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 ملخص البحث
نثر دراسة واختبار العالقة بين سمعة مكتب مراقب الحسابات ودقة رأيه بشأن  اسسأتمرار ة و ومأت   أاستهدف البحث: 

 لمأالي لشأركةاختبار أثر التعثر ا اختبار تحليل اضافي إلعادة  لك العالقة بالتعثر المالي لشركة العميل. كما  م إجراء
متريأأر العميأأل كمتريأأر رقأأابيو وبدراا بعأأر المتريأأرات الرقاباأأة التأأي  ااولتسأأا التراسأأات السأأاباة سختبأأار أثر أأا  لأأي ال

 :2015رو )مأن التابع. وذلك بأالتبيي   لأي  ياأة مأن الشأركات ليأر المالاأة المايأتو صأي اليررةأة الملأر ة خأال  ال تأ
 .سختبار صروض البحث االنحدار اللوجستى الثنائىنمرذا باس تماد  لي  م(و2019

قة إلي وجرد  نثير إيجابي معار  لسمعة مكتب مراقب الحسابات  لي دوتوصلت الدراسة من خالل التحليل األساسي 
مكاتب  الب المراجعة الملر ة الماتسبة ألحت : وجرد  نثير إيجابي معار  لمكا أوالا  حيث إتضحرأيه بشن  اسستمرار ةو 

با لأ  دقأة رأ  مراقأب الحسأابات بشأن  اسسأتمرار ةو BIG 4 األربب  البرب    ا أب : وجأرد  أنثير إيجأابي معاأر  لمكثانيا
  لأ  دقأة رأ  مراقأب الحسأابات بشأن  اسسأتمرار ةو FOREGIN المكاتب  األجنريبةالمراجعة الملأر ة الماتسأبة ألحأت 

يأثثر إيجاباأا صأي  SECONDالصب  الثباني كما أ  انتساب مكا ب المراجعأة الملأر ة لمكا أب المراجعأة األجاياأة مأن 
دقأأة رأ  مراقأأب الحسأأابات بشأأن  اسسأأتمرار ةو ووجأأرد  أأنثير سأأليي ليأأر معاأأر  لمكتأأب مراجعأأة ملأأر  ياتسأأب ألحأأت 

 لأ  دقأة رأ  مراقأب الحسأابات بشأن  اسسأتمرار ةو ووجأرد  أنثير سأليي  THIRD الصب  الثالبثة مأن مكا أب المراجعأ
 لأي دقأة  FNOTBIGبخبالف األربب  البرب   لير معار  ألداء مكتب مراجعة ملر  ياتسب ألحت مكا أب المراجعأة 

ليببة الم اجعببة المصبب لة المحا أب : وجأأرد  أأنثير إيجأابي ليأأر معاأأر  لمكثالثاببا ورأ  مراقأب الحسأأابات بشأن  اسسأأتمرار ة
LOCAL  للجهبببال الم  ببب   وجأأأرد  أأأنثير إيجأأأابي معاأأأر  : رابعابببا لأأأ  دقأأأة رأ  مراقأأأب الحسأأأابات بشأأأن  اسسأأأتمرار ةو

ا ل  دقة رأ  مراقب الحسابات بشن  اسستمرار ة.  ASAللمحاسبات  ر التعثأ: وجرد أثر إيجأابي معاأر  لمتريأر خامسا
ج وأخيبب اا: أتببدت نتببائسأأمعة مكتأأب مراقأأب الحسأأابات ودقأأة رأيأأه بشأأن  اسسأأتمرار ةو المأأالي كمتريأأر معأأت  للعالقأأة بأأين 

دقأأأأة رأ  مراقأأأأب الحسأأأأابات بشأأأأن  كمتريأأأأر رقأأأأابي  لأأأأي  األثأأأأر ابيجأأأأابي المعاأأأأر  للتعثأأأأر المأأأأالي التحليببببل اإلضببببافي
  .اسستمرار ة

 .و التعثر الماليو دقة رأ  مراقب الحسابات بشن  اسستمرار ةب الحساباتسمعة مكتب مراق: البلمات المفتاحية
 

E.mail: draziz20201980@gmail.com1 

     
                  

 اخلامس اجمللد –2021 سبتمرب -الثالث لعددا                                                                                                                                  
 جملة اإلسكندرية للبحوث احملاسبية                     

 قسم احملاسبة واملراجعة                        
 

 

 1حممـد أمحد عبد العزيز عثماند/ 
 مدرس بقسم احملاسبة 

 بين سويف جامعة -التجارةكلية 
 نيةبر  أستاذ مساعد احملاسبة ابلكلية اجلامعية

 جامعة الطائف

دراسة واختبار العالقة بين سمعة مكت  م اق  
 الحسابات ودقة رأيه بشأن إستم ارلة الش  ات 

 غي  المالية المقيدة بالرورصة المص لة

 
 

mailto:draziz20201980@gmail.com1


 ..يه.......قب الحسابات ودقة رأدراسة واختبار العالقة بين سمعة مكتب مرا          حممـد أمحد عبد العزيز عثمان   د/ 

    

  130  

  

Studying and testing the relationship between auditor’s Firm 

Reputation and auditor's opinion accuracy regarding going concern 

of non-financial companies listed on the Egyptian Stock Exchange  

Abstract 

The study aimed to: study and test the relationship between auditor’s Firm Reputation and 
auditor's opinion accuracy regarding going concern, and the extent to which that 
relationship is affected by the financial distress of the client company. An additional 
analysis test was also conducted to retest the impact of the financial distress of the client 
company as a control variable, and to include some of the control variables that were 
addressed in previous studies to test their impact on the dependent variable. By applying it 
to a sample of non-financial companies listed in the Egyptian Stock Exchange during the 
period (from 2015: 2019), the binary logistic regression model model was used to test 
research hypotheses. 
The study found,that there is a significant positive impact of the auditor’s Firm 
Reputation on auditor's opinion accuracy regarding going concern, first: the Egyptian 
audit firms affiliated with one of the BIG 4 have a significant positive impact on auditor's 
opinion accuracy regarding going concern, second: the Egyptian audit firms affiliated with 
a foreign audit firms FOREGIN have a significant positive impact on auditor's opinion 
accuracy regarding going concern, the affiliation of the Egyptian audit firms with foreign 
audit firms of the SECOND -tire have a significant positive impact on auditor's opinion 
accuracy regarding going concern, the Egyptian audit firms Affiliated to one of the audit 
firms of the THIRD-tire have a significant negative impact  on auditor's opinion accuracy 
regarding going concern, and the Egyptian audit firms affiliated with one of the audit firms 
other than the big four FNOTBIG have a significant negative impact  on auditor's opinion 
accuracy regarding going concern, third: the LOCAL Egyptian audit firms have a 
significant negative impact on auditor's opinion accuracy regarding going concern, Fourth: 
has a significant positive impact on auditor's opinion accuracy regarding going concern. 
Fifth: there is a significant posative impact of the financial distress variable as a modified 
variable for the relationship between the auditor’s Firm Reputation on auditor's opinion 
accuracy regarding going concern, and the additional analysis results supported the 
significant impact of financial distress as a control variable on auditor's opinion accuracy 
regarding going concern. 
Keywards: auditor’s Firm Reputation, auditor's opinion accuracy regarding going 

concern, financial distress. 
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 مقدمبةال -1
و WorldComو  Tyco Internationalو  Enronالشأركات البأار،وو بمأا صأي ذلأك  إخفاقباتأدت 

( مأن (Arthur Andersenوخأروا صي قترو المساة  لأ  أ   وأر  مرعأر.اة.  تآكل ثقة الجمهورإل  
 Sarbanes-Oxley قانون ، ادو الضرط من أجل التتخل التاظامي. استجابةا لذلك و  م سن و و المساة

of 2002 (SOX)  و و، أأادو جأأردو التاأأار ر المالاأأةو واسأأتعادو ثاأأة مراقيأأي الحسأأاباتلتعز أأز اسأأتااللاة
إلأأ   2007التأأي بأأتأت صأأي  أأام  األلمببة الماليببة العالميببةأدت . وبأأالرلم مأأن ذلأأكو الجمسأأرر صأأي المساأأة

ا بتاأأار  أأا متجأأتدا مراقيأأي الحسأأابات  أأن العمأأالء   ر، أأادو كييأأرو صأأي حأأاست صشأأل الشأأركات وولأأتت ا تماما
المخأأا ر التأأي واجستسأأا الشأأركات صأأي ذروو مشأأاكل السأأيرلة واس تمأأا  و  والأأذين يعأأانر  مأأن مشأأاكل مالاأأة

مأن مثأل  التحبيت القاام بأه صأي  م اقري الحساباتوالتور الذ  كا   ل   2008و  2007خال   امي 
مأأن قيأأأل الماظمأأين والمسأأأتثمر ن ووسأأأا ل  ات أأذا الاضأأأايا سلسأألة مأأأن اسست سأأأار  أثبببارت أأذا المشأأأاكل. 

دور وفعالية و جردو المراجعة حر   صي الرسيات المتحتو و ل  اللعيت التولي اب الم وواععي المعاير
 ة اسسأتمرار  دقأة رأيأه بشأن با تمام خاص مرجه إل   ايام مراقب الحسابات و  م اق  الحسابات المستقل

. (Carson et al.,2013; Myers et al., 2014; Sanoran ,2018) مراقأب الحسأابات  وٌلعبد
إصتأراض المالاأة باسأتختام  للاأرا مابدارو إ أتاد  ن جمع أدلة مراجعة كافاأة حأر  مأتال مالءمأة  مسؤول

 Osman et) صي الساة المالاة التالاة مراةلة  ملسا صي مت  قترو شركة العميلاستاتاا و  االستم ارلة
al.,2012 ;George-Silviu & Melinda-Timea ,2015)  التنربؤ بفشبللاس مسثوسا  ن و وأنه 

 اأتما يكأر   االسبتم ارلةإفتب ا   حبولرأ  إةأتار  لاأه الشركةو أو الحأراد  المسأتايلاةو ولوأن يجأب 
 ,Hardies et al.,2016).  بأاء إشأارات  حذير أة  لأي األقأل ألةأحاب الملألحة ذلك عأرور اا ب

2018). 

و نتا ج متباياأة فامأا يتعلأ  بتاأار ر مراقيأي الحسأابات حأر  األكاديمي في هيا السياقوُلظه  البحث 
 Accuracy andقضأأايا اسسأأتمرار ة. وباأأاءا  لأأ  ذلأأكو صلنأأه يمكأأن التمييأأز بأأين التقأأة والمعلرما اأأة 

Informativeness (Woudenberg et al.,2019).   بدقببةصفامأأا يتعلأأ Accuracy اأأار ر  
 Type  I النوع األول والنوع الثانيبشكل أساسي  ل  أخباء  البحث األكاديميت يركز الحسابا مراقيي

 and Type II Misclassification Errors. وأالا  التااعأي والسأمعة المحتملأة مراقيأي  حيث  ح أز 
الحسابات  ل  إةتار  اار ر مراجعة دقااة )أ   اليل  لاا ات الخبن من الاأر  األو  والاأر  الثأاني(. 

لمراقيأي الحسأابات. بلرأ   تقبارل  االسبتم ارلةحأر    Carson  et al. (2013)وصأي  جمأاعسم البحثأي 
 40صأأي الما أأة  لأأ  التأأرالي ماسأأا 90إلأأ   80والاأأر  الثأأاني مأأن   اأأار ر معأأتست الخبأأن مأأن الاأأر  األو 

 ,.e.g., Geiger et al) أشأارت دراسأات  جانرهباصأي الما أة للشأركات األمر كاأة صاأط.. ومأن  50إل  
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1998;Carson et al., 2013;Kaplan & Williams, 2013; Amin et al.2014) DeFond 
& Zhang, 2014;  و مثأل ار  أا   وأالا  التمر أل و رييأر النوع األول والثبانيلتنثير  ذا األخباء من

واإلضب ار بسبمعة م اقب  مراقيي الحسابات صي حالة حتو  أخبأاء مأن الاأر  األو و و وأالا  التااعأي 
 Carcello &Palmrose, 1994; Hardies et)صي حالة حتو  أخباء من الاأر  الثأانيالحسابات 

al.,2016,2018;Woudenberg et al.,2019) . 

  & DeAngelo,1981; Dopuch)و صات خلل  دراسات وبشأن سمعة مكت  م اق  الحسابات
Simunic. 1982;Gregory & Jeanes ,2000;Craswell et al.,1995;Fuerman and 
Kraten,2008;Kanagaretnam et al.,2010; El-Dyasty ,2017; Bergner et 
al.,2020;Rama, et al., 2020; McKenna et al.,2020; Blum et al.,2021;El-

 نوع مكت  م اق  الحسابات  مؤش  لسمعةإلي اس تماد  لي   Dyasty & Elamer, 2021)، تر ؛
. نتاجأة لمجمر أة المأراجعين الأذين يمأتلوسم . يأتم باأاء سأمعة مكتأب مراقأب الحسأاباتوجودة أداء مكتبه

المكتبو واسم العالمة التجار ة التي ياتسب إليسا المكتبو وجردو المراجعة المتركة والاا جة  أن د أاوال 
 سببمعةمراقيأأر الحسأأابات بياأأاء  لهببت و والمبالبأأات الاانرناأأة للمسأأتثمر نو  تببباليا التقاضببيقليلأأة لتجاأأب 

قاة وكسأأب  أالوو أ عأأاب إيجاباأة صأأي السأرى حتأأ  يتمكاأرا مأأن اسحت أاو بأأالعمالء و حسأين الحلأأة السأر 
مكا أأأب  إعأأأافاةو و حايأأأ  ميأأأزو  ااصسأأأاةو و عز أأأز ثاأأأة الجمسأأأرر صأأأي التاأأأار ر المالاأأأةو كمأأأا يرجأأأت لأأأت 

المراجعأأة حأأاصز لل حأأق والتار أأر  أأن المخال أأات بسأأيب الخأأرة مأأن صاأأتا  السأأمعةو وأ  السأأمعة  عمأأل 
  خأتمات المراجأع المسأتايلاة  لأ  كآلاة داخلاة  رلت جست وجردو مراجعة  الاة  اأتما يعتمأت البلأب  لأ

 سمعته.

 e.g., DeAngelo, 1981; Mutchler et al., 1997; DeFond) وخلص البحث المحاسري
& Lennox, 2011; Kaplan & Williams, 2012; Myers et al., 2013 ;Berglund et 

al.,2018)  الحسببابات والتق لبب  عببن نببوع مكتبب  م اقبب  إلأأي أ  األدلأأة التجر ياأأة  لأأ  اسر بأأا  بأأين
بامختلبة  ماماا فبعر التراسأات التأي وجأتت ار با اأا  االستم ارلة و بيامأا لأم يجأت الأبعر ا خأر  إيجابيا

أأا  أأا و وس يأأزا  الأأبعر ا خأأر يجأأت ار با ا أأا. سببلريااار با ا إلأأ  أ  مراقيأأر   و شأأير أدباأأات المراجعأأة أيضا
و  Non Big 4ل  من مراقيأي الحسأابات ليأر الوبأار ياتمر  جردو أ  Big 4 الحسابات األربعة الوبار

