشاعى للععا ممع يحممد نممن نعارسممة وتارا األردممام التممى تعكسممها اإلسممتحقاقال 

 االختعارية في القواصم العالعة لعشأ ا ععيل الععا عة. 

https://search.proquest.com/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Rusmin+Rusmin/$N?accountid=142908
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علمى اعمد آخمع لجموتا التقعيمع العمالى  Francis et al. (2013)زل تراسمة وفى ةقا السمعاق فلقمد ريم
تولممة  42وةممو نسممتوى وتارا األردممام اممالقواصم العالعممة لعشأمم ا ععيممل الععا عممة،  يممث تشاولمم  الدراسممة عممدت 

إل عاء نقارنة بين نستوى تعيز سموق نهشمة الععا عمة وأثمعة علمى  موتا الععا عمة نمن  يمث نسمتوى وتارا 
أممآل الععممالء. وتبممين نممن نتمماصل الدراسممة أن يععشممة العكاتممة األردعممة العبممار علممى سمموق نهشممة أردممام نش

الععا عة في  د ذاته ال ي ل اجوتا الععا عة في السوق يكل طالعا ةشا      سموقعة نتعاتلمة بمين 
لعكاتمة العكاتة األردعة العبيعا،  يث تش  ص نستويال وتارا األردام لدى الأعيال التي يعا عها أ مد ا

العبممار أو  تممى التممي يعا عهمما نكتممة ا ممالف األردعممة العبممار. وال أن نتمماصل الدراسممة أكممدل أنممه فممي الممدو  
التي يهععن بها أ مد العكاتمة العبمار علمى سموق نهشمة الععا عمة  يمث تتبماين الح م  السموقعة  وةعيما 

 ل.بين العكاتة العبعى ودعضها، فتعت ع نستويال وتارا األردام لدى السوق يك

اختبمار  Hegazy et al. (2015)وتعييزا على سوق نهشة الععا عة فمي ن مع، فلقمد تشاولم  تراسمة 
تور الت  مم  ال ممشاعى للععا ممع ال ممار ى وأثممعة علممى  مموتا التقمماريع العالعممة، نممن خممال  ا ممعاء تجعدممة 
نععلعممة تاخممل و ممدى نشأممآل العحاسممبة والععا عممة ذال االنتعمماء تولممي فممي ن ممع، وأشممارل الشتمماصل ولممى 

يث قدرتهم عدا و وت فعق  وةعى بين الععا عين العت   ين في ال شاعة و يع العت   ين نن  
على نشع وتارا األردام. بيشعا ت يد الشتماصل ارت ماع  موتا التقماريع العالعمة التمى يعا عهما العت   مون نمن 
 يث قدرتهم على يأس التحعي ال الجوةعية والتش، يعا أن الت    ال شاعى يضعن قدرا الععا مع 

 عين  يع العت   ين.على تطبي  التعديالل على نعاييع الععا عة اأكل أفضل نقارنة االععا 

سموق نهشمة الععا عمة فمي العاامان خمال   Kato et al. (2016)نمن  انمة آخمع فلقمد تشاولم  تراسمة 
وتحمو  تعيمز  PricewaterhouseCoopers ChuoAoyamaال تعا التحو  التمي تمم بهما  مل نشأم ا 

نمممن تر مممة  سممموق نمممن العكاتمممة األردمممع العبمممعى ولمممى المممثالث العبمممعى،  يمممث تمممم اختبمممار األثمممع علمممى يمممل
الت  م  ال ممشاعى نسمتوى االسممتحقاقال االختعاريمة يعلعمما  لعسمتوى وتارا األردممام لمدى نشأمم ا ععيممل 
الععا عة ون شع لجموتا الععا عمة. وتبمين للدراسمة ان  ماا نسمتوى وتارا األردمام علمى نسمتوى الأمعيال 

الععا عمة بمين  التي يعا عها العت   ين اأكل  وةعى نمع و موت اخمتالف  موةعى بمين ن شمعال  موتا
نكاتممة يبممعى. وتأمميع تلمما  3العممعا عين العت   ممين و يممع العت   ممين اعممد تعيممز السمموق فممي عممدت 

الشتمماصل ولممى أن ارت مماع تر ممة تعييممز السمموق يعكممن أن يممدفع العممعا عين العبممار لالسممت اتا نممن ت   ممهم 
سمتوى وتارا األردمام ال شاعى والعشافسمة لتقمديم نسمتوى أفضمل لجموتا الععا عمة، نأمارا عشهما اان  ماا ن

( 2017االتقاريع العالعة لعشأآل ععالء الععا عة. على الع م نن ذلا فلم ت يد نتاصل تراسمة البلتما ى م
 وتا مممااال على  مممممم  نعاقة الحسممممتطبعقا على الأعيال العساةعة السعوتية و وت ت ثيع نعشوى لت  
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أ ممد نقممايعس المتح ح العحاسممبى نعبممعا عشمه بشسممبة اللععممة  التقماريع العالعممة التممي تمم االستعشممات عشهمما وفم 
 السوقعة ولى اللععة الدفتعية لحقوق العال  في نهاية ال تعا.

نممن نا عممة رتوت أفعمما  العتعممانلين فممي السمموق تجمماة الت  مم  ال ممشاعى للععا ممع، فلقممد أكممدل نتمماصل 
عاتيمة عشمدنا تقموا بتتييمع أن الأمعيال تحقم  عواصمد ويجابعمة  يمع  Knechel et al. (2007)تراسمة 

الععا ممع ويكممون الععا ممع الال مم  نت  مم  نممشاععا ، بيشعمما تحقمم  عواصممد سمملبعة  يممع عاتيممة عشممدنا ال 
يكون الععا ع الال   نت    نشاععا . يعا تبين نتماصل الدراسمة أن رتوت فعمل السموق ةمقة تع مع ولمى 

ال أكبع رت فعل سلبي في السموق عشمدنا يمتم الثقة في  وتا التقاريع العالعة. يعا أكدل الشتاصل أن الأعي
التحو  نن أ د الععا عين العبار والعت   ين نشاععا  ولى نعا ع لعس زمعن العبمار. يعما اسمتهدف  

( اختبممار العالقممة بممين يممل نممن تر ممة الت  مم  ال ممشاعى لععاقممة الحسممااال علممى 2018تراسممة علممى م
والعأمممعودال االبورنممة الع ممعية، وأ هممعل نتممماصل تقلبممال عواصممد األسممهم. وتطبعقممما  علممى قطمماع األ قيممة 

الدراسممة و مموت تمم ثيع سمملبى نعشمموى لدر ممة الت  مم  ال ممشاعى لععاقممة الحسممااال علممى تقلبممال عواصممد 
 األسهم.

الأمعيال العقيمدا االبورنمة التايوانعمة  Wang et al. (2017)نمن  انمة آخمع فلقمد تشاولم  تراسمة 
ال مار ي علمى تعل مة المديون لمدى شمعيال ععالءةمم وتبمين الختبار تم ثيع الت  م  ال مشاعى للععا مع 

و وت عالقة  وةعية عكسعة بين تر ة الت    ال شاعى على نستوى لععا ع ال ار ي ال عتى ودين 
تعل ممة الممديون، نعمما يممد  علممى قممدرا نشأممآل ععممالء الععا عممة علممى تحقيمم  اسممت اتا نممن تر ممة الت  مم  

( 2017اا تعل ممة الممديون. يعمما تشاولمم  تراسممة ال مميعفى مال ممشاعى للععا ممع ال ممار ي تتعثممل فممي ان  مم
تمممم ثيع الت  مممم  ال ممممشاعى لععاقممممة الحسممممااال علممممى تعل ممممة االقتممممعاا وتطبعقمممما  علممممى شممممعيال قطمممماع 
اإلنأمممماءال العقيممممدا االبورنممممة الع ممممعية، وأكممممدل نتمممماصل الدراسممممة علممممى و مممموت تمممم ثيع الخممممتالف تر ممممة 

ف اتجاة التم ثيع اماختالف طعيقمة قعما  الت  م  الت    ال شاعى لععاقة الحسااال. وتبين اختال
ال مشاعى، فوفم  نممدخل الح مة السموقعة ااسممت داا عمدت ععممالء نعاقمة الحسمااال نممن ععمالء ال ممشاعة 
تبممين ارت مماع تعل ممة االقتممعاا نممع ارت مماع تر ممة الت  مم ، أنمما ااسممت داا   ممة نبععممال ععممالء نعاقممة 

تعل ة االقتعاا نمع ارت ماع تر مة الت  م ، األنمع الحسااال نن نبععال ال شاعة فلقد تبين ان  اا 
 القى بعرته الدراسة ا ن العبعا لعس في عدت الععالء بل احجم نشأ ا الععيل وقععة نبععاتها.

ويعتقد البا ث أن أى است اتا يعكن لعشأم ا ععيمل الععا عمة تحلعقهما نمن تر مة الت  م  ال مشاعى 
الت  م  ال مشاعى للععا مع علمى نمدى ثقمة أنمحاع  للععا ع ال ار ي أنعما ةمو انعكما   لعقمى ألثمع

 ع العت   ، ممممميمممع  مممممعا ممم  نقارنة االعممالل في نستوى ال دنال التي يقدنها الععا ع العت  مممممالع 
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األنممع الممقى يو ممة تأممجعع نشأممآل العحاسممبة والععا عممة علممى اتبمماع اسممتعاتعجعة الت  مم  ال ممشاعى 
 ا على تحقي  نزايا ووفورال وةو نا سيتم تشاوله اال عععة التالعة.وةو أنع نعةون اعدى قدرته

 )ب( دوافع تطبيق اليخصص الصناعى لصالح مراقب الحسابال نحسه
تشاول  العديد نن األتبعال في نجا  الت    ال شاعى للععا مع ال مار ي أو مه الش مع التمي يعكمن 
أن تعمموت علممى نشأمم ا ععيممل الععا عممة نتعجممة وتبمماع نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة السممتعاتعجعة الت  مم  

 يم تى ولمى تعموين نمن  يمث نتاصجمه، ا نمه ( الت    ال شاعى2015م نش ورال شاعى، فلقد تشاو  
نممما يعمممعف االعععفمممة العت   مممة التمممي تععمممل علمممى تحسمممين قمممدرا الععا مممع علمممى ت طمممعط وتش يمممق ععلعمممة 
الععا عة، وت فعص ن اطع الععا عة،  يث يح ل الععا ع ال مار ي العت  م  نمشاععا علمى نزايما 

قد تعكشه نن  ياتا ي اءا وفعالعة الععا عة،  يث يق د اك ماءا  Competitive Advantagesتشافسعة 
نمممدى قمممدرا الععا مممع علمممى اسمممتتال  العممموا رت العتا مممة للععا عمممة أفضمممل  Audit Efficiencyلععا عمممةا

استتال ، وتقا  ي اءا الععا عة االعالقة بين أتعاع الععا عة ويععة العموارت العسمت دنة فمي أتاصهما. أنما 
داف الععا عمة،  عق د بها نمدى قمدرا الععا مع علمى تحقيم  أةم Audit Effectivenessفعالعة الععا عة 

 وتقا  اعستوى الجوتا التي ت تى بها الععا عة. 

ويعتقممد البا ممث ا ولويممة عممعا وتحليممل نتمماصل الدراسممال السممااقة فممي نجمما  أثممع الت  مم  ال ممشاعى 
علممى فعالعممة الععا عممة، اعتقمماتا ان قممدرا الععا ممع علممى تحقيمم  نزايمما تشافسممعة فممي نجمما  فعالعممة الععا عممة 

اف الععا عمممة، ت ةلمممه ةمممقة القمممدرا علمممى تحقيممم  نزايممما وزممما عة فمممى نجممما  ي ممماءا العتعثلمممة فمممي تحقيممم  أةمممد
 الععا عة العتعثلة في وفورال التعل ة واألتعاع اإلزا عة.

فعمممن نشظمممور العزايممما التشافسمممعة التمممي يعكمممن لعشأممم ا العحاسمممبة والععا عمممة تحلعقهممما فمممي نجممما  فعالعمممة 
  م  ال مشاعة، و ن يمان نحمدوت اللععمة فمى ( ولمى أن ت2008م تراسة ععسىالععا عة، فلقد تطعق  

 ل العهاا العوتيشعمة، وال أنمه ذو قععمة يبيمعا فمى العهماا الععقمدا،  يمث يتموافع لمدى الععا مع العت  م  
فمممى ال مممشاعة التمممى يععمممل بهممما الععيمممل نوزممموع الععا عمممة يعكمممل نععفمممة يسممماعدة فمممى بشممماء أ كممماا قويمممة 

يعممما أكمممدل نجوعمممة نمممن الدراسمممال نشهممما ملبيمممة،  . عمممةونتعيمممزا، نعممما يمممشعكس ايجابعممما  علمممى  ممموتا الععا
( علمممممى تور الت  ممممم  2019الجشمممممدى، ؛ 2015؛ نعسمممممى، 2013؛ نحعمممممد، 2011؛  سمممممن، 2005

تعز  قدرا الععا ع ال ار ى فى قطاع نشاعة الععيل  تعوين يعكل نععفة وخبعال خانةال شاعى فى 
باشمعا علمى قمعارال الععا مع ال مار ى فمى على اإللعاا اكافة األنأطة والععمانالل، اعما يمشعكس ا مورا ن

نجا  تقديع عشانع نعوذط خطع الععا عة وتقيعم الع اطع، والتى تشعكس االتباعة علمى خطمة ودعنمانل 
 عا عة، اعا يساعدة على يأس التش والتالعة فى القواصم مممما  العممممط أععمممموتا قعارال ت طيمممعة و ممالععا 
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العالعممة، الحممد نممن نعارسممال وتارا األردممام، األنممع الممقى يممشعكس علممى تضمميي  فجمموا التوقعممال القاصعممة 
 بين العجتعع ونهشة الععا عة ال ار عة. 

على أن  وتا خدنال الععا عة التى تقدنها العكاتة  Jaggi et al. (2015)كعا أكدل نتاصل تراسة 
للععا عين اكتساع ال بعا لال نة والسععا فى  االل عن ضالعبعى ةى رةن الت    ال شاعى القى ي

 زعس يعاكل العقااة الداخلعة.

( 2017م وبممعايعمتونممل  نتمماصل تراسممة وتطبعقمما  علممى الأممعيال العدر ممة فممى سمموق األسممهم السممعوتية 
ولممى أن لتبشممى اسممتعاتعجعة الت  مم  ال ممشاعى آثممار ويجابعممة علممى نتمماصل ارتباطممال الععا ممع تتعثممل فممي 

طع بيئممة أععمما  الععا عممة متممم قعاسممها وفمم  ن شممع افممال  الأممعية(، تحسممين  مموتا خممدنال خ ممص ن مما
الععا عة منقاسة ااالستحقاق االختعارى يع شع عن  وتا األردام(، ااإلزافة ولى تحسين ي اءا السموق 

 العالعة متم قعاسها االعاصد على األنو  يع شع عن تعالعة الويالة(.

لت  ممم  اختبمممار نمممدى و ممموت تممم ثيع ل( ولمممى 2018م نش مممور اسمممةنمممن  انمممة آخمممع فلقمممد تطعقممم  تر 
نتمماصل نتبايشممة ال ممشاعى لععاقممة الحسممااال علممى فتممعا ونممدار تقعيممع الععا عممة. وتونممل  الدراسممة ولممى 

فممي الععا ممع أن ت  مم   سممة الطعيقممة العسممت دنة للعمما  الت  مم  ال ممشاعى، فلقممد اكممدل الشتمماصل 
تمممم قعممما  الت  ممم   وذا ل فتمممعا انمممدار تقعيمممع الععا عمممةنجممما  نمممشاعة نشأممم ا الععيمممل يممم تى ولمممى تقليممم

ولمى و عمالي عمدت الععمالء  الععا معال شاعى وف  ندخل الح ة السوقعة على أسا  نسبة عدت ععمالء 
 العقمما و مموت تمم ثيع علممى فتممعا انممدار التقعيممع للت  مم  ال ممشاعى  لممم ت يممدن الشتمماصل أوال  ال ممشاعة،
عمممالى أنمممو  نشأممم ا الععيمممل ولمممى و عمممالي نبععمممال أو ا عمممالى اععلونعمممة و عمممالي العبععمممال أو ا  سمممواء

 أنو  ال شاعة. 

يعفمع  ى للععا معت    ال شاعالأن  Hegazy and Hegazy (2018)كعا ابع ل نتاصل تراسة 
نممن ا تعمما  اال ت ممار اممالععا ع نممن  انممة ععممالء الععا عممة، خانممة فممي قطاعممال العبمماني واإلنأمماءال 

ذال االسمتثعارال العبيمعا. يعما تبمين أن ت  م  وةمى القطاعمال واإلسكان والعقارال وال دنال العالعمة 
ععمالء   عمة، و مقعنمن نااال ت مار اععالصهما علمى نشأمآل العحاسمبة والععا عمة قدرا ال شاعة يعفع نن 

 . نن نا عة اخعى   دت يشتعون ولى ن س ال شاعة

ندونعسممعا االأممعيال العقيممدا فممي بورنممة  Mukhlasin (2018) نممن  انممة آخممع فلقممد تشاولمم  تراسممة
قممدرا الععا ممع العت  مم  علممى يأممس التممش اأممكل  مموةعى نقارنممة اممالععا ع  يممع  همما علممىأكممدل نتاصجو 

عقيمدا الندونعسمعة األ الأمعيال Hapsoro and Santoso (2018)تراسمة يمقلا تشاولم   العت  م .
ن  بمداء المعأى اأمو قمدرا الععا مع علمى علمى وأكدل على و وت تم ثيع ويجمابى لمبعص العتتيمعالاالبورنة 
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يمقلا الععيمل، و فتعا االرتبا  بمين نشأم ا العحاسمبة والععا عمة ونشأم ا طو  ، ونشها القدرا على االستععار
 جممم نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة نممن  يممث نممدى  ؛نشظممورين وةعمماالتممي تممم تشاولهمما نممن سممععة الععا ممع 

 ال شاعى لعشأ ا العحاسبة والععا عة.انتعاءةا إل دى العشأآل األردعة العبعى، وتر ة الت    

أنمما نممن نشظممور العزايمما التشافسممعة التممي يعكممن لعشأمم ا العحاسممبة والععا عممة تحلعقهمما فممي نجمما  ي مماءا 
نشأمآل العحاسمبة والععا عمة العبمعى قمدرا ولمى  Craswell et al. (1995)تراسمة ة، فلقد أشمار الععا ع
واكتساع  Brand Name Reputationوالسععة العهشى  األسمتتحعل التعالعة لبشاء يل نن على أن 

ل الت  م  ال مشاعى اعمما يبمعر ارت ماع نعممدالل األتعماع التمي تتقازمماةا نقارنمة اتيعةما. يعمما ت يمد نتمماص
الدولعمة  نشأمآل العحاسمبة والععا عمة أتعماع ارت ماع يعكمن تبعيمع أنمه DeFond et al. (2000تراسمة م

العحلعمة  نشأمآل العحاسمبة والععا عمة أتعماعتبين ان  اا  بيشعات   ها ال شاعى.  العبعى بشاء على
لعمممة  يمممع الدو نشأمممآل العحاسمممبة والععا عمممة الت  ممم  لمممدى   يمممث قمممد يقتمممعن  ر مممم ت   مممها نمممشاععا ،

 ت فعص األتعاع. العشافسة بالهععشة على السوق نن خال  االسعى نحو 

الح ة  ارت اعن أ Mayhew  and Wilkins (2003)تراسة على الع م نن ذلا، فلقد أكدل نتاصل 
السوقعة لعشأ ا العحاسبة والععا عة فى نجا  نشاعة نعيشة يعكشها نن اكتساع نزايا تشافسعة نمن  يمث 
التعل ممممة وال دنممممة، وال أن تمممم ثيع ةممممقة العزايمممما علممممى األتعمممماع يعتعممممد علممممى نممممدى نجممممام نشأمممم ا العحاسممممبة 

لت    لعشأ ا العحاسبة والععا عة في تعييز ن سها عن العشافسين تاخل ال شاعة. وأن ارت اع تر ة ا
والععا عمممة نمممن  يمممث ارت ممماع الح مممة السممموقعة تون تعمممايز يممم تى ولمممى ان  ممماا األتعممماع عشمممدنا يمممتعكن 
الععيممل نممن العسمماونة علممى  ممزء نممن وفممورال التعل ممة التممى تحققهمما نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة التممى لممم 

شأمممم ا العحاسممممبة والععا عممممة ن ودالتممممالى فممممإن   ممممو تممممتعكن نممممن تعييممممز ن سممممها بشجممممام عممممن العشافسممممين. 
نزايما تشافسمعة  أنهما تعتلمانشافسميها يمد  علمى  عمنال شاعة علمى عمالوا أتعماع االزيماتا  فى العت   ة

  شاعى. العجا  الفى 

اختبمار نما وذا يانم  أتعماع  فمي نجما  Goodwin and Donghui (2014)تراسمة ولقمد تععقم  
الت  مم  ال ممشاعى للععا ممع علممى نسممتوى تعمموت ولممى  Audit Fee Premiumالععا عممة اإلزمما عة 

-Partnerأا على نستوى الأعيا  Office-Level  Industry Expertiseنشأ ا العحاسبة والععا عة 
Level Industry Expertise،  وأ هممعل نتمماصل الدراسممة األةععممة البالتممة للت  مم  ال ممشاعى علممى

نستوى الأعيا في الت ثيع على األتعاع االزا عة اعا ي يد تور االسمتثعار العععفمى لعفمع نسمتوى ال بمعا 
ال ممشاععة لممدى رأ  العمما  البأممع  لأممعياء الععا عممة علممى العسممتوى الأ  ممى. يعمما تبممين اخت مماء تمم ثيع 

ى نسمتوى نشأمم ا العحاسممبة والععا عمة علممى األتعمماع اإلزما عة عشممدنا تممم وتراط الت  م  ال ممشاعى علمم
الت    على نستوى الأعيا يعتتيع رقمابى. وتأميع الشتماصل ولمى أن أتعماع الععا عمة اإلزما عة نظيمع 
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الت  م  ال مشاعى تعمموت فمى األسمما  لت  م  الأممعيا علمى العسممتوى الأ  مى، نعمما يلقمي اظممال  
ا ن العععفة أو ال بعا ال شاععة يتم تباتلها بين الأعياء تاخمل نشأم ا العحاسمبة نن الأا على االعتقات 

 .والععا عة

أكمدل تراسمة  2013 تمى  2009تطبعقا على الأعيال العقيدا ببورنة فلسمطين خمال  ال تمعا نمن و  
عممن  %14.1( و مموت ارت مماع فممي أتعمماع الععا عممة للعكاتممة العت   ممة بشسممبة 2015م نأمموان وآخممعون 

نمن نكاتممة الععا عممة تطبم  اسممتعاتعجعة الت  مم   %80ن نسممبة ، وأالعكاتممة  يمع العت   ممة أتعماع
 علممىتطبعقمما علممى اسممتعالعا  Miah (2019)تراسممة . يعمما أكممدل العهشممى ا ممدت تقممديم خممدنال الععا عممة

الععا ع ال ار ي القى يجعع بين الت    ال شاعى على نستوى نحلى ونستوى تولى  أتعاعارت اع 
عية نقارنة ا تعاع الععا مع العت  م  ونما علمى نسمتوى تولمى فقمط أو نسمتوى نحلمى فقمط. ا ورا  وة

كعممما أكمممدل الدراسمممة علمممى ارت ممماع أتعممماع الععا عمممة للعت   مممين فقمممط علمممى العسمممتوى العحلمممى نقارنمممة 
ردعممما يع مممع ولمممى تحمممو  ، ودمممعرل الدراسمممة تلممما الشتعجمممة ا نمممه االعت   مممين فقمممط علمممى العسمممتوى المممدولى

 Mandatory Adoption Ofاإللزانمى لععماييع التقعيمع العمالى الدولعمة  التبشىنحو تعالعة الأعيال األس
IFRS .خال  ال تعا نحل الدراسة 

و مممديع االمممقيع أنمممه علمممى المممع م نمممن العشمممافع التمممي يعكمممن تحلعقهممما نمممن اتبممماع اسمممتعاتعجعة الت  ممم  
ع ذاتمممه، وال أن الت  ممم  ال مممشاعى للععا مممع ال مممار ي سمممواء ل مممالل نشأممم ا الععيمممل أو ل مممالل الععا ممم
السمممتقاللعة نمممن العحتعمممل لتهديمممد ال مممشاعى ال ي لمممو نمممن أو مممه االنتقممماتال التمممي يعكمممن أن تو مممه لمممه، يال