 أأنثير  لأأ  دقأأة  اأأار ر اسسأأتمرار ة  Auditor Typeلأأذلك و يمكأأن أ  يكأأر  لاأأر  مراقأأب الحسأأابات 
خاةأأأأة خأأأأال  األ،مأأأأة العالماأأأأةو ومأأأأع ذلأأأأكو صأأأأل  نتأأأأا ج  لأأأأك األبحأأأأا  المتعلاأأأأة باأأأأرارات التار أأأأر  أأأأن 

بالرلم مأنو  .(Sanoran ,2018) ربع الوبار كان  مختلبةاسستمرار ة الخاةة بمراقيي الحسابات األ
سمتالكسأأا مأأرارد مالاأأة ومراصأأ  بحثاأأة أصضأألو و وارلرجاأأا  بسببمعة بيبببة تمتأأع ماشأأآت المراجعأأة الوييأأرو 
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صا اأأة ومأأر  ين مر أأربين ألداء  ملاأأات المراجعأأة ماارنأأة بماشأأآت المراجعأأة اللأأريروو إعأأاصة لمااومأأة 
  (Sori et al.,2006; Abid et al., 2018) . عرر  ابدارو

 ;Ayudia,2014;Hapsoro & Suryanto,2017 ;Kausar et al.2017) تباتنت النتائجكما 
Rahma & Sukirman ,2018; HS  & Azzahra ,2020)  فامأا يتعلأ  بمأتال اس جأاا المتزايأت

  Financial Distressببببالتعث  المببباليمأأن قيأأأل مراقيأأأي الحسأأأابات نحأأر اسأأأتختام نمأأأاذا التايأأأث 
و حتيأت األحأتا   الوضب  المباليصي  اتيم  ايام اسستمرار ةو وأ   مراقيي الحساباتوابصالس بما يسا ت 

ا جر ر اا بشن  اسستمرار ة لسا  نثير جر ر   ل  قير  اسستمرار ةو حيث يترقع  والظروة الت   ثير شكا
التار ر  ن الرعع المالي واللررو اللادقة والعادلأة مستختمر المعلرمات المالاة من مراقيي الحسابات 

مراقير الحسابات بابصلاح  ن ذلك صأي  ار أر  للشركةو وبذا كا   ااك  راجع صي األداء الماليو صساارم
و سأأتتلا  الشأأركة ا راء التأأي  تراصأأ  مأأع الظأأروة سببمعة م اقبب  حسببابات جيببدةالمراجعأأة. ومأأع وجأأرد 

 .بالدقةبشن  اسستمرار ة يتسم ال علاة وبالتال  إةتار رأال 

 البحث مشكلة -2
ا لالتجاه البحثبي السباب  أا لاأر  و واسوفقا  تاأاد بأن  الأرأ  صأي  ار أر مراقأب الحسأابات قأت يختلأن وصاا

ا مأأن  كييأأرو متعأأتدو الجاسأأاات أو  ماشأأآو محاسأأبةمراقأأب الحسأأابات الأأذ  أةأأترا و سأأراء كأأا  ذلأأك جأأزءا
 ر ب  لأ  ذلأك وجأرد مجمر أة مأن األدباأات التجر ياأة  حسابات صرد . قبماشآو محاسبة و ااة أو مرا

 (e.g., Dey & Robin, 2011; Herda et al., 2014;Mareque et al., 2017) التولاأة 
و و  Deloitte: منشببآت مهنيببةسببب  إلأأ   مراجعأأةال ماشأأآتةأأحة  لأأاا   لأأي تنكيأأت الالتأأي حاولأأ  

PriceWaterhouseCoopers  و وKPMG  و وErnst & Young   سم (Big 4 )و صي األدباات
 Grantو و Moore Stephensو و  Horwathو و  BDO) متعببددة الجنسببياتأخأأرال  منشببآتو

Thornton  و McGladrey and Pullenمراقيأي و و الوبنيبة م اجعبةالماشأآت  ومأا إلأ  ذلأك( و و و
-Secondو و سر م سأرم the top tierالبباة العلاا  Big 4 ماشآتحيث  عتير  .األف اد الحسابات

tier  ماشأآتلتاسأام Non Big 4  إلأي  باتأين  شأمل) Second-tier BDO  و وHorwath  و و
Moore Stephens و وGrant Thornton   وMcGladrey and Pullenالمراجعة  ماشآت ( و و

 Third-tier.األخر   عتير شركات ةريرو أو 

 Big 4أ  مأن  (Khalil & Ozkan ,2016 ;Abdallah ,2018) و تراص   لأك الاتأا ج مأع دراسأة 
أ لأ  ماارنأة بماشأآت المحاسأبة األخأرال صأي مراجعأة كرحتو واحتو يرصرا  جردو  ASA الجسا، المركز  و 

 Accountability State Authority ASA الجسأا، المركأز  للمحاسأبات خضأعو . لمصب   السبوق ا
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  اسأأترا اجاة اسنتسأأاب إلأأ  أحأأت أ . كمأأاالعامأأة والملواأأة ثأأرووعمأأل مأأن أجأأل حمايأأة ال لرقابأأة الحكرمأأة و 
المراجعة الملر ةو قت  عكس رليتسأا صأي اسسأت ادو  مكا ب المراجعة األجاياةو والتي  عتمت  ليسا مكا ب

مثأل  أذا  و عتيأرحلتسا صي سرى ختمات المراجعة الملر .  من سمعة المكا ب األجاياة بستة ، ادو
أا بقاأا  أةأحاب الملأالل بأالاظر إلأ  جماأع مكا أب المراجعأة الماتسأبة إلأ  مكا أب  اسسترا اجاة ماسجا

-Second كرحتو واحتوو بما صي ذلك مكا ب المراجعة األربعة الويرال أو مكا ب اللن الثأاني أجاياة
tier auditors  اجعة المحلاةماارنة مع مكا ب المر  و  ل  أنسا  اتم جردو مراجعة أ ل El-Dyasty 

& Elamer (2021) . 

ر  وأر  أكثأ Big 4المراجعأة التولاأة الويأرال  منشبآتو ن تأرض أ   بناءا على هيه النتبائج السبابقةو 
بمشأأأاكل وةأأأعربات اسأأأتمرار ة قأأأترو  لأأأ   مييأأأز متأأأ  يجأأأب  عأأأتيل أو  أأأتم  عأأأتيل رأيسأأأا فامأأأا يتعلأأأ  

الويأأرال  ليأأر ماشأأآت المراجعأأة التولاأأةثأأروو ماارنأأة بو، أأادو المخأأاوة مأأن مخأأا ر السأأمعة وال مال سأأا. 
Non Big 4 التاأأار ر  ماخ ضأأة مأأن  أ   أأثد  بأأتور ا إلأأ  معأأتست عالاأأةومأأن شأأن   أأذا التقأأة الو

و، أأأادو  ح أأأ   انخ أأأاض نأأأر ي التلأأأاا  الخأأأا م بخلأأأرص اسسأأأتمرار ةو  الخا ئأأأة بشأأأن  اسسأأأتمرار ة
 .وبةتار  تد أكير من ا راء المعتلة المتعلاة باسستمرار ة مراقير الحسابات

رناأأأة اليلأأتا  الااماأأأة التأأي لأأأتيسا بيئأأات قان مثلسأأأا مثأأل لير أأأاو  تمتأأع بييئأأأة صر أأتو و  مصببب نظأأراا أل  و 
  و اظاماة أقأل ةأرامة. لأذلك و صأل  مراجسأة مخأا ر التااعأي أو ابجأراءات التنديياأة نأادرو. وباأاءا  لأ

الحسأأابات األربأأع  راقيأأيأ لأأ  مأأن قيأأل م مراجعأأةرقأأع أ   أأثد  الضأأرر  إلأأ   أأرصير جأأردو ذلأأك و س ي ت
ي لتأتاخل صأو رجع ذلك لمعات.  المص    لم اجعةسوق اماارنة بالماشآت المحلاةو كما أ   Big4ر الوبا

 األربأأع الويأأرال صأأي السأأرى. مراجعأأة. إلأأ  جانأأب ذلأأك و س  أأتحكم ماشأأآت المراجعأأةاألداء بأأين ماشأأآت ال
 مراجعأةالتأي  اأتمسا ماشأآت ال مراجعةقت س يتمكن بعر المستثمر ن من التمييز بين مستر ات جردو الو 

  صي ملر التابعة لمراجعين أجانب.

 مكاتب  الم اجعبة تبؤث  هبل التاليبة  األسبللة عن اإلجابة في البحث مشكلة  تمثل وذلك على وبناءا 
المنتسببة  الم اجعبة مكاتب  تبؤث  وهبل بشبان االسبتم ارلة  م اق  الحساباتدقة رأ   في البر    األرب 

 مكاتب  تبؤث  وهبل دقة رأ  م اق  الحسابات بشان االستم ارلة  في واحدة، كوحدة األجنرية، للمكات 
الص   مكات  و يا(  واحدة كوحدة البر    األرب  المكات  بخالف األجنرية للمكات  الم اجعة المنتسبة

 دقة رأ  م اق  الحسبابات بشبان االسبتم ارلة   في  )بمف دها الثالث الص   ومكات بمف دها، الثاني
 تبؤث  وهبل دقبة رأ  م اقب  الحسبابات بشبان االسبتم ارلة  فبي المحليبة مكاتب  الم اجعبة تبؤث  وهبل

وهبل تختلب  التبأثي ات  في دقبة رأ  م اقب  الحسبابات بشبان االسبتم ارلة  للمحاسبات الم      الجهال
الحسبابات نحبو اسبتخدام نمباذت التنربؤ ببالتعث  المبالي  يالسابقة بمد  االتجاه المت اتد من قرل م اقرب
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حسبابات  قب الحسابات في تقدي  تقيي  االستم ارلة، وم  وجود سبمعة م ا وواإلفالس بما يساعد م اقر
 وف الفعليببة وبالتببالى إصببدار رأ  بشببأن اآلراء التببي تتوافبب  مبب  الظببعميببل الم اجعببة تلقى يجيببدة، سبب

 االستم ارلة تتس  بالدقة 

 هدف البحث -3
العالقأأأة بأأأين سأأأمعة مكتأأأب مراقأأأب الحسأأأابات ودقأأأة رأيأأأه بشأأأن   البحأأأث إلأأأي دراسأأأة واختبأأأار تهبببدف

و وذلأأأك بأأأالتبيي   لأأأي  ياأأأة مأأأن اسسأأأتمرار ةو ومأأأت   أأأنثر  لأأأك العالقأأأة بأأأالتعثر المأأأالي لشأأأركة العميأأأل
  م(.2019: 2015المالاة المايتو صي اليررةة الملر ة خال  ال ترو )من  الشركات لير

  أهمية ودواف  البحث  –4
ببا ابأأع  مراقأأب  سببمعة مكتبب  ااولأأه قضأأاة محاسأأياة خاةأأة بالعالقأأة بأأين  مأأن أهميببة البحببث أكاديميا

رى إيجاباأأة صأأي السأأياأأاء سأأمعة ب س تمأأام مراقيأأي الحسأأابات الحسأأابات ودقأأة رأيأأه بشأأن  اسسأأتمرار ة نظأأراا 
 أأالوو أ عأأاب إعأأافاةو و حايأأ  وكسأأب  و حسأأين الحلأأة السأأرقاة حتأأ  يتمكاأأرا مأأن اسحت أأاو بأأالعمالء

ق المراجعأة حأاصز لل حأ مكا أب و كمأا يرجأت لأت ثاأة الجمسأرر صأي التاأار ر المالاأةميزو  ااصساةو و عز ز 
أ   أثد  بأتور ا  عالاأة أذا التقأة الومأن شأن  و والتار ر  ن المخال ات بسيب الخرة من صاأتا  السأمعة

و، أأادو  ح أأ  المأأراجعين وبةأأتار  أأتد  التاأأار ر الخا ئأأة بشأأن  اسسأأتمرار ة ماخ ضأأة مأأن  إلأأ  معأأتست
اديماأأة التراسأأات األك فجببوة. كمأأا يحأأاو  البحأأث  ضأأيي  اآلراء المعدلببة المتعلقببة باالسببتم ارلةأكيأر مأأن 

بأأأين سأأأمعة مكتأأأب مراقأأأب الحسأأأابات ودقأأأة رأيأأأه بشأأأن   العالقأأأة بشأأأن  اختبأأأار أثأأأر التعثأأأر المأأأالي  لأأأي
اصبة ، حيث  انت النتائج التي أظه تهبا الدراسبات مختل،بة، وقلبة الدراسبات فبي  مصب  خ اسستمرار ة

اختبأار  كمأا أ  سمعة مكت  م اق  الحسبابات ودقبة رأيبه بشبأن االسبتم ارلة بين  التي تناولت العالقة
صأأي  ت،ريقببي ميببدانيابات ودقأأة رأيأه بشأأن  اسسأتمرار ة لأأه إسأسام العالقأة بأين سأأمعة مكتأب مراقأأب الحسأ

الييئأة الملأأر ة مأأن محاولأأة إيجأأاد دليأأل مأأن الشأأركات ليأأر المالاأأة المايأأتو صأأي اليررةأأة الملأأر ة حأأر  
 مراجعأة  الاأةمسأتر ات جأردو و حايأ  بااء سمعة إيجاباة صي السأرى  مراقيي الحسابات صيوا تمام دور 

بمشأأاكل وةأأعربات فامأأا يتعلأأ  الأأرأ    لأأ   مييأأز متأأ  يجأأب  عأأتيل أو  أأتم  عأأتيلقأأترو لاكرنأأر أكثأأر 
 ارلة آراء تتوافبب  مبب  الظبب وف الفعليببة وبالتببالى إصببدار رأ  بشببأن االسببتماسأأتمرار ة العمأأالءو وبةأأتار

و وأثأأر اسأأتختام نمأأاذا التايأأث بأأالتعثر المأأالي صأأي  حايأأ  ذلأأكو ومأأردود ذلأأك  لأأي أةأأحاب تتسبب  بالدقببة
أنأأأه يسأأأاير ا جا أأأات البحأأأر  األجاياأأأة الحتيثأأأة صأأأي  أأأذا المجأأأا   ومبببن أهببب  دوافببب  البحبببثالملأأألحة. 

 اختببار ،ذلكإلى  يضافوالتركيز  لي التعثر المالي لشركة العميل كمترير معت  للعالقة محل البحث. 
يأأأل ل؛ التح مأأأايأأأل الاتأأأا ج و للتح مأأأتخليني  لأأأ اعتمببباد البحبببثب و  البحبببث وفببب  منهجيبببة مت،بببورة فببب

 يل ابعاصي.لاألساسي والتح
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  حدود البحث –5
سأأأمعة مكتأأأب مراقأأأب الحسأأأابات ودقأأأة رأيأأأه بشأأأن    أأأذا البحأأأث بتراسأأأة واختبأأأار العالقأأأة بأأأين تهبببت 

ن ولخ ت ع من ناحاة أخأر و العالقة لك  وأثر التعثر المالي لشركة العميل  لي واسستمرار ة من ناحاة
مراقأأب الحسأأاباتو  حجبب  مكتبب البحأأث الماأأاياس األخأأرال لسأأمعة مكتأأب مراقأأب الحسأأابات مثأأل) ن،بباق

 لشأركة العميأل بخأالة نمباذت التنربؤ ببالتعث  المباليلمراقأب الحسأابات(و وكأذلك  التخصصى الصبناعي
أا نمرذا آلتما و  سخأتالة خلا لأه  أن الابا أات  الق،باع المباليكمأا يخأرا  أن نبأاى البحأث أيضا
للشأركات كمتريأرات رقاباأة بخأأالة حجأم الشأركةو خسأارو الشأأركةو  الخصبائص التشببييليةاألخأر و وكأذا 

بخأالة  أأنخير وقأأ   خصببائص مكتبب  م اقبب  الحسبباباتالراصعأة المالاأأةو السأيرلةوو مر الشأأركةو وكأذلك 
ج التراسأة صل  قابلاأة نتأا  وأخي اا لمراقب الحسابات.  التدول  اإلل اميراقب الحسابات مثل إةتار  ار ر م

 للتعمام مشرو ة بماسجاة اختبار صروض البحث وعرابط اختاار  ياة التراسة.

 خ،ة البحث -6
   حقااا  لستة البحث ياترح الباحث  اسام باقي أجزاء البحث كما يلي: 

سمعة   الدراسات السابقة المعنية بدقة رأ  م اق  الحسابات عن إستم ارلة الش  ات وأثتحليل  6-1
 واألث  المعدل لحج  الش  ة والتعث  المالي للعميل مكتبه عليها

 . حليل التراسات الساباة المعااة بسمعة مكتب مراقب الحسابات 6-1-1

 .الحسابات  ن إستمرار ة الشركات حليل التراسات الساباة المعااة بتقة رأ  مراقب  6-1-2

 حليأأل التراسأأات السأأاباة المعااأأة بتقأأة رأ  مراقأأب الحسأأابات  أأن إسأأتمرار ة الشأأركات و وأثأأر  6-1-3
 و واشتااى صروض البحث.سمعة مكتب مراقب الحسابات  ليسا

الحسأأابات  حليأأل التراسأأات السأأاباة المعااأأة بأأالمترير المعأأت  للعالقأأة بأأين سأأمعة مكتأأب مراقأأب  6-1-4
 .ودقة رأ  مراقب الحسابات  ن إستمرار ة الشركاتو واشتااى باقي صروض البحث
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 منهجية البحث 6-2

 ومجاالت البحث المقت حة توصياتهنتائج البحث و  6-3

 تحليببل الدراسببات السببابقة المعنيببة بدقببة رأ  م اقبب  الحسببابات عببن إسببتم ارلة  6-1
لي واألثب  المعبدل لحجب  الشب  ة والتعثب  المباعليهبا ه الش  ات وأث  سمعة مكتبب

 للعميل
 تحليل الدراسات السابقة المعنية بسمعة مكت  م اق  الحسابات 6-1-1

صأي أسأراى رأس المأا   أر  ه دور أمراا مسماا أل   للسمعة والثقة مراقيي الحساباتصسم كافاة بااء  ُيعد
 ,Gunn)أمأر عأرور  لسأذا الر ا أة  مه أحكباالمالاةو كما أ  ثاة الجمسرر صأي  ارا م ل  ال تلتي ال

et al. 2019)بمأرور  وباا  أا التأي  أم إنشأا  ا  ساإل  ةأرر  محاسبة والمراجعةال ماشنو سمعة شير و  و
و واسأأم العالمأأة التجار أأةو ماشأأنوالتأأي  متلوسأأا ال مراقيأأر الحسأأاباتالرقأأ . قأأت يكأأر  ذلأأك نتاجأأة لمجمر أأة 

ن د أأأاوال قليلأأأة أو معتومأأأةو واأل عأأأاب الم روعأأأة ومأأأا إلأأأ  ذلأأأك المتركأأأة والاا جأأأة  أأأ مراجعأأأةوجأأأردو ال
Aronmwan  et al.,2013)) أوعأل و ومأن جانبأه (Sucher et al., (1999   اأرم  السبمعةبأن 
 لن  تحا  إس بمرور الرق و السمعةوأ   ذا  المحاسبة والمراجعة ماشآت ل  الجردو ال ااة والر افاة ل

السمعةو يجب أ   ستات إل  اصتراض الجردوو يتم قااس كي  Gregory  & Jeanes (2000)ووصااا لأأ 
  والذ  يلعب  ايامه.

 لأ  قأر ين  األدبيبات المحاسبريةز يأ ركSkinner & Srinivasan (2012) ومأن جانبأه أوعأل 
.  حأ  ةحباف  التقاضبي وحباف  السبمع - العالاأة  لأ   اأتيم الجأردو مراقيأي الحسأاباتر اسيتين  ح زا  

 تاأأتيمو صأأل  لأأتيسم حأأاصزاا لالمراجعأأةمسأأثولين قانرناأأا  أأن صشأأل  مراقيأأر الحسأأاباتو إذا كأأا  األولالببداف  
 انيالبداف  الثبصي إ ار . المبالبات الاانرناة للمستثمر نو الجردو لتجاب  والا  التااعي  ة الا مراجعة
 اقيأأي حسأأاباتلأأ  مر  حأأر  العمأأالء إمراجعأأة و لتجاأأب صشأأل ال بحببواف  السببمعة مراقيأأر الحسأأاباتو يتمتأأع 

 (.Skinner & Srinivasan, 2012من حيث الجردو ) لمراجعةا ماشنوآخر ن  اتما  تت رر سمعة 

 م اجعبةاإلشارات السبلرية لجبودة الالساباة إل  أدلة ثابتة  ل  أ   دباات رةل  األ اإلباروصي  ذا 
 & e.g.,Chaney) مراجعأأأة  لعأأأب دوراا حير اأأأا صأأأي كافاأأأة إدراك المسأأأتثمر ن والعمأأأالء لخأأأتمات ال

Philipich, 2002; Krishnamurthy et al., 2006 Skinner & Srinivasan, 2012; 
Swanquist & Whited, 2015; Qi et al.,2017)  بالسبمعة الض رالتراسات أ   حيث أوعح 

و مثأأأل ار  أأأا  معأأأت  دورا  العمأأأالء وانخ أأأاض حلأأأة سأأأرى مراقيأأأي الحسأأأاباتلأأأه  راقأأأب وخامأأأة  لأأأ  
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 أأر لسأأمعة إيجاباأأة  مراقيأأي الحسأأاباتحأأر  كافاأأة باأأاء  تليل لأأ  الاقأأار مأأن ذلأأكو صأأل  الأأو . مراجعأأةال
التي اكتسي  سمعتسا بال عل من خأال   مراجعةال ماشآتو مع التركيز بشكل أساسي  ل  أكثر محتودية
 ,DeAngelo) التخصبص الصبناعيأو    (e.g., Big N versus Non-Big N) حجب  الشب  ة

.1981; Defond et al., 2000; Knechel et al., 2007; DeFond & Zhang, 2014) 

مراجعأة و الماشأن باسأتختام حجأم لم اجعةجودة او السمعة  بين DeAngelo (1981) ربطولذلك صات 
 الاأأة  مراجعأةالويأرال لأأتيسا حأاصز أكيأأر بنتأاا  ملاأأات  مراجعأأةال ماشأآتأ   لأأي  وأكأت كمثشأر للجأأردو

)خسأأارو  لأأتيسا المز أأت لتخسأأرا و وأ شأأبه المحأأتدو للعمأأالء  عأأابالجأأردو ألنسأأا  سأأت يت مأأن المز أأت مأأن األ
ا صأي  اأتيم  ملاأات   عاب(العتيت من العمالء ا خر ن أو  خفار األ ذات جأردو  مراجعأةإذا مض  قأتما

 DeAngelo, 1981; Piot, 2005; Aronmwan) و تم التار ر  ن التحر  ات الجر ر ة  ةماخ ض
 et al.,2013) و و تراصأ  ذلأك مأع نتأا ج(Klein & Leffler (1981  ذات مأن أ  ماشأآت المراجعأة

وسأأتيذ  كأأل مأأا صأأي  مراجعأأةجأأردو  الاأأة بسأأيب  أأتص  الأأتخل المأأر بط باللاسنتمأأاء بالسأأمعة الجيأأتو  تمتأأع 
 أ عأأاب لأأ   أأالوو ستحلأأل  ماشأأآتأ  الإلأأي  Shapiro (1983)و كمأأا أشأأاروسأأعسا للح أأاو  ليسأأا

  و أمأأاالجأأردو أو بسأيب التول أة التأأي  تويأت ا للح أأاو  لأ  سأمعتسا داء مراجعأأة  الاأةبسأيب الأتاصع أل
Beatty(1989)  التأي أن اأ  أكثأر  لأ  رأس مأا  السأمعة لأتيسا داصأع  مراجعأةت الماشأآ جأاد  بأن صاأت
 .(Aronmwan  et al.,2013) أكير لتاليل األخباء

أامختل أأة  م وبنتبائج ماشأأآت  سببمعةلصأي دراسأتسما  Mohamad & Nassir (1997) رةأأل و اما
ذات السمعة البيبة لتيسا حاصز  مراجعةت الماشآأنه  ل  الرلم من أ  صي الييئة الماليز ة إلي  المراجعة

 معلرمأأاتمسأأتختمي ال إس أ  إدراك أأن المخال أأات بسأأيب الخأأرة مأأن صاأأتا  السأأمعةو  حأأق والتار أأر لل
إليسأأأأا  لأأأأ  وجأأأأه التحتيأأأأت أ  المسأأأأتثمر ن المأأأأاليز ين س  التأأأأي  رةأأأأال النتببببائجأ سأأأأرت و المالاأأأأة مسأأأأم. 

( ياأتمر  Non Big Fourو  Big Fourوأنسأم ) مراجعأةت الماشأآيالحظأر  أ   أنثيرات  لأ  سأمعة 
أأا خأأتمات متجانسأأة  م اقرببي الحسببابات كبأأار )مأأن أ   Lennox (1999)و و أأر مأأا  ارعأأه فاأأه جماعا

 Aronmwan  et)  ( لأتيسم ملألحة أكيأر لتجاأب إةأتار  اأار ر ليأر دقااأةذو  السبمعة ال،يببة
al.,2013). 

ت وجأردو  عمل كآلاة داخلاة  رلت جس السمعة أ   Mayhew (2001) ومن ،او ة مختل ة صات أوعل
لضأما  أ  و  و لأ  سأمعته المسأتايلاة الاة  اتما يعتمت البلب  ل  ختمات مراقأب الحسأابات مراجعة 
 تدوراا ذا قامأأة اقتلأأادية صأأي السأأرىو  أأثثر سأأمعة مراقأأب الحسأأابات  لأأ  قأأرار  مراقأأب الحسأأاباتيلعأأب 
حسابات ذو  سمعة  راقييبتو  م لك التاار رو و . من خال  إعاصة الملتاقاة إل  ةاسستثمار   نالمتير 

  يبةو يجب أس يلتى المستثمرو  إصلاحات المتير ن.
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خير سأأأا  يمثأأأل م اجعبببةال منشبببأةسبببمعة رأس مأأأا   أ  Aldred (2002ل )ومأأأن ،او أأأة أخأأأر  أوعأأأ
أةأبل الح أاو  لأ  رأس  كمأا .لسأا. كمأا أنأه ملأتر للميأزو التااصسأاة الجأردووالتزامسأا بمسأترال  أا ن مأن 

مخأا ر أ لأ  مأن  مراقير الحساباتحيث يراجه  Enronما  السمعة أكثر أ ماة صي بيئة ما بعت إنرو  
 الحسأأأابات األربأأأع الوبأأأار راقيأأأي٪ لم100التااعأأأي وار  عأأأ   وأأأالا  المسأأأثولاة المسااأأأة بأأأنكثر مأأأن 

.(Krishnan, 2004) 

ة مأأرارد مالاأأة ومراصأأ  بحثاأأسمتالكسأأا  بسببمعة بيبببةالوييأأرو  مراجعأأةت الماشأأآ تمتأأع وصأأي ماابأأل ذلأأك 
و المراجعأة ماارنأة بماشأآت المراجعأة اللأريرو ملاات  ألداء أصضلو و وارلرجاا صا اة ومر  ين مر ربين

  (Sori et al., 2006; Abid et al., 2018) . مااومة عرر  ابداروإعاصة ل

التي  ستختم واحتو مأن األربأع الوبأار  مراجعةت الماشآسمعة صات ربط  Weber et al. (2008)أما
(KPMG كتراسة حالأة ) وأحأت  مال سأم صأي ألماناأا  مراجعأةو نماشأصضأاحة مالاأة  رر أ  صيسأا    و حأتو

ا صي  تد  مأالء   KPMGنتاجأة لل ضأاحة وأ  العمأالء ا خأر ن لأأ  KPMGواكتش را أ   ااك انخ اعا
 واجسرا  را ت متااقلة. نتاجة الت اية السلياة المر ببة بال ضا ل المالاة.

با تبار أا  السبمعة Tangpinyoputtikhun  & Thammavinyu (2010)ومأن جانبأه أوعأل 
يئأة التأي يأتم إنتاجسأا أو  سأر اساو الي مةالماتج أو الخت  شمل: ر ة  اظاماة  ربي أربعة مجاست نشا  

 ضأاء كاأ  يتلأرة أ  -السألرك  اأ  يأتم  اأتيم األنشأبة و سأر اساوك -)المادية( لعملاة ابنتاا والياأع 
الر اسأاة مأن خأال   ارةسأاب المعأاكتو التحسأين المسأتمر و  والماظمة  جاا بعضسم البعر ومع ا خأر ن

 .(Susanty & Gunawan,2015)التعلام والتتر ب 

 ولخلص الباحث مما سر  بأن سمعة مكت  م اق  الحسابات: 

 المحاسأبة والمراجعأة. نتاجأة ماشأآتبمأرور الرقأ  مأن قيأل و حقااسأا  يتم باا  أالررو التي لل تشي  -
كأة المتر  مراجعأةالتأي  متلوسأا الشأركةو واسأم العالمأة التجار أةو وجأردو ال مراقير الحساباتلمجمر ة 

 .والاا جة  ن د اوال قليلة لتجاب  والا  التااعي والمبالبات الاانرناة للمستثمر ن

و حسأين  يااء سمعة إيجاباة صي السرى حت  يتمكارا مأن اسحت أاو بأالعمالءب مراقير الحسابات تهت  -
ثاأأة الجمسأأرر صأأي وو أ عأأاب إعأأافاةو و حايأأ  ميأأزو  ااصسأأاةو و عز أأز  أأالوكسأأب  الحلأأة السأأرقاة
 Bergner et al., 2020; McKenna et al., 2020; Blum) وصأ  دراسأاتالتاأار ر المالاأة 
et al.,2021). 
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المراجعة ذات السمعة البيبة لتيسا حاصز لل حق والتار ر  ن المخال ات بسيب الخأرة  مكات  أن -
السأأمعة  عمأأل كآلاأأة داخلاأأة  رلأأت جسأأت وجأأردو مراجعأأة  الاأأة  اأأتما يعتمأأت  وأ و مأأن صاأأتا  السأأمعة

المستايلاة  لأ  سأمعتهو وبأتو  مراقيأي حسأابات ذو  سأمعة  مراقب الحساباتالبلب  ل  ختمات 
  يبةو يجب أس يلتى المستثمرو  إصلاحات المتير ن.