نشطل  اعتعات تخمل الععا مع علمى ععمالء نحمدتين نمن  يمث طبععمة الشأما  اعما قمد يجبمعة علمى المدخو  
الطلمة علمى الععا مع العت  م   الف الععا عة. يعا أنه نن العحتعل ان  اا افي ارتباطال أخعى 

، أو التمي ت أمى نمن تسمعع الععلونمال للعشافسمينالحجمم، أو  نشاععا  سواء نن  انة العشأمآل نمتيعا
التممي تشتعممى ولممى قطاعممال نممشاععة ا ممالف ت  مم  الععا ممع. يعمما أن الععا ممع ذاتممه قممد ي أممى ارت مماع 

لبيممة، معلممى قطمماع نممشاعى نعممين نممن أتعمماع الععا عممة  هن مماطع األععمما  الشاتجممة عممن اعتعممات ويعاتاتمم
 (.2019الجشدى، ؛ 2005

 مداخل ق ا  اليخصص الصناعى في مماع المراجع  الخارج   6-1-2
نن واقع تحليل الدراسال السااقة في نجا  الت    ال شاعى للععا ع ال مار ي، يعكمن القمو  أنمه 

نمممدخل الح مممة السممموقعة وةعممما؛  رنمممد تر مممة الت  ممم  ال مممشاعى للععا مممع وفممم  أ مممد نمممدخلينيعكمممن 
Market Share Approach ؛ وندخل العح ظةPortfolio Share Approachعق بين . ويكعن ال 

أن نممدخل الح ممة السموقعة يقمموا علممى افتممعاا أن يبممع  جمم أععمما  العشأممآل التممي يتعاقممد  ين فممىعمدخلال
ة، يعممما فمممي قطممماع نمممشاعى نعمممين ةمممي ن شمممع عمممن خبعتمممه فمممي نجممما  ال مممشاع الععا مممع ال مممار ىنعهممما 
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علممى   ممته السمموقعة نممن تلمما  الععا ممع ال ممار ىن الت  مم  يعتعممد علممى   ممار أي تممعا ةممقا لعممدخل 
 االعتبمارالعشأآل العانلة في قطاع نشاعى نعين. بيشعا يعتعد نمدخل   مة العح ظمة علمى األخمق فمي 

خدنمممة بمممين واألتعممماع الععتبطمممة اكمممل  الععا مممع ال مممار ىالتو يمممع الشسمممبى ل مممدنال الععا عمممة التمممي ي تيهممما 
نت   ما  فمي قطماع نمشاعى  الععا مع ال مار ىالعديد نن القطاعال ال شاععة الع تل ة،  يمث يعتبمع 

قمدر نمن العاصمدال نمن ةمقا القطماع وي تمعا أنمه يكمع  نعظمم نموارتة لتطمويع  أكبعنعين وذا يان يحق  
 (.2018م على؛ نعارفه وتقشعاته ذال ال لة بتقديم خدناته لتا ال شاعة

 ععا طعيقة  ساع ن شع الت    ال شاعى وفقا  لعل نن العدخلين على الشحو التالى ويعكن 

 Market Share Approachمدخل الحص  السوق   )أ( 
ووفقا لهقا العمدخل يعكمن أن يمتم  سماع تر مة الت  م  ال مشاعى لعشأم ا العحاسمبة والععا عمة ونما 
بشسممبة عممدت ععممالء نكتممة الععا عممة الممقين يشتعممون ل ممشاعة نعيشممة ولممى و عممالي عممدت شممعيال ال ممشاعة 

يشمة ولمى نعيشة، أو بشسبة نبععال ععالء نشأ ا العحاسبة والععا عة القين يشتعون ل مشاعة نعخال  فتعا 
، ولقمد أشمار Fernando and Thevaranjan (2017) خمال  فتمعا نعيشمةا عمالى نبععمال ال مشاعة 

Balsam et al. (2003)  ولمى أن اسمت داا عمدت الععمالء ي سما  لحسماع الح مة السموقعة يع شمع
للت  مم  ال ممشاعى يعكممن تبعيممعة ا نممه أسمما  يتسممم بتجشممة التحيممز تجمماة الععممالء العبممار الممق  يشطممو  

لعه است داا أسا  العبععمال، فمال يو مد نما يضمعن ان اكتسماع ال بمعا والدرايمة الال نمة للت  م  يمتم ع
نن خال  التعاقد نع أكبع عدت نن الععالء أو نع عدت نمتيع نمن يبمار الععمالء. بيشعما أشمار البلتما ى 

 مشاعة انهما ( ولى أنه يعاع على نسبة عدت ععالء نكتة الععا عة ولمى و عمالي عمدت ععمالء ال2017م
 تتجاةل  جم نشأ ا الععيل.

في سبيل  ساع تر ة الت    ال مشاعى للععا مع ال مار ي اعتعماتا  ( 2013م اعتعد رزوان ولقد
والتمى  يمل نعا معنسبة و عالى أنمو  الأمعيال التمى يعا عهما  ساع على على ندخل الح ة السوقعة 

ودشمماء علممى ذلمما، يعكممن تشتعممى لقطمماع نممشاعى نعممين ولممى و عممالى أنممو  يافممة شممعيال ةممقا القطمماع. 
ونما أسما  نبععمال الععمالء؛ اسمت داا االت    ال مشاعى وفم  نمدخل الح مة السموقعة تطويع ن شع 

 .Wang et al. (2017)أو عدت الععالء؛ أو أنو  الععالء 

  Portfolio Share Approach)ب( مدخل  ص  المححظ   
ووفقا لهقا العدخل يعكن أن يتم  ساع ن شع الت    للععا ع ال ار ي بشسبة أتعااه نن الععمالء 
الممقين يشتعممون لل ممشاعة ولممى ا عممالى أتعمماع يافممة العممعا عين ال ممار يين علممى نسممتوى ال ممشاعة. ويعكممن 

ل االشسمبة است داا تطويعا لهمقا الع شمع  يمث أن أتعماع الععا مع نمن الععيمل تعمد ن شمعاا عمن  جمم الععيم
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للععا ممع،  ممععكن أن يممتم  سمماع الت  مم  ال ممشاعى للععا ممع ال ممار ي وفمم  نممدخل العح ممح ااسممت داا 
نسممبة ا عممالى نبععممال ععممالء نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة الممقين يشتعممون لل ممشاعة ولممى ا عممالى نبععممال 

 (.2006 ععع ععالء نشأ ا العحاسبة والععا عة منتولى، 

علمى ويجمات  ;Romanus et al., 2008) 2015ل منأوان، وآخمعون، ولقد اعتعدل اعص الدراسا
ن شمع نممع ل للت  م  ال ممشاعى للععا مع ال ممار ي،  يمث يممتم  سماع ذلمما الع شمع العممع ل احانممل 
زممعع نلعمما  الح ممة السمموقعة ونلعمما    ممة العح ظممة  يممث أن   ممة الععا ممع السمموقعة تلممعس علممى 

العحاسمممبة والععا عمممة العتشافسمممة ويمممتم تقمممديع ةمممقة نسمممتوى يمممل نمممشاعة نعيشمممة االختالفمممال بمممين نشأمممآل 
االختالفال بشسبة ا عالى نبععال يل ععيل للععا ع في نشاعة نعيشة ولى ا عمالى نبععمال ال مشاعة. 
أنا ندخل   ة نح ظة الععا ع فتلعس على نستوى نشأم ا نعا عمة نعيشمة االختالفمال بمين ال مشاعال 

ل ععيمل الععا مع نمن نمشاعة نعيشمة ولمى ا عمالى نبععمال يافمة ويتم تقديع ةقة االختالفال بشسمبة نبععما
ععممممالء ن ممممس الععا ممممع، ودالتممممالي يعكممممن اعتبممممار أن ن شممممعى   ممممة السمممموق و  ممممة العح ظممممة نكعلممممين 
لبعضممهعا ولمممقا يعكممن  سممماع الت  مم  ال مممشاعى لعممل نعا مممع اإيجممات  انمممل زممعع الع شمممعين نعممما  

 ى اختالف الشتاصل ااختالف العقايعس البديلة.كعلعا  يست دا في ا عاء تحليل  ساسعة الختبار ند

ةشما  شمبه و عماع  أل معاا التحليمل اإل  ماصى للبعانمال واختبمار ال معوا،ونن الجمديع االمقيع أنمه 
علمممى التعبيمممع عمممن الت  ممم  ال مممشاعى للععا مممع ال مممار ى اعتتيمممع وةعمممى ي خمممق بمممين  البعمممة الدراسمممال 

ي خمق اللععمة منم ع( وذا لمم يكمن الععا مع نت   ما   ( في  ا  اعتبار الععا ع نت   ا ، أو1اللععة م
  ,.Cahan et al) يحد فانل بين الت    وعمدا الت  م  %20في ال شاعة، نع اعتبار نسبة 

. نمن  انمة آخمع، Hapsoro and Santoso, 2018) ;2018؛ نش مور، 2017وبمعايعم،  2011;
نت  م  فمي ال مشاعة وذا يمان لمه  اعتبمار الععا مع علمى Bills et al. (2015)تراسمة فلقمد اعتعمدل 

نمن ا عمالى  %15نسمبة  Mukhlasin (2018)تراسمة بيشعا اسمت دن  . %30  ة سوقعة أكبع نن 
ولقمد اسمت دا نش مور  عدت شعيال ال شاعة يحد أتنى العتبار الععا مع نت  م  فمي ةمقة ال مشاعة.

عة الختبممار إل ممعاء تحليممل  ساسمم يحممد فانممل بممين الت  مم  وعممدا الت  مم  %10( نسممبة 2018م
 ندى اختالف الشتاصل.

( ولمممممى أن الت  ممممم  ال مممممشاعى للععا مممممع 2014نمممممن  انمممممة آخمممممع فلقمممممد أشمممممار المممممع ين و بمممممعايعم م
كاسممتعاتعجعة قاصعممة علممى الممت هم العانممل لطبععممة نأمما  الععيممل قممد يسممتد  عشهمما نممن خممال  ن شممعال بديلممة 
أخعى ياست داا  جم نشأ ا العحاسبة والععا عمة يع شمع للت  م  ااعتبمار أنمه يلعما يبمع  جمم نشأم ا 

اسممبة والععا عمممة يلعممما سمماعدةا ذلممما علمممى تطبيمم  اسمممتعاتعجعة الت  ممم  ال ممشاعى، أو نمممن خمممال  العح
ا تواء نكتة الععا عة على نجعوعة نن األقساا ي مت  يمل قسمم نشهما اععا عمة نأما  نعمين، أو اعمدت 
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السمممشوال التمممي يعا مممع فيهممما نكتمممة الععا عمممة نأممما  أو نمممشاعة نعيشمممة، أو عمممدا قبمممو  نشأممم ا العحاسمممبة 
عا عممممة وال تقممممديم خممممدنال الععا عممممة وال فممممي نممممشاعة أو نأمممما  نعممممين، أو أن يممممتم اعتبممممار الععا ممممع والع

 (.2011نت   ا  اإعالنه نعا ة عن تقديم خدناته في نأا  نعين الديسطى وآخعون م

وي ل  البا ث نن فعععمة البحمث األولمى فمي شمقه الشظمعى ولمى أن الت  م  ال مشاعى فمي نجما  
 Craswell)استعاتعجعة تتبعها نشأآل العحاسبة والععا عة والسععا يبيمعا الحجمم  الععا عة ال ار عة ةو

et al., 1995; Johl et al., 2007)  والتمي تتمام لهما ونكانعمة اسمتثعار نوارتةما فمي نمقل نسمتوى
االت ةيممل العلعممى والتممدرية واكتسمماع الععممارف وال بممعال لممدى نوارتةمما البأممعية فممي نجمما  قطمماع نممشاعى 

ل ولممى نسممتوى نممن الممت هم التمماا لطبععممة نأمما  ونعممانالل نشأمم ا الععيممل، األنممع الممقى سممععوت نحممدت لت مم
اممالش ع علممى يممل نممن نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة، وععيممل الععا عممة، والعجتعممع يكممل نممن  يممث وزمم اء 

 Nugraha and Suryandari (2018)العزيمد نمن الثقمة فمي تقماريع الععا عمة،  يمث أكمدل تراسمة 
 Auditيم تى ولمى ارت ماع نسمتوى ال بمعا  Experience اع نستوى نما اكتسمبه نمن تجمارع على أن ارت
Expertise ويععمممالن نعممما  علمممى رفمممع نسمممتوى تقمممة األ كممماا العهشعمممة ،Professional Judgment ،

، نعمما يممشعكس ايجاامما  علممى نممحة Professional Skepticism والقممدرا علممى نعارسممة الأمما العهشممى
 .وسالنة رأى الععا ع

تحليااال العالقااا  باااين سااامع  منشاااأة المحاساااب  والمراجعااا  ودرجااا  تخصصاااها  6-2
 الصناعى، واشيقاق الحرض الوع للبحث

أ مد األنمو  الععشويمة والتمي تعكمس االسمتثعارال  ا نهايأار ولى سسععة نشأ ا العحاسبة والععا عةس  
التعاكععة لعشأ ا العحاسبة والععا عة يعأ  نا ، والتي يكتسبها العكتة نن خال  الععارسة والقدرا علمى 
تقمممديم خمممدنال نعت عمممة الجممموتا، احمممث ي مممبل لعشأممم ا العحاسمممبة والععا عمممة أسمممم نهشمممى تمممم تداولمممه بمممين 

اسمممبة والععا عمممة علمممى نقاونمممة زمممتو  الععمممالء السمممتعالة الععا مممع الععمممالء، وتسممماعد سمممععة نشأممم ا العح
( ن شمعال سمععة نشأم ا العحاسمبة والععا عمة 2014ال ار ي ل الحهم. ولقد ل    تراسمة وسمعاعيل م

 عهشعة مارسة المدا الععمممعى، نمة العبماتة الدوليماء ولى أ د العكما، االنتعم ا أو عدت ععالصهمم العشأمفي  ج

ل بعا العهشعة ألعضاء نشأ ا العحاسبة والععا عمة، نمدى و موت رقاامة علمى الجموتا العهشعمة، للعكتة، ا
 ندى و وت تعاوى قضاصعة على نشأ ا العحاسبة والععا عة. 

ن هموا سسممععة نشأمم ا  Purnamasari and Negara (2017)نمن  انممة آخمع، تشاولمم  تراسمة 
العحاسمممبة والععا عمممةس ا نهممما   ممميلة ونجا اتهممما فمممي نجممما  رفمممع نسمممتوى ثقمممة الععمممالء فمممي نسمممتوى  ممموتا 

ولى أن سععة نشأ ا العحاسبة والععا عة  Ghadhab et al. (2019ال دنال العقدنة. وأشارل تراسة م
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ةى ندى أن يتم تداو  أسم نشأ ا العحاسبة والععا عة في السوق ألنها تقدا خدنال ذال  وتا نعت عة، 
والتممي يعكممن أن يممتم قعاسممها نممن خممال  ونمما ن شممع الزيمماتا فممي عممدت الععممالء، أو نممن خممال   جممم نشأمم ا 

عا عمةس ولمى ن هموا سسمععة الع Semba and Kato (2019)العحاسمبة والععا عمة. يعما أشمارل تراسمة 
 Lowنن نشظور الح ار على نستوى نعت ع نن  وتا األتاء العهشى ودالتباعة ت فعص خطع التقازى 

Audit Litigation Risk يمث أثبتم  نتاصجهما عمدا و موت اخمتالف  موةعى نمن  يمث  موتا الععا عمة  ،
ا االبورنمة فمي بين نكاتة الععا عة، سمواء العبمعى أو  يمع العبمعى، التمي تقمدا خمدناتها للأمعيال العقيمد

،  يممث سممع   ععممع نشأممآل العحاسممبة والععا عممة نحممو الح ممار 2007العااممان خممال  ال تممعا الال قممة لعمماا 
علممممممممممممممى سممممممممممممممععتها العهشعممممممممممممممة اعممممممممممممممد ا ممممممممممممممالق نشأمممممممممممممم ا العحاسممممممممممممممبة والععا عممممممممممممممة التااعممممممممممممممة لأممممممممممممممعية 

PricewaterhouseCooper’s . 

فمي نجما  البحموث األكاتيععمة، ولقد  ظى ن طلل سسمععة نشأم ا العحاسمبة والععا عمةس ااةتعماا امال  
 يممممث تحولمممم  نشأمممم ا  Enronفممممي عالقتهمممما شممممعية  Andersenوالسممممععا اعممممد نمممما تععزمممم  لممممه نشأمممم ا 

Andersen  نمن نشأمم ا نعا عممة ذال نكانممة يبيمعا ولممى رنممز للع ال ممال العالعمة. ولممقا فلقممد تشاولمم  تراسممة
Godbey and Mahar (2004)  الختبار  2002أ سطس   تى 2001فتعا الثعانعة أشهع نن أكتودع
 يث أثبت  الدراسة أن الأعيال التي تم نعا عها نن  انمة  Andersenت ثيع التتيع فى سععة نشأ ا 

قمممد وا هممم  تقلبمممال يبيمممعا فمممي أسمممعار األسمممهم، نقارنمممة نمممع الأمممعيال األخمممعى التمممي  Andersenنشأممم ا 
ى أن نهشممة الععا عممة ةممي رو عمم  نممن  انممة العشأممآل ال عممس العبممعى األخممعى. ولممقا ت يممد الدراسممة علمم

الوسممميلة لت فمممعص عمممدا تعاثمممل الععلونمممال بمممين اإلتارا والعسمممتثععين نمممن خمممال  سمممععة نشأممم ا العحاسمممبة 
تجعدة الختبار أثع أسم وسععة نشأ ا العحاسمبة  Ackert et al. (2006)والععا عة. يعا أ عل تراسة 

والععا عة على قعارال االستثعار نن األفمعات  يمث تمم تموفيع بعانمال لعجعموعتين نمن ال ازمعين للتجعدمة 
نع وخ اء أسم نشأم ا العحاسمبة والععا عمة عمن العجعوعمة األولمى وا هارةما للعجعوعمة الثانعمة  يمث تبمين 

 حديدا ي تى ولى الت ثيع سلبا  على قعار االستثعار.ت Andersenان  هور أسم نشأ ا 

وفى نجا  اختبار العالقة بين سععة نشأم ا العحاسمبة والععا عمة و موتا الععا عمة، فلقمد قانم  تراسمة 
Hapsoro and Santoso (2018)  ااسممت داا نتتيممعين يع شممعال عممن سممععة نشأمم ا العحاسممبة

أمم ا العحاسممبة والععا عممة نممن  يممث نممدى انتعمماء نشأمم ا والععا عممة نممن خممال  نتتيممعين نعمما  وةعمما  جممم نش
العحاسمممبة والععا عمممة ولمممى أ مممد العكاتمممة العبمممعى، وتر مممة الت  ممم  ال مممشاعى نمممن  يمممث نمممدى ارت ممماع 

،  يث أ هعل نتاصل الدراسة و وت ت ثيع ايجمابى %20الح ة السوقعة لعشأ ا العحاسبة والععا عة عن 
علمى  موتا الععا عمة، التممي ارتبطم  عكسمعا اإبمداء رأى اأمم ن نعشموى لسمععة نشأم ا العحاسمبة والععا عممة 

 القدرا على االستععار.
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ويعى البا ث أن الدراسة السااقة قد اعتبعل أن الت    ال شاعى لعشأ ا العحاسبة والععا عمة ةمو 
أ مممد ن شمممعال السمممععة، وال أن ال عيممم  األكبمممع نمممن الدراسمممال تشممماو  سمممععة نشأممم ا العحاسمممبة والععا عمممة 

ارةمما نتتيممعا  ي تلممس زممعشا  عممن تر ممة الت  مم  ال ممشاعى، وذلمما فممي وطممار اختبممار تمم ثيع سممععة ااعتب
 نشأ ا العحاسبة والععا عة على اعتبارال أخعى ذال نلة اععلعة الععا عة. 

وتشاولمم  اعممص الدراسممال العالقممة بممين سممععة نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة وأتعمماع الععا عممة. فتطبعقمما  
 Rahmat and Iskandarا في بورنة يوااللعبور العاليزية، أثبت  نتاصل تراسة على الأعيال العقيد

أن سممععة نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة؛ الععثلممة ااألسممم العهشممى يونهمما تشتعممى إل ممدى العكاتممة  (2004)
ال عسمممة العبمممعى فمممي توقيممم  ا مممعاء الدراسمممة؛ يشأممم  عشهممما عمممالوا أتعممماع ال تتعتمممع بهممما نشأمممآل العحاسمممبة 

ة ا الف العشأآل العالععة العبعى، بيشعما أثبتم  نتماصل الدراسمة أن الت  م  ال مشاعى لعشأم ا والععا ع
قمد  Johnson et al. (2018)العحاسبة والععا عة ال يشتل عشه أتعاع نعا عة وزا عة. وال أن تراسمة 

لال قمة است دن  أتعاع الععا عة يع شع عن سععة نشأمآل العحاسمبة والععا عمة،  يمث تشاولم  ال تمعا ا
 Public Companyإلندار نجلس العقااة على أععا  نعاقبمى  سمااال الأمعيال العقيمدا االبورنمة 

Accounting Oversight Board (PACOB)  لعتطلبمال اسمتبدا  بعنمانل فحم  المزنالءPeer 
Review Auditor Program  اععلعال فح  نسمتقل لعشأمآل العحاسمبة والععا عمة والتمى بشماء عليهما

أمممع تقعيممممع ال حممم  العكممممون نمممن  ممممزء ي مممت  ا و مممه الق ممممور العكتأممم ة لممممدى نشأممم ا العحاسممممبة يمممتم ن
والععا عة في ععلعال الععا عمة و مزء يتعلم  بشقما  الضمعس فمي ععلعمال نعاقبمة الجموتا. ولقمد تبمين نمن 
نتاصل الدراسة و وت ان  اا  وةعى فمي سمععة نشأمآل العحاسمبة والععا عمة خمال  ال تمعا الال قمة لشأمع 

قماريع ال حم  العسمتقلة نمن  يممث ان  ماا أتعماع الععا عمة، وال أنمه نممن  انمة آخمع فلقمد تبمين ارت مماع ت
نستوى  وتا الععا عة نن  يث ان  اا نستوى وتارا األردام لدى شعيال الععالء نعا يد  علمى بمق  

نستويال   هوت ت حعحعة نن  انة نشأآل العحاسبة والععا عة الستعاتا الثقة والسععة نن خال  رفع
 مموتا خممدنال الععا عممة. ولقممد أثبتمم  الدراسممة عمموتا نسممتويال أتعمماع نشأممآل العحاسممبة والععا عممة ولممى 

 االرت اع اعد ثالث سشوال نن تلا العتطلبال.

وتشمممماو  فعيمممم  آخممممع نممممن الدراسممممال تحليممممل العالقممممة بممممين سممممععة نشأمممم ا العحاسممممبة والععا عممممة و مممموتا 
عن سمععة نشأم ا العحاسمبة والععا عمة نمن  Nguyen et al. (2017)الععا عة، فلقد استعشدل تراسة 

 يمث نمدى انتعاصهما ولمى أ ممد العكاتمة األردعمة العبمعى، ويأم   نتاصجهمما عمن و موت عالقمة نعشويمة طعيممة 
بمممين ثمممالث نتتيمممعال فمممي ت ثيعةممما علمممى  ممموتا الععا عمممة ال ار عمممة وةمممى ت ةيمممل العمممعا عين، سمممععة نشأممم ا 

 Purnamasari and Negaraعا عمة. يعمما أ همعل نتماصل تراسممة العحاسمبة والععا عمة، أتعمماع الع
و مموت تمم ثيع نعشمموى لسممععة و جممم نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة علممى  مموتا الععا عممة،  يممث تممم  (2017)
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 قعا  السععة اعدى انتعاء نشأ ا العحاسبة والععا عة ولى أ د العكاتة األردعة العبعى. 

اختبمار تم ثيع اعمدين نمن أاعمات  موتا الععا عمة  Rusmin and Evans (2017)كعا تشاول  تراسة 
وةعمما الت  مم  ال ممشاعى لعشأمم ا العحاسممبة والععا عممة والسممععة علممى فتممعا تمم خيع التقعيممع، تطبعقمما علممى 
الأعيال العقيدا االبورنة في اندونعسمعا.  يمث اكمدل الشتماصل أن تقماريع الععا عمة ال ماترا عمن نشأمآل 

ة إل ممدى العشأممآل األردعممة العبممعى ةممي تقمماريع ذال أقممل فتممعا تمم خيع نعا عممة نت   ممة نممشاععا  ونشتععمم
نقارنمممة بتلمممما ال مممماتا عممممن نشأممممآل  يممممع نت   ممممة و يممممع يبممممعى.  يممممث تممممم تحديممممد نشأمممم ا العحاسممممبة 
والععا عممة العت   ممة ا نهمما ذال أعلممى نسممبة   ممة سمموقعة اععلونعممة ا عممالى األنممو  لععممالء يشتعممون 

عحاسمبة والععا عمة ولمى ا عمالى أنمو  يافمة ععمالء تلما ال مشاعة، ولى نمشاعة والتمي را عتهما نشأم ا ال
 ورند سععة نشأ ا العحاسبة والععا عة اكونها و دى العشأآل األردعة العبعى.

على نسمتوى  موتا  Martínez-Ferrero and García-Sánchez (2018)بيشعا ريزل تراسة 
ععة وت    نشأآل العحاسمبة والععا عمة تقاريع الت كيد على االستدانة وندى ت ثيع يل نن نستوى س

التي تقدا تلا ال دنال  يث تم اعتبار ندى االنتعاء إل دى العشأآل العبعى يع شع للسععة نن  يث 
، واست داا PWC, KPMG, Ernst & Young, and Deloitteوةم  Brand Nameاألسم العهشى 

قماريع الت كيمد ال ماترا عمن العكاتمة نسبة الح مة السموقعة يع شمع للت  م .  يمث أكمدل الشتماصل أن ت
العبممعى والعت   ممة يعت ممع ا تعمما  أن تحتمموى علممى قممدر أكبممع نممن السمملبعال واألخطمماء العكتأمم ة اعممما 
يجعلها تقاريع أكثع تقة وتقدا نستوى اعلى نن الضعان وذا نا قورن  نع تقاريع ناترا عمن  يعةما نمن 

 العكاتة.

ة، ولى أن سععة نشأ ا العحاسبة والععا عة قد تمم تشاولهما وي ل  البا ث نن تحليل الدراسال السااق
في  البعة البحوث نن نشظور ارتباطها ااألسم العهشى لعشأ ا العحاسمبة والععا عمة، أو نمن  يمث انتعماء 
نشأممم ا العحاسمممبة والععا عمممة اإ مممدى نشأمممآل العحاسمممبة والععا عمممة العبمممعى علمممى ال مممعيد المممدولى،  يمممث 

ارتبمممما  أسممممم نشأمممم ا العحاسممممبة والععا عممممة ا  ممممد العالنممممال العهشعممممة العبممممعى أبممممع ل خالنممممة الشتمممماصل أن 
العتعارف عليها تولعا يعتبط اارت اع األتعاع وارت اع نستوى  وتا األتاء العهشى. يعا يعتقد البا مث نمن 
خالنممة تحليمممل ال عععمممة األولمممى نمممن الأممم  الشظممعى للبحمممث، أن القطممماع العمممعيص نمممن اةتعممماا الدراسمممال 

ان قممممد ان ممممة علممممى ا ثممممار العتعتبممممة علممممى اتبمممماع نشأممممآل العحاسممممبة والععا عممممة للت  مممم  السممممااقة يمممم
ال مممشاعى، وال أنمممه نمممن البمممديهى وأن يكمممون ةشممما  نحمممدتال وعوانمممل يتممم ثع ااختالفهممما تر مممة الت  ممم  
ال ممشاعى. ةممقة العحممدتال يمم تى فمممي نقممدنتها نممدى اسممتعدات نشأممم ا العحاسممبة والععا عممة ذاتهمما لتطبيممم  

الت  ممم  ال مممشاعى، وذلممما االسمممتعدات يممم تى انعكاسممما  لعح ممملة طبععمممة وخ ممماص  نشأممم ا اسمممتعاتعجعة 
 العحاسبة والععا عة ذاتها والتي تشأ  عشها سععة العشأ ا في سوق العهشة.
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ولمقلا وتحلعقمماه لهمدف البحممث، يعكممن للبا مث اشممتقاق ال معا األو  والممقى يتشمماو  العالقمة بممين سممععة 
لتممي ةممي نتمماط يافممة الجهمموت التعاكععممة العبقولممة نحممو بشمماء األسممم العهشممى نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة، وا

 الععتبط اجوتا األتاء العهشى العتعيز، ودين تر ة الت    ال شاعى لها، وذلا على الشحو التالى 

تر ممة ا العحاسممبة والععا عممة فممي ن ممع علممى  يو ممد تمم ثيع نعشمموى لسممععة نشأمم : (1ف)الوع الحاارض 
 ت   ها ال شاعى.

تحلياال أثاار خصااائص صااناع  عمياال المراجعاا  علااى العالقاا  بااين ساامع  منشااأة  6-3
 المحاسب  والمراجع  ودرج  تخصصها الصناعى، واشيقاق الحرض الثانى للبحث

ةشا  العديد نن العوانل ذال ال لة اطبععة ال شاعة التي يشتعى لها نأا  ععيل الععا عة والتي قد 
ى لعشأممم ا العحاسمممبة والععا عمممة فمممي  مممل نسمممتوى نعمممين نمممن تممم ثع أيضممما  فمممي تر مممة الت  ممم  ال مممشاع
ولى أن عواصد استعاتعجعة الت     Cahan  et al. (2015)السععة العهشعة اسوق العهشة. فلقد أشار 

التممي تتبعهمما نشأممآل العحاسممبة والععا عممة، والسممععا العشأممآل العبممعى، سمموف ت تلممس عواصممدةا بشمماء علممى 
اختالف خ اص  ال مشاعة التمي يت  م  فيهما الععا مع. ولمقا؛ وفمي سمبيل تحقيم  ةمدف البحمث وفمى 

شظمعى ولمى تراسمة وتحليمل العوانممل ذال  مل  مدوتة، فسموف يعيمز البحممث فمي ال عععمة الثانعمة نمن شممقه ال
ال ممملة اطبععمممة ال مممشاعة ذاتهممما والتمممي يعكمممن أن تممم ثع علمممى اخمممتالف تر مممة الت  ممم  ال مممشاعى بمممين 

 نشأآل العحاسبة والععا عة، 

تشاول  العديد نن الدراسال ندى انعكا  اعص العوانل ذال ال لة اعشأ ا ععيل الععا عمة وطبععمة 
دمماألخ ؛ ت ثيعةمما علممى التباعممة أتعمماع الععا عممة اأممكل عمماا، أو أتعمماع نأمماطه علممى ععلعممة الععا عممة، و 

الععا ممع العت  مم  نممشاععا  اأممكل خمماد. ونممن أبممع  تلمما العوانممل ةممي  جممم ونسممتوى تعقممد الشأمما  
 Lassila et al. (2010)التأمتيلى والمقى قمد يسمتد  عشمه االعديمد نمن الع شمعال التمي أبع تهما تراسمة 

شمممعال لتعقمممد الشأمممما  التأمممتيلى للأمممعية، نشهمممما؛ و ممموت نعمممانالل االععلممممة التمممي أيمممدل اسمممت داا عممممدا ن  
األ شبعة، و وت نأا  انمدناط، يثافمة رأ  العما  نقاسمة بشسمبة ا عمالى األنمو  العلعوسمة طويلمة األ مل 
ولى ا عمالى األنمو . يعما أشمارل ولمى ونكانعمة اسمت داا نمافى ال سماصع نمن الشأما  التأمتيلى يع شمع 

 لتعقد الشأا .

و موت تم ثيع لعسمتوى ال معد  Cahan et al. (2015) انمة آخمع فلقمد أ همعل نتماصل تراسمة  نمن
 Client-Specific Investmentاالسممممممممممتثعارية ال انممممممممممة والعتا ممممممممممة لعشأمممممممممم ا ععيممممممممممل الععا عممممممممممة 

Opportunities  على أتعاع الععا ع سمواء يمان نت  م  نمشاععا   يمث أكمدل الدراسمة علمى ارت ماع
عماا فمي  المة ارت ماع ال معد االسمتثعارية ال انمة اعشأم ا الععيمل ي  مد العوانمل أتعماع الععا عمة اأمكل 
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العحممدتا لعسممتوى ن مماطع الععا عممة، وال أنممه قممد تبممين عممدا قممدرا الععا ممع العت  مم  علممى فممعا أتعمماع 
وزمما عة تعيممزة عممن  يممع العت  مم  اأممكل  مموةعى فممي  الممة ارت مماع ال ممعد االسممتثعارية وثعقممة ال مملة 

سبة أن تلا ال معد االسمتثعارية تحمد نمن قمدرا الععا مع علمى االسمت اتا نمن ال بمعا التمي اعشأ ا الععيل ا
اكتسبها في نجا  نشاعى نعين نن الععالء ا خعين في ال شاعة نعما يجعلمه قمد ال يطالمة اعزيمد نمن 
األتعمماع نظيممع ارت مماع خطممع الععا عممة. نعمما يأمميع ولممى أن األتعمماع ت ضممع لععلعممة ت اعممل بممين نسممتوى 

 ة الععا ع اال شاعة وترايته العت   ة االأعية العشتععة لتلا ال شاعة. تراي

اختبمار تم ثيع نقمدار الح مة السموقعة التمي يح مل عليهما  Cahan et al. (2011)وتشاولم  تراسمة 
الععا مع العت  مم  نمن عممدت ععممالء ال مشاعة علممى نتتيمعين وةعمما األتعمماع و موتا خممدنال العممعا عين 

صجهمما انممه نممع ان  مماا   ممة الععا ممع العت  مم  بتقممديم خدنممة الععا عممة العت   ممين. وأ هممعل نتا
لشسبة نش  ضة نن الععالء ال شاعة، تبين و وت ارت ماع  موةعى فمي  موتا الععا عمة وأتعماع الععا عمة. 
ولقد بعرل الدراسة تلا الشتماصل احمعد الععا مع العت  م  ذو الح مة العش  ضمة علمى السمععة وعمدا 

تا ت شع ه يتيع نت   ، وأن األتعاع الععت عة تعمون نقابمل ارت ماع الجموتا. فقد   ته ال تيعا و عا
بيشعا قد يشافس الععا مع العت  م  ذو الح مة السموقعة الععت عمة علمى األتعماع امالتحكم فمي تعل مة أتاء 
ال دنممة والح ممار علممى ةممانش الممعدل، وذلمما ا  ممص سمماعال الععا عممة، نعمما يمم ت  ولممى ان  مماا  مموتا 

  ممماا األتعممماع. وأكمممدل الدراسمممة علمممى أن توافمممع الععا مممع العت  ممم  نحمممو العشافسمممة الععا عمممة نمممع ان
السمممععية علمممى األتعممماع وقدرتمممه علمممى ت فمممعص تعل مممة أتاء خدناتمممه العت   مممة تتممم ثع بمممبعص نتتيمممعال 

 Productال مممممشاعة التمممممي تمممممدفع الععا مممممع العت  ممممم  نحمممممو الح مممممار علمممممى السمممممععة بتعييمممممز خدناتمممممه 

Differentiation وانممممل ةممممي ارت مممماع نسممممتوى تعيممممز ال ممممشاعة احيممممث يممممش  ص عممممدت ععممممالء ؛ تلمممما الع
 More Dominantاعمما يجعممل يممل ععيممل أكثممع يععشممة  Fewer Firmsالععا عممة فممي تلمما ال ممشاعة 

 Lessعلمممممى   مممممة السممممموق، ويمممممقلا ان  ممممماا نسمممممتوى تجمممممانس الأمممممعيال علمممممى نسمممممتوى ال مممممشاعة 

Homogeneous ين ععمالءة معاءال الععا عمة بممتعمعار و معا ع العت  م  علمى مدرا العمد نن قما يحماع
 Uniqueفمممممي ن مممممس ال مممممشاعة وت فمممممعص سممممماعال الععا عمممممة، ويلممممما و ممممموت أنمممممور نحاسمممممبعة فعيمممممدا 

Accounting Issues . 

ولمى أن التعقمد العحاسمبى فمي  Francis and Gunn (2015)نن  انة آخمع، فلقمد أشمارل تراسمة 
نجا  نشاعة نعيشة يتضل نن خال  ان  اا  وتا األردام على نستوى ال شاعة اارت اع التباين بين 

، Larger Within-Industry Yearly Variation In Earningsأردمام شمعيال القطماع ال مشاعى 
الزنن، ارت اع أخطاء تشبم ال على ندار  Earnings Persistenceان  اا نستوى استععارية األردام 

. وأكمدل أن الت  م  ال مشاعى للععا مع ي  مس Analysts’ Forecast Errorsالعحللمين العماليين 
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نممن أثممع التعقممد العحاسممبى علممى  مموتا األردممام، فممي  ممين عممدا و مموت  ممدوى  وةعيممة لت  مم  الععا ممع 
 Bills et al. (2015)سمة علمى  موتا األردمام فمي ال مشاعال  يمع الععقمدا نحاسمبع . ولقمد أشمارل ترا

ولى أن أثع ارت اع نستوى تعقيد المشظم والععارسمال العحاسمبعة علمى أععما  الععا عمة ال ار عمة يشأم  نمن 
اعما تتطلمة نمن الععا مع بمق   Risk of Material Misstatementارت ماع خطمع التحعيمة الجموةعى 

تقشعمممة والبأمممعية العت   مممة لعوا همممة العزيمممد نمممن الجهمممد و  مممعاءال الععا عمممة واالسمممتثعار فمممي العممموارت ال
 االرت اع في الع اطع.

 تمى  2003وتطبعقا  على الأعيال العالعة و يع العالعة العقيدا االبورنمة فمي  انما خمال  ال تمعا نمن 
، والممقى اعتبعتممه 2007،  يممث بممدأ اعتعممات تطبيمم  الععمماييع الدولعممة إلعممدات التقمماريع العالعممة فممي 2013
سممببا  لعفممع نسممتوى التعقيممدال ا ممدت اللعمما  واإلف ممام العحاسممبى  Musah et al. (2018)تراسممة 

و عممدات التقمماريع العالعممة، أكممدل نتاصجهمما علممى  ممدوث ارت مماع  مموةعى فممي أتعمماع خممدنال الععا عممة اعممد 
اعتعمممات تطبيممم  الععممماييع الدولعمممة للتقعيمممع العمممالى وخمممال  ال تمممعا االنتقالعمممة نتعجمممة ارت ممماع نسمممتوى ن ممماطع 

 الععا عة.

بمين  ماالل اسمتقالة الععا مع  Cairney and Stewart (2019) انة آخع فلقمد فعقم  تراسمة  نن
Auditor Resignations  و االل عز  الععا عAuditor  Dismissals وندى ت ثعةا اعص العوانل ،

ذال ال ممملة ا مممشاعة الععيمممل. وتونمممل  ولمممى ان  ممماا ا تعممما   مممدوث اسمممتقالة نمممن  انمممة العمممعا عين 
تعقد الععاييع العحاسبعة. بيشعا تعت ع ا تعاالل عز  الععا عين نمع ارت ماع نسمتوى تجمانس  اسبة ارت اع

ال ممشاعة، نسممتوى العشافسممة فممي سمموق نشممتل ال ممشاعة. يعمما تأمميع الشتمماصل أنممه نممع ارت مماع نسممتوى تعقممد 
 الععاييع العحاسبعة يش  ص ا تعا  تتييع الععا ع نن يبيع الحجم ولى نتيع الحجم.

  اعص الدراسال التعقيد العحاسبى نمن نشظمور نسمت دنى القمواصم العالعمة، ف شمارل تراسمة ولقد تشاول
Hobson (2011)  ولى نستوى التعقيد العحاسبى نمن نشظمور العتعمانلين االسموق اانمه نسمتوى نمعودة

لما نعالجة الععلونال العحاسبعة، وأنه يلعا ارت ع نعد  تععار است داا الععلونال العحاسمبعة يلعما ت  ذ
على ارت اع نستوى ي اءا السوق وان  اا نسمتوى التعقيمد العحاسمبى بهما. وفمى ن مس السمعاق نمن  يمث 
نمممدى نمممعودة اسمممت داا الععلونمممال العحاسمممبعة يداللمممة علمممى نسمممتوى تعقمممدةا، فلقمممد أكمممدل نتممماصل تراسمممة 

Peterson (2012)  علمممممى ونكانعمممممة االسمممممتدال  عمممممن نسمممممتوى التعقيمممممد العحاسمممممبى اعمممممدت العلعمممممال فمممممي
إليضا ال العتععة، وعدت الطعق العحاسبعة العست دنة، المقى يزيمد ارت اعمه نمن ا تعما  وعماتا انمدار ا

 القواصم العالعة بيشعا ي  س نن ا تعا  تععا الأعية لتعانال تااعة لععيلة وعاتا اإلندار.

طبعقما  علمى بيشعا تشاول  تراسال أخعى التعقيد العحاسبى نن نشظور ت ثيعة على الععا ع ال ار ي، فت
 Hoitash and Hoitash (2018)، تشاول  تراسة XBRLاإلف ام العحاسبى عبع نش ال بعنجعة 
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،  يمث أن Count Of Accounting Itemsالتعقيمد العحاسمبى نمن  يمث عمدت البشموت الع  مل عشهما 
 ام يتطلة تضعين رقم العاعار العحاسبى ذو ال لة ونتطلباته لعل بشد يتم اإلفXBRL اإلف ام عبع

عشممه، اعمما يتطلممة العععفممة والدرايممة العا عممة االععمماييع العحاسممبعة. وأكممدل نتمماصل الدراسممة علممى أن ن شممع 
التعقممد العحاسممبى وفمم  عممدت بشمموت اإليضمما ال العتععممة يممان لممه عالقممة نعشويممة اكممل نممن وعمماتا ونممدار 

 Baudot et al. (2018)القمواصم، فتمعا تم خيع تقعيمع الععا عمة، أتعماع الععا عمة. بيشعما أبمع ل تراسمة 
أردعمممة نحممماور للتعقيمممد العحاسمممبى نمممن نشظمممور نشأمممآل العحاسمممبة والععا عمممة عشمممدنا تشممماقش اإلنمممدارال 

، تلمما Comment Lettersالحديثممة لععمماييع العحاسممبة والتعممديالل عليهمما نممن واقممع خطااممال التعقيممة 
 Degree ofار نمن بيشهما العحاور تتعثل نمدى اتا مة العاعمار العحاسمبى لو موت بمداصل نحاسمبعة لالختعم

Choice  ندى توفيع العاعار العحاسبى لإلرشاتال الال نة للتطبي  ليبدو العاعار وازحا ،Level of 
Clarity ندى اسمهاا الععمايع العحاسمبى فمي تحقيم  االتسماق فمي الععارسمة العحاسمبعة نمن  يمث تو يمد ،

خيمعا؛ التعل مة العتوقمع أن تتحعلهما ، وأLevel of Consistencyطعيقمة نعالجمة العشانمع ذال ال ملة 
الأممممممعيال نتعجمممممممة تطبيمممممم  العاعمممممممار العحاسممممممبى اعممممممما يممممممم ثع علممممممى  مممممممدوى التطبيمممممم  الععلمممممممى للعاعمممممممار 

Operationality. 

وي ل  البا ث نن تحليل الدراسال السااقة ولى انكانعة استشتاط و وت نجعوعة نن العتتيمعال التمي 
عممة اأممكل عمماا والتممي تعتبممع اعثااممة خ مماص  ت تلممس قممد يكممون لهمما تمم ثيع علممى نضممعون ععلعممة الععا 

اممماختالف القطممماع ال مممشاعى لعشأممم ا ععيمممل الععا عمممة. وقمممد سمممب  وأن تشاولممم  الدراسمممال التمممى ععزمممها 
البا ث تلا العتتيعال في وطار اختبار ندى ت ثع على نستوى أتعاع الععا عة، أو  وتا الععا عمة، أو 

و العز . ونن أبع  تلا العتتيمعال ةمي نسمتوى تعيمز ال مشاعة،  االل تتييع الععا ع سواء ااالستقالة أ
 Accounting Complexityنسمتوى تجمانس ال مشاعة، نسمتوى تعقمد األنظعمة والععارسمال العحاسمبعة 

 على نستوى القطاع ال شاعى.

ويعمممما سممممب  وأن خلمممم  البا ممممث نممممن فعععممممة البحممممث األولممممى فممممي شممممقه الشظممممعى ولممممى أن الت  مممم  
وق نهشممة الععا عممة نممن  يممث عممدت نممن نشأممآل العحاسممبة والععا عممة العهععشممة ال ممشاعى نممن نشظممور سمم

علممى أكبممع عممدت نممن شممعيال القطمماع ال ممشاعى لممم يلمم  القبممو  يع شممع للعمما  تر ممة الت  مم ، بيشعمما 
انعكممس نشظممور نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة أو الععا ممع ال ممعت علممى ن شممعال الت  مم  ال ممشاعى سممواء 

دخل   مممة العح ظمممة، نمممن  يمممث ن مممية الععا مممع نمممن نمممشاعة نعيشمممة نمممدخل الح مممة السممموقعة، أو نممم
Cairney and Young (2006) . 

كعمما خلمم  البا ممث ولممى أن أبممع  انتقممات لع همموا الت  مم  نممن نشظممور سمموق العهشممة ةممو أنممه يلعمما 
تعيممزل ال ممشاعة فممي عممدت قليممل نممن الأممعيال يلعمما تعيممزل خدنممة الععا عممة لممدى أقممل عممدت نعكممن نممن 
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والععا عة، األنمع المقى يتجاةمل تعانما نسمتوى نععفمة وت ةيمل وخبمعا الععا مع التمي ةمي نشأآل العحاسبة 
فممي األسمما  نحممور ن هممموا الت  مم  ال ممشاعى. يعممما ان ةشمما  ا تعمما  أن تعيمممل الأممعيال فممي  المممة 

وال في  االل االزمطعار التعيز ال شاعى ولى تشويع الععا عين خأعة تسعع الععلونال بين العشافسين 
   ;Eichenseher and Danos,1981) و مدى نشأمآل العحاسمبة والععا عمة يبيمعا الحجمم ولمى تعيمين

Kwon, 1996)  يت ممل العوانممل األخممعى ذال ال مملة اطبععممة ال ممشاعة والتممي قممد تمم ثع علممى تر ممة  اعمما
 الت    ال شاعى للععا ع ال ار ى.

ولى و وت ت ثيع لدر ة التعيز ال شاعى على توافع  Cahan et al. (2011)و يثعا أشارل تراسة 
الععا مممع العت  ممم  اعممما يمممشعكس ونممما علمممى أتعممماع الععا عمممة أو علمممى  ممموتا خمممدنال الععا عمممة، فيمممعى 
البا ث، تحلعقا لهدف البحث وفى وطار نأكلته، أنه يجة اختبار ندى و موت عالقمة ت ثيعيمة بمين تر مة 

سمممتوى القطممماع ال مممشاعى، ودمممين تر مممة الت  ممم  تعيمممز ال مممشاعى نمممن  يمممث عمممدت الأمممعيال علمممى ن
 ال شاعى للععا ع ال ار ي.

ويشأ  الطلة على خدنال نعا عة نت   ة في العقاا األو  نن  انة ععيل الععا عمة، اعما يبمعر 
ارت مماع أتعمماع نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة العت   ممة عممن أتعمماع الععا عممة  يممع العت   ممة، فت يممد 

أن طلممة نشأم ا الععيممل علمى تعيمين نعا ممع نت  م  نممشاععا  Craswell et al. (1995)تراسمة 
يت ثع اطبععة الشظاا العحاسبى لها،  يث يعت ع الطلة على نعا ع خار ى نت    يلعما يمان للشظماا 
العحاسمممبى طبععمممة خانمممة ناتجمممة عمممن طبععمممة الشأممما  أو تعقمممد الععمممانالل والتعاقمممدال ال انمممة بشأممما  

قطاعمممال ذال طبععممة خانمممة نمممن  يممث الععمممانالل التمممى تمممشعكس  العأممعوع. فعلمممى سمممبيل العثمما  ةشممما 
خال  الشظاا العحاسبى يقطاعال التعدين وال شاعال االست عا عة، ن سسال ال دنال العالعمة، وةشما  
نممشاعال ذال طبععممة عانممة لعشهمما تتعانممل فممي عقمموت تتطلممة نظممم نحاسممبعة نعقممدا يالتمم  يع التعممويلى، 

لعأتعية، تعتيبال التعويل نن خمارط العيزانعمة، تلما الععمانالل التمى قمد عقوت البعع ا  ل، العأعوعال ا
ععفمممم  تعقممممد  Gu and Wang (2005)تمممم تى ولممممى نأمممم ا طلممممة علممممى نعا عممممة نت   ممممة. تراسممممة 

الععلونممال العحاسممبعة ا نهمما الععلونممال التممي تتطلممة نممن نسممت دنيها وخانممة العحللممين العمماليين، العزيممد 
 نن الوق  والجهد والعهارال العطلودة لتجعععها ونعالجتها واستععابها.