 ةمراجعأأا لسأأمعتسا صأأي  اأأتيم  ملاأأات أمأأراا محرر اأأ بماشأأنو المراجعأأةالجأأردو الخأأاص  رقابأأةنظأأام  عببديُ  -
أا ل رقابأةمستالة و الاة الجردو. و رجع ذلك إلأ  أ  نظأام  سأرر تنكيأت للجملالجأردو ال عأا  يأرصر أساسا

 و قأأأت مارسأأأرا العاايأأأة المسااأأأة الال،مأأأة مأأأنالمراجعأأأة ملاأأأات مراقيأأأي الحسأأأابات أثااءوالماظمأأأين أ  
 الار أأة عأأمانات معارلأأة لمراجعأأةجأأردو ا رقابأأة أأرصر  ملاأأة  كمأأا خأأال  اسمتثأأا  للمعأأايير المسااأأة.

الشأركات  يأتم التار أر  اسأا مأن قيأل ألسراى رأس الما  يمكن اس تمأاد  ليسأا صأي المعلرمأات التأي 
(McKenna et al.,2020). 

ال   يأر أ ل   ا يأذ مسمتسأا. يمكأن للمأرء  مراجعةو الماشنالح او  ل  السمعة أمراا أساسااا لاترو  عديٌ  -
(  لأأأرصات الشأأأركة ) لأأأ  سأأأييل المثأأأا و  ااكأأأل 1المراجعأأأة  لأأأ  الاحأأأر التأأأالي: ) وماشأأأنسأأأمعة 

 (  لأأأرصات األصأأأراد صأأأي2الحركمأأأة و والتر اأأأ و و ايأأأام األداءو والتأأأتر بو والضأأأرابط التاخلاأأأة( ؛ )
(  لأرصات  أتد قليأل مأن 3و الخاةأة و عكسأسا ؛ و )ماشأنو وكا   تنثر أصعالسم بسااسأات الماشنال
و  لأأأأأأأأ  الأأأأأأأأرلم مأأأأأأأأن ابجأأأأأأأأراءات الار أأأأأأأأة لماشأأأأأأأأنألصأأأأأأأأراد "السأأأأأأأأيئين" التأأأأأأأأي قأأأأأأأأت  اتشأأأأأأأأر داخأأأأأأأأل اا

 (McKenna et al.,2020)لتالصيسا

بببا بببا وتنظيميا لشأأأركة إنأأأرو   مراجعأأأةالملحأأأرو صأأأي ال Arthur Andersen’sإخ أأأاى  صاأأأت أد  ومهنيا
ولير ا من ال ضا ل ذات الللة بالمحاسبة التي حظيأ  بترباأة إ الماأة كييأروو مثأل  لأك التأي  تضأمن 

Waste Management) WorldCom; (Sunbeam;   و إل  دصع الورنجرس األمر كي لتمر ر قانر
Sarbanes-  Oxley Act of 2002    استشأار ة  اأتيم خأتمات  مراقيأي الحسأاباتحظأر  لأ  والأذ

مراقأأأب  عتيأأأر سأأأمعة  وأداء  ملاأأأات مراجعأأأة  الاأأأة الجأأأردوو حيأأأث أجأأأل الح أأأاو  لأأأ  اسأأأتاالليتسم مأأأن
ذو  السأأأمعة مراقيأأأي الحسأأأابات  أمأأأراا بأأأالي األ ماأأأة أل  الأأأرأ  السأأأا ت بأأأين الشأأأركات  أأأر أ  الحسأأأابات

لمعلرمأات الماتمأة  الاة الجأردو و لأادقر  بشأكل أصضأل  لأ  مرثرقاأة ا مراجعةالبيبة يثدو   ملاات 
 .Krishnamurthy et al., 2006)المالاة ) ارا مصي ال
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. صأأي ا ونأأة مراجعأأةو الماشأأنعأأرابط الجأأردو ال عالأأة ل متابعأأة لأأ   بأأر ر و  لمهنببةمنظمببو اأكأأت كمأأا 
 Public أ مأأأأا  مراقيأأأأي حسأأأأابات الشأأأأركات المايأأأأتو باليررةأأأأة لأأأأ   الرقابأأأأةاألخيأأأأروو أةأأأأتر مجلأأأأس 

Company Accounting Oversight Board(PCAOB)  رقابأةلتحأتيث مياأار  إصداراا مفاهيمياا 
و ماشأأأن. الالأأأت مأأأن ذلأأأك  أأأر إ أأأادو الاظأأأر صأأأي عأأأرابط الجأأأردو الحالاأأأة ل(PCAOB, 2019)الجأأأردو 

صأي اسأتختام التوارلرجاأا(  ادوبالاظر إل  التبررات صي بيئة األ مأا  ) لأ  سأييل المثأا  و الز أ مراجعةال
 ثكأأأت التركيأأأز المسأأأتمر و و والمتبلبأأأات األخالقاأأأة للمساأأأة محاسأأأبةو الماشأأأنحركمأأأة  و، أأأادو التركيأأأز  لأأأ 

 رقابأة ل  أ ماأة أنظمأة  محاسبةت الماشآة الجردو لرقاب ل  ال عالاة الوافاة لممارسات  مساةلماظمي ال
 .(PCAOB, 2019) يتم  اتيمساالتي  مراجعةالجردو ال عالة للح او  ل  ثاة الجمسرر صي ختمات ال

 حجبب بأأن   DeAngelo )1981(جأأاد  صاأأت و وفيمببا تتعلبب  ب يبباس سببمعة مكتبب  م اقبب  الحسببابات
األسأماء التجار أة  راقيأي حسأاباتن  مبأ ذلأك وجأردو المراجعأة. و يأرر كتأبلسأمعة الم مثشأر أر  كتبالم

(i.e., Big 5 auditors) ا  ارا مالجر ر ة صي ال تحر  اتأكثر قترو  ل  اكتشاة ال المالاة وأكثر استعتادا
 الخر ة ر بط كما . (i.e., non-Big 5 auditors)ا خر ن  مراقير الحسابات ما يجتونسا من  للتار ر

أأا  Big 5 حسأأابات يقيأأالعالاأأة بمرا ألنسأأم س يمتلوأأر  المز أأت مأأن المأأرارد صحسأأبو بأأل يخللأأر  أيضا
واسسأتثمار صأي  وارلرجاأا المعلرمأات  يألوصحأق الزمالمز ت من المرارد لتأتر ب المأر  ين المتخللأين 

 ;Dopuch &  Simunic. 1982; Craswell et al., 1995)لير الخمس الوبار  قيينماارنة بالمرا
Kanagaretnam et al., 2010) الحسأابات الخمسأة  راقيأيوبالمثألو  أر بط اسسأتااللاة العالاأة بمو

مأن ليأر الخمأس الوبأار. كمأا  ح أز  اقيينالوبار ألنسم يتمتعر  بسمعة أ ل  صي رأس الما  ماارنة بأالمر 
 أأي أ اأأاب صالخمأأس الوبأأار  لأأ  الباأأاء مسأأتالين.  مراقيأأر الحسأأاباتصاأأتا  السأأمعة و مخأأا ر التااعأأي 

 & PricewaterhouseCoopers (Deloitteو اسأأأأأأتاال  شأأأأأأركة Arthur Andersen صضأأأأأأاحة

Touche) ; Ernst & Young  ميأأأأأأأل للتخفاأأأأأأأ  مأأأأأأأن مخأأأأأأأا ر التااعأأأأأأأي  1200مأأأأأأأن أكثأأأأأأأر مأأأأأأأن 
Kanagaretnam et al.,2010)). 

نبوع مكتب  صلنه يمكن اسستتس   لي جردو المراجعة من  Gregory & Jeanes (2000ووصااا لأأ )
 ل  نباى واسع إلأ  قسأمين )حسأن السأمعة وليأر  حسأن  ماشآت المراجعة. وقت يتم  لاا  الم اجعة
 .(Reputable and not Reputableالسمعة( )

و ماشنحر  سمعة  تراساتنجح  بعر الصات   Fuerman and Kraten (2008)وصااا لأ وكذلك  
 Bigالمجمر أة األولأ  : صي أربعة مستر ات مختل ة الحجأم سرى ختمات المراجعةصي  جماع  مراجعةال

Eight / Six / Four  أي األكيأر  لأ  اب أالى حيأث  شأير مثشأرات Compustat Research 
Insight   شأأأأأركة  خضأأأأأع للتأأأأأتقي  مأأأأأن قيأأأأأل  أأأأأذا المجمر أأأأأة.   500شأأأأأركة مأأأأأن أةأأأأأل  496إلأأأأأ  أ
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 BDO Seidman and Grant)) و توأر  مأن ”Medium 2“ 2 المترسأبة المجمر أة الثاناأة و أيو 

Thorntonلثالثة من مكا ب المراجعة باستثااءو تور  المجمر ة ا و (Big 4 and  the Medium 2) 
أو مأأن ممارسأأين صأأرديين الرابعأأة واألةأأرر مأأن حيأأث الحجأأم  مأأع شأأر كين أو أكثأأرو و توأأر  المجمر أأة

 ,sole practitioners, or one partner CPA firms  (Fuerman and Kratenشأر ك واحأت 
2008). 

 ل  الرلم من محتودية األدلة التجر ياأة أنه  Kanagaretnam et al.(2010)ومن جانبه أوعل 
 مراقيأرصي اللاا ة الملأرفاةو إس أ  الحأراصز اسقتلأادية التأي يراجسسأا مراقيي الحسابات  سمعة ل  

  الوبار لليارك مماثلة لتلك المرجردو صي اللاا ات األخرال. أ  الح او  ل  رأس ما ربعاأل الحسابات
ر ذا أ ماأة أكيأ م اق  الحساباتنوع مخا ر التااعي. بابعاصة إل  ذلك و قت يكر   الحت منالسمعة و 

 .لللاا ات مثل اليارك

 مراقيأأأأأأي الحسأأأأأأاباتسأأأأأأمعة  Hapsoro & Suryanto (2017) ةدراسأأأأأأ إسأأأأأأتختم ومأأأأأأن جانيسأأأأأأا 
ا إلأأأ  البحأأأث الأأأذ  أجأأأراا وذلأأأك . كمثشأأأر لسأأمعة مراقأأأب الحسأأأاباتالمتخللأأين صأأأي اللأأأاا ة  اسأأتاادا

Almutairi (2007) ت المحاسبة المتخللة الحلر   ل  قامة اقتلادية ماشآيمكن لعمالء حيث و
كمأا أ  ت المحاسبة ليأر المتخللأة. ماشآأقل( من  مالء  ر  أكير ) لاا  ا تماني أ ل  و ول ة دي

لقامة ت المحاسبة المتخللة الذين يعانر  من عا اة مالاة أ ل  من اماشآالقامة اسقتلادية لعمالء 
 ت المحاسبة المتخللة الذين لم يراجسرا عا اة مالاة.ماشآاسقتلادية لعمالء 

السأمعة  أي مأز ج مأن األنشأبة أ   Rama, et al., (2020)أوعأح  دراسأة  السبياقوصأي ن أس 
و وسأأتتمتع   لأأ  مأأتال  مأأر الواأأا و و تبلأأب اس سأأاى صأأي  لأأرصات الواأأا  ل تأأرو  ر لأأة لتشأأكيل السأأمعة

و مثأأأل  المحاسأأأبة العامأأأة بسأأأمعة  عكأأأس الجأأأردو مأأأن العمأأأل صأأأي مختلأأأن الخأأأتمات التأأأي  اأأأتمساو ماشأأأن
والضأأرا ب واسستشأأارات ابدار أأة واستشأأارات أنظمأأة الومييأأر ر واختاأأار المأأر  ين  والمراجعأأة ومحاسأأبةال

 و محاسأأبة  امأأة أوماشأأنحسأأن السأأمعة  أأر  راقأأب حسأأاباتو مأأا المالأأرد بم صأأي  أأذا التراسأأةو ولير أأا. 
 ,The Big 4 (Deloitte صأأأأأأي العأأأأأأالم  أأأأأأي مراجعأأأأأأةو ماشأأأأأأنكييأأأأأأروً حالااأأأأأأا و أكيأأأأأأر  مراجعأأأأأأةو ماشأأأأأأن

PriceWaterhouse Coopers, Ernest & Young, and KPMG) 

ملأأر لأأتيسا بيئأأة صر أأتو مأأن نر سأأا. بأأن   El-Dyasty (2017)و صومأأا أشأأار الريلببة المصبب لةوصأأي 
أأا لمسأأا تو  جأأردو أ لأأ . يمكأأن  مراجعأأة ذات  لأأ  إجأأراء محاسأأبةت الماشأأآ أأرصر الاأأرانين واللأأرا ل أساسا

صي ملر من خال  مراجعأة صرديأة أو مشأتركة أو مزدوجأة. بابعأاصة إلأ  ذلأك و يمكأن  مراجعةإجراء ال
قأأأت  وأأأر  الاظأأأرو التاليتيأأأة و وبالتأأأالي صأأأي ملأأأر مراجعأأأةإجأأأراء ال مراقيأأأي الحسأأأاباتألنأأأرا  مختل أأأة مأأأن 
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ت ماشأآ تمتع كما لير الوييرو لير مااسبة صي ملر.  مراجعةت الماشآبل الويرال ماا مراجعةت الماشآل
 حكرماأأة  سأأم  مثسسأأةالمحلاأأة بمكانأأة قر أأة صأأي السأأرى الملأأر .  أأالوو  لأأ  ذلأأك و  اأأرم  مراجعأأةال

 لأأأأ  أسأأأأاس إلزامأأأأي بمرجأأأأب الاأأأأرانين لمراجعأأأأة مراجعأأأأة  بأأألجراء ASA الم  بببب   للمحاسبببببات الجهببببال
٪ مأأن رأسأأمالسا. لأأذلك و صأأل  سأأرى 25 سأأا م التولأأة الملأأر ة بمأأا س ياأأل  أأن حسأأابات الشأأركات التأأي 

أو أكثأأأر المشأأأاركة صأأأي  ملاأأأة  مراجعأأأةي ماشأأأآ معاأأأت للرايأأأة. يمكأأأن لسأأأرى صر أأأت و الملأأأر   مراجعأأأةال
و  امأأة أ   ختأأارو باأأاءا  لأأ   اأأتير او ماشأأن را.اأأة أو إلزاماأأة صأأي ن أأس الرقأأ . يجأأر، لوأأل  مراجعأأةال
ت المحاسأأبة ماشأآ[.  عتيأر 159/1981مأن الاأانر   103واحأتو أو أكثأر لالمأأادو  اسأبةمحو ماشأن عيأين 

أأا لأأذلكو إذا قأأررت المملركأأة ملواأأة  صأأي الشأأركات مراجعأأةالعامأأة صاأأط  أأي التأأي  اأأرم بأألجراء ال  امأأة. وصاا
 & El-Dyasty) ةمشأأأترك مراجعأأأةواحأأأتو و صسأأأيتم  بييأأأ   مراجعأأأةو ماشأأأنشأأأركة مأأأا  عيأأأين أكثأأأر مأأأن 

Elamer, 2021) . 