وفى نجا  اختبار ت ثيع خ اص  ال شاعة على أععا  الععا عين العت   ين، فللقد أكمدل نتماصل 
علمى و موت عالقمة  وةعيمة بمين ن شمعال تجمانس ال مشاعة  Cairney and Young (2006)سمة ترا

ودممين ن شممع الت  مم  ال ممشاعى الععا ممع ال ممار ى،  يممث يسممعى العممعا عين العت   ممين فممى قطمماع 
نشاعى نعين ولى العزيد نن الععالء فى ن س ال شاعة والسععا ذال األنأطة العتجانسة اعا يموفع لهمم 

ة ناتجمة عمن تو يمع التعل مة التمى يتحعلهما الععا عمون فمى سمبيل اكتسماع ال بمعا والعععفمة علمى نيزا تشافسع
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توافمع الععا مع العت  م   Cahan et al. (2011)عدت أكبمع نمن الععمالء. ولمقا فلقمد تشاولم  تراسمة 
ة سممواء نحممو الح مممار علممى نسمممتوى  مموتا نعت عمممة تبممعر ارت مماع أتعاامممه، أو توافعممه نحمممو العشافسممة السمممععي
االععممل علممى ت فممعص تعل ممة أتاء خدناتممه العت   ممة، وأكممدل نتاصجهمما أن تلمما الممدوافع تتمم ثع اعسممتوى 
تجممانس الأممعيال علممى نسممتوى ال ممشاعة، أو و مموت نعالجممال نحاسممبعة تش ممعت بهمما تلمما ال ممشاعة. وال أن 

ا عمة أكدل ان  اا أتعماع العمعا عين العت   مين فمي نجما  نع  Bills et al. (2015)نتاصل تراسة 
شممممعيال تشتعممممى ل ممممشاعال ذال األنأممممطة التأممممتيلعة األكثممممع تجانسمممماه واألكثممممع تعقيممممدا نممممن  يممممث الممممشظم 
والععارسممال العحاسممبعة  يممث أن ت  مم  الععا ممع نممع تجممانس ال ممشاعة يشممتل عشممه نزايمما تشافسممعة لممدى 

ع علمممى الععا مممع تعكشمممه نمممن ت فمممعص تعل مممة نهممماا الععا عمممة تون االخمممال  امممالجوتا. ويعت مممع ذلممما التممم ثي
 األتعاع يلعا ارت ع  جم نشأ ا ععيل الععا عة وقدرته على العساونة على األتعاع. 

قانمم  ااختبممار العالقممة بممين تجممانس  Cairney and Stewart (2015)ولممقا فلقممد قانمم  تراسممة 
نمممشاعة الععيمممل ودمممين أتعممماع الععا عمممة. واكمممدل نتاصجهممما علمممى و ممموت عالقمممة عكسمممعة  يمممث يلعممما ارت مممع 

س ال شاعة يلعا ان  ض  أتعاع الععا عة. نع ان  اا االنحعاف العاعار  لألتعماع بمين نستوى تجان
مما. عممالوا علممى ان  مماا أتعمماع العممعا عين العت   ممين فممى  العممعا عين فممي ال ممشاعال األكثممع تجانس 
قطمماع نممشاعى نعممين فممي ال ممشاعال العتجانسممة،  يممث يسممت يد الععا عممون نممن تطبيمم  ن ممس و ممعاءال 

تعمالعة تش يمق نهماا عاثلة وتععار االست اتا نن تجاردهم وخبمعاتهم ودالتباعمة ت فمعص نتوسمط الععا عة العت
 الععا عة، ودالتباعة ارت اع ي اءا أععا  الععا عة. 

ولمى نتماصل عكسمعة تطبعقما  علمى  Bae et al. (2019)وعلمى المع م نمن ذلما فلقمد تونمل  تراسمة 
،  يمث أكمدل نتاصجهما أن 2014 تمى  2002ر ال تمعا نمن الأعيال العورية العقيمدا االبورنمة علمى نمدا

أتعمماع الععا عممة الععت عممة للععا ممع العت  مم  تعممون اسممبة ارت مماع عممدت سمماعال الععممل ولممعس اسممبة 
ارت ماع نعممدالل األتعماع ذاتهمما، اعما ال ت يممد فعزممعة ارت ماع ي مماءا الععا مع العت  مم  اأمكل عمماا. يعمما 

 ممماا عمممدت سممماعال للععا مممع العت  ممم  فمممي الأمممعيال تونمممل  الدراسمممة ولمممى أتلمممة زممماع ة علمممى ان 
العتجانسممممة سممممواء نممممن  يممممث الععلعممممال واألنأممممطة أو نممممن  يممممث االنظعممممة العحاسممممبعة الععاثلممممة نقارنممممة 

ولمى أن ارت مماع نسممتوى  Gu (2021)فمي  ممين أشمارل تراسممة  .اال مشاعال والأممعيال  يمع العتجانسممة
عتمة علممى نسممتوى االسمتثعار األ شبممي العباشممع تجمانس ال ممشاعة ي  مس نممن ارت مماع أتعماع الععا عممة العت

 .(Common Law)للأعيال العااانعة في تو  ذال بيئة القانون العاا 

ولقا ي ل  البا مث نعما سمب  ولمى أن الدراسمال السمااقة ريمزل علمى اختبمار أثمع خ ماص  نمشاعة 
قمممد اختل ممم  نشأممم ا ععيمممل الععا عمممة ونممما علمممى أتعممماع الععا مممع العت  ممم  أو نسمممتوى  ممموتا خدناتمممه، و 

الشتمماصل  ععمما بيشهمما، تون أن يممتم اختبممار أثممع تلمما ال  مماص  علممى تر ممة الت  مم  ال ممشاعى للععا ممع 
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ال مممار ي، وأن  البعمممة الدراسمممال تحمممدت فانمممل العتبمممار الععا مممع اعثاامممة نت  ممم  وفممم  ن شمممع   مممة 
الشحممو السمموق. ودممقلا وانطالقمماا نممن ةممدف البحممث ونأممكلته يعكممن للبا ممث نممعا ة ال ممعا الثممانى علممى 

 التالى 

ي تلس الت ثيع الععشوى لسععة نشأ ا العحاسبة والععا عة في ن ع علمى تر مة (: 2الحرض الثانى )ف
 ت   ها ال شاعى اإختالف خ اص  نشاعة ععيل الععا عة.

  :كعا يعكن للبا ث اشتقاق ال عوا ال عععة لل عا الثانى على الشحو التالى
الععشمموى لسممععة نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة فممي ن ممع علممى تر ممة ي تلممس التمم ثيع أ(:  -2الحاارض )ف

 ت   ها ال شاعى اإختالف تر ة تعيز نشاعة ععيل الععا عة.

ي تلس التم ثيع الععشموى لسمععة نشأم ا العحاسمبة والععا عمة فمي ن مع علمى تر مة ب(:  -2الحرض )ف
 ت   ها ال شاعى اإختالف نستوى التجانس في نشاعة ععيل الععا عة.

ي تلممس التمم ثيع الععشمموى لسممععة نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة فممي ن ممع علممى تر ممة ج(: -2حاارض )فال
 ت   ها ال شاعى اإختالف تر ة التعقيد العحاسبى ل شاعة ععيل الععا عة.

 منهم   البحث 6-4
تراسممة  نممن خممال فممعوا البحممث  اختبممار سمموف يممتمنأممكلة البحممث وسمماعاي لتحقيمم  أةدافممه، لععالجممة 
 يعا يلى ، تطبعلعة

 أهداف الدراس  اليطب ق    6-4-1
ال ممعوا التممى انتهممى وليهمما البا ممث االأمم  الشظممعى نممن الدراسممة  اختبممارتسممتهدف الدراسممة التطبعلعممة 

تحديممد نمما وذا يممان ةشمما  تمم ثيع نعشمموى لسممععة نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة علممى تر ممة ت   ممها  اأمم ن
ةممقة العالقمة ل  ماص  ال ممشاعة التمي تشتعمى وليهمما ال مشاعى نمن  هممة، ونما وذا يمان ةشمما  تم ثيع علمى 

نشأ ا ععيل الععا عة متر ة التعيز ال شاعى، نستوى التجانس على نستوى ال شاعة، نسمتوى التعقيمد 
 Craswell et al., 1995; Cairney and)العحاسمبى علمى نسمتوى ال مشاعة(. قعاسما  علمى  

Young, 2006; Cairney and Stewart,2015; Purnamasari and Negara, 2017 
;Hapsoro and Santoso, 2018; Cairney and Stewart, 2019) 

 مميمع وعين  وأدوال وإجراءال الدراس  اليطب ق   6-4-2
، وتقمماريع نعاقبممى الع ممعية اقطاعممال السمموق االبورنممةعقيممدا اللأممعيال ا تعممون نجتعممع الدراسممة نممني

التاري عممة ال علعممة  القممواصم العالعممة السممشويةالدراسممة علممى  واعتعممدل .2019الحسممااال لهممقة الأممعيال لعمماا 
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العتممموافعا و ، العقاامممة العالعمممة( لهيئمممةالتمممى تلتمممزا بشأمممع قواصعهممما العالعمممة وتقمممديعها لهمممقة الأمممعيال، العشأمممورا 
 س؛https://www.mubasher.info/markets/EGXس امممالعوقع اإللعتعونمممى  نباشمممع نعلونمممال ن مممع

قممماا البا مممث االح مممو  علمممى القمممواصم العالعمممة السمممشوية ولقمممد  .للبا مممث ونكانعمممة الح مممو  عليهممما أتمممامنعممما 
 شعية.  229( وعدتةا 1لعجعوعة الأعيال العشتععة لعافة القطاعال، والعبيشة اجدو  رقم مالعانلة 

: ب ان الشركال المدرج  بكاف  قطاعال السوق المصري  والمسيبعد منها 1جدوع 
 2020عين  الدراس ، وعدد ارتباطال المراجع  الميعلق  بها لعا   والمسيخد  ضمن

 الشركات المدرجة قطاعات السوق المصرية
الشركات 

 المستبعدة

الشركات 

 المستخدمة

عدد مكاتب 

 المراجعة

 10 13 1 14 بنوك 1

 8 12 5 17 موارد أساسية 2

 11 13 5 18 رعاية صحية وادوية 3

 8 8 0 8 وسياراتخدمات ومنتجات صناعية  4

 18 28 5 33 عقارات 5

 12 13 5 18 سياحة وترفيه 6

 5 5 1 6 اتصاالت واعالم وتكنولوجيا المعلومات 7

 21 23 6 29 أغذية ومشروبات وتبغ 8

 4 3 0 3 طاقة وخدمات مساندة 9

 4 5 0 5 تجارة وموزعون 10

 1 1 3 4 خدمات النقل والشحن 11

 2 4 0 4 خدمات تعليمية 12

 16 27 4 31 خدمات مالية غير مصرفية 13

 5 7 4 11 مقاوالت وإنشاءات هندسية 14

 7 9 0 9 منسوجات وسلع معمرة 15

 10 13 1 14 مواد البناء 16

 3 3 2 5 ورق ومواد تعبئة وتغليف 17

شركة  اجمالى   145 مشاهدة 191 شركة 37 شركة 229

العدر مة نمن عيشمة الدراسمة وةمى ونما الأمعيال التمي لمم  ولقد قاا البا ث ااستبعات عدت نمن الأمعيال
يتممام اأمم نها يافممة البعانممال العطلودممة، أو الأممعيال التممي يممتم نعا عممة قواصعهمما العالعممة السممشوية نممن  انممة 
الجهمما  الععيممزى للعحاسممبال نش ممعتا  ااعتبارةمما ارتباطممال نعا عممة ت ممعط عممن نطمماق الح مم  السممموقعة 

لحسمااال العقيمدين اسممجل قيمد نعاقبمى الحسمااال لممدى ةيئمة العقاامة العالعممة، العتا مة اكمل قطماع لععاقبممى ا
أل معاا الدراسمة  2020شعية، لت بل عدت الأعيال العست دا قواصعها العالعة عن عاا  229وعدتةا 
شممعية. يعمما أنكممن للبا ممث   ممع نشأممآل العحاسممبة والععا عممة العكل ممة اععا عممة القممواصم  191التطبعلعممة 
،  تمى 2020شعية وذلا نن خال  تقاريع الععا عة الععفقة امالقواصم العالعمة وذلما عمن عماا العالعة لعل 

  ا ممممس نشأمممنأاةدا، تعثل يل نأاةدا نشها؛ ت شي 145بلت  عدت العأاةدال التي أنكن   عةا عدت 
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العحاسممممبة والععا عممممة  سممممة ن شممممع السممممععة العهشعممممة، وتر ممممة ت   ممممها فممممي قطمممماع نممممشاعة ععيممممل 
 الععا عة، ونقايعس خ اص  تلا ال شاعة لعل ععيل الععا عة.

 البحث نموذج 6-4-3

 

 املتغريات املعدلة

 
 خصائص صناعة منشأة عميل املراجعة

 أ( -2الرتكز الصناعى )ف
 ب( -2التجانس الصناعى )ف
 ج(-2التعقيد احملاسىب )ف

 

 املتغري املستقل
 2ف         

 املتغري التابع
 عةالتخصص الصناعى ملنشأة احملاسبة واملراج منشأة احملاسبة واملراجعةمسعة 

 
 1ف 

 
 وق ا  ميغيرال الدراس  توص ف 6-4-4

ورنو ةما العسمت دنة أل معاا االختبمار تونمعة نتتيمعال الدراسمة استشاتا  ولى فعوا البحث، يعكن 
علممى الشحممو ( 2نممن خممال  الجممدو  رقممم م قعمما  وتو عممة يممل نشهمما أل ممعاا الدراسممةويعفعممة اإل  مماصى 
 التالى 
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 وق ا  ميغيرال الدراس  : توص ف2جدوع 

 التوصيف وطريقة القياس الرمز النوع المتغير

التخصصصصل الصصصصناعى 
لمنشصصصصصصصصسة المحاسصصصصصصصصبة 

 والمراجعة
 AFS تابع

الحصصصة السصصوقية لمنشصصسة المحاسصصبة والمراجعصصة مصصن العمصصالء الصصذين 
ينتمون إلى قطاع صناعى بمعلومية اجمالى مبيعات هؤالء العمالء 

 Fernando and)إلصصصى اجمصصصالى مبيعصصصات القطصصصاع الصصصصناعى  
Thevaranjan, 2017; Wang et al. 2017) 

سمعة منشسة المحاسصبة 
 والمراجعة

 AFR مستقل

مصصدا ارتبصصاط منشصصسة المحاسصصبة والمراجعصصة باسصصن أو عالمصصة م نيصصة 

إلحدا منشآت المحاسبة والمراجعة العالمية الكبرا، وقياسصس علصى 

(Purnamasari and Negara, 2017; Rusmin and 

Evans, 2017; Martínez-Ferrero and García-Sán-

chez, 2018)     إذا كانصصم منشصصسة 1يعبصصر عنصصه بمتغيصصر وهمصصى )

 ,PWCالمحاسصبة والمراجعصة مرتبطصة بىحصدا العالمصات العالميصة 

KPMG, Ernst & Young, Deloitte    في خصال  0، أو )

 ذلك 

( 2019وألغراض اجراء تحليل اضافى قياساً على دراسة محمد  

مصي فقد تن التعبير عن سمعة منشسة المحاسبة والمراجعة بمتغيصر وه

يسخذ لمكاتب األربعة الكبرا، و( إذا كان المكتب من ا2يسخذ قيمة  

يمصة ق( إذا كان المكتب ذو انتماء دولي فقص  ويسخصذ المتغيصر 1قيمة  

 .( في حالة المكتب المحلي0 

درجصصة تركصصا صصصناعة 
 عميل المراجعة

 IC معدل
 عدد الشركات العاملة في قطاع الصناعة

(Cairney and Young, 2006; Cahan et al., 2011) 

مسصصصصصصصصصتوا تجصصصصصصصصصان  
صصصصصصصصصصصصناعة عميصصصصصصصصصصصل 

 المراجعة
 IH معدل

 Cairney and Young, 2006; Cairney)طبقصم الدراسصات 

and Stewart,2015; Cairney and Stewart, 2019; Gu, 

؛ في سبيل قياس مستوا تجان  الصناعة ؛ مقياسصاً يعتمصد  (2021

على معامل بيرسون لالرتباط الجائى بين التغير في المصصروفات 

وبصين متوسص  التغيصر فصي المصصروفات التشصغيلية التشغيلية للشصركة 

سصنوات  ونرصرا لتركيصا الشص   10على مستوا القطاع على مصدار 

فقص  حيصث تم صل هيكصل  2020العملى من البحث علصى بيانصات عصام 

قطاعصاً قصد اختل صم جوهريصا عصن  17قطاعات السوق المصرية في 

إلصى  قطصاع، ممصا أدا 16و 12االعوام السابقة بعدما تراوحم بصين 

اخصصصتال  تصصصصنيف الك يصصصر مصصصن الشصصصركات حسصصصب تبعيت صصصا للقطصصصاع 

الصصناعى ذو الصصصلة  ولصصذا فلقصصد اسصتدل الباحصصث بماصصمون المقيصصاس 

المستخدم من جانصب الدراسصات السصابقة وتصن قيصاس مسصتوا تجصان  

الصصصناعة بمعلوميصصة معامصصل االخصصتال  بصصين المصصصروفات التشصصغيلية 

مؤشصر عصن مصدا تما صل للشركات على مستوا القطاع الصصناعى ك

العمليصصصات واألنشصصصطة بصصصين الشصصصركات التصصصى تنتمصصصى لصصصن   القطصصصاع 

 الصناعى 

مسصصصصصصصصصصتوا التعقيصصصصصصصصصصد 
المحاسصصصصصبى لصصصصصصناعة 

 عميل المراجعة
 AC معدل

متوسصص  طصصول االفصصصال عصصن السياسصصات المحاسصصبية علصصى مسصصتوا 
 ,Peterson, 2012; Filzen and Peterson)الصصصناعة 
، ويقصصصصصاس طصصصصصو اإلفصصصصصصال عصصصصصن السياسصصصصصات المحاسصصصصصبية (2015

 Hoitash)باللوغصاريتن الطبيعصى لعصدد بنصود اإلياصاحات المتممصة 
and Hoitash, 2018) 
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 النموذج اال صائى المسيخد  6-4-5
 يممث تسممتهدف فممعوا البحممث اختبممار أثممع سممععة نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة علممى تر ممة ت   ممها 

ةشا  اختالف في ةقا الت ثيع ااختالف خ اص  ال مشاعة العتعثلمة فمي  ال شاعى، واختبار نا وذا يان
تر ممة التعيممز ال ممشاعى ونسممتوى التجممانس ال ممشاعى وتر ممة التعقيممد العحاسممبى علممى نسممتوى ال ممشاعة، 

 تم نعا ة نعاذط اختبار فعوا البحث ا  اصعا  على الشحو التالى  اولق
 £+AFS=β0+ β1AFR 1ف

 £ + AFS=β0+ β1AFR+ β2 IC + β3(AFR* IC) أ(-2)ف

 £ + AFS=β0+ β1AFR+ β2 IH + β3(AFR* IH) ب(-2)ف

 £ + AFS=β0+ β1AFR+ β2 AC + β3(AFR* AC) ج(-2)ف

 2ف
AFS=β0+ β1AFR+ β2 IC + β3 IH + β4 AC + β5 (AFR* IC) + β6(AFR* 

IH) + β7(AFR* AC) + £ 

  حيث

AFS التخصل الصناعى لمنشسة المحاسبة والمراجعة 

AFR سمعة منشسة المحاسبة والمراجعة 

IC درجة تركا صناعة عميل المراجعة 

IH مستوا تجان  صناعة عميل المراجعة 

AC مستوا التعقيد المحاسبى لصناعة عميل المراجعة 

(AFR* IC)  درجة تركا صناعة عميل المراجعة مع سمعة منشسة المحاسبة والمراجعةت اعل 

(AFR* IH)  تجان  صناعة عميل المراجعة مع سمعة منشسة المحاسبة والمراجعةمستوا ت اعل 

(AFR*AC)  راجعةمستوا التعقيد المحاسبى لصناعة عميل المراجعة مع سمعة منشسة المحاسبة والمت اعل 

0β الجاء ال ابم في نموذج االنحدار 

1Β ،2β ،3β ،4β، 5β، 6β ،7β معامالت نموذج االنحدار 

 في نموذج االنحدارالخطس العشوائى  £

 فروض البحث ونيائج اخيباراليحليل اإل صائى للب انال  6-4-6
، وذلمما إلختبممار فممعوا البحممث نممن خممال  Stata 15.0البعنممانل اإل  مماصى اعتعممد البا ممث علممى 

( والعتعلممم  بو ممموت تممم ثيع 1فما مممعاء تحليمممل انحمممدار اسمممعط الختبمممار نمممدى نمممحة ال مممعا األو  للبحمممث 
نعشوى لسععة نشأ ا العحاسمبة والععا عمة فمي ن مع علمى تر مة ت   مها ال مشاعى، ثمم ا معاء تحليمل 

( وفعععاتمممه والعتعلممم  اعمممدى اخمممتالف التممم ثيع 2مفانحمممدار نتعمممدت الختبمممار نمممدى نمممحة ال مممعا الثمممانى 
ال ممممشاعى اممممإختالف الععشممموى لسممممععة نشأمممم ا العحاسممممبة والععا عممممة فممممي ن مممع علممممى تر ممممة ت   ممممها 

خ اص  نشاعة ععيل الععا عة، والعتعثلة في تر ة تعيز نشاعة ععيل الععا عة، ونستوى التجانس 
 العحاسبى في نشاعة ععيل الععا عة، التعقيد العحاسبى ل شاعة ععيل الععا عة.
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 Linear Regressionولقمد اعتعمد البا مث فمي العقماا األو  علمى ا معاء تحليمل االنحمدار ال طمى 
و ممعاء اختبممارال وزمما عة  Stata 15.0الختبممار فممعوا البحممث، يعمما أنكممن خممال  البعنممانل اإل  مماصى 

 لعل فعا ااست داا نعاذط انحدار تتالءا نع طبععة البعانال على الشحو التالى 
المقى يشاسمة  المة أن العتتيممع  Fractional Response Regressionنعموذط تحليمل االنحمدار  -

(. وةمو نمما يتطماب  نممع العتتيمع التممااع 1( واللععممة م0( يت ممق قمعم عأممعية تتمعاوم بممين اللععمة مyالتمااع م
للبحث والعتعثل في الت    ال شاعى لعشأ ا العحاسبة والععا عة والعقا  بشسبة الح ة السموقعة 

شعموذط زمعن م الع مدر  تونمعة اللعشأ ا العحاسبة والععا عة نن الععمالء المقين يشتعمون ولمى قطماع نمشاعى. 

 ( 15.0Stataالبعنانل 

يهطل  علعه أيضا  نعوذط االنحدار ال ازع للعقااة القى  regression    Tobitنعوذط تحليل االنحدار  -
 يث تعون قمعم العتتيمع نحمدتا زمعشا بمين  مد أتنمى لعتتيع التااع على قعم اعشدنا يكون ةشا  رقااة 

يعكمممن أن تمممش  ص قععمممة نلعممما   للبحمممث  يمممث الو مممد أعلمممى، وةمممو نممما يتطممماب  نمممع العتتيمممع التمممااع 
(. 1يعكن أن تعت ع عن اللععة م ( وال0الت    ال شاعى لعشأ ا العحاسبة والععا عة عن اللععة م

 ( 15.0Stataم الع در  تونعة الشعوذط زعن البعنانل 

 الحرض الوع اخيبارنيائج  6-4-6-1
لسممععة نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة فممي ن ممع و مموت تمم ثيع نعشمموى يتشمماو  ال ممعا األو  اختبممار نممدى 

 ، وقاا البا ث بتحويله ولى فعا عدا على الشحو التالى على تر ة ت   ها ال شاعى

ال يو مد تم ثيع نعشموى لسمععة نشأم ا العحاسمبة والععا عمة فمي ن مع علمى تر مة : (1ف)الوع  حارضال
 ت   ها ال شاعى.

( عشمد ارتبما  نشأم ا العحاسمبة 1االلععمة م (AFR) االتعبيع عمن السمععة العهشعمة نمن خمال  العتتيمع
، (PWC, KPMG, Ernst & Young, Deloitte)والععا عة اإ دى العشأآل العالععة األردعة العبعى 

 ( في خالف ذلا، فلقد تبين نا يلى  0واللععة م
 Fأ(، فلقممد بلتمم  قععممة -3اممإ عاء تحليممل االنحممدار ال طممى البسممعط، ويعمما ةممو نوزممل االجممدو  رقممم م -

وةممممو أقممممل نممممن  0.000يعممممات   P-valueوتبممممين أن نسممممتوى الععشويممممة العأمممماةد  23.61العحسممممودة 
، R-squared)) 14.17% نعمما يممد  علممى نعشويممة الشعمموذط، يعمما بلمم  نقممدار نعانممل التحديممد 0.05

نمن التتيمع  %14.17أن السمععة العهشعمة لعشأم ا العحاسمبة والععا عمة فمي ن مع ت سمع  اعا يأيع ولمى
يعكمن  0.2066في تر ة الت    ال شاعى لها. ونن خمال  نعانمل االنحمدار العو مة المقى بلم  

اسمممتشتاط و مممموت عالقممممة طعتيممممة نعشويممممة اععشممممى أن  يممماتا نسممممتوى السممممععة العهشعممممة لعشأمممم ا العحاسممممبة 
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 ا إل دى العشأآل األردعة العبعى يعتبط طعتيا اارت اع تر ة ت   ها ال شاعى. والععا عة اانتعاصه

، ويعما ةمو نوزمل االجمدو  رقمم Fractional Response Regressionامإ عاء تحليمل االنحمدار  -
 0.000يعمات   P-valueع(، تبين نعشوية الشعوذط أيضا   يث يان نستوى الععشويمة العأماةد -3م

 .0.798لععانل االنحدار العو ة القى بل  خال  نعانل االنحدار القى بل  

ط(، تبمين نعشويمة -3، ويعما ةمو نوزمل االجمدو  رقمم مTobit regressionاإ عاء تحليل االنحمدار  -
لععانمممل االنحمممدار  0.000يعمممات   P-valueالشعممموذط أيضممما   يمممث يمممان نسمممتوى الععشويمممة العأممماةد 

 .0.208عانل االنحدار القى بل  العو ة القى بل  خال  ن

 أ( - 3جدوع )

 
 ب( - 3جدوع )

 

    Mean VIF        1.00

                                    

       1.afr        1.00    1.000000

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

. estat vif

                                                                              

       _cons     .0924644   .0205896     4.49   0.000     .0517651    .1331637

       1.afr     .2066227   .0425199     4.86   0.000     .1225739    .2906714

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    7.84025173       144  .054446193   Root MSE        =    .21692

                                                   Adj R-squared   =    0.1357

    Residual    6.72905769       143  .047056347   R-squared       =    0.1417

       Model    1.11119404         1  1.11119404   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(1, 143)       =     23.61

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =       145

. regress afs i.afr

                                                                              

       _cons    -1.325731    .102983   -12.87   0.000    -1.527574   -1.123888

       1.afr      .798703   .1829989     4.36   0.000     .4400318    1.157374

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -54.953533               Pseudo R2         =     0.0679

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(1)      =      19.05

Fractional probit regression                    Number of obs     =        145
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( عشمد ارتبما  2االلععمة م (AFR) نن نا عة أخعى، ودالتعبيع عن السععة العهشعمة نمن خمال  العتتيمع
 & PWC, KPMG, Ernst)نشأم ا العحاسمبة والععا عمة اإ مدى العشأمآل العالععمة األردعمة العبمعى 

Young, Deloitte)في خالف ذلما، فلقمد 0( وذا يان لها شعاكة تولعة أخعى، واللععة م1، واللععة م )
 تبين نا يلى  

 Fأ(، فلقممد بلتمم  قععممة -4اممإ عاء تحليممل االنحممدار ال طممى البسممعط، ويعمما ةممو نوزممل االجممدو  رقممم م -
وةممممو أقممممل نممممن  0.000يعممممات   P-valueوتبممممين أن نسممممتوى الععشويممممة العأمممماةد  11.81العحسممممودة 
، R-squared)) 14.17% نعمما يممد  علممى نعشويممة الشعمموذط، يعمما بلمم  نقممدار نعانممل التحديممد 0.05

تيمع نمن الت %14.26اعا يأيع ولمى أن السمععة العهشعمة لعشأم ا العحاسمبة والععا عمة فمي ن مع ت سمع 
 في تر ة الت    ال شاعى لها.

 

 

 

 

 

 

 

 ج(- 3جدوع )

                                                                               

   var(e.afs)    .0470124   .0055553                      .0372931    .0592647

                                                                              

       _cons     .0924644     .02058     4.49   0.000     .0521284    .1328004

       1.afr     .2083318   .0425311     4.90   0.000     .1249724    .2916911

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood =  14.064085                     Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(1)      =      23.99

        upper = 1                                  Right-censored =          1

Limits: lower = 0                                  Left-censored  =          0

                                                   Uncensored     =        144

Tobit regression                                Number of obs     =        145
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ونممن خممال  نعانممل االنحممدار العو ممة ل ئممة نشأممآل العحاسممبة والععا عممة العشتععممة إل ممدى العالنممال 
يعكممممن اسممممتشتاط و مممموت تمممم ثيع طممممعتى نعشمممموى علممممى ارت مممماع تر ممممة  0.219األردعممممة العبممممعى الممممقى بلمممم  

وةمممو أقمممل نمممن  0.000يعمممات   P-valueت   مممها ال مممشاعى  يمممث بلممم  نسمممتوى الععشويمممة العأممماةد 
م يتبمممين و ممموت اخمممتالف نعشممموى بمممين فئمممة نشأمممآل العحاسمممبة والععا عمممة ذال الأمممعاكال . بيشعممما لممم0.05

الدولعممة األخممعى عممن نشأممآل العحاسممبة والععا عممة العحلعممة نممن  يممث التمم ثيع علممى نسممتوى الت  مم  
وةمممو أكبمممع نمممن  0.708يعمممات   P-valueال مممشاعى لعمممل نشهممما  يمممث بلممم  نسمممتوى الععشويمممة العأممماةد 

0.05. 

، ويعما ةمو نوزمل االجمدو  رقمم Fractional Response Regressionامإ عاء تحليمل االنحمدار  -
يعمممممات   P-valueع(، تبمممممين نعشويمممممة الشعممممموذط أيضممممما   يمممممث يمممممان نسمممممتوى الععشويمممممة العأممممماةد -4م

. ودل  نعانل االنحمدار العو مة ل ئمة نشأمآل العحاسمبة والععا عمة العشتععمة أل مد العالنمال 0.0001
، بيشعمممما ل ئممممة نشأممممآل 0.002يعممممات   P-valueاعسممممتوى نعشويممممة نأمممماةد  0.878بممممعى األردعممممة الع

 P-valueالعحاسمممبة والععا عمممة ذال الأمممعاكال الدولعمممة األخمممعى فقمممد بلممم  نسمممتوى الععشويمممة العأممماةد 
. نعا يعشى عدا و وت اختالف بيشها ودمين نشأمآل العحاسمبة والععا عمة 0.05وةو أكبع نن  0.690

 ثع على نستوى الت    ال شاعى.العحلعة نن  يث األ

 

 أ( - 4جدوع )
 

 . 

    Mean VIF        1.61

                                    

          2         1.61    0.623008

          1         1.61    0.623008

        afr1  

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

. estat vif

                                                                              

       _cons     .0800015   .0390784     2.05   0.042      .002751    .1572521

              

          2      .2190856   .0540323     4.05   0.000     .1122739    .3258973

          1      .0172922   .0460313     0.38   0.708    -.0737029    .1082874

        afr1  

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    7.84025173       144  .054446193   Root MSE        =    .21758

                                                   Adj R-squared   =    0.1305

    Residual    6.72237685       142  .047340682   R-squared       =    0.1426

       Model    1.11787489         2  .558937444   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(2, 142)       =     11.81

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =       145

. regress afs i.afr1
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ط(، تبين نعشوية -4، ويعا ةو نوزل االجدو  رقم مTobit regressionاإ عاء تحليل االنحدار  -
. ودلمممم  نعانممممل 0.000يعممممات   P-valueالشعمممموذط أيضمممما   يممممث يممممان نسممممتوى الععشويممممة العأمممماةد 

 0.220االنحدار العو ة ل ئة نشأآل العحاسبة والععا عة العشتععة أل د العالنال األردعة العبعى 
، بيشعممما ل ئممة نشأمممآل العحاسممبة والععا عمممة ذال 0.000يعممات   P-valueاعسممتوى نعشويممة نأممماةد 

أكبمممع نمممن  وةمممو P-value 0.706الأمممعاكال الدولعمممة األخمممعى فقمممد بلممم  نسمممتوى الععشويمممة العأممماةد 
. نعمما ي يممد عممدا و مموت اخممتالف بيشهمما ودممين نشأممآل العحاسممبة والععا عممة العحلعممة نممن  يممث 0.05

 األثع على نستوى الت    ال شاعى.

 ب( - 4جدوع )

 

 ط( - 4 دو  رقم م
 

 

                                                                              

       _cons    -1.405061   .2471234    -5.69   0.000    -1.889414   -.9207083

              

          2      .8780333   .2897465     3.03   0.002     .3101405    1.445926

          1      .1079344   .2704176     0.40   0.690    -.4220744    .6379433

        afr1  

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -54.912651               Pseudo R2         =     0.0686

                                                Prob > chi2       =     0.0001

                                                Wald chi2(2)      =      19.00

Fractional probit regression                    Number of obs     =        145

   var(e.afs)    .0469658   .0055498                      .0372561    .0592059

                                                                              

       _cons     .0800015   .0389233     2.06   0.040     .0037132    .1562898

              

          2      .2207931   .0538424     4.10   0.000      .115264    .3263223

          1      .0172922   .0458486     0.38   0.706    -.0725694    .1071539

        afr1  

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood =  14.135174                     Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(2)      =      24.16

        upper = 1                                  Right-censored =          1

Limits: lower = 0                                  Left-censored  =          0

                                                   Uncensored     =        144

Tobit regression                                Number of obs     =        145
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وي لمم  البا ممث نممن تحليممل الشتمماصل السممااقة ولممى ونكانعممة رفممص فممعا العممدا ونممن ثممم قبممو  ال ممعا 
األو  بو مممموت تمممم ثيع نعشمممموى لسممممععة نشأمممم ا العحاسممممبة والععا عممممة فممممي ن ممممع علممممى تر ممممة ت   مممممها 
ال ممشاعى،  يمممث تبمممين و مموت عالقمممة طعتيمممة نعشويمممة بممين سمممععة نشأممم ا العحاسممبة والععا عمممة نمممن  يمممث 

ى العشأآل األردعة العبعى، ودين نستوى ت   ها ال شاعى، وةقة الشتعجة تت   نع يل انتعاءةا إل د
 Craswell et al., 1995; Purnamasari and Negara, 2017 ;Hapsoro and)نمن 

Santoso, 2018) . 

العقونمممال التمممي تعتلعهممما نشأممم ا العحاسمممبة ويمممعى البا مممث أن نتعجمممة اختبمممار ال مممعا األو  ت يمممد أن 
والععا عممة؛ والتممي تممشعكس نممن خممال  االسممم والسممععة العهشعممة؛ تعتبممع ةممي العحممدت األو  لعقممدرتها علممى 

وال أن ةشمما  عوانممل تتعلمم  اطبععممة وخ مماص  نممشاعة نشأمم ا . اتبمماع اسممتعاتعجعة الت  مم  ال ممشاعى
 ممعا ععيممل الععا عممة والتممي قممد تمم ثع علممى ةممقة العالقممة، وةممو نمما سمموف يممتم تشاولممه نممن خممال  اختبممار ال

 الثانى.

 الحرض الثانى اخيبارنيائج  6-4-6-2
و ممموت اخمممتالف فمممي التممم ثيع الععشممموى لسمممععة نشأممم ا العحاسمممبة يتشممماو  ال مممعا الثمممانى اختبمممار نمممدى 

امماختالف خ مماص  نممشاعة ععيممل الععا عممة.  والععا عممة فممي ن ممع علممى تر ممة ت   ممها ال ممشاعى
ولممى فممعا  أ(-2)فتر ممة تعيممز نممشاعة ععيممل الععا عممة، تممم تحويممل ال ممعا اخممتالف  والختبممار تمم ثيع

 على الشحو التالى عدا 

ال ي تلس الت ثيع الععشوى لسععة نشأ ا العحاسمبة والععا عمة فمي ن مع علمى : أ(-2)ف الثانى الحرض
 تر ة ت   ها ال شاعى اإختالف تر ة تعيز نشاعة ععيل الععا عة.

( القى يعبع عن تر ة تعيز نشاعة ععيل الععا عة ولى نعوذط االنحدار نن ICتم وزافة العتتيع م
أ ل اختبار نعشوية الت اعل بيشه ودين سععة نشأ ا العحاسبة والععا عة، لع بل الشعوذط على الشحو 

 :التالى
+ £ (AFR* IC)3β + IC 2β AFR+1β+ 0βAFS= 

( عشمد ارتبما  نشأم ا العحاسمبة 1للععمة ماا (AFR) امالتعبيع عمن السمععة العهشعمة نمن خمال  العتتيمع
، (PWC, KPMG, Ernst & Young, Deloitte)والععا عة اإ دى العشأآل العالععة األردعة العبعى 

تر ممة تعيممز نممشاعة ععيممل ( الممقى يعبممع عممن IC( فممي خممالف ذلمما، ونممع وزممافة العتتيممع م0واللععممة م
 (، نا يلى  1فلقد تبين، يعا ةو نوزل االعلح  رقم م الععا عة
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وتبمين أن نسمتوى  ،12.02( العحسمودة Fامإ عاء تحليمل االنحمدار ال طمى العتعمدت، فلقمد بلتم  قععمة م -
نعا يد  على نعشوية الشعوذط، يعما  0.05وةو أقل نن  0.000يعات   P-valueالععشوية العأاةد 

، ولقمد تبمين نعشويمة التم ثيع العكسمي لدر مة تعيمز R-squared)) 18.9% بل  نقمدار نعانمل التحديمد
نشاعة ععيل الععا عة على تر ة الت  م  ال مشاعى لعشأم ا العحاسمبة والععا عمة فمي ن مع نمن 

يعمممات   P-valueاعسمممتوى الععشويمممة العأممماةد  0.006-خمممال  نعانمممل االنحمممدار السمممالة المممقى بلممم  
ع نعشوى للت اعل بين تر ة تعيز نشاعة ععيل الععا عة وسععة . وال انه لم يتبين و وت ت ثي0.006

-Pنشأ ا العحاسبة والععا عة على تر ة ت   ها ال شاعى  يث يان نسمتوى الععشويمة العأماةد 
value  للعتتيع(AFR* IC)   0.05وةو أكبع نن  0.348يعات. 

ة الشعمموذط أيضمما  ، تبممين نعشويممFractional Response Regressionاممإ عاء تحليممل االنحممدار  -
. فلقمممد تبمممين أيضممما  نعشويمممة التممم ثيع 0.000يعمممات   P-value يمممث يمممان نسمممتوى الععشويمممة العأممماةد 

العكسممي لدر مممة تعيممز نمممشاعة ععيممل الععا عمممة علممى تر مممة الت  مم  ال مممشاعى لعشأمم ا العحاسمممبة 
اعسمممتوى الععشويمممة  0.041-والععا عمممة فمممي ن مممع نمممن خمممال  نعانمممل االنحمممدار السمممالة المممقى بلممم  

. وال أنممه لممم يتبممين و مموت تمم ثيع نعشمموى للت اعممل بممين تر ممة تعيممز 0.001يعممات   P-valueالعأمماةد 
نممشاعة ععيممل الععا عممة وسممععة نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة علممى تر ممة ت   ممها ال ممشاعى  يممث 

وةممممو أكبممممع نممممن  0.706يعممممات   (AFR* IC)للعتتيممممع  P-valueكممممان نسممممتوى الععشويممممة العأمممماةد 
0.05. 

، تبمممين نعشويمممة الشعممموذط أيضممما   يمممث يمممان نسمممتوى Tobit regressionليمممل االنحمممدار امممإ عاء تح -
. فلقممد تبممين أيضمما  نعشويممة التمم ثيع العكسممي لدر ممة تعيممز 0.000يعممات   P-valueالععشويممة العأمماةد 

نشاعة ععيل الععا عة على تر ة الت  م  ال مشاعى لعشأم ا العحاسمبة والععا عمة فمي ن مع نمن 
يعمممات   P-valueاعسمممتوى الععشويمممة العأممماةد  0.006-ر السمممالة المممقى بلممم  خمممال  نعانمممل االنحمممدا

. وال أنه لم يتبين و وت ت ثيع نعشوى للت اعل بين تر ة تعيز نشاعة ععيل الععا عة وسععة 0.005
-Pنشأ ا العحاسبة والععا عة على تر ة ت   ها ال شاعى  يث يان نسمتوى الععشويمة العأماةد 

value  للعتتيع(AFR* IC)   0.05وةو أكبع نن  0.316يعات. 

( عشمد ارتبما  2االلععمة م (AFR) ودمالتعبيع عمن السمععة العهشعمة نمن خمال  العتتيمعنمن نا عمة أخمعى، 
 & PWC, KPMG, Ernst)نشأم ا العحاسمبة والععا عمة اإ مدى العشأمآل العالععمة األردعمة العبمعى 

Young, Deloitte)فمي خمالف ذلمما، 0عمة أخممعى، واللععمة م( وذا يمان لهما شمعاكة تول1، واللععممة م )
 (، نا يلى  2فلقد تبين، يعا ةو نوزل االعلح  رقم م
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وتبمين أن نسمتوى الععشويمة  ،8.67( العحسودةFاإ عاء تحليل االنحدار ال طى العتعدت، بلت  قععة م -
نعمما يممد  علممى نعشويممة الشعمموذط، يعمما بلمم   0.05وةممو أقممل نممن  0.000يعممات   P-valueالعأمماةد 

، وال أنه لمم يتبمين نعشويمة تم ثيع العكسمي لدر مة تعيمز R-squared)) 20.9% نقدار نعانل التحديد
نشاعة ععيل الععا عة على تر ة الت  م  ال مشاعى لعشأم ا العحاسمبة والععا عمة فمي ن مع نمن 

. يعا لمم يتبمين و موت 0.05أكبع نن وةو  0.063يعات   P-valueخال  نستوى الععشوية العأاةد 
تمم ثيع نعشمموى للت اعممل بممين تر ممة تعيممز نممشاعة ععيممل الععا عممة وسممععة نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة 

 *AFR) للعتتيممع P-valueعلممى تر ممة ت   ممها ال ممشاعى  يممث يممان نسممتوى الععشويممة العأمماةد 

IC)   0.05وةو أكبع نن  0.963يعات. 

، تبممين نعشويممة الشعمموذط أيضمما  Fractional Response Regressionاممإ عاء تحليممل االنحممدار  -
. وتبمين نعشويمة تم ثيع العكسمي لدر مة 0.000يعمات   P-value يث يان نستوى الععشويمة العأماةد 

تعيز نشاعة ععيل الععا عة على تر ة الت    ال شاعى لعشأ ا العحاسبة والععا عة في ن ع 
يعمات   P-valueاعسمتوى الععشويمة العأماةد  0.059- نن خال  نعانل االنحدار السالة المقى بلم 

. وال أنممه لممم يتبمين و مموت تمم ثيع نعشموى للت اعممل بممين تر مة تعيممز نممشاعة 0.05وةمو أقممل نمن  0.014
ععيمممل الععا عمممة وسمممععة نشأممم ا العحاسمممبة والععا عمممة علمممى تر مممة ت   مممها ال مممشاعى  يمممث يمممان 

 .0.05وةو أكبع نن  0.324يعات   (AFR* ICللعتتيع م P-valueنستوى الععشوية العأاةد 

، تبين نعشوية الشعوذط أيضا   يث يان نستوى الععشوية Tobit regressionاإ عاء تحليل االنحدار  -
. بيشعا لم يتبين نعشوية ت ثيع العكسي لدر ة تعيمز نمشاعة ععيمل 0.000يعات   P-valueالعأاةد 

الععا عة على تر مة الت  م  ال مشاعى لعشأم ا العحاسمبة والععا عمة فمي ن مع نمن خمال  نسمتوى 
.. يعا لم يتبين و موت تم ثيع نعشموى 0.05وةو أكبع نن  0.061يعات   P-valueالععشوية العأاةد 

ل الععا عمممة وسمممععة نشأممم ا العحاسمممبة والععا عمممة علمممى تر مممة للت اعمممل بمممين تر مممة تعيمممز نمممشاعة ععيممم
يعمات   (AFR* IC)للعتتيمع  P-valueت   مها ال مشاعى  يمث يمان نسمتوى الععشويمة العأماةد 

 .0.05وةو أكبع نن  0.928

وي لمم  البا ممث نممن تحليممل أ لبعممة الشتمماصل السممااقة ولممى ونكانعممة القممو  بو مموت تمم ثيع نعشمموى عكسممى 
نممممشاعة ععيممممل الععا عممممة علممممى نسممممتوى الت  مممم  ال ممممشاعى لعشأمممم ا العحاسممممبة لدر ممممة التعيممممز فممممي 

. ودعممما Cahan et al. (2011والععا عمممة، اعممما يت ممم  نمممع نممما أنكمممن للبا مممث است النمممه نمممن نتممماصل م
. و ععما يتعلم  Eichenseher and Danos,1981; Kwon, 1996)يتعمارا نمع و همة نظمع م

عة نشأ ا العحاسبة والععا عة، ي ل  البا ث نن تحليمل االت اعل بين تر ة تعيز نشاعة الععيل، وسع
 أ( ودالتمممالي ال-2مفانى ممممالثال عا دا قبو  مممعا العدا ونن ثم عممممالشتاصل السااقة ولى ونكانعة قبو  ف
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ي تلممس تمم ثيع سممععة نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة فممي ن ممع علممى تر ممة ت   ممها ال ممشاعى اممإختالف 
 . الععا عة تر ة تعيز نشاعة ععيل

ويعى البا ث أن تلا الشتعجة قد تعوت ولى ان  اا عدت الأعيال اأكل  وةعى ببعص القطاعال 
 وف  ت شعة الأعيال القى اعتعد علعه البا ث والععتعد ببورنة االوراق العالعة الع عية.

والختبار ت ثيع اختالف نستوى التجانس فى نشاعة ععيل الععا عة، تم تحويل ال عا 
 ع( ولى فعا عدا على الشحو التالى  -2مف

ال ي تلممس التمم ثيع الععشمموى لسممععة نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة فممي ن ممع : ب(-2)فالثااانى الحاارض 
 على تر ة ت   ها ال شاعى اإختالف نستوى التجانس في نشاعة ععيل الععا عة.

ولممى نعمموذط  الععا عممةنسممتوى التجممانس فممي نممشاعة ععيممل ( الممقى يعبممع عممن IHتممم وزممافة العتتيممع م
االنحدار نن أ ل اختبار نعشوية الت اعل بيشه ودمين سمععة نشأم ا العحاسمبة والععا عمة، لع مبل الشعموذط 

 على الشحو التالى 
AFS=β0+ β1AFR+ β2 IH + β3 (AFR* IH) + £ 

( عشمد ارتبما  نشأم ا العحاسمبة 1االلععمة م (AFR) امالتعبيع عمن السمععة العهشعمة نمن خمال  العتتيمع
، (PWC, KPMG, Ernst & Young, Deloitte)والععا عة اإ دى العشأآل العالععة األردعة العبعى 

( الممقى يعبممع عممن نسممتوى التجممانس فممي نممشاعة IH( فممي خممالف ذلمما، ونممع وزممافة العتتيممع م0واللععمة م
 (، نا يلى  3ععيل الععا عة فلقد تبين، يعا ةو نوزل االعلح  رقم م

اممإ عاء تحليممل االنحممدار ال طممى العتعممدت، لممم يتبممين و مموت تمم ثيع نعشمموى للت اعممل بممين نسممتوى تجممانس  -
ل ممشاعى  يممث نممشاعة ععيممل الععا عممة وسممععة نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة علممى تر ممة ت   ممها ا

وةمممو أكبمممع نمممن  0.412يعمممات  AFR* IH) للعتتيمممع م P-valueكمممان نسمممتوى الععشويمممة العأممماةد 
. يعمما لممم يتبممين و مموت تمم ثيع نعشمموى لعسممتوى التجممانس فممي نممشاعة ععيممل الععا عممة علممى تر ممة 0.05

 P-valueالت  مم  ال ممشاعى لعشأمم ا العحاسممبة والععا عممة  يممث يممان نسممتوى الععشويممة العأمماةد 
 .0.05وةو أكبع نن  0.170يعات   (IH)يع للعتت

، لممم يتبممين و مموت تمم ثيع نعشمموى Fractional Response Regressionاممإ عاء تحليممل االنحممدار  -
للت اعمل بمين نسمتوى تجمانس نمشاعة ععيمل الععا عممة وسمععة نشأم ا العحاسمبة والععا عمة علمى تر ممة 

  يعمات (AFR* IH) للعتتيمع P-valueت   مها ال مشاعى  يمث يمان نسمتوى الععشويمة العأماةد 
. بيشعا تبمين نعشويمة العالقمة العكسمعة بمين نسمتوى التجمانس فمي نمشاعة 0.05وةو أكبع نن  0.917
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ععيل الععا عة وتر مة الت  م  ال مشاعى لعشأم ا العحاسمبة والععا عمة  يمث بلم  نعانمل االنحمدار 
وةممو أقممل نممن  0.021يعممات   (IH)للعتتيممع  P-valueويممان نسممتوى الععشويممة العأمماةد  ،-0.002
0.05. 