 مراجعأأةت ماشأآل ماتسأبةت اللماشأآإلأ  صئتأين ر اسأيتينو ا فبي مصب  م اجعبةت المنشبآتصبنيا  أتم و 
و بمأأا صأأي ذلأأك مراجعأأةت الماشأأآ مسأأتر اتجماأأع  الفلببة األولببىمحلاأأة.  شأأمل  مراجعأأةت ماشأأآأجاياأأة و 

 مأا يثيأرو ت أجاياأة. ماشأآت اللأريرو التأي س  اتمأي إلأ  ماشأآالوبأار.  شأمل ال ئأة األخأرال ال راجعر  الم
 سأأع  إلأأ   مييأأز ن سأأسا مأأن  مراجعأأةت الماشأأآاس تمأأام صأأي السأأرى الملأأر   أأر حقااأأة أ  العتيأأت مأأن 

يأأزو صأأي جماأأع أنحأأاء العأأالم. أجاياأأة. قأأت س يأأتم مالحظأأة  أأذا الم مراجعأأةت ماشأأآخأأال  اسنتسأأاب إلأأ  
ا نر  كاانأات قانرناأة بسأيب قيأرد الاأاو من الااحاة الاانرناةو  المات  جار أة ولاسأ  Big 4و  عتير أيضا

 .(El-Dyasty & Elamer, 2021)الملر  

ا  لي دراسات ولخلص الباحث مما سر   .DeAngelo,1981; Dopuch &  Simunic)و وا تمادا
1982; Gregory & Jeanes, 2000; Craswell et al., 1995; Fuerman and Kraten, 
2008; Kanagaretnam et al., 2010; El-Dyasty, 2017; Bergner et al.,2020;   

Rama, et al., 2020; McKenna et al., 2020; Blum et al.,2021;El-تر   ؛ ،Dyasty 
( & Elamer, 2021  وجببودة أداء  نبوع مكتب  م اقب  الحسبابات  مؤشب  لسبمعةسأيتم اس تمأاد  لأي

الأأذين يمأأتلوسم المكتأأبو  المأأراجعين. نتاجأأة لمجمر أأة . يأأتم باأأاء سأأمعة مكتأأب مراقأأب الحسأأاباتالمكتبب 
المتركأأة والاا جأأة  أأن د أأاوال قليلأأة  مراجعأأةو وجأأردو الالتأأي ياتسأأب إليسأأا المكتأأب واسأأم العالمأأة التجار أأة

ياأاء سأمعة إيجاباأة ب  سأتم مراقيأي الحسأاباتو و لتجاب  والا  التااعي والمبالبأات الاانرناأة للمسأتثمر ن
 أالوو أ عأاب إعأافاةو وكسأب  و حسأين الحلأة السأرقاة بأالعمالءصي السرى حت  يتمكارا من اسحت او 

المراجعأة حأاصز  مكا أب و كمأا يرجأت لأت ثاأة الجمسأرر صأي التاأار ر المالاأةو حاي  ميزو  ااصسأاةو و عز أز 
السأمعة  عمأل كآلاأة داخلاأة  رلأت  و وأ لل حق والتار ر  ن المخال ات بسيب الخرة مأن صاأتا  السأمعة
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 المسأتايلاة  لأ  سأمعتهو مراقأب الحسأابات الاة  اتما يعتمأت البلأب  لأ  خأتمات جست وجردو مراجعة 
ا ل رقابةنظام كما يرصر   ملاأات مراقيي الحسابات أثااءتنكيت للجمسرر والماظمين أ  لالجردو ال عا  أساسا
 رقابأة ملاأة   أرصر كمأا و قت مارسرا العااية المسااة الال،مة من خال  اسمتثا  للمعايير المسااأة.المراجعة
يأتم الار ة عمانات معارلة ألسراى رأس الما  يمكن اس تماد  ليسا صي المعلرمات التأي  لمراجعةجردو ا

 .الشركات التار ر  اسا من قيل 

تحليبببل الدراسبببات السبببابقة المعنيبببة بدقبببة رأ  م اقببب  الحسبببابات عبببن إسبببتم ارلة  6-1-2
 الش  ات

ا المالاأة  لاأرا مو يأتم إ أتاد ا U.S. GAAPلمبادئ المحاسبة المايرلة  مرماا صي الرسيات المتحتو وفقا
 الاأأأرا م المالاأأأةالتاأأأار ر سأأأرة يسأأأتمر كماشأأأنو مسأأأتمرو بعأأأت  أأأار    عأأأت لأأأ  اصتأأأراض أ  الواأأأا  الأأأذ  ي  

(FASB, 2014) ر ةو وبذا لأزم اسسأتمرا صرعأاةالخأارجي  ايأام  راجأع تبلب معايير المراجعة مأن المو و
(. PCAOB ,2015) مراجأأعاألمأأرو التعييأأر  أأن شأأكرك حأأر  معارلاأأة اسصتأأراض الأأرارد صأأي  ار أأر ال

 A Going (Berglund,2020) (GCO) ب أ  االستم ارلةالمعت   ذا  مرماا  مراجعةي عرة  ار ر ال
Concern Opinion. 

يشأير إلأ  صوأرو أ  "الواأا  بصتراض اسسأتمرار ة بننأه  2015المعت  لساة   ISA 570معيار شير و 
أا  لأ  أنأه و (. 2ي اظر إلاه  ل  أنه مستمر صي العمل صي المستايل الماظرر" )ال ارو   اق المياار أيضا

اأات ياأاة العملب  اأاك ناأة لأ  أسأاس اسسأتمرار ة إس إذا كأا   الاأرا م المالاأةيتعين  ل  ابدارو إ تاد 
مسأثو   مراقأب الحسأاباتأ   المياأار خاأار آخأر سأرال القاأام بأذلك. كمأا أوعأل  اأاكالتجار ة أو لاس 

 إصتأأأراضالمالاأأأة باسأأتختام  للاأأرا مابدارو إ أأأتاد (  أأن جمأأع أدلأأأة مراجعأأة كافاأأأة حأأر  مأأأتال مالءمأأة 1)
 المالاأأة التالاأأة صأأي السأأاة مراةأألة  ملسأأا صأأي مأأت  قأأترو شأأركة العميأأل( سسأأتاتاا 2اسسأأتمرار ة ؛ و )

Osman et al.,2012 ;George-Silviu & Melinda-Timea ,2015)) و صمراقأب الحسأابات
صأرض  حر إةتار رأ   لاه لاس مسثوسا  ن التايث ب شل الشركةو أو الحراد  المستايلاةو ولون يجب 

 لمللة. باء إشارات  حذير ة  لي األقل ألةحاب ا اتما يكر  ذلك عرور اا ب اسستمرار ة

إةأأأتار رأ  مراجعأأأة ليأأأر معأأأت  )أ  رأ  ليأأأر مأأأتح   أو  مراقيأأأي الحسأأأاباتيجأأأب  لأأأ   وبالتبببالي
أأا  اأأرا م"نظاأأ "(  اأأتما يخللأأر  إلأأ  أ  ال المالاأأة للشأأركة معأأتو و مأأن جماأأع الاأأراحي الجر ر أأة و وصاا

 اأتما يكأر   اأاك و (.  عبأي ةأررو حقاقاأة و ادلأةب ار التار ر المالي المابي  ) ل  سييل المثأا  و 
إةأأتار  مراقأأب الحسأأاباتشأأك جأأر ر  حأأر  مأأتال مالءمأأة اسأأتختام اصتأأراض اسسأأتمرار ة و يجأأب  لأأ  

 .(Hardies et al., 2016, 2018) ليرأ  مراجعة معت  سستمرار ة العم
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 إصتأأراضمجمأأر تين مأأن الحأأراصز اسقتلأأادية  اأأت  ايأأام  مراقيأأر الحسأأاباتيراجأأه  اإلببباروصأأي  أأذا 
 a Type I خ،أ التصنيا من النبوع األول: أوالا  :التصنيا الخابئمن أخباء  نوعانأو   ةاسستمرار 

misclassification error   إذا أةأأترواGCO   لشأأركة بايأأ   لأأ  قيأأت الحاأأاو لمأأتو  أأام واحأأت  لأأ
صاأت ي اأت مراقيأر الحسأابات ذلأك  (a false - positive) قيأر  خأا م – الارا م المالاأةاألقل بعت  ار   

  ار أر بعأت  لاأي راجعأر  العميل )وما ير بط به من إيجارات مسأتايلاة(. مأن المأرجل أ  يريأر العمأالء الم
GCO (Geiger et al., 1998; Hardies et al., 2016,2018) .با خ،بأ التصبنيا مبن  :ثانيا

  ار أر مراقيأر الحسأابات صأي إةأتارصشأل  إذا a Type II misclassification error النبوع الثباني
GCO ا مأر خأأأأرصأأأ -اأأأرا م المالاأأأةرد صأأأي لضأأأر   أأأام واحأأأت مأأأن  أأأار   الأأأأأأا وجأأأأأأأركة لأأأم يعأأأت لسأأأأأألش        

(a false- negative ) التعأأأأأرض لمخأأأأأا ر  وأأأأأالا  التااعأأأأأي وصاأأأأأتا  السأأأأأمعةو (Carcello 
&Palmrose, 1994; Hardies et al.,2016,2018) . حأت  الاأر ين مأن سأرء التلأاا  ي  كأال

 informativenessالحسأأأابات و وبالتأأأالي يالأأأل مأأأن المعلرما اأأأة  يصأأأي  اأأأار ر مراقيأأأ عأأأجاج()مشأأاكل 
يشأكل أمثلأة  inaccurate"ليأر دقااأة"  مراجعة. ومن ثم و صل  إةتار  اار ر لتاار ر مراقيي الحسابات

 مراقيي الحسابات.إ تاد  اار ر وبخ اقات  ل  صشل 

حأر   مراقيأي الحسأاباتنتأا ج متباياأة فامأا يتعلأ  بتاأار ر  ظهب  البحبث األكباديمييُ ي هيا السبياق وف
 Accuracy and بأأين التقأأة والمعلرما اأأة ه يمكأأن التمييأأزو صلنأأذلأأكباأأاءا  لأأ  و قضأأايا اسسأأتمرار ة. 
Informativeness (Woudenberg et al.,2019).   دقبةبحأر  صفامأا يتعلأ Accuracy اأار ر  

 Type  Iيركز البحث األكاديمي بشكل أساسي  ل  أخباء الار  األو  والاأر  الثأاني مراقير الحسابات
 and Type II errors. لأأ   مراقيأأر الحسأأابات وأأالا  التااعأأي والسأأمعة المحتملأأة  حيأأث  ح أأز 

ي  جمأاعسم صأو . (دقااأة )أ   اليأل  لأاا ات الخبأن مأن الاأر  األو  والاأر  الثأاني مراجعة إةتار  اار ر
معأتست  ار ر اأبلر  . مراقيي الحساباتحر   اار ر اسستمرار ة ل  Carson  et al. (2013)البحثي 

صي الما ة  50إل   40ماسا صي الما ة  ل  الترالي 90إل   80الخبن من الار  األو  والار  الثاني من 
 أن معأتست   DeFond and Zhang (2014)وصأي الماابأل أ سأرت دراسأة. صاط للشركات األمر كاة

 ,.e.g.,Carson et al)ومأن جانيسأا أشأارت دراسأات  دباأات المراجعأة.خبن مماثلأة صأي مراجعتسمأا أل
2013; Kaplan & Williams, 2013; Amin et al.,2014; DeFond & Zhang, 2014) 

صأي  مراقيأر الحسأابات رييأر تنثير  أذا األخبأاء مأن الاأر  األو  والثأانيو مثأل ار  أا   وأالا  التمر أل و ل
صأأي حالأأة  مراقأأب الحسأأاباتو وأأالا  التااعأأي وابعأأرار بسأأمعة و حالأأة حأأتو  أخبأأاء مأأن الاأأر  األو 

. كمأا يمكأن التسأا    مأا إذا كأا  (Woudenberg et al., 2019)حأتو  أخبأاء مأن الاأر  الثأاني
   ظسأر األبحأا  السأاباة ًيحتر   ل  قامة إ الماة صي سااى قضايا اسستمرار ة مراقب الحسابات  ار ر
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(e.g., O'Reilly, 2010; Mock et al., 2013; Amin et al. 2014; Abad et al., 2017) 

أاالشأركات المسأتمرو نتأا ج م راقيأي حسأاباتو المتعلاة بالقامة اب الماة لتاأار ر م يأتم قااسأسا  تباياأة أيضا
 ,.Woudenberg et al) المالاة ارا مي التجربة بين مستختمالصي الرالب بااءا  ل  رد صعل السرى أو 

2019). 

ركأز و صلنأه س يمراقأب الحسأابات اتما يتااو  البحث األكاديمي دور  أنه الساب  التحليلمن  لظه و 
ر مأن الماباأي أ  يثخأذ دو صلنأه )بشكل ةر ل(  ل  دور إدارو الشركة فاما يتعل  بتاأار ر اسسأتمرار ة. 
إذا  إبأتاء رأ  مأا مراقأب الحسأاباتإدارو الشركة صي اس تبار فاما يتعل  باسستمرار ةو حيث يتعين  لأ  

 المبلأربو مأن وحقاقاة و ادلة أم س. لذلك ةررو كان  المعلرمات الماتمة من قيل إدارو الشركة  عبي
 تنكأأت المتعلاأأةصأي ابصلأأاح  أأن أوجأأه  أأتم ال لحسأأاباتمراقيأأي االتمييأز بشأأكل أصضأأل بأأين ابدارو وأدوار 

ا بأرح السأثا  التأالي:  أل يأرصر اب أار التاظامأي )الأتولي( الحأالي فامأنو وصي عرء ذلك . باسستمرار ة
أأأا مااسأأأباا لوأأأل مأأأن إدارو الشأأأركة و )بتقأأأة  تار أأأرلل مراقأأأب الحسأأأابات يتعلأأأ  بالمحاسأأأبة والمراجعأأأة أساسا

بالب أةحاب المللحة بز ادو  ركيز كأل مأن و وذلك  زامااا مع مستمرار ةًمعلرما ي(  ن اس محتر  وب
مي باسأأتختام نتأأا ج البحأأث األكأأاديو . السامأأة بشأأن  اسسأأتمرار ة لأأ  األمأأرر  مراقيأأي الحسأأابات ابدارو و
  عز أز قامأة IAASBو أراد مجلأس  مراقيأي الحسأاباتالمستختمين للارا م المالاأة و اأار ر  إدراكاتبشن  
مراقأأأب  اأأأار ر  و وا تبأأأارمأأأن خأأأال  مراجعأأأة  اكلأأأه ومحتأأأراا  مراقأأأب الحسأأأابات ار أأأر  ومال مأأأة ماأأأةوأ 

 (.Woudenberg et al.,2019)  ن اسستمرار ة كجزء من  ذا المشرو  الحسابات

 أن  أرصير  و صمأا ،الأ  مسأثولاة مراقيأي الحسأاباتباهتمبام المشب عين والمنظمبينولأذلك صفامأا يتعلأ  
معأأت   أأن إسأأتمرار ة العميأأل  جأأذب ا تمأأام إنأأذار مبكأأر بشأأن  صشأأل العميأأل الرشأأاك و مأأن خأأال   ار أأر 

 PCAOB, 2011; European Commission, 2010; Financial)المشأر ين والماظمأين 
Reporting Council, 2014; Financial Reporting Council, 2018; PCAOB, 2017)  

ة المالاأة العالماأة ومأا  بعسأا مأن إخ اقأات الشأركاتو  اأاك ا تمأام متجأتد بسأثا  "أيأأن وخاةأة بعأت األ،مأ
 ,.Hossain et al) من إةتار  اار ر مراجعة نظا ة لشركات أصلس  بعت صترو قلأيرو ًر  كا  المراجع

 AS تبلب المياار الجتيتالمراجعةو و مثخراا بمراجعة مياار إ تاد  اار ر  PCAOBقام و صات  (2020
3101 (PCAOB, 2017) ابصلأأأأاح  أأأأن أمأأأأرر المراجعأأأأة السامأأأأة صأأأأي رأ   مراقأأأأب الحسأأأأاباتو مأأأأن

لاأترو الشأركة  لأ  اسسأتمرار  مراقأب الحسأابات ل  وجه التحتيت أ   ايام  AS 3101المراجعة. يشير 
أأا مسأأنلة مراجعأأة  أأام وحأأرا"و و أأر مأأا ي عأأت  نكيأأت إعأأاصي حتأأي لأأر  كماشأأنو مسأأتمرو "يمكأأن أ  يمثأأل أيضا
حت   تاخل بأين المعلرمأات الم لأل  اسأا كأنمرر مراجعأة  امأة ومعلرمأات ال اأرو الترعأاحاة الخاةأة 

  .(Hossain et al., 2020) بالرأ   ن ابستمرار ة
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 ايأام حالأة اسسأتمرار ة صأي كأأل  ماشأآت المحاسأبةمأأن  و صلنسأا  تبلأب معباتي  الم اجعبةب وفامأا يتعلأ 
الياانأأات المالاأأة برجأأرد "شأأك  ار يو  عأأتيل  اار ر أأا ببأأال  قأأالمأأالءمما يكأأر  مأأن و و اأأت ولاأأ  مراجعأأة

 ايأام خبأط ابدارو للتخفاأ  مأن التأنثير و بعأت كيير" حر  قترو  مال سم  لأ  اسسأتمرار كماشأنو مسأتمرو
 مراقيأأأر الحسأأأابات لأأأ   ا يأأأذ  أأأذا الخبأأأط و س يأأأزا    ساالسأأأليي لمثأأأل  أأأذا الظأأأروة واألحأأأتا  و وقأأأتر 

 إةأأأأأأأتار رأ  بشأأأأأأأن  اسسأأأأأأأتمرار ة  أأأأأأأذا الشأأأأأأأك و  ات أأأأأأأذ يكأأأأأأأر   اأأأأأأأاك حاجأأأأأأأة إلأأأأأأأ  يسأأأأأأأاور م مثأأأأأأأل
AICPA,1988) )315م الأتولي رقأ مراجعةوبالمثل و يتبلب مياار ال و  (IAASB, 2010)  أ  ياأرم
بتاأأأأتير مخأأأأا ر أ مأأأأا  العميأأأأل و لتايأأأأام مأأأأتال مالءمأأأأة اسأأأأتختام ابدارو سصتراعأأأأات  مراقيأأأأر الحسأأأأابات

بتحر أل وعأع معأايير   Sarbanes-Oxley Act 2002 (SOX)قأام قأانر  به ومن جان اسستمرار ة.
و ايأةصأي اليت AICPAالخاةة بأأ  مراجعة. بعت ا تماد معايير الPCAOBللشركات العامة إل  مراجعة ال

 اليأالحأأ PCAOBل  مياأأار أأأأير؛ ومأأع ذلأأك و صأايأأأبعأأت ذلأأك بمراجعأأة العتيأأت مأأن المع  PCAOB قأأام 
(AS 2415 ا للرة  Hossain)     59رقم SAS( بشن  التايام المستمر وب تاد التاار ر له لرة مشابسة  ماما

et al., 2020). 

مراقيأأأي ذ  اللأأألة باسسأأأتمرار ةو مأأأن  التار أأأرو و أأأر مياأأأار  59رقأأأم  SAS معيببباريتبلأأأب حيأأأث 
  ا. إذا كأامراجعتسأالتأي يأتم  اأرا م ايام اسأتمرار وجأرد كأل  ميأل لمأتو  أام واحأت مأن  أار   ال الحسابات

للتخفاأأ  مأأن أ  مخأأاوةو والتا يأأذ الاأأاجل لتلأأك لأأتال مراقأأب الحسأأابات و بعأأت الاظأأر صأأي خبأأط ابدارو 
و شأأك كييأأر حأأر  قأأترو الماشأأنو  لأأ  اسسأأتمرار كماشأأنو مسأأتمرو و فاجأأب  عأأتيل رأ  المراجعأأة  الخبأأط

اقيأي مر مرار ة  أر مسأنلة  تعلأ  بأالحكم المساأي ل ذا. وبالتالي و صل   ايام اسسأت تنكتلاعكس حالة  تم ال
 باأأاءا  لأأ  معأأرصتسم بالعميأأل لتار أأرا مراقيأأي الحسأأاباتو يتعأأين  لأأ    أأذا المياأأارو وبمرجأأب  الحسأأابات

بذا صشل المراجع صي دمج المعلرمات ذات الللة بشأكل مااسأب صأي ا خأاذ  أذا و صي وق  إ تاد التار ر. 
مأأن الاأأر  األو  أو الاأأر  الثأأاني. ومأأع ذلأأك و يمكأأن أ   اشأأن  أأذا الحكأأمو صمأأن المأأرجل أ  يحأأت  خبأأن 

أأا  اأأتما ياأأرم الم بأأتمج جماأأع المعلرمأأات المتاحأأة بشأأكل مااسأأب ولوأأن  تريأأر حالأأة  راجأأع"األخبأأاء" أيضا
أأا  اأأت  العميأأل صأأي العأأام المايأأل بسأأيب أحأأتا  ليأأر مترقعأأة. يمكأأن أ   حأأت  أخبأأاء الاأأر  الثأأاني أيضا
   لفاة العميل  را.اة. وبالتالي و من ماظرر المعايير المسااة و س يمكن ا تبار حاست سرء التلاا

 . (Geiger & Rama, 2006; Carson et al., 2013) "التار ر أخباءالتي نرقش  أ الا " 

مراقيأأي  ار ر اأأو عأأتيل معأأايير و  مأأ  مراجعأأة  2016حتأأ  نسايأأة  أأام  2006مأأن  أأام  فببي الفتبب ةو 
أأأا ربشأأأكل كييأأأ الحسأأأابات تار أأأر اسسأأأتمرار ة. مأأأع المعأأأايير بو بمأأأا صأأأي ذلأأأك الترييأأأرات ذات اللأأألة أيضا

الخأأأأأاص  570 ومراجعأأأأأة المياأأأأأار the 700-701-706 seriesسأأأأألة الجتيأأأأأتو والمعتلأأأأأة صأأأأأي السل
لجماأأأع  ملاأأأات  مراقيأأأي الحسأأأابات اأأأار ر  إدراا  عأأأتيالت صأأأي شأأأكل ومحتأأأر   أأأم حيأأأث و باسسأأأتمرار ة
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و تضمن مسثولاات ابدارو  المسثولاات المتعلاة باسستمرار ة لول من إدارو الشركة والمراجعوو  مراجعةوال
 لأي الباأاء كشأركة مسأتمرو ومأت  مالءمأة اسأتختام صرعأاة اسسأتمرار صأي المحاسأبة  اتير قأترو الشأركة 

مع اسصلاح  ن األمرر ذات الللة باسستمرار ةو و تضمن مسثولاات مراقيي الحسابات اسأتاتاا مأت  
و ومأا إذا كأا   اأاك  أتم  نكأت جأر ر  بشأن  اسسأتمرار صأي المحاسأبة مالءمة اسأتختام ابدارو بصتأراض

تمرار واسصلأأأأأأأأأاح للمسأأأأأأأأأثولين  أأأأأأأأأن الحركمأأأأأأأأأة  أأأأأأأأأن األمأأأأأأأأأرر الر اسأأأأأأأأأاة للمراجعأأأأأأأأأة )مشأأأأأأأأأابطو اسسأأأأأأأأأ
واعأحة  مراقأب الحسأابات   سأيرات يأرصر  ار أر(و وبالتأالي و Woudenberg et al.,2019؛2020

ولمسأأأثولاات ابداروو إلأأأ  جانأأأب شأأأرح لبياعأأأة ونبأأأاى ومحأأأتدات  ملاأأأة  مراقأأأب الحسأأأابات لمسأأأثولاات
و ولمراءمأأأأأة  رقعأأأأأات المسأأأأأتختمين مأأأأأع مراجعأأأأأة حسأأأأأين صسأأأأأم المسأأأأأتختمين لل ةو وذلأأأأأك بسأأأأأتمراجعأأأأأةال

 ذلك و مكن أ  يكر   راجعةوابداروو بابعاصة إل  مرثرقاة الارا م المالاة المراجع المسثولاات ال علاة للم
ا صي   .صجرو الترقعات و مكن أ  يز ت التركيز  ل  استمرار ة المشرو  ستم يتا

صأي  التأي يمكأن أ   سأسم اإلببار التنظيمبيأنه  م إجراء العتيت من الترييرات صأي  نستنتجومما سر  
ا حأأر  اسسأأتمرار ة.  تضأأمن  أأذا الترييأأرات  ركيأأزاا متزايأأ ذات محتأأر  إ المأأيو  دقببةإ أأتاد  اأأار ر أكثأأر  تا

تيأأأت  لأأأ  التاأأأار ر المرثاأأأة حأأأر  إنشأأأاء القامأأأة  ر لأأأة األجأأأل واسسأأأتمرار ة مأأأن قيأأأل إدارو الشأأأركة و و ح
التأأي  تأأال  راا أمأأرر المراجعأأة السامأأةوبد راجعأأةصأأي كأأل  ار أأر م راجأأعالمسأأثولاات لوأأل مأأن ابدارو والم

اأأة المتعل مراجعأأةأ  قرا أأت الكمأأا  الما أأذو. مراجعأأة أأن مخأأا ر اسسأأتمرار ة وبجأأراءات ال تار أأرإمكاناأأة ال
ا مأأأأن ابرشأأأأادات و يأأأأتو أنسأأأأا  ضأأأأع م ماارنأأأأة  راجأأأأع   لأأأأ  المأ لأأأأ سأأأأثولااتباسسأأأأتمرار ة  أأأأرصر مز أأأأتا

 بابرشادات والمتبلبات الراردو صي المعأايير المحاسأياة. ييأتو  أذا المرقأن ليأر مرلأرب فاأه و حيأث إ 
جعأأة بمرا مراقيأأر الحسأأاباتالمالاأأة و وبعأأت ذلأأك ياأأرم  اأأرا مصأأي ال تار رإدارو الشأأركة  أأي أو  مأأن ياأأرم بأأال

لأ  الحسأابات الخأاص بأه. يرجأع  أذا المرقأن إ راقأبر م ن نتا جسا صي  ار أتار ر المالاة وال ارا م ذا ال
اختالة واععي المعايير الذين ييأتو أنسأم يتبعأر   أر اسم الخأاص وو يأر سم الخاةأة و بأتسا مأن العمأل 

ا  ل  لرار نسج شامل. يجب أ  يضمن مثل  ذا الاسج الشامل أ  مسثولاات إدارو الشركة والم  راجعمعا
ن إ أأتاد التاأأار ر حأأر  اسسأأتمرار ة. ومأأع ذلأأك و صأأي الرعأأع الحأأاليو س ممأأا يأأثد  إلأأ   حسأأي متراصاأأة و

 بشكل كامل. راجعيرجت  اارب وس  تماش  مسثولاات إدارو الشركة والم

مأن  إلبي أنبه ببال غ   (2017) يرسأن، أشبارت بيلة الممارسة المهنية في مصب ففي  المقابل وفي
األخيأرو  التبأررات تأابع  جعأة التولاأةو إس إنسأا لأمرالمجعة الملأر ة  أي  رجمأة لمعأايير اراأ  معايير الم

. صلاأت  أم إدخأا  العتيأت مأن التعأتيالت  ليسأا (IAS 570,700,701,706) معأايير التأ  أجر أ   لأ 
جعأةو را ار ر الم قراءوجعةو و حسين صسم وامكاناة اإل   حسين قامة اس لا  لتار ر المر  معظمسا يستة

جعأأأة راجعأأأةو بيامأأأا  رقأأأن واعأأأعر معأأأايير المراالشأأأ افاة بشأأأن   ملاأأأة الم  أأأالوو  لأأأ   أأأرصير مز أأأت مأأأن
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مأا حأت  بعأت ذلأك  و ولأم يأتم متابعأة2003جعأة التولاأة اللأادرو سأاة راالملر ة  ات  رجمأة معأايير الم
وب  كأأأا   جعأأأة التولاأأأة والملأأأر ة.او األمأأأر الأأأذال أدال إلأأأ  ا سأأأا  ال جأأأرو بأأأين معأأأايير المر  بأأأرراتمأأأن 

 (.2020ا  العالم نحر اسلتزام بمعايير المراجعة التولاة كما أشارت دراسة مشابط )اس جاا صي بلت

تحليبببل الدراسبببات السبببابقة المعنيبببة بدقبببة رأ  م اقببب  الحسبببابات عبببن إسبببتم ارلة   6-1-3
 واشتقاق ف و  البحث الش  ات وأث  سمعة مكت  م اق  الحسابات عليها

 Geiger et)أ سأرت دراسأات  الحسابات بشأن االسبتم ارلةتتعل  بدقة وجودة تقارل  م اقري فاما 
al., 2005; Carcello et al., 2009; Carey et al., 2012; Nogler, 2008)  انخ أاض

ماارنأة بأال ترو التأي قيأل األ،مأةو وأ   Enronنر ي التلاا  الخا م بخلأرص اسسأتمرار ة بعأت أ،مأة 
ماارنأة  Enronر ة لعمالء أصلسرا سحااا صي سارات ما بعأت أةتروا أراء  تل  باسستمرا مراقيي الحسابات

بنبالسأارات التأي سأباتساو و تراصأ   أأذا الاتأا ج مأع  دقأة  اأأار ر اسسأتمرار ة و، أادو  ح أ  المأأراجعين  تحسَّ
Enron (Sanoran, 2018 .)بعأت أ،مأة  مأن ا راء المعتلأة المتعلاأة باسسأتمرار ةوبةأتار  أتد أكيأر 