، لمممم يتبمممين و ممموت تممم ثيع نعشممموى للت اعمممل بمممين نسمممتوى Tobit regressionامممإ عاء تحليمممل االنحمممدار  -
تجانس نشاعة ععيل الععا عة وسععة نشأم ا العحاسمبة والععا عمة علمى تر مة ت   مها ال مشاعى 

وةمو أكبمع نمن  0.353  يعات (AFR* IH)للعتتيع  P-value يث يان نستوى الععشوية العأاةد 
. يعمما لممم يتبممين و مموت تمم ثيع نعشمموى لعسممتوى التجممانس فممي نممشاعة ععيممل الععا عممة علممى تر ممة 0.05

 P-valueالت  مم  ال ممشاعى لعشأمم ا العحاسممبة والععا عممة  يممث يممان نسممتوى الععشويممة العأمماةد 
 .0.05وةو أكبع نن  0.165يعات   (IH)للعتتيع 

( عشمد 2االلععمة م (AFR) ع عمن السمععة العهشعمة نمن خمال  العتتيمعولقمد ت كمدل تلما الشتماصل امالتعبي
 PWC, KPMG, Ernst)ارتبا  نشأ ا العحاسبة والععا عة اإ دى العشأمآل العالععمة األردعمة العبمعى 

& Young, Deloitte)فمي خمالف ذلما. 0( وذا يمان لهما شمعاكة تولعمة أخمعى، واللععمة م1، واللععمة م )
 (، نا يلى  4االعلح  رقم مفلقد تبين، يعا ةو نوزل 

اممإ عاء تحليممل االنحممدار ال طممى العتعممدت، لممم يتبممين و مموت تمم ثيع نعشمموى للت اعممل بممين نسممتوى تجممانس  -
نممشاعة ععيممل الععا عممة وسممععة نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة علممى تر ممة ت   ممها ال ممشاعى  يممث 

وةممو أكبممع نممن  0.550يعممات   (AFR* IH) للعتتيممع P-valueكممان نسممتوى الععشويممة العأمماةد 
. يعمما لممم يتبممين و مموت تمم ثيع نعشمموى لعسممتوى التجممانس فممي نممشاعة ععيممل الععا عممة علممى تر ممة 0.05

 P-valueالت  مم  ال ممشاعى لعشأمم ا العحاسممبة والععا عممة  يممث يممان نسممتوى الععشويممة العأمماةد 
 .0.05وةو أكبع نن  0.544يعات   (IH) للعتتيع

، لممم يتبممين و مموت تمم ثيع نعشمموى Fractional Response Regressionاممإ عاء تحليممل االنحممدار  -
للت اعمل بمين نسمتوى تجمانس نمشاعة ععيمل الععا عممة وسمععة نشأم ا العحاسمبة والععا عمة علمى تر ممة 

يعمات   (AFR* IH)للعتتيمع  P-valueت   مها ال مشاعى  يمث يمان نسمتوى الععشويمة العأماةد 
نعشموى لعسمتوى التجمانس فمي نمشاعة ععيمل  . يعا لم يتبين و وت تم ثيع0.05وةو أكبع نن  0.751

الععا عممة علممى تر ممة الت  مم  ال ممشاعى لعشأمم ا العحاسممبة والععا عممة  يممث يممان نسممتوى الععشويممة 
 .0.05وةو أكبع نن  0.075يعات   (IH)للعتتيع  P-valueالعأاةد 

سممتوى ، لممم يتبممين و مموت تمم ثيع نعشمموى للت اعممل بممين نTobit regressionاممإ عاء تحليممل االنحممدار  -
تجانس نشاعة ععيل الععا عة وسععة نشأم ا العحاسمبة والععا عمة علمى تر مة ت   مها ال مشاعى 
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وةمو أكبمع نمن  0.491يعات   (AFR* IH)للعتتيع  P-value يث يان نستوى الععشوية العأاةد 
. يعمما لممم يتبممين و مموت تمم ثيع نعشمموى لعسممتوى التجممانس فممي نممشاعة ععيممل الععا عممة علممى تر ممة 0.05

 P-valueال ممشاعى لعشأمم ا العحاسممبة والععا عممة  يممث يممان نسممتوى الععشويممة العأمماةد  الت  مم 
 .0.05وةو أكبع نن  0.565يعات   (IH) للعتتيع

وي ل  البا ث نن تحليل أ لبعة الشتماصل السمااقة ولمى ونكانعمة القمو  اعمدا و موت تم ثيع نعشموى لدر مة 
ل مشاعى لعشأم ا العحاسمبة والععا عمة، اعما التعيز في نشاعة ععيل الععا عة علمى نسمتوى الت  م  ا

و ععما يتعلم  االت اعمل بمين تر مة تعيمز نمشاعة  Cairney and Young (2006يتعمارا نمع نتماصل م
الععيمل، وسمععة نشأمم ا العحاسمبة والععا عمة ي لمم  البا مث نمن تحليممل الشتماصل السمااقة ولممى قبمو  فممعا 

ع( ودالتمممالي ال ي تلمممس تممم ثيع سمممععة نشأممم ا -2مفالثمممانى ال مممعا العمممدا ونمممن ثمممم عمممدا ونكانعمممة قبمممو  
العحاسممبة والععا عممة فممي ن ممع علممى تر ممة ت   ممها ال ممشاعى اممإختالف تر ممة نسممتوى التجممانس فممي 

 . نشاعة ععيل الععا عة

ويعتقد البا ث أن تلا الشتعجة يعكمن ت سميعةا بو موت عمدت نمن قطاعمال السموق تضمم شمعيال ت تلمس 
العصعسممى ودالتممالي طبععممة الععلعممال التأممتيلعة الداخلعممة التممي تممشعكس   ععمما بيشهمما نممن  يممث طبععممة الشأمما 

، نمشاععة وسمعارال ونشتجالخدنال ، أ قية ونأعودال وتب ، نشسو ال وسلع نعععاعلى نثل قطاع م
(، األنمممع المممقى يجعمممل طبععمممة الشأممما  العصعسمممى  يمممع نممم ثع علمممى قمممعار نشأممم ا العحاسمممبة نممموارت أساسمممعة

 ي نعا عة القواصم العالعة لأعيال تلا القطاعال.والععا عة اأ ن الت    ف

تر مممة التعقيممد العحاسمممبى ل ممشاعة ععيممل الععا عمممة، تممم تحويمممل اخممتالف  و ععمما يتعلمم  ااختبمممار تمم ثيع
 على الشحو التالى ولى فعا عدا  ط(-2مفال عا 

ن ع على ال ي تلس الت ثيع الععشوى لسععة نشأ ا العحاسبة والععا عة في : ج(-2)فالثانى الحرض 
 تر ة ت   ها ال شاعى اإختالف تر ة التعقيد العحاسبى ل شاعة ععيل الععا عة.

ولمممى  تر مممة التعقيمممد العحاسمممبى ل مممشاعة ععيمممل الععا عمممة( المممقى يعبمممع عمممن ACتمممم وزمممافة العتتيمممع م
نعوذط االنحمدار نمن أ مل اختبمار نعشويمة الت اعمل بيشمه ودمين سمععة نشأم ا العحاسمبة والععا عمة، لع مبل 

 عوذط على الشحو التالى الش
AFS=β0+ β1AFR+ β2 AC + β3(AFR* AC) + £ 

( عشمد ارتبما  نشأم ا العحاسمبة 1االلععمة م (AFR) امالتعبيع عمن السمععة العهشعمة نمن خمال  العتتيمع
، (PWC, KPMG, Ernst & Young, Deloitte)والععا عة اإ دى العشأآل العالععة األردعة العبعى 

عمممن تر مممة التعقيمممد العحاسمممبى  ( المممقى يعبمممعACذلممما، ونمممع وزمممافة العتتيمممع م( فمممي خمممالف 0واللععمممة م
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 ل شاعة ععيل الععا عة فلقد تبين، نا يلى  

أ(، الختبمممار تممم ثيع  - 5امممإ عاء تحليمممل االنحمممدار ال طمممى العتعمممدت، يعممما ةمممو نوزمممل االجمممدو  رقمممم م -
ععيل الععا عة وسععة نشأ ا العحاسبة والععا عة على تر ة التعقيد العحاسبى ل شاعة الت اعل بين 

وتبممممين أن نسممممتوى الععشويممممة  9.32العحسممممودة  (F)تر ممممة ت   ممممها ال ممممشاعى، فلقممممد بلتمممم  قععممممة 
نعمما يممد  علممى نعشويممة الشعمموذط، يعمما بلمم   0.05وةممو أقممل نممن  0.000يعممات   P-valueاةد العأمم

 (AFR* AC)، وتبمين أن نعانمل االنحمدار للعتتيمع R-squared)) 16.5% نقمدار نعانمل التحديمد
وةو أكبع اقدر قليل  0.051يعات   P-valueويان نستوى الععشوية العأاةد  1.608نو ة وقدرة 

ععيمل الععا عمة علمى لدر مة التعقيمد العحاسمبى ل مشاعة . يعا لم يتبين و وت ت ثيع نعشموى 0.05نن 
-Pتر ممة الت  ممم  ال ممشاعى لعشأممم ا العحاسمممبة والععا عممة  يمممث يمممان نسممتوى الععشويمممة العأممماةد 

value  للعتتيع(AC)   0.05وةو أكبع نن  0.158يعات. 

، يعما ةمو نوزمل امالعلح  رقمم Fractional Response Regressionامإ عاء تحليمل االنحمدار  -
ععيمممل الععا عمممة تر مممة التعقيمممد العحاسمممبى ل مممشاعة ( لمممم يتبمممين و ممموت تممم ثيع نعشممموى للت اعمممل بمممين 5م

وسمممععة نشأممم ا العحاسمممبة والععا عمممة علمممى تر مممة ت   مممها ال مممشاعى  يمممث يمممان نسمممتوى الععشويمممة 

 أ( - 5م   دو 

 
    Mean VIF      565.33

                                    

       afrac      850.62    0.001176

          ac        1.51    0.663348

       1.afr      843.85    0.001185

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

. estat vif

                                                                              

       _cons     1.068542   .6882768     1.55   0.123     -.292134    2.429218

       afrac     1.608183   .8180108     1.97   0.051    -.0089688    3.225334

          ac    -.6565498   .4627589    -1.42   0.158    -1.571392    .2582927

       1.afr    -2.200894   1.226606    -1.79   0.075     -4.62581    .2240216

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    7.84025173       144  .054446193   Root MSE        =    .21542

                                                   Adj R-squared   =    0.1477

    Residual    6.54328071       141  .046406246   R-squared       =    0.1654

       Model    1.29697102         3  .432323674   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(3, 141)       =      9.32

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =       145

. regress afs i.afr  ac afrac

 regressionتبين من تشخيل نمصوذج االنحصدار الخطصى 

diagnostics أن قين معامل تاخين التبصاين ،variance 

inflation factor (vif)  لبعض متغيصرات النمصوذج أكبصر

ممصصصصا يصصصصدل علصصصصى وجصصصصود ارتبصصصصاط خطصصصصى متعصصصصدد  10مصصصصن 

multicollinearity  نصصصاتن عصصصن الت اعصصصل بصصصين متغيصصصرات

النمصصوذج، األمصصر الصصصذا دفصصع الباحصصث الصصصى اسصصتخدام نمصصصاذج 

 .تحليل انحدار أخرا تتناسب مع طبيعة البيانات
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ولمى  انمة عمدا  .0.05وةمو أكبمع نمن  0.118يعمات   (AFR* AC)للعتتيمع  P-valueالعأماةد 
ععيممممل الععا عممممة علممممى تر ممممة الت  مممم  لدر ممممة التعقيممممد العحاسممممبى ل ممممشاعة و مممموت تمممم ثيع نعشمممموى 

 (AC)للعتتيمع  P-valueال شاعى لعشأ ا العحاسبة والععا عة  يث يان نستوى الععشوية العأاةد 
 .0.05وةو أكبع نن  0.266يعات  

ع(، تبممين أن  - 5زممل االجممدو  رقممم م، يعمما ةممو نو Tobit regressionاممإ عاء تحليممل االنحممدار  -
-Pويمان نسمتوى الععشويمة العأماةد  1.661نو مة وقمدرة  (AFR* AC)نعانمل االنحمدار للعتتيمع 

value   نعممما يمممو ى بو ممموت تممم ثيع نعشممموى نو مممة للت اعمممل بمممين 0.05وةمممو أقمممل نمممن  0.041يعمممات .
ععيمممل الععا عمممة وسمممععة نشأممم ا العحاسمممبة والععا عمممة علمممى تر مممة تر مممة التعقيمممد العحاسمممبى ل مممشاعة 

لدر ممة التعقيممد العحاسممبى ل ممشاعة ت   ممها ال ممشاعى، علممى الممع م نممن عممدا و مموت تمم ثيع نعشمموى 
ععيمممل الععا عمممة علمممى تر مممة الت  ممم  ال مممشاعى لعشأممم ا العحاسمممبة والععا عمممة  يمممث يمممان نسمممتوى 

 .0.05وةو أكبع نن  0.153يعات   (AC)للعتتيع  P-valueالععشوية العأاةد 

( عشمد ارتبما  2االلععمة م (AFR) نمن نا عمة أخمعى، امالتعبيع عمن السمععة العهشعمة نمن خمال  العتتيمع
 & PWC, KPMG, Ernst)نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة اإ ممدى العشأممآل العالععممة األردعممة العبممعى 

Young, Deloitte)فمي خمالف ذلما. فلقمد 0شمعاكة تولعمة أخمعى، واللععمة م( وذا يان لها 1، واللععة م )
 تبين نا يلى  

 

 ع( - 5م   دو 

 
                                                                              

   var(e.afs)    .0457086   .0054007                      .0362597    .0576198

                                                                              

       _cons     1.068542   .6830833     1.56   0.118    -.2702767    2.407361

       afrac     1.661572   .8134016     2.04   0.041     .0673338    3.255809

          ac    -.6565498   .4592671    -1.43   0.153    -1.556697    .2435971

       1.afr    -2.279358   1.219602    -1.87   0.062    -4.669734    .1110182

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood =  16.178321                     Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(3)      =      28.94

        upper = 1                                  Right-censored =          1

Limits: lower = 0                                  Left-censored  =          0

                                                   Uncensored     =        144

Tobit regression                                Number of obs     =        145
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ط(، الختبممار تمم ثيع  - 5اممإ عاء تحليممل االنحممدار ال طممى العتعممدت، يعمما ةممو نوزممل االجممدو  رقممم م -
ععيممل الععا عممة وسممععة نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة تر ممة التعقيممد العحاسممبى ل ممشاعة الت اعممل بممين 

وتبين أن نسمتوى الععشويمة  8.75العحسودة  (F)، فلقد بلت  قععة على تر ة ت   ها ال شاعى
نعمما يممد  علممى نعشويممة الشعمموذط، يعمما بلمم   0.05وةممو أقممل نممن  0.000يعممات   P-valueالعأمماةد 

لدر ة التعقيد العحاسبى ، وتبين و وت ت ثيع نعشوى R-squared)) 19.9% نقدار نعانل التحديد
ععيممل الععا عممة علممى تر ممة الت  مم  ال ممشاعى لعشأمم ا العحاسممبة والععا عممة  يممث يممان ل ممشاعة 

وةممو  0.003يعممات   P-valueاعسممتوى نعشويممة نأمماةد  2.54- (AC)نعانممل االنحممدار للعتتيممع 
. نعما يعشمى و مموت عالقمة عكسمعة بمين تر مة التعقممد العحاسمبى لل مشاعة ودمين تر ممة 0.05أقمل نمن 

 *AFR)عحاسبة والععا عة. يعا تبين أن نعانل االنحمدار للعتتيمع الت    ال شاعى لعشأ ا ال
AC)  ويممان نسممتوى الععشويممة العأمماةد  1.942نو ممة وقممدرةP-value   وةممو أقممل  0.002يعممات
تر ممة التعقيممد العحاسممبى ل ممشاعة . نعمما يعكممس و مموت تمم ثيع نعشمموى نو ممة للت اعممل بممين 0.05نممن 

 عا عة على تر ة ت   ها ال شاعى. ععيل الععا عة وسععة نشأ ا العحاسبة والع

، يعما ةمو نوزمل االجمدو  رقمم Fractional Response Regressionامإ عاء تحليمل االنحمدار  -

 ط( - 5م   دو  

 . 

    Mean VIF      976.51

                                    

      afr1ac     1261.86    0.000792

          ac        5.23    0.191064

          2      1971.21    0.000507

          1       667.74    0.001498

        afr1  

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

. estat vif

                                                                              

       _cons       3.8337   1.251964     3.06   0.003       1.3585      6.3089

      afr1ac     1.942856    .618927     3.14   0.002     .7192045    3.166508

          ac    -2.541455   .8472556    -3.00   0.003    -4.216524   -.8663847

              

          2     -5.556637   1.842113    -3.02   0.003    -9.198593   -1.914681

          1     -2.844237   .9133831    -3.11   0.002    -4.650044    -1.03843

        afr1  

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    7.84025173       144  .054446193   Root MSE        =    .21167

                                                   Adj R-squared   =    0.1771

    Residual    6.27279548       140  .044805682   R-squared       =    0.1999

       Model    1.56745625         4  .391864063   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(4, 140)       =      8.75

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =       145

. regress afs i.afr1  ac afr1ac

 regressionتبصصين مصصن تشصصخيل نمصصوذج االنحصصدار الخطصصى 

diagnostics أن قصصين معامصصل تاصصخين التبصصاين ،variance 

inflation factor (vif)  لصبعض متغيصصرات النمصصوذج أكبصصر

ممصصصصصا يصصصصدل علصصصصصى وجصصصصصود ارتبصصصصاط خطصصصصصى متعصصصصصدد  10مصصصصن 

multicollinearity  نصصصصاتن عصصصصن الت اعصصصصل بصصصصين متغيصصصصرات

النموذج، األمر الذا دفع الباحث الصى اسصتخدام نمصاذج تحليصل 

 انحدار أخرا تتناسب مع طبيعة البيانات 
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يعممات   P-valueاعسممتوى نعشويممة نأمماةد  9.82- (AC)ت(، يممان نعانممل االنحممدار للعتتيممع  - 5م
نو مة  (AFR* AC).. يعما تبمين أن نعانمل االنحمدار للعتتيمع 0.05وةمو أكبمع قلميال نمن  0.054
. نعمما 0.05وةممو أقمل نمن  0.039يعمات   P-valueويمان نسمتوى الععشويممة العأماةد  6.901وقمدرة 

ععيمممل الععا عمممة تر مممة التعقيمممد العحاسمممبى ل مممشاعة يعكمممس و ممموت تممم ثيع نعشممموى نو مممة للت اعمممل بمممين 
 وسععة نشأ ا العحاسبة والععا عة على تر ة ت   ها ال شاعى. 

ةمم(، تبمين و موت  – 5، يعما ةمو نوزمل االجمدو  رقمم مTobit regressionامإ عاء تحليمل االنحمدار  -
ععيممل الععا عممة علمممى تر ممة الت  مم  ال مممشاعى لدر مممة التعقيممد العحاسممبى ل مممشاعة تمم ثيع نعشمموى 

اعسمممتوى نعشويمممة  2.56- (AC)لعشأممم ا العحاسمممبة والععا عمممة  يمممث يمممان نعانمممل االنحمممدار للعتتيمممع 
. نعمما يعشممى و مموت عالقممة عكسممعة بممين تر ممة 0.05وةممو أقممل نممن  0.002يعممات   P-valueنأمماةد 

عحاسبة والععا عة. يعا تبين أن التعقد العحاسبى لل شاعة ودين تر ة الت    ال شاعى لعشأ ا ال
-Pويمان نسمتوى الععشويمة العأماةد  1.979نو مة وقمدرة  (AFR* AC)نعانمل االنحمدار للعتتيمع 

value   تر ة . نعا يعكس و وت ت ثيع نعشوى نو ة للت اعل بين 0.05وةو أقل نن  0.001يعات
عا عمة علمى تر مة ت   مها ععيل الععا عة وسععة نشأم ا العحاسمبة والعالتعقيد العحاسبى ل شاعة 

 ال شاعى. 

 

 ت( - 5م   دو 

 
                                                                              

       _cons     13.02112   7.453436     1.75   0.081    -1.587345    27.62959

      afr1ac     6.901671   3.335494     2.07   0.039     .3642227    13.43912

          ac    -9.820654   5.094336    -1.93   0.054    -19.80537     .164061

              

          2      -19.5497    9.85087    -1.98   0.047    -38.85705   -.2423547

          1     -9.976551   4.848132    -2.06   0.040    -19.47871   -.4743879

        afr1  

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -53.374247               Pseudo R2         =     0.0947

                                                Prob > chi2       =     0.0001

                                                Wald chi2(4)      =      23.44

Fractional probit regression                    Number of obs     =        145
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وي لمم  البا ممث نممن تحليممل أ لبعممة الشتمماصل السممااقة ولممى ونكانعممة القممو  بو مموت تمم ثيع نعشمموى عكسممى 
لدر ة التعقيد العحاسبى ل شاعة ععيل الععا عمة علمى نسمتوى الت  م  ال مشاعى لعشأم ا العحاسمبة 

. و ععما يتعلم  Bills et al. (2015نتماصل موالععا عة، اعا يت   نع نما أنكمن للبا مث است النمه نمن 
االت اعل بين تر ة تعيز نشاعة الععيل، وسععة نشأ ا العحاسبة والععا عة ي ل  البا ث نن تحليل 

ط( ودالتمالي ي تلمس -2مفالثمانى ال معا الشتاصل السااقة ولى ونكانعة رفص فعا العدا ونن ثمم قبمو  
ن ممع علممى تر ممة ت   ممها ال ممشاعى امماختالف تر ممة تمم ثيع سممععة نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة فممي 
 التعقيد العحاسبى ل شاعة ععيل الععا عة. 

اخمممتالف التمم ثيع الععشممموى لسممععة نشأممم ا العحاسممبة والععا عمممة فممي ن مممع علممى تر مممة والختبممار نممدى 
( ولمى 2ااختالف خ اص  نشاعة ععيل الععا عة، ثم تحويل ال معا الثمانى مف ت   ها ال شاعى

 فعا عدا على الشحو التالى 

ال ي تلممس التمم ثيع الععشمموى لسممععة نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة فممي ن ممع علممى : (2)فالثااانى الحاارض 
 تر ة ت   ها ال شاعى ااختالف خ اص  نشاعة ععيل الععا عة.