صأأي عأأرر وخسأأارو لوثيأأر مأأن والتأأي  تسأأيب وجأأرد صضأأا ل محاسأأياة صأأي الشأأركات الوييأأرو كمأا أ   جاأأب 
 اأأأرا مالأأأذين يارمأأأر  ب حأأأق ال المأأأراجعينمأأأن خأأأال   أأأرصير معلرمأأأات شأأأ اصة مأأأن قيأأأل يكأأأر  األ أأأراة 
ا  أأن الحالأة الحقاقاأة للشأركة العميلأة و سأأراء كأا  بلمكانسأو وبةأتار المالاأة اسسأتمرار صأأي  ابااناأا واعأحا

وجأرد رأ  كأا  ب  و  حتأي .(Arifah & Wijayanti ,2014)عمأل حتأ  السأاة المالاأة التالاأة أم س ال
اسستمرار ة صي الشركة يعاي أ  قترو أ ما  الشركة صي المستايل لم  عت وا تو و أو بيبأارو أخأرال و كأا  

لياانأأات الواأأا  بال عأأل  لأأ  وشأأك ابصأأالس.  أأذا الحأأذر عأأرور  يجأأب مالحظتأأه مأأن قيأأل مسأأتختمي ا
معرصأأأة حقااأأأة الرعأأأع المأأأالي المالاأأأة  اأأأت ا خأأأاذ قأأأرارات اسسأأأتثمار. ومأأأن ثأأأم و يحتأأأاا المسأأأتثمر إلأأأ  

 .و خاةة فاما يتعل  بباا ه  ل  قيت الحااو قيل أ  يارر اسستثمارللشركة

 لأ  رأ  التأتقي   م اقب  الحسباباتسبمعة  م إجراء بعر األبحا  حر   نثير وصي الجانب األخرو 
 و (Wahyuningsih ,2015 e.g., Ardiani et al.,  2012 ;)الخأأاص باسسأأتمرار ةو مأأن بياسأأا 

بشأأأأن   مراقأأأأب الحسأأأأاباترأ   لأأأأ   مراقأأأأب الحسأأأأاباتالتأأأأنثير بأأأأين سأأأأمعة و  وأ سأأأأرت الاتأأأأا ج العالقأأأأة
دلأأيالا  أ سأأرت التأأيو ( Pratiwi, 2013; Werastuti, 2013) ماارنأأة باتأأا ج دراسأأاتسأأتمرار ة. اس

 & HS )  جر يااأأأا  لأأأ  أ  سأأأمعة مراقأأأب الحسأأأابات س  أأأثثر  لأأأ  رأ  المراجأأأع بشأأأن  اسسأأأتمرار ة
(Azzahra, 2020. 

 مراقير الحساباتالمرجل أ  يارم  إلي أنه منHS & Azzahra (2020 )صمن جانيسا أشارت دراسة
بشأأن  اسسأأتمرار ة إذا كأأا  العميأأل يعأأاني مأأن مشأأاكل  تعلأأ   مراجعأأةرأ   لةأأتارذوو السأأمعة البيبأأة ب
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 HS )  ن معلرمات  الاة الجردو م يتو للاع الارار تنكيتمسثولر   ن ال راجعر  المو وأ  باسستمرار ة
 & Azzahra ,2020)  

مبالب بتاأتيم رأ  حأر  الحالأة  مراقب الحساباتمن أ  dan Nengzih (2021) و ت   صي ذلك  
و المالاأأأة اأأأرا ميكأأأر  لأأأه  أأأنثير  لأأأ  إجأأأراءات ا خأأأاذ الاأأأرار للمسأأأتختمين مأأأن الة للشأأأركة والأأأذ  الحقاقاأأأ
والح أأاو  لأأ  اسسأأم  ) الجمسأأرر(مسأأثولاة الح أأاو  لأأ  الثاأأة العامأأة مراقأأب الحسأأاباتيتحمأأل  وبالتأأالي 
 والسمعة.

ا   ,.e.g., DeAngelo, 1981; Mutchler et al) م اجعبةتشي  أدبيات الوفي هيا السياق أيضا
1997; DeFond & Lennox, 2011; Kaplan & Williams, 2012; Myers et al., 

ليأر  مراقيأر الحسأاباتياتمر  جردو أ لأ  مأن  Big 4 األربع الوبار مراقير الحساباتإل  أ    (2013
 أنثير  لأ  دقأة  Auditor Type مراقأب الحسأاباتو لذلك و يمكأن أ  يكأر  لاأر   Non Big 4الوبار 

األبحأأا  المتعلاأأة باأأرارات  لأأك ومأأع ذلأأكو صأأل  نتأأا ج خاةأأة خأأال  األ،مأأة العالماأأةو  اأأار ر اسسأأتمرار ة 
 (Sanoran ,2018)  مختلبأةكان  ي الحسابات األربعة الوبار قي ن اسستمرار ة الخاةة بمرا تار رال

حجأم نأر  و   األدلأة التجر ياأة  لأ  اسر بأا  بأين لبأ Berglund et al.(2018)و أر مأا أيت أه دراسأة 
ا  التار رو  مراقب الحسابات بعر التراسات التي وجتت ار با اأا إيجابااأا و ف ن اسستمرار ة مختلبة  ماما

 بياما لم يجت البعر ا خر ار با اا و وس يزا  البعر ا خر يجت ار با اا سليااا.

ا مأأن  أأام إلأأي نتأأا ج   يأأت بأأن   Francis & Krishnan (2002وصأأي الماابأأل  رةأأل ) بننأأه بأأتءا
 اسأتمرار ة ر ر أكثأر مأيالا بةأتار  اأا Non-Big 6 ارليأر الوبأمراجعأة السأتة ت الماشأآكانأ   1995

 Non-Big 6المراجعأة السأتة ليأر الوبأار  أل  ماشأآتو Big 6المراجعأة السأتة الوبأار ماارنة بماشآت 
ستة المراجعة ال ماشآتابصالس ماارنة بومراجسة مخا ر  للتااعي األثر المالي تحمللتيسا مرارد أقل لت

 .Big 6 (Kaplan & Williams,2012)الوبار 

إلأ  أ  معأتست الخبأن مأن الاأر   Geiger & Rama (2006التأي  رةأل إليسأا ) النتبائج شأير و 
لأ  اتم دليالا  بما ي Non Big 4  لير ماشآ أقل بكثير ماارنة بالBig 4  ماشآتاألو  والار  الثاني ل

  ن مشكالت استمرار العميل.تار ر صي ال Big 4 مراجعة  اختالة جردو

أأا لاأأر   مراقأأب الحسأأاباتبأأن  الأأرأ  صأأي  ار أأر  Mareque et al.(2017)وجأأاد   قأأت يختلأأن وصاا
ا من  راجعالم جع و ااة أو مرا ماشنوكييرو متعتدو الجاساات أو  ماشنوالذ  أةتراو سراء كا  ذلك جزءا

 حسابات صرد . 
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إلي العالقة السلياة بين سأمعة مكتأب  Atmojo & Sukirman (2019)ومن جانيسا أشارت دراسة 
 .مراقب الحسابات مااسة بار  مكتب مراقب الحسابات وجردو المراجعة

إلأأي أ  الييئأأة الملأأر ة مثأأا  لسأأرى رأس  Abdallah (2018)صاأأت أشأأارت   الريلببة المصبب لةوصأأي 
المأأا  الااشأأم الأأذ  يحأأاو  د أأم المسأأتثمر ن الحأأاليين والمسأأتايليين مأأن أجأأل جأأذب اسسأأتثمار األجايأأي. 
مأن العرامأل الحاسأمة لتحايأ   أذا األ أتاة ملأتاقاة و تالأة التاأار ر المالاأة. حيأث بحثأ  التراسأة صأأي 

(  لأ  جأردو التاأار ر )المااسأة براسأبة Big 4 vs localجي )ا ثأار المتر بأة  لأ  نأر  المراجأع الخأار 
. 2015-2012بجأأردو اسسأأأتحااقات وردود صعأأأل المسأأتثمر ن ذات اللأأألة بشأأأن  التسأأعير خأأأال  ال تأأأرو 

و ظسر الاتا ج بشكل  ام دور المراجع الخارجي الضيا  صي الحت من جردو اسستحااقات.  الوو  ل  
مر  اليررةأأة الملأأر ة و / أو  أأتم ثاأأتسم فامأأا يتعلأأ  بعرامأأل جأأردو ذلأأكو  عكأأس الاتأأا ج إ مأأا  مسأأتث

 اسستحااقات ونر  المراجع الخارجي صي  سعير األسسم.

ن يعرببببالالأشأأأأار إلأأأأي أ   سببببوق الم اجعببببة المصبببب لةساكأأأأل ل El-Dyasty (2017) تحليلببببهصأأأأي و 
الجسأأأا، ٪( و 34) Big 4  التولاأأأة الويأأأرال  مراجعأأأةت الماشأأأآالتابعأأأة ل مراجعأأأةال ماشأأأآت مأأأا  نيال ئيسبببي

٪ صأي ملأر. يأتم إجأراء مأا 72ال رديأة  مراجأع.  مثأل  ملاأات ال(ASA) ( ٪ 22المركأز  للمحاسأبات )
بشأأكل مشأأترك مأأن خأأال  شأأركات المحاسأأبة العامأأة. وبالمثأأل و  مراجعأأة٪ مأأن  ملاأأات ال 14ياأأرب مأأن 

ركات محاسأبة  امأة إلأ   ن  ر    عيين ش ةمزدوج مراجعة٪ من الشركات المملركة للتولة 14 ختار 
صي كل من  ملاأات  مراجعةو من اللعب أ  نعزو جردو الوبالتاليالجسا، المركز  للمحاسبات.  جانب

 المراجعأة٪ مأن شأركات 60إلأ  شأركة واحأتو. بابعأاصة إلأ  ذلأك و صأل   ةالمشأتركة والمزدوجأ مراجعةال
. المصب   معقبد لم اجعبةسبوق ا صي ملر  تبع لمراجعين أجانب من جماع المستر ات. وبالتأالي و صأل 

 مراجعأأة. إلأأ  جانأأب ذلأأك و س  أأتحكم شأأركات المراجعأأةت الماشأأآلتأأتاخل صأأي األداء بأأين و رجأأع ذلأأك ل
 مراجعأأةلقأأت س يأأتمكن بعأأر المسأأتثمر ن مأأن التمييأأز بأأين مسأأتر ات جأأردو او األربأأع الويأأرال صأأي السأأرى. 

 صي ملر التابعة لمراجعين أجانب. مراجعةت الماشآالتي  اتمسا 

 وأر  أكثأر  Big 4ت المراجعأة التولاأة الويأرال ماشأآو ن تأرض أ   بنباءا علبى هبيه النتبائج السبابقة
بمسأأأاكل وةأأأعربات اسأأأتمرار ة قأأأترو  لأأأ   مييأأأز متأأأ  يجأأأب  عأأأتيل أو  أأأتم  عأأأتيل رأيسأأأا فامأأأا يتعلأأأ  

الويأأرال  ليأأر ت المراجعأأة التولاأأةخأأاوة مأأن مخأأا ر السأأمعة والثأأروو ماارنأأة بماشأأآو، أأادو الم مال سأأا. 
Non Big 4 التاأأار ر  ماخ ضأأة مأأن  أ   أأثد  بأأتور ا إلأأ  معأأتست عالاأأةومأأن شأأن   أأذا التقأأة الو

و، أأأادو  ح أأأ   انخ أأأاض نأأأر ي التلأأأاا  الخأأأا م بخلأأأرص اسسأأأتمرار ةو  الخا ئأأأة بشأأأن  اسسأأأتمرار ة
و وصأي عأرء مأا سأي  يمكأن وبةتار  تد أكير من ا راء المعتلة المتعلاة باسسأتمرار ة مراقير الحسابات

 ةاالة ال رض التالي:
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لي دقة ع Big 4األرب  البر    المص لة المنتسبة ألحد المكات  مكات  الم اجعة تؤث الف   األول: 
 الرورصة المص لة  رأ  م اق  الحسابات بشأن استم ارلة الش  ات المقيدة  في

ا لالتجاه البحثي الساب  أا لاأر   مراقأب الحسأابات تااد بن  الرأ  صأي  ار أر و واسووفقا قأت يختلأن وصاا
ا من  مراقب الحسابات و و ااة ماشنكييرو متعتدو الجاساات أو  ماشنوالذ  أةترا و سراء كا  ذلك جزءا

 ,.e.g) ة من األدباات التجر ياة التولاة  ر ب  ل  ذلك وجرد مجمر ة واسع حسابات صرد . قبأو مرا
Dey & Robin, 2011; Herda et al., 2014 ; Mareque et al., 2017 )   التأي حاولأ

 Priceو و  Deloitte: ماشأأأأأآت مسااأأأأأةإلأأأأأ  سأأأأأبع  مراجعأأأأأةال ماشأأأأأآتةأأأأأحة  لأأأأأاا   لأأأأأي تنكيأأأأأت ال

Waterhouse Coopers   و وKPMG  و وErnst & Young   سأم (Big 4  و )صأي األدباأات
 Grant)و و Moore Stephensو و  Horwathو و  BDOأخأأرال متعأأتدو الجاسأأاات  ماشأأآتو 

Thornton  و McGladrey and Pullenراجعينالر ااأةو والمأ مراجعةال ماشآتوما إل  ذلك( و و  و 
لتاسأام  Second-tierو و سأر م سأرم the top tierالبباة العلاأا  Big 4 حيث  عتير شركات .األصراد

 Moore)و و  Horwathو و  Second-tier BDO إلأأي  باتأين  شأأمل  Non Big 4ماشأآت 
Stephens و وGrant Thornton   وMcGladrey and Pullen  و وماشأآت المراجعأة األخأر )

 Third-tier. عتير ماشآت ةريرو أو 

 the Big شركاتاسختالصات بين  بتراسةو Geiger & Rama (2006 دراسة) قامتومن جانيسا 
4, national (second-tier), and regional/local (third-tier) التلأاا    بار ي ( فاما يتعل

أا )خبأن  الخا م بخلرص اسستمرار ة: التاار ر المعتلأة الجار أة اللأادرو للعمأالء الأذين لأم ي شألرا سحاا
لعمأأالء الم لسأأين )خبأأن مأأن الاأأر  ل سأأتمرار ةسأأاباة دو   عأأتيل اس مراجعأأةمأأن الاأأر  األو ( و و اأأار ر 

أقأل  Big 4 شير الاتا ج التأي إلأ  أ  معأتست الخبأن مأن الاأر  األو  والاأر  الثأاني لشأركات و  الثاني(.
ذات دسلأأأأأة إحلأأأأأا اة بأأأأأين  ى صأأأأأرو  لأأأأأم  رجأأأأأت. صأأأأأي الماابأأأأأل و Non Big 4بكثيأأأأأر ماارنأأأأأة بالشأأأأأركات 

(Second-Tier), and (Third-Tier)  من أنرا  الخبن. فاما يتعل  بن  نر 

لعتم وجرد صروى جر ر ة صي جردو  (Lawrence et al. (2011) رةل  دراسة  السياقوصي  ذا 
 Cassell etو كمأا قامأ  دراسأة Big 4 and non-Big 4  ملاة المراجعة الماتمة مأن قيأل ماشأآت

al., (2013) المراجع الترييرات صي اسر با  بين نر   بتراسةBig 4 و و Second-Tier و وOther 
non-Big  4  وملتاقاة التاار ر المالاة  صي أ ااب األحتا  ) ل  سييل المثا  و صشأل Andersenو  

و إل ( مما أدال إل  نمر كيير صي محاص  العمالء مأن الترجأة الثاناأة  PCAOB و إنشاء SOX ةتور
تاقاة التاار ر المالاأة لعمأالء الترجأة أ  مل الاتا ج و شفتالثاني.  لنال مراجعاتصي  تركيزو، ادو ال

-nonوس يمكأن  مييز أا  أن ملأتاقاة العمأالء ا خأر ن  Big 4الثاناة كان  أقل من ملتاقاة  مالء 
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Big 4  قيأألAndersen ومأأع ذلأأكو صأأي مرحلأأة مأأا بعأأت .Andersen  أ  ملأأتاقاة التاأأار ر  إ ضأألو
وس يمكأن  مييز أا non-Big 4  الء ا خأر ن مأن المالاة لعمالء الترجة الثاناة أ ل  مأن ملأتاقاة العمأ

و Berglund et al. (2018) وب  إختل    ذا الاتا ج مع نتا ج دراسة  .Big 4 ن ملتاقاة  مالء 
أقأل و أكثأر  ح ظاأا  حأر  اسسأتمرار ة وأنسأا Second-tier ماارنأة بماشأآت  Big 4دقأة  اأار ر ماشأآت 

   رعة ألخباء الار  األو  والار  الثاني. 