 

 

 

 ةم( – 5 دو  رقم م

 
                                                                              

   var(e.afs)    .0438165   .0051769                       .034759     .055234

                                                                              

       _cons     3.873574   1.238635     3.13   0.002     1.445894    6.301254

      afr1ac     1.979064   .6130042     3.23   0.001     .7775979     3.18053

          ac    -2.568451   .8382356    -3.06   0.002    -4.211363   -.9255397

              

          2     -5.662978   1.824411    -3.10   0.002    -9.238758   -2.087198

          1     -2.897839   .9046514    -3.20   0.001    -4.670923   -1.124755

        afr1  

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood =  19.247481                     Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(4)      =      36.43

        upper = 1                                  Right-censored =          1

Limits: lower = 0                                  Left-censored  =          0

                                                   Uncensored     =        144

Tobit regression                                Number of obs     =        145
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( التى تعبع عن خ اص  نشاعة ععيل الععا عة IC, IH, ACاإزافة العتتيعال مولقد قاا البا ث 
ععيممل الععا عمة يعتتيممعال خ مماص  نمشاعة ولمى نعموذط االنحممدار نمن أ ممل اختبمار تمم ثيع الت اعمل بمين 

نعدلمممة لعالقمممة سمممععة نشأممم ا العحاسمممبة والععا عمممة بدر مممة ت   مممها ال مممشاعى، لع مممبل الشعممموذط علمممى 
 الشحو التالى 

AFS=β0+ β1AFR+ β2 IC + β3 IH + β4 AC + β5 (AFR* IC)                                   

+β6 (AFR* IH) + β7 (AFR* AC) + £ 

( عشمد ارتبما  نشأم ا العحاسمبة 1االلععمة م (AFR) امالتعبيع عمن السمععة العهشعمة نمن خمال  العتتيمع
، (PWC, KPMG, Ernst & Young, Deloitte)والععا عة اإ دى العشأآل العالععة األردعة العبعى 

(، امممإ عاء يممل نمممن تحليمممل 6( فمممي خممالف ذلممما، فلقممد تبمممين، يعمما ةمممو نوزممل امممالعلح  رقممم م0واللععممة م
، وتحليمممممل Fractional Response Regressionاالنحمممممدار ال طمممممى العتعمممممدت، وتحليمممممل االنحمممممدار 

تيمعال الععبمعا عمن الت اعمل بمين ، ، تبمين عمدا نعشويمة تم ثيع أ  نمن العتTobit regressionاالنحمدار 
،  يث يان نستوى (AFR* AC)و  (AFR* IH)و  (AFR* IC)خ اص  نشاعة ععيل الععا عة 

 امالتعبيع عمن السمععة العهشعمة نمن خمال  العتتيمع. وال أنه، 0.05أكبع نن  P-valueالععشوية العأاةد 

(AFR) عشممد ارتبمما  نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة اإ ممدى العشأممآل العالععممة األردعممة العبممعى 2االلععممة م )
(PWC, KPMG, Ernst & Young, Deloitte)وذا يمان لهما شمعاكة تولعمة أخمعى، 1، واللععمة م )

 ( في خالف ذلا. فلقد تبين نا يلى  0واللععة م

أ(،  الختبممار تمم ثيع -6  رقممم ماممإ عاء تحليممل االنحممدار ال طممى العتعممدت،، يعمما ةممو نوزممل االجممدو  -
ععيممل الععا عممة يعتتيممعال نعدلممة لعالقممة سممععة نشأمم ا العحاسممبة خ مماص  نممشاعة الت اعممل بممين 

وتبممين أن نسممتوى  5.98العحسممودة  (F)والععا عممة بدر ممة ت   ممها ال ممشاعى، فلقممد بلتمم  قععممة 
نعمما يمد  علممى نعشويمة الشعمموذط،  0.05وةمو أقممل نمن  0.000يعممات   P-valueالععشويمة العأماةد 

، وتبمين فقمط و موت تم ثيع نعشموى لت اعمل R-squared)) 26.29% كعا بلم  نقمدار نعانمل التحديمد
ععيل الععا عة يعتتيع نعد  للعالقة بمين سمععة نشأم ا العحاسمبة تر ة التعقيد العحاسبى ل شاعة 

 (AFR* AC)لعتتيمممع والععا عممة علمممى تر مممة ت   مممها ال مممشاعى  يممث يمممان نعانمممل االنحمممدار ل
وةممممو أقممممل نممممن  0.005يعممممات   P-valueويممممان نسممممتوى الععشويممممة العأمممماةد  1.72نو ممممة وقممممدرة 

تر ة التعقيد العحاسبى ل شاعة . األنع القى يعكس و وت ت ثيع نعشوى نو ة للت اعل بين 0.05
ععيمممل الععا عمممة وسمممععة نشأممم ا العحاسمممبة والععا عمممة علمممى تر مممة ت   مممها ال مممشاعى. يعممما بلممم  

وةممو  0.005يعممات   P-valueاعسممتوى نعشويممة نأمماةد  2.29- (AC)عانممل االنحممدار للعتتيممع ن
. نعما يعشمى و موت عالقمة عكسمعة بمين تر مة التعقمد العحاسمبى لل مشاعة ودمين تر ممة 0.05أقمل نمن 
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الت  ممم  ال مممشاعى لعشأممم ا العحاسمممبة والععا عمممة. ولمممم يتبمممين نعشويمممة تممم ثيع أ  نتتيمممعال أخمممعى 
 االشعوذط.

 
، يعما ةمو نوزمل امالعلح  رقمم Fractional Response Regressionاإ عاء تحليمل االنحمدار  -

(، لممم يتممبن نعشويممة تمم ثيع أ  نممن خ مماص  نممشاعة ععيممل الععا عممة يعتتيممعال نعدلممة لعالقممة 7م
سععة نشأ ا العحاسبة والععا عة بدر ة ت   ها ال شاعى،  يث يان نستوى الععشوية العأماةد 

P-value  الشعمممموذط نممممع . لعممممن بتعممممعار تطبيمممم0.05لعمممل العتتيممممعال الععثلممممة للت اعممممل أكبممممع نمممن  
يعما ةمو نوزمل االجمدو  رقمم  ،Continues Variableيعتتيمع نسمتعع  (AFR) العتتيمعنعالجة 

 أ( – 6م   دو 

 . 

    Mean VIF      525.46

                                    

      afr1ac     1338.96    0.000747

          ac        5.45    0.183366

      afr1ih       11.99    0.083403

          ih        4.01    0.249308

      afr1ic        8.21    0.121773

          ic        4.10    0.244089

          2      2108.97    0.000474

          1       721.95    0.001385

        afr1  

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

. estat vif

                                                                              

       _cons     3.602024   1.199907     3.00   0.003     1.228817    5.975231

      afr1ac     1.720571   .6027268     2.85   0.005      .528482    2.912659

          ac    -2.296589   .8125457    -2.83   0.005    -3.903663   -.6895158

      afr1ih    -.0001771   .0003846    -0.46   0.646    -.0009378    .0005836

          ih    -.0001224   .0004743    -0.26   0.797    -.0010605    .0008156

      afr1ic     .0001806   .0032899     0.05   0.956    -.0063263    .0066874

          ic    -.0055913   .0038977    -1.43   0.154    -.0133002    .0021177

              

          2     -4.882719   1.811323    -2.70   0.008    -8.465201   -1.300238

          1      -2.50116   .8979773    -2.79   0.006    -4.277202    -.725117

        afr1  

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    7.17955311       142  .050560233   Root MSE        =    .19872

                                                   Adj R-squared   =    0.2189

    Residual    5.29172938       134  .039490518   R-squared       =    0.2629

       Model    1.88782373         8  .235977966   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(8, 134)       =      5.98

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =       143

. regress afs i.afr1  ic afr1ic ih afr1ih ac afr1ac

 regressionتبين من تشخيل نموذج االنحدار الخطصى 

diagnostics أن قين معامل تاخين التباين ،variance 

inflation factor (vif)  لبعض متغيرات النموذج أكبصر

ممصصصا يصصصدل علصصصصى وجصصصود ارتبصصصاط خطصصصى متعصصصصدد  10مصصصن 

multicollinearity  نصصصاتن عصصصن الت اعصصصل بصصصين متغيصصصرات

النمصصوذج، األمصصر الصصذا دفصصع الباحصصث الصصى اسصصتخدام نمصصاذج 

 تحليل انحدار أخرا تتناسب مع طبيعة البيانات 
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ععيممل الععا عممة تر ممة التعقيممد العحاسممبى ل ممشاعة ع(، تبممين فقممط و مموت تمم ثيع نعشمموى لت اعممل -6م
كعتتيع نعد  للعالقة بين سععة نشأ ا العحاسبة والععا عة على تر ة ت   ها ال مشاعى  يمث 

ويمان نسمتوى الععشويمة العأماةد  6.17نو مة وقمدرة  (AFR* AC)كان نعانل االنحمدار للعتتيمع 
P-value   نعا يعكس و وت ت ثيع نعشوى نو ة للت اعل بمين 0.05وةو أقل نن  0.025يعات .

ععيممل الععا عممة وسممععة نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة علممى تر ممة تر ممة التعقيممد العحاسممبى ل ممشاعة 
اعسممتوى نعشويممة نأمماةد  8.36- (AC)عى. يعمما بلمم  نعانممل االنحممدار للعتتيممع ت   ممها ال ممشا

P-value   0.05وةو أقل نن  0.043يعات. 

ط(، تبممين فقممط -6، يعمما ةممو نوزممل االجممدو  رقممم مTobit regressionاممإ عاء تحليممل االنحممدار  -
ععيمل الععا عمة يعتتيمع نعمد  للعالقمة تر ة التعقيد العحاسمبى ل مشاعة و وت ت ثيع نعشوى لت اعل 

بين سععة نشأ ا العحاسبة والععا عة على تر ة ت   ها ال مشاعى  يمث يمان نعانمل االنحمدار 
يعمممات   P-valueويمممان نسمممتوى الععشويمممة العأممماةد  1.74نو مممة وقمممدرة  (AFR* AC)للعتتيمممع 
تر ممة التعقيممد . نعمما يعكممس و مموت تمم ثيع نعشمموى نو ممة للت اعممل بممين 0.05وةممو أقممل نممن  0.003

ععيمممل الععا عمممة وسمممععة نشأممم ا العحاسمممبة والععا عمممة علمممى تر مممة ت   مممها العحاسمممبى ل مممشاعة 
 P-valueاعسممتوى نعشويممة نأمماةد  2.32- (AC)ال ممشاعى. يعمما بلمم  نعانممل االنحممدار للعتتيممع 

 .0.05وةو أقل نن  0.003يعات  

 

 ع( – 6م   دو 

                                                                               

       _cons     11.81661   6.048233     1.95   0.051    -.0377057    23.67093

      afr1ac     6.178674   2.759425     2.24   0.025     .7703006    11.58705

          ac    -8.363554   4.130406    -2.02   0.043      -16.459   -.2681076

      afr1ih     .0003432   .0019085     0.18   0.857    -.0033975    .0040838

          ih    -.0020397   .0021028    -0.97   0.332    -.0061611    .0020817

      afr1ic     .0135426   .0181605     0.75   0.456    -.0220513    .0491366

          ic    -.0445531   .0226532    -1.97   0.049    -.0889526   -.0001535

        afr1    -9.006569   4.102537    -2.20   0.028    -17.04739   -.9657446

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -49.867267               Pseudo R2         =     0.1238

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(7)      =      56.25

Fractional probit regression                    Number of obs     =        143
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ال ممعا نممن تحليممل الشتمماصل السممااقة ولممى ونكانعممة رفممص فممعا العممدا ونممن ثممم قبممو   وي لمم  البا ممث
( ودالتالي ي تلس الت ثيع الععشموى لسمععة نشأم ا العحاسمبة والععا عمة فمي ن مع علمى تر مة 2مفالثانى 

ت   ممممها ال ممممشاعى امممماختالف خ مممماص  نممممشاعة ععيممممل الععا عممممة فقممممط نممممن  يممممث تر ممممة التعقيممممد 
 ثيع نعشممموى الخمممتالف تر مممة تعيمممز نمممشاعة ععيمممل الععا عمممة، أو نسمممتوى العحاسمممبى. تون و ممموت أ  تممم

 التجانس في نشاعة ععيل الععا عة. 

ويعتقد البا ث أن تلا الشتعجة نشطلعة ويعكن تبعيعةا ا نه تر ة التعقيد العحاسبى يإ مدى خ ماص  
العحاسمممبة والععا عمممة. ودالتمممالي يمممزتات نمممشاعة ععيمممل الععا عمممة، ال انمممعة ذال العالقمممة العباشمممعا اعهشمممة 

الطلمممة نمممن  انمممة ععمممالء الععا عمممة علمممى خمممدنال نشأمممآل العحاسمممبة والععا عمممة ذال السمممععة العهشعمممة 
الععت عممة، نممع ارت مماع تر ممة التعقيممد العحاسممبى التممي تتسممم بهمما ال ممشاعال التممي بشتعممون وليهمما. و يممث ان 

والععا عمة ا  ممد العكاتمة األردعمة العالععمة العبممعى، أو السمععة العهشعمة تعت مع نمع ارتبمما  نشأم ا العحاسمبة 
نن  يث ارتباطها اأعاكة تولعة، فإن ةقا يدفع نشأآل العحاسبة والععا عة نعت عمة السمععة العهشعمة ولمى 
تلبعممة ذلمما الطلممة علممى خممدناتها الشاشمم  عممن التعقيممد العحاسممبى بممبعص القطاعممال ال ممشاععة ودالتباعممة 

شاعى بهمما، نممن  يممث ارت مماع   ممتها السمموقعة نممن تلمما ال ممشاعال ذال ارت مماع نسممتوى ت   ممها ال مم
 التعقيد العحاسبى الععت ع.

 ط( – 6م   دو 

                                                                               

   var(e.afs)    .0374817   .0044592                      .0296859    .0473246

                                                                              

       _cons     3.632942   1.169347     3.11   0.002     1.341065    5.924819

      afr1ac     1.747529   .5877371     2.97   0.003     .5955853    2.899472

          ac    -2.320241   .7919177    -2.93   0.003    -3.872371   -.7681104

      afr1ih    -.0002014   .0003754    -0.54   0.592    -.0009372    .0005343

          ih    -.0001076   .0004623    -0.23   0.816    -.0010136    .0007984

      afr1ic      .000118   .0032057     0.04   0.971     -.006165    .0064009

          ic    -.0055304   .0037977    -1.46   0.145    -.0129737     .001913

              

          2     -4.950318   1.765782    -2.80   0.005    -8.411188   -1.489448

          1     -2.535202    .875418    -2.90   0.004     -4.25099   -.8194146

        afr1  

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood =  30.135465                     Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(8)      =      51.30

        upper = 1                                  Right-censored =          1

Limits: lower = 0                                  Left-censored  =          0

                                                   Uncensored     =        142

Tobit regression                                Number of obs     =        143
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ونن الجمديع االمقيع انمه قمد سمب  قبمو  ال معا األو  بو موت عالقمة طعتيمة نعشويمة بمين سمععة نشأم ا 
العحاسمممبة والععا عممممة، ودمممين نسممممتوى ت   ممممها ال مممشاعى،  يممممث يانمممم  نعمممانالل االنحممممدار للعتتيممممع 

(AFR) ط( س ، وال -4ع( ، م-4أ( ، م-4ط( ، م-3ع( ، م-3أ( ، م-3ذال وشارا نو عمة سالجمداو  م
 (AFR* AC)ولمى وشمارا سمالبة اعمد اتراط العتتيمع  (AFR)أنه قمد تحولم  نعمانالل االنحمدار للعتتيمع 

بة سمععة نشأم ا العحاسمنستوى التعقيد العحاسبى ل مشاعة ععيمل الععا عمة ودمين القى يعثل الت اعل بين 
 ط( س-6ع( ، م-6أ( ، م-6ةم( ، م-5ت( ، م-5ط( ، م-5ع( ، م-5أ( ، م-5والععا عة سالجداو  م

ولمممقلا يعتقمممد البا مممث أنمممه اعمممد   مممو  نشأمممآل العحاسمممبة والععا عمممة نعت عمممة السمممععة العهشعمممة علمممى 
  ممتها السمموقعة نممن ععممالء ال ممشاعال ذال التعقيممد العحاسممبى الععت ممع والتممي تت  مم  تلمما العشأممآل 

ها نشاععا ، يكون ععالء الععا عة نن ال شاعال األخعى نش  ضمة التعقيمد العحاسمبى نتا مة لعشأمآل ب
العحاسبة والععا عمة نش  ضمة السمععة العهشعمة نمن  يمث يونهما نشأمآل نحلعمة، تلما ال مشاعال التمي ال 
ظمممعا تتطلمممة نعا عمممة قواصعهممما العالعمممة ولمممى نسمممتوى نعت مممع نمممن الت  ممم  ال مممشاعى لععاقمممة الحسمممااال ن

إلن  اا نستوى التعقيد العحاسبى لديها، األنمع المقى انعكمس ا  ماصعا  علمى وشمارا نعمانالل االنحمدار 
 القى يعبع سععة نشأ ا العحاسبة والععا عة.  (AFR)للعتتيع العستقل 

 النيائج واليوص ال ومماالل البحث المقير   6-5
العحاسمبة والععا عمة ودمين تر مة ت   مها استهدف البحث تحليل واختبار العالقة بين سمععة نشأم ا 

ال شاعى، وندى و وت ت ثيع ل  اص  ال شاعة، التمي تشتعمى وليهما نشأم ا ععيمل الععا عمة، نمن  يمث 
تر ممة التعيممز، التجممانس، التعقيممد العحاسممبى علممى العالقممة بممين سممععة نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة ودممين 

 القة.تر ة ت   ها ال شاعى. يعتتيعال نعدلة لهقة الع

وخلمم  البحممث فممي شممقه الشظممعى ولممى أن الت  مم  ال ممشاعى فممي نجمما  الععا عممة ال ار عممة ةممو 
اسمممتعاتعجعة تتبعهممما نشأمممآل العحاسمممبة والععا عمممة والسمممععا يبيمممعا الحجمممم التمممي تتمممام لهممما ونكانعمممة اسمممتثعار 

ا البأمعية نوارتةا فمي نمقل نسمتوى االت ةيمل العلعمى والتمدرية واكتسماع الععمارف وال بمعال لمدى نوارتةم
فممي نجمما  قطمماع نممشاعى نحممدت لت ممل ولممى نسممتوى نممن الممت هم التمماا لطبععممة نأمما  ونعممانالل نشأمم ا 
الععيل. يعا خل  البا مث ولمى أن سمععة نشأم ا العحاسمبة والععا عمة قمد تمم تشاولهما فمي  البعمة البحموث 

 . نن نشظور انتعاءةا اإ دى نشأآل العحاسبة والععا عة العبعى على ال عيد الدولى

وتونممل البا ممث فممي الأمم  التطبعقممى ولممى و مموت تمم ثيع نعشمموى لسممععة نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة فممي 
ن مممع علمممى تر مممة ت   مممها ال مممشاعى،  يمممث تبمممين و ممموت عالقمممة طعتيمممة نعشويمممة بمممين سمممععة نشأممم ا 
العحاسمممبة والععا عمممة نمممن  يمممث انتعاءةممما إل مممدى العشأمممآل األردعمممة العبمممعى، ودمممين نسمممتوى ت   مممها 
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يعا خل  البا ث ولى اختالف الت ثيع الععشوى لسععة نشأ ا العحاسبة والععا عة في ن ع  ال شاعى.
على تر ة ت   ها ال شاعى ااختالف تر ة التعقيمد العحاسمبى فقمط ي  مد خ ماص  نمشاعة ععيمل 
الععا عممممة، تون و مممموت أ  تمممم ثيع نعشمممموى الخممممتالف تر ممممة تعيممممز نممممشاعة ععيممممل الععا عممممة، أو نسممممتوى 

 اعة ععيل الععا عة. التجانس في نش

تعتبع اعثااة انتداتا  لسلسة البحوث في نجا  الت  م  ويعتقد البا ث أن الشتاصل التي تونل وليها 
ال ممممشاعى لععاقممممة الحسممممااال وتمممم ثيعة علممممى سمممموق العهشممممة ونسممممتوى العشافسممممة بممممين نشأممممآل العحاسممممبة 

ععيمل وتورةما فمي تحديمد شمكل والععا عة،  يث تطعق البحمث ولمى األاعمات ذال ال ملة ا مشاعة نشأم ا ال
العالقممة بممين نقونممال نشأمم ا العحاسممبة والععا عممة وتر ممة ت   ممها ال ممشاعى، اعمما قممد يسمماعد نشأممآل 
العحاسممبة والععا عممة علممى ت طممعط اسممتعاتعجعاتها اأمم ن الت  مم  ال ممشاعى نممن خممال  تراسممة وتحليممل 

 خ اص  نشاعال ععالءةا.

 ولذا، فإن البا ث يوصى بما يلى: 
نشأمممآل العحاسمممبة والععا عمممة فمممي ن مممع ااألخمممق فمممي الحسمممبان ل  ممماص  نمممشاعة ععيمممل أن تقممموا  -

الععا عممة زممعن و ممعاءال ات مماذ قممعارال قبممو  الععممالء الجممدت واالسممتععار نممع الععممالء القممدانى، اعمما 
يتممعل لعممل نشأمم ا نحاسممبة ونعا عممة ا تعالعممة االسممت اتا نممن اسممتعاتعجعة الت  مم  ال ممشاعى قممدر 

 العستطاع.
الجهمال التشظعععمة ذال ال مملة بتموفيع نقمايعس ن تل مة لع شممعال خ ماص  ال مشاعة لعممل أن تهمتم  -

قطمماع نممن قطاعممال السمموق، ونأممع ةممقة الع شممعال اال مم حال والعواقممع العسممععة لع شممعال السمموق، 
 اعا قد يتعل لعل نن البا ثين والعهشيين االعتعات عليها. 

عية اإعماتا الشظمع فمى ت مشعة قطاعمال السموق يجة االةتعاا نن  انة ةيئة العقااة العالعة الع م -
 آخقا ااالعتبار التجانس بين طبععة الععلعال التأتيلعة للأعيال تاخل القطاع الوا د. 

يجممة و ممعاء العزيممد نممن البحمموث والدراسممال األكاتيععممة الععدعممة فممي تمم ثيع خ مماص  ال ممشاعة علممى  -
 ن تلس األاعات ذال ال لة اعهشة العحاسبة والععا عة.

 وأخيرًا يعيقد البا ث بأهم   البحث محاسب ًا مسيقباًل فى المماالل اليال  : 
 أثع ت    نعاقة الحسااال نشاععا  على نستوى قابلعة تقاريع الععا عة للقعاءا. -
 أثع خ اص  نشاعة ععيل الععا عة على أتعاع الععا عة. -
 ة.أثع خ اص  نشاعة ععيل الععا عة على فتعا وندار تقعيع الععا ع -
 أثع خ اص  نشاعة ععيل الععا عة على نوع العأى بتقعيع الععا عة. -
 أثع خ اص  نشاعة ععيل الععا عة على نستوى قابلعة تقاريع الععا عة للقعاءا. -
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 العرب   باللغ  المراجع :أوال

، سالت  ممممم  ال مممممشاعى وأتعممممماع الععا عمممممة اإلزممممما عة ونتممممماصل 2017وبمممممعايعم، عمممممالء المممممدين توفيممممم ، 
ارتباطال الععا عمة  تراسمة نيدانعمة علمى الأمعيال العدر مة فمى سموق األسمهم السمعوتيةس، 

ة، قسمم العحاسمب -ا يلعمة التجمار  -، العدت الثانى،  انعمة طشطما ممل  البحوث المحاسب  
 .484-445د.د. 

، س قعممما  أثمممع  ممموتا الععا عمممة ال ار عمممة علمممى تحسمممين سمممععة 2014عيل، أ عمممد سمممانى فتحمممى، وسمممعا
ثالمث، ، العمدت الممل  البحوث المال   واليماري الععا ع ال ار ي  تراسة نظعية نيدانعةس، 

 .301 – 269انعة بورسعيد، د.د.   -كلعة التجارا 

عي لععاقمممة الحسمممااال علمممى  ممموتا ، سأثمممع الت  ممم  ال مممشا2017البلتممما ى، يسمممعى نحعمممد نحعممموت، 
التقمممماريع العالعممممة  تراسممممة تطبعلعممممة علممممى الأممممعيال العقيممممدا فممممي بورنممممة األوراق العالعممممة 

، العمممدت الثمممانى،  انعمممة 54، العجلمممد مملااا  كل ااا  اليماااارة للبحاااوث العلم ااا السمممعوتيةس، 
 .30-1تجارا، د.د. يلعة ال -اإلسكشدرية 

، سأثممع الت  مم  ال ممشاعي للععا ممع ال ممار ي علممي 2019الجشممدى، تممانع يوسممس عبممد العزيممز علممى، 
المملاااا  العلم اااا  للدراسااااال تحسممممين  مممموتا أتاء الععا عممممة العأممممتعية  تراسممممة نيدانعممممةس، 

 .220-138، العدت األو ، د.د. المحاسب  

الديسطى، نحعد نحعمد عبمد القماتر، ن مط ى، عطعمة السميد التشمدور، وأ عمد، أ عمد ن مط ى األنيمع، 
ين الت  مم  والجمموتا فممي نجمما  الععا عممة  تراسممة تطبعلعممة عممن قممعار ، سالعالقممة بمم2011

المملاااا  المصااااري  للدراسااااال "الععا ممممع اأمممم ن اسممممتععار شممممعيال العسمممماةعة الع ممممعيةس، 
-309انعممة العش ممورا، د.د   -، العممدت الثممانى، يلعممة التجممارا 35، العجلممد اليمارياا 
334. 

، ستور الت  مممم  ال ممممشاعي للععا ممممع 2014الممممع ين، عبممممد الممممع عن نحعممممد، وأشممممعف نحعممممد وبممممعايعم، 
ال ممار ي فممي الحممد نممن نعارسممال وتارا األردممام  تراسممة نيدانعممة علممى شممعيال العسمماةعة 

 .748-669، العدت العااع، د.د 54، العجلد دوري  اإلدارة العام السعوتيةس، 
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، سال  مممماص  التأممممتيلعة للأممممعيال يعتتيممممعال نعدلممممة للعالقممممة بممممين 2017ال مممميعفى، أسممممعاء أ عممممد، 
الت  مم  ال ممشاعى لعشأمم ا نعاقممة الحسمممااال وتعل ممة االقتممعاا  تراسممة تطبعلعممة علمممى 

، العدت الثانى،  انعة ممل  البحوث المحاسب   الأعيال العقيدا فى البورنة الع عيةس،
 .392-342سم العحاسبة، د.د. ق -يلعة التجارا  -طشطا 

الحكار ، ستور الت    ال شاعي للععا مع لمدعم العيمزا التشافسمعةس، 2018اااكع، اأيع اكع  عجية، 
قسمممممم  -ا يلعمممممة التجمممممار  -، العمممممدت األو ،  انعمممممة عمممممين شمممممعس 22، العجلمممممد المحاسااااابى

 .764-742العحاسبة والععا عة، د.د. 

، ستور الععا ع ال ار ي في الحد نن نعارسال وتارا األردام  تراسة 2011 سن، سعيد نحعد سعيد، 
،  المملا  العلم ا  للبحاوث والدراساال اليمارياتطبعلعة على الع مارف التجاريمة الليبعمةس، 

 .108-75العدت العااع، د.د 

ارا األردمام  تراسمة تطبعلعممة ، سأثمع  مموتا الععا عمة علمى أسممالية وت2013رزموان، أ عمد  ععممة أ عمد، 
، 37نجلمممد ، المملااا  المصاااري  للدراساااال اليماريااا علمممى شمممعيال العسممماةعة السمممعوتيةس، 

 .419-347العدت الثالث، د.د 

، سأثع تر ة الت  م  ال مشاعي لععاقمة الحسمااال وتمدويع نشأم ته 2018على، نحعوت أ عد أ عد، 
عيال العقيممدا االبورنممة الع ممعيةس، علممى تقلبممال عواصممد األسممهم  تراسممة تطبعلعممة علممى الأمم

ا، د.د. يلعمة التجمار  -، العمدت الثالمث،  انعمة بشمي سموية ممل  المحاسب  والمراجع 
53-105. 

نمع  –، سأثمع  موتا الععا عمة ال ار عمة علمى ععلعمال وتارا األردمام 2008ععسى، سعيع يانمل نحعمد، 
عممة ، العممدت الثممانى، يل45د العجلمممملاا  كل اا  اليمااارة للبحااوث العلم اا ، تراسممة تطبعلعممةس، 

 .47-1اإلسكشدرية، د.د.   انعة -التجارا 

، ستور الت  مم  القطمماعى فممي تحسممين ي مماءا األتاء العهشممى 2005لبيممة، خالممد نحعممد عبممد العممشعم، 
، يلعمة مملا  كل ا  اليماارة للبحاوث العلم ا راسة تطبعلعمة نقارنمة س، ت -للععا ع ال ار ي 

 .183- 83لعدت األو ، د.د ا انعة اإلسكشدرية،  –التجارا 

، سنعوذط نقتعم للعا  العالقة بين اسمتعاتعجعة الت  م  ال مشاعي 2006نتولي، أ عد  يي  سين، 
مملااا  طبعلعمممةس، ت –للععا مممع والعوانمممل العممم ثعا فمممي وتارا ععلعمممة الععا عمممة تراسمممة نيدانعمممة 

 .246-163انعة طشطا، د.د   -، العدت األو ، يلعة التجارا اليمارة واليمويل



 ....اسبة .....عة منشأة المحأثر خصائص صناعة عميل المراجعة على العالقة بين سم    حممـد إبراهيم حممـد راشد   د/ 

  
 

 
 

  226  

 

، سأثع استعاتعجعة الت    ال شاعي لععاقة الحسااال على  موتا 2013نحعد، نشى  لعي نحعد، 
-409، العممممدت األو ، د.د 17، العجلممممد الحكاااار المحاساااابىأتاء ععلعممممة الععا عممممةس، 

436. 

يمع   ، ستحليل ثشاصعة العالقة والت ثيع بين  وافز اال ت ار االععا ع واألتعماع2019نحعد، أ عد سلعم، 
 ،الحكار المحاسابىالعاتية ودمين اسمتدانة الأمعيال وت مشع ها االصتعماني  تراسمة تطبعلعمةس، 

سممم العحاسممبة والععا عممة، ق -ا يلعممة التجممار  -،  انعممة عممين شممعس 2، العممدت 23العجلممد 
 .46-1د.د. 

، سأثممع اسممت داا وسممتعاتعجعة الت  مم  ال ممشاعي للععا ممع ال ممار ي 2015نعسممي، يبممة سممعيد السمميد، 
، رسااال  ماجساايير  موتا الععا عممة للحمد نممن نعارسمال وتارا األردممام  تراسمة نيدانعممة علمى

لسمممويس، ا انعممة قشممماا  -كلعممة التجمممارا  – م يممع نحكعمممة( منشااورة بمملااا   دارة العمااااع
 .72-62، د.د 149العدت 

ي ، ستور الجهمال العسمئولة عمن تشظمعم نزاولمة نهشمة الععا عمة فم2013نش ور، أشمعف نحعمد وبمعايعم، 
، العممدت مملاا  المحاسااب ت عيممل اسممتعاتعجعة الت  مم  ال ممشاعي للعممعا عين ال ممار يينس، 

 .13، الجعاعة السعوتية للعحاسبة، د. 17، السشة 56

، سأثع الت    ال شاعى للععا ع ال ار ى على  وتا ععلعمة 2015د وبعايعم، نش ور، أشعف نحع
، الجعاعممممة السممممعوتية للعحاسممممبة، 18، السممممشة 58، العممممدت مملاااا  المحاسااااب الععا عممممةس، 
 .11-10د.د. 

، سأثمع الت  م  ال مشاعي لععاقمة الحسمااال و جمم نشأم ته علمى فتمعا 2018نش ور، نحعد السميد، 
الحكر تراسة تطبعلعة على الأعيال العقيدا االبورنة الع معيةس،  وندار تقعيع الععا عة 

قسممممم  -ا يلعممممة التجممممار  -، العممممدت الثممممانى،  انعممممة عممممين شممممعس 22، العجلممممد المحاساااابى
 .1039-984العحاسبة والععا عة، د.د. 

، ستقيممعم نممدى تمموافع 2015نأمموان، وسممكشدر نحعمموت، ن يممد، خالممد الأممع، علممى، و يممات، فممار  الشبمماةين، 
الت  مم  العهشممى لعكاتممة الععا عممة وأثممعة علممى أتعمماع الععا عممة  تراسممة تطبعلعممة علممى 

، العمدت 19، العجلمد الحكار المحاسابىالأعيال العساةعة العدر ة فمى بورنمة فلسمطينس، 
-280سم العحاسبة والععا عمة، د.د. ق -لعة التجارا ي -شعس الثانى،  انعة عين 

302. 
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 أ(-2)فالثانى الحرض  : نيائج اخيبار1ملحق 
 تحليل االنحدار ال طى العتعدت

 
 Fractional Response Regressionتحليل االنحدار 

 

    Mean VIF        3.30

                                    

       afric        4.34    0.230184

          ic        1.31    0.763318

       1.afr        4.26    0.234945

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

. estat vif

                                                                              

       _cons      .200059   .0428444     4.67   0.000     .1153481      .28477

       afric    -.0044226   .0046973    -0.94   0.348      -.01371    .0048647

          ic     -.006278   .0022462    -2.79   0.006    -.0107191   -.0018369

       1.afr      .239405   .0829266     2.89   0.005     .0754444    .4033657

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    7.17955311       142  .050560233   Root MSE        =    .20252

                                                   Adj R-squared   =    0.1888

    Residual    5.70085233       139  .041013326   R-squared       =    0.2060

       Model    1.47870078         3  .492900259   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(3, 139)       =     12.02

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =       143

. regress afs i.afr  ic afric

                                                                              

       _cons      -.69517   .2327483    -2.99   0.003    -1.151348   -.2389917

       afric     .0084109   .0222994     0.38   0.706    -.0352952    .0521169

          ic    -.0416221    .012016    -3.46   0.001     -.065173   -.0180712

       1.afr     .5839988   .3982918     1.47   0.143    -.1966388    1.364636

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -50.922324               Pseudo R2         =     0.1052

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(3)      =      39.48

Fractional probit regression                    Number of obs     =        143

 regressionيتبين من تشخيل نمصوذج االنحصدار الخطصى 

diagnostics أن قين معامصل تاصخين التبصاين ،variance 

inflation factor (vif)  10لمتغيصرات النمصوذج أقصل مصن 

ممصصصصصا يصصصصصدل علصصصصصى عصصصصصدم وجصصصصصود ارتبصصصصصاط خطصصصصصى متعصصصصصدد 

multicollinearity بين متغيرات النموذج 
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 أ(-2)فالثانى الحرض  : نيائج اخيبار1تابع ملحق 
 Tobit regressionتحليل االنحدار 

                                                                               

   var(e.afs)    .0403898   .0048061                      .0319879    .0509987

                                                                              

       _cons      .200059   .0425175     4.71   0.000     .1167264    .2833917

       afric    -.0046822   .0046679    -1.00   0.316    -.0138311    .0044666

          ic     -.006278    .002229    -2.82   0.005    -.0106468   -.0019091

       1.afr     .2450164    .082465     2.97   0.003     .0833879    .4066448

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood =  24.684344                     Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(3)      =      37.23

        upper = 1                                  Right-censored =          1

Limits: lower = 0                                  Left-censored  =          0

                                                   Uncensored     =        142

Tobit regression                                Number of obs     =        143
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 أ(-2)فالثانى الحرض تابع نيائج تحليل  :2ملحق 
 تحليل االنحدار ال طى العتعدت

 
 Fractional Response Regressionتحليل االنحدار 

 

    Mean VIF        5.95

                                    

      afr1ic        6.94    0.143992

          ic        3.73    0.268013

          2         8.50    0.117704

          1         4.62    0.216268

        afr1  

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

. estat vif

                                                                              

       _cons     .2160919   .0813453     2.66   0.009     .0552477    .3769362

      afr1ic    -.0001442   .0031042    -0.05   0.963    -.0062821    .0059937

          ic    -.0071505   .0038165    -1.87   0.063    -.0146968    .0003958

              

          2      .1746443   .1179566     1.48   0.141    -.0585916    .4078803

          1      .0007044   .0737347     0.01   0.992    -.1450914    .1465003

        afr1  

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    7.17955311       142  .050560233   Root MSE        =    .20389

                                                   Adj R-squared   =    0.1778

    Residual    5.73702788       138  .041572666   R-squared       =    0.2009

       Model    1.44252523         4  .360631307   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(4, 138)       =      8.67

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =       143

. regress afs i.afr1  ic afr1ic

                                                                              

       _cons    -.4390471   .5353475    -0.82   0.412    -1.488309    .6102148

      afr1ic     .0173477   .0175955     0.99   0.324    -.0171388    .0518341

          ic    -.0597302   .0244078    -2.45   0.014    -.1075685   -.0118918

              

          2      .2136814   .6984984     0.31   0.760     -1.15535    1.582713

          1     -.2401287   .4464291    -0.54   0.591    -1.115114    .6348562

        afr1  

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -50.716716               Pseudo R2         =     0.1088

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(4)      =      45.23

Fractional probit regression                    Number of obs     =        143

يتبصصصصين مصصصصن تشصصصصخيل نمصصصصوذج االنحصصصصدار الخطصصصصى 

regression diagnostics أن قين معامل تاصخين ،

 variance inflation factor (vif)التبصصصاين 

ممصا يصدل علصى عصدم  10لمتغيرات  النموذج أقل مصن 

 multicollinearityوجصصصود ارتبصصصاط خطصصصى متعصصصدد 

 بين متغيرات النموذج
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 أ(-2)فالثانى الحرض تابع نيائج تحليل  :2تابع 
 Tobit regressionتحليل االنحدار 

    var(e.afs)    .0406491   .0048372                      .0321928    .0513267

                                                                              

       _cons     .2145484     .08045     2.67   0.008     .0568693    .3722274

      afr1ic    -.0002772   .0030721    -0.09   0.928    -.0062984     .005744

          ic    -.0070694   .0037746    -1.87   0.061    -.0144675    .0003287

              

          2      .1806153   .1167768     1.55   0.122     -.048263    .4094935

          1      .0030901   .0729463     0.04   0.966     -.139882    .1460621

        afr1  

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood =  24.188062                     Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(4)      =      36.01

        upper = 1                                  Right-censored =          1

Limits: lower = 0                                  Left-censored  =          0

                                                   Uncensored     =        142

Tobit regression                                Number of obs     =        143
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 ب(-2)ف: نيائج تحليل الحرض الثانى 3ملحق 
 تحليل االنحدار ال طى العتعدت

 

 
 

 Fractional Response Regressionتحليل االنحدار 

 

    Mean VIF        5.05

                                    

       afrih        6.97    0.143475

          ih        1.44    0.693063

       1.afr        6.73    0.148664

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

. estat vif

                                                                              

       _cons     .1718262   .0610598     2.81   0.006     .0511151    .2925373

       afrih    -.0004535   .0005512    -0.82   0.412    -.0015433    .0006362

          ih    -.0004192   .0003041    -1.38   0.170    -.0010204     .000182

       1.afr     .2837012   .1089514     2.60   0.010     .0683116    .4990907

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    7.84025173       144  .054446193   Root MSE        =    .21431

                                                   Adj R-squared   =    0.1564

    Residual    6.47625728       141  .045930903   R-squared       =    0.1740

       Model    1.36399445         3  .454664817   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(3, 141)       =      9.90

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =       145

. regress afs i.afr ih afrih

                                                                              

       _cons     -.825534   .2300555    -3.59   0.000    -1.276434   -.3746335

       afrih     .0002519   .0024203     0.10   0.917    -.0044917    .0049955

          ih    -.0027597   .0011957    -2.31   0.021    -.0051031   -.0004162

       1.afr     .7386134   .4252809     1.74   0.082    -.0949219    1.572149

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -54.007214               Pseudo R2         =     0.0840

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(3)      =      27.98

Fractional probit regression                    Number of obs     =        145

يتبصصصصصصين مصصصصصصن تشصصصصصصخيل نمصصصصصصوذج االنحصصصصصصدار الخطصصصصصصى 

regression diagnostics أن قصصين معامصصل تاصصصخين ،

لمتغيصرات  variance inflation factor (vif)التباين 

ممصا يصصدل علصى عصصدم وجصود ارتبصصاط  10النمصوذج أقصل مصصن 

بصصصصصين متغيصصصصصرات  multicollinearityخطصصصصصى متعصصصصصدد 

 النموذج



 ....اسبة .....عة منشأة المحأثر خصائص صناعة عميل المراجعة على العالقة بين سم    حممـد إبراهيم حممـد راشد   د/ 
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 ب(-2)ف: تابع نيائج تحليل الحرض الثانى 3تابع 
 Tobit regressionتحليل االنحدار 

 

 
                                                                              

   var(e.afs)    .0452333    .005344                      .0358836    .0570192

                                                                              

       _cons     .1718262   .0605944     2.84   0.005     .0530634     .290589

       afrih    -.0005101   .0005496    -0.93   0.353    -.0015873    .0005671

          ih    -.0004192   .0003018    -1.39   0.165    -.0010107    .0001723

       1.afr     .2958596   .1087197     2.72   0.007     .0827729    .5089463

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood =  17.025149                     Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(3)      =      30.91

        upper = 1                                  Right-censored =          1

Limits: lower = 0                                  Left-censored  =          0

                                                   Uncensored     =        144

Tobit regression                                Number of obs     =        145



 ....اسبة .....عة منشأة المحأثر خصائص صناعة عميل المراجعة على العالقة بين سم    حممـد إبراهيم حممـد راشد   د/ 
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 ب(-2)ف: تابع نيائج تحليل الحرض الثانى 4ملحق 
 تحليل االنحدار ال طى العتعدت

 

 
 Fractional Response Regressionتحليل االنحدار 

 

. 

    Mean VIF        8.05

                                    

      afr1ih       10.11    0.098939

          ih        3.79    0.263887

          2        12.65    0.079064

          1         5.67    0.176339

        afr1  

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

. estat vif

                                                                              

       _cons     .1379711   .1028392     1.34   0.182    -.0653475    .3412898

      afr1ih    -.0002247   .0003752    -0.60   0.550    -.0009666    .0005172

          ih    -.0003011    .000495    -0.61   0.544    -.0012797    .0006775

              

          2      .2956393   .1500418     1.97   0.051    -.0010014      .59228

          1      .0582033   .0855908     0.68   0.498    -.1110142    .2274209

        afr1  

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    7.84025173       144  .054446193   Root MSE        =    .21524

                                                   Adj R-squared   =    0.1491

    Residual    6.48584043       140  .046327432   R-squared       =    0.1728

       Model     1.3544113         4  .338602825   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(4, 140)       =      7.31

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =       145

. regress afs i.afr1  ih afr1ih

                                                                              

       _cons    -.7982573   .4602711    -1.73   0.083    -1.700372    .1038573

      afr1ih     .0005096   .0016067     0.32   0.751    -.0026396    .0036588

          ih    -.0033226   .0018687    -1.78   0.075    -.0069851      .00034

              

          2      .6757567   .6442302     1.05   0.294    -.5869112    1.938425

          1      .0081133   .4273585     0.02   0.985    -.8294939    .8457205

        afr1  

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -53.960154               Pseudo R2         =     0.0848

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(4)      =      29.10

Fractional probit regression                    Number of obs     =        145

تبصصصصين مصصصصن تشصصصصخيل نمصصصصوذج االنحصصصصدار الخطصصصصى 

regression diagnostics أن قصصصصصصصصين معامصصصصصصصصل ،

 variance inflation factorتاصخين التبصصاين 

(vif)  ممصا  10لبعض متغيرات النمصوذج أكبصر مصن

يصصصصصصصدل علصصصصصصصى وجصصصصصصصود ارتبصصصصصصصاط خطصصصصصصصى متعصصصصصصصدد 

multicollinearity  نصصصصصاتن عصصصصصن الت اعصصصصصل بصصصصصين

متغيصصرات النمصصوذج، األمصصر الصصذا دفصصع الباحصصث الصصى 

اسصصتخدام نمصصاذج تحليصصل انحصصدار أخصصرا تتناسصصب مصصع 

 طبيعة البيانات 

 



 ....اسبة .....عة منشأة المحأثر خصائص صناعة عميل المراجعة على العالقة بين سم    حممـد إبراهيم حممـد راشد   د/ 
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 ب(-2)ف: تابع نيائج تحليل الحرض الثانى 4تابع 
 Tobit regressionتحليل االنحدار 

 
 

 ج(-2)ف: نيائج تحليل الحرض الثانى 5ملحق 

 

                                                                              

   var(e.afs)    .0453024   .0053523                      .0359381    .0571068

                                                                              

       _cons     .1343276   .1017527     1.32   0.187    -.0651041    .3337593

      afr1ih    -.0002562   .0003722    -0.69   0.491    -.0009858    .0004734

          ih    -.0002822   .0004898    -0.58   0.565    -.0012421    .0006778

              

          2      .3091508   .1489143     2.08   0.038     .0172841    .6010176

          1      .0642167   .0848268     0.76   0.449    -.1020409    .2304742

        afr1  

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood =  16.885117                     Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(4)      =      30.60

        upper = 1                                  Right-censored =          1

Limits: lower = 0                                  Left-censored  =          0

                                                   Uncensored     =        144

Tobit regression                                Number of obs     =        145

                                                                              

       _cons     3.790311   4.614349     0.82   0.411    -5.253647    12.83427

       afrac     6.292886   4.029711     1.56   0.118    -1.605203    14.19098

          ac    -3.451402    3.10089    -1.11   0.266    -9.529034     2.62623

       1.afr    -8.597914   6.032322    -1.43   0.154    -20.42105    3.225219

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -54.245467               Pseudo R2         =     0.0800

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(3)      =      23.46

Fractional probit regression                    Number of obs     =        145



 ....اسبة .....عة منشأة المحأثر خصائص صناعة عميل المراجعة على العالقة بين سم    حممـد إبراهيم حممـد راشد   د/ 
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 (2)ف:  نيائج تحليل الحرض الثانى 6ملحق 
 تحليل االنحدار ال طى العتعدت

 
    Mean VIF      275.80

                                    

       afrac      935.35    0.001069

          ac        1.56    0.642721

       afrih        9.82    0.101855

          ih        1.67    0.598955

       afric        5.74    0.174175

          ic        1.51    0.664123

       1.afr      974.99    0.001026

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

. estat vif

                                                                              

       _cons     1.169182   .6608616     1.77   0.079    -.1377991    2.476163

       afrac     1.335147   .8108459     1.65   0.102    -.2684565    2.938751

          ac    -.6324486   .4394639    -1.44   0.152    -1.501573    .2366758

       afrih    -.0003679   .0006299    -0.58   0.560    -.0016137    .0008779

          ih    -.0002279   .0003098    -0.74   0.463    -.0008406    .0003849

       afric    -.0018406   .0053654    -0.34   0.732    -.0124517    .0087704

          ic    -.0054459   .0023927    -2.28   0.024    -.0101779   -.0007139

       1.afr    -1.733087   1.247062    -1.39   0.167    -4.199392    .7332176

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    7.17955311       142  .050560233   Root MSE        =    .20122

                                                   Adj R-squared   =    0.1992

    Residual    5.46615195       135  .040490014   R-squared       =    0.2387

       Model    1.71340116         7  .244771594   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(7, 135)       =      6.05

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =       143

. regress afs i.afr  ic afric ih afrih ac afrac

 regressionتبين من تشخيل نموذج االنحدار الخطصى 

diagnostics أن قين معامل تاخين التباين ،variance 

inflation factor (vif)  لبعض متغيرات النموذج أكبصر

ممصصصا يصصصدل علصصصصى وجصصصود ارتبصصصاط خطصصصى متعصصصصدد  10مصصصن 

multicollinearity  نصصصاتن عصصصن الت اعصصصل بصصصين متغيصصصرات

النمصصوذج، األمصصر الصصذا دفصصع الباحصصث الصصى اسصصتخدام نمصصاذج 

 ب مع طبيعة البيانات تحليل انحدار أخرا تتناس
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 (2)ف:  نيائج تحليل الحرض الثانى 6تابع 
 Fractional Response Regressionتحليل االنحدار 

 
 Tobit regressionتحليل االنحدار 

 

                                                                              

       _cons     2.958915   3.628186     0.82   0.415    -4.152199    10.07003

       afrac     4.426579   3.366829     1.31   0.189    -2.172286    11.02544

          ac    -2.344634   2.403206    -0.98   0.329     -7.05483    2.365563

       afrih    -.0003071   .0028547    -0.11   0.914    -.0059022     .005288

          ih     -.001495   .0013068    -1.14   0.253    -.0040562    .0010662

       afric     .0119422   .0239048     0.50   0.617    -.0349104    .0587948

          ic    -.0352297   .0106844    -3.30   0.001    -.0561708   -.0142887

       1.afr    -6.042365   5.117258    -1.18   0.238    -16.07201    3.987275

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -50.256265               Pseudo R2         =     0.1169

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(7)      =      50.34

Fractional probit regression                    Number of obs     =        143

                                                                              

   var(e.afs)    .0387158   .0046059                      .0306635    .0488826

                                                                              

       _cons     1.169182   .6462203     1.81   0.070    -.0973867     2.43575

       afrac     1.367216   .7934466     1.72   0.085     -.187911    2.922343

          ac    -.6324486   .4297277    -1.47   0.141    -1.474699    .2098021

       afrih    -.0004122   .0006174    -0.67   0.504    -.0016222    .0007978

          ih    -.0002279    .000303    -0.75   0.452    -.0008217     .000366

       afric    -.0019035   .0052468    -0.36   0.717    -.0121871    .0083801

          ic    -.0054459   .0023397    -2.33   0.020    -.0100316   -.0008603

       1.afr    -1.770583   1.219936    -1.45   0.147    -4.161613    .6204476

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood =   27.85701                     Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(7)      =      45.20

        upper = 1                                  Right-censored =          1

Limits: lower = 0                                  Left-censored  =          0

                                                   Uncensored     =        142

Tobit regression                                Number of obs     =        143
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 (2)ف:  نيائج تحليل الحرض الثانى 7ملحق 
 Fractional Response Regressionتحليل االنحدار 

                                                                               

       _cons     10.25256   6.147774     1.67   0.095    -1.796857    22.30198

      afr1ac     5.201352   2.859883     1.82   0.069    -.4039157    10.80662

          ac    -7.134743   4.275693    -1.67   0.095    -15.51495    1.245461

      afr1ih     .0003189   .0017646     0.18   0.857    -.0031396    .0037774

          ih    -.0020583   .0020072    -1.03   0.305    -.0059924    .0018758

      afr1ic     .0157332    .016924     0.93   0.353    -.0174371    .0489036

          ic    -.0485812    .021702    -2.24   0.025    -.0911163    -.006046

              

          2     -15.27726   8.376187    -1.82   0.068    -31.69429    1.139766

          1     -7.876655   4.111762    -1.92   0.055    -15.93556    .1822501

        afr1  

                                                                              

         afs        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -49.576986               Pseudo R2         =     0.1289

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(8)      =      59.96

Fractional probit regression                    Number of obs     =        143