 Big4وجرد اختالة صي حجم  نثير اسنتماء صنشارت لعتم  Kurniawati et al.(2019)أما دراسة 
 ماشآتو  Big4ع صورو أ  مذلك  تماش  و .  Second-tierو من الترجة الثاناةماشنماابل اسنتماء إل  

ردو مرحأأتو حأأر  ي اظأأر إليسأأا  لأأ  أنسأأا  بيأأ  معأأايير جأأ Second-tier  الثأأاني لأأنمأأن ال مراجعأأةال
 العالمو برر الاظر  ن الظروة المحلاة التي يعملر  صيسا.

إ  اسأترا اجاة اسنتسأاب  El-Dyasty & Elamer (2021) أوعأح  دراسأة الريلة المصب لةوصي 
ي ةو قأت  عكأس رليتسأا صأالمراجعأة الملأر  إل  أحت مكا ب المراجعة األجاياةو والتي  عتمت  ليسا مكا ب

حلتسا صي سرى ختمات المراجعة الملأر . و مكأن  اسست ادو من سمعة المكا ب األجاياة بستة ، ادو
أأأا بقاأأأا  أةأأأحاب الملأأأالل بأأأالاظر إلأأأ  جماأأأع مكا أأأب  الاأأأر  إ  مثأأأل  أأأذا اسسأأأترا اجاة  عتيأأأر ماسجا
لأ  مكا أب المراجعأة األربعأة الويأرالو  كرحتو واحتوو بما صي ذلأك  المراجعة الماتسبة إل  مكا ب أجاياة

  ماارنة مع مكا ب المراجعة المحلاة. بابعأاصة إلأ  ذلأكو مأن المالحأ  أ أنسا  اتم جردو مراجعة أ ل 
 اتسأأب ألحأأت المكا أأب األجاياأأة صأأي سأأرى خأأتمات المراجعأأة الملأأر  س  اتلأأر  مكا أأب المراجعأأة التأأي

؛ حيأث  Second-tier auditors كا ب اللأن الثأانيالمراجعة األربعة الويرال أو م صاط  ل  مكا ب
 األخأأرال بخأأالة المكا أأب الوييأأرو أمأأراا ماتشأأراا صأأي ملأأرو وس أ  اسنتسأأاب إلأأ  أحأأت المكا أأب األجاياأأة
التأأي ياأأتمسا  أأذا الاأأر  مأأن مكا أأب المراجعأأة الملأأر ة الماتسأأبة  يعأأرة إس الاليأأل  أأن جأأردو الخأأتمات

 ي عرء ما سي  يمكن ةاالة ال رض التالي:(و وص2021و) ، تر   لمكا ب أجاياة

م اقب   المنتسبة لمكات  م اجعة أجنريبة علبي دقبة رأ  المص لة تؤث  مكات  الم اجعةالف   الثاني: 
 الحسابات بشأن استم ارلة الش  ات المقيدة  في الرورصة المص لة 

صل  ماشآت المراجعة  DeFond & Lennox (2011)للبحث الساب و ووص  نتا ج دراسة  واستبماالا 
 المحلاة لأتيسا داصأع للتار أر  أن اسأتمرار ة الشأركات التأي  عأاني مأن مشأاكل مالاأة وببر اأة أكثأر  ح ظاأا

ةريرو  أن  اأتيم خأتمات  مراجعةو ماشن 600و  رق   أكثر من 2008-2001أنه خال  ال ترو بسيب 
ا كييأراا مأن  مراجعةال اللأريرو قامأ  مخأا ر  مراجعأةت الماشأآللشركات العامة و مما يشير إلأ  أ   أتدا
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ابصأأأالس لأأأتيسا بننسأأأا مر  عأأأة بشأأأكل ليأأأر مايأأأر . نظأأأراا لتعرعأأأسا المتزايأأأت لتوأأأالا  التااعأأأي الوارثاأأأة 
(Kaplan & Williams, 2012). 

 لمراجعةت اماشآالتي  اتمسا  مراجعةجردو ختمات ال Vaicekauskas (2014)دراسة  تناولتكما 
يعتيأأأرو  أ   المراجعأأأةإلأأأ  أ   مأأأالء  رةأأأل التولاأأأة والمحلاأأأة )العاملأأأة  لأأأ  المسأأأترال الأأأر اي(.. و 

 المراجعأةت ماشأآالمحلاأة ذات جأردو أ لأ  مأن  لأك التأي  اأتمسا  مراجعةت الماشآالمراجعة التي  اتمسا 
دو المراجعأة صأي وجر  مراقب الحساباتالعالقة بين نر   Abid et al. (2018). وبالمثلو صحق التولاة

 ياأة مأن الشأأركات المترجأة صأي بررةأأة كرا شأي لأأيوراى المالاأة صأي باكسأأتا . لأم يجأتوا صرقاأأا كييأراا بأأين 
او  ااول  دراسة الوب مراجعةت الماشآالتي  اتمسا  مراجعةجردو ال  Semba & Kato )ار ولير ا. وأيضا
و رةأأل  لعأأتم الااباناأأة.  مراجعأأةت الماشأأآالتأأي  اأأتمسا  مراجعأأةالتحايأأ  صأأي مسأأتر ات جأأردو ال 2019)
     كمأا  أتص  دراسأة صأي الاابأا . ماشأآت المراجعأةالماتمأة مأن قيأل جماأع  مراجعأةصأرى بأين جأردو الوجرد 

( Kurniawati et al.(2019  محلاأة  ابعأة لأأ  مراجعأة ماشأنوإلأ  التحاأ  ممأا إذا كأا  اختاأارBig4 
الشركات التي  م  و رةل  التراسة إلي أ يثثر  ل   اكل رأس ما  الشركات المترجة صي إنتوناساا و 

 . ظسر معتست دين أقل Big4محلاة  ابعة لأ  مراجعةسا من قيل شركة مراجعت

و نظراا أل  ملر  تمتع بييئة صر أتو El-Dyasty & Elamer (2021) و خلقالريلة المحليةوصي 
.  لأأ   كأأس مراجعأأة لأأ  جأأردو ال مراجعأأة يأأت صسأأم  أأنثير األنأأرا  األخأأرال مأأن شأأركات السأأاكر  مأأن الم

ل اليلأأأتا  الااماأأأة التأأأي لأأأتيسا بيئأأأات قانرناأأأة و اظاماأأأة أقأأأ الرسيأأأات المتحأأأتو و ملأأأر مثلسأأأا مثأأأل لير أأأا
قأع تر ةرامة. لذلك و صل  مراجسة مخأا ر التااعأي أو ابجأراءات التنديياأة نأادرو. وباأاءا  لأ  ذلأكو س ي  

 Big 4  الحسأأابات األربعأة الوبأار راجعأيأ لأ  مأأن قيأل م مراجعأةأ   أثد  الضأرر  إلأ   أأرصير جأردو 
 وصي عرء ما سي  يمكن ةاالة ال رض التالي:ماارنة بالشركات المحلاةو 

علبببي دقبببة رأ  م اقببب  الحسبببابات بشبببأن المحليبببة  المصببب لة تبببؤث  مكاتببب  الم اجعبببةالفببب   الثالبببث: 
 الرورصة المص لة  الش  ات المقيدة  فياستم ارلة 

بمرجأب الاأانر   ASA الجسا، المركأز   حسابات راجعييتم  عيين مسااى البحث الساب و  نفسوصي 
٪ 25باسأبة  المالاة المعتو من قيل الشركات المملركة بالوامأل أو جز ااأا للتولأة الملأر ةارا م لمراجعة ال
حكرماأأأأة و صأأأأل   مثسسأأأأة الجسأأأأا، . نظأأأأراا أل ةإلزاماأأأأ مراجعأأأأةبأأأألجراء  الجسأأأأا، اأأأأرميلأأأأذلك و  .أو أكثأأأأر

العأأاملين يمثلأأر  التولأأة الملأأر ة و أأم جأأزء مأأن المسأأثولين الحكأأرميين. اسأأتااللسم مضأأمر .  راجعينالمأأ
. يجب  ل  الشركات الخاعأعة للرقابأة تقدي  المالحظات والتوصياتبرعع رسمي يمكاسم من يتمتعر  

 راجعأأيات والترةأأاات. س يمكأأن للشأأركات الملأأر ة  رييأأر أو صلأأل مالأأرد رسأأمااا  لأأ   أأذا المالحظأأ
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بمكانأأأة  ASAر راجعأأأر  س يخشأأأر   راقأأأب رأيسأأأم. وبالتأأأالي و يتمتأأأع مراجعأأأ.  أأأثسء المASAحسأأأابات 
 .(El-Dyasty & Elamer ,2021) مراجعة األخأر  ت الماشآأ ل  ماارنة ب مراجعةصر تو لتاتيم جردو 

 ASA الجسأا، المركأز  و  Big 4أ  مأن  Khalil & Ozkan (2016)   تراصأ   لأك الاتأا ج مأع دراسأة
لملأأأر . ت المحاسأأأبة األخأأأرال صأأأي السأأأرى اماشأأأآأ لأأأ  ماارنأأأة بمراجعأأأة كرحأأأتو واحأأأتو يأأأرصرا  جأأأردو 

ياأتم الجسأا، المركأز  إلأي أ  الييئأة الملأر ة مأن المترقأع أ   Abdallah (2018)أشأارت   وبالمثألو 
 ASA الجسأا، المركأز  للمحاسأبات خضأعو ذات جردو أ ل  نسأيااا.  مراجعةختمات  ASA للمحاسبات

 .العامة والملواة عمل من أجل حماية الثروو لرقابة الحكرمة و 

لة تببؤث  الجهببال الم  بب   للمحاسبببات علببي دقببة رأ  م اقبب  الحسببابات بشببأن اسببتم ار :  الفبب   ال اببب 
 المص لة  الش  ات المقيدة  في الرورصة

قب  م امكتب  ين سبمعة تحليل الدراسات السابقة المعنية ببالمتيي  المعبدل للعالقبة بب 6-1-4
، واشببتقاق ببباقي دقببة رأ  م اقبب  الحسببابات عببن إسببتم ارلة الشبب  اتو الحسببابات 

 ف و  البحث
التار أأأر  أأأن الرعأأأع المأأأالي واللأأأررو  مراقيأأأي الحسأأأاباتمسأأأتختمر المعلرمأأأات المالاأأأة مأأأن  تتوقببب 

بابصلأاح  مراقيأر الحسأاباتمالي و صسأاارم صي األداء الو وبذا كا   ااك  راجع اللادقة والعادلة للشركة
ا راء التأي  سيتلاي  ميل المراجعةحسابات جيتوو راجع مع وجرد سمعة م  ن ذلك صي  ار ر المراجعة.
مراقأأب ا إذا كأأا  لأأتال مأأع حالأأة الشأأركة مأأ مراجعأأةمالءمأأة رأ  الو ترقأأن  تراصأأ  مأأع الظأأروة ال علاأأة. 

ا أم س دليأل الحسأابات  ;Wardayati et al., 2017) أخالقاأات  لأن السأمعة التأي يتمتأع بسأا جيأتا
Rahma & Sukirman, 2018). 

حالأة س يكأر   المأالي بننأه تعثأرال Nurbaiti & Permatasari (2019) عب َّفوصأي  أذا السأااىو 
ءات لسأأتاد ديأأر  الشأأركة الحالاأأة و و  جيأأر  لأأ  ا خأأاذ إجأأرا صيسأأا التأأتص  الااأأت  التشأأريلي للشأأركة كافاأأاا 
و األ مأأأا  أو  لأأأ يتسا وحأأأتاتأحأأأت المثشأأأرات  اأأأت إصأأأالس  ر لأأأحاحاة و ووجأأأت أ  التعثأأأر المأأأالي  أأأ

 أجبب   وقأأت  (.Hapsoro & Suryanto, 2017 ) وار با أأه باضأأايا األ،مأأات المالاأأة والمخأأا ر المالاأأة
Carson et al.(2013)  دراسأأة للأربط بأأين أسأأباب التعثأأر المأالي وبةأأتار رأ  بشأأن  اسسأأتمرار ة و

ووجأأأأت أ  مراقيأأأأي الحسأأأأابات يلأأأأترو   ار أأأأر اسأأأأتمرار ة صأأأأي حالأأأأة انخ أأأأاض الربحاأأأأةو الراصعأأأأة المالاأأأأة 
ب  و المر  عةو و تم الاترو  لي ستاد التير و وكذلك نتاجة إةتار رأ  بشن  اسستمرار ة صي العام السا

 ا قت يرجع الرأ  بسيب العالقة بين المراجع والعميل.وأخيرا 
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دراسأة العالقأة بأين محأتدات اسصأالس  LaSalle & Anandarajan (1996دراسأة ) تناولبتكمأا 
 عملاأأة.صعلااأأا صأأي الممارسأأة ال مراقيأأي الحسأأاباتالمتريأأرات التأأي يعتمأأت  ليسأأا  و اأأار ر اسسأأتمرار ة لتحتيأأت

( ةأاصي 1: )و و أيمراقيأر الحسأاباتاة التي يمكأن أ  يعتمأت  ليسأا و رةل  لمجمر ة من الاسب المال
ر  ( األةأأ3( التأأتصاات الااتيأأة مأأن العملاأأات / إجمأأالي اسلتزامأأات و )2و )لتزامأأاتالقامأأة / إجمأأالي اس

صي ( التريأأر صأأي ةأأا5( إجمأأالي اسلتزامأأات / إجمأالي األةأأر  و )4اسلتزامأأات المتتاولأأة و ) المتتاولأة /
 .(Carson et al.,2013) اجمالي اسلتزاماتالقامة / 

 ;Mutchler& Williams ,1990; Abbott et al.,2003) دراسأأات أشببارتومأأن جانيسأأا 
Kausar& Lennox, 2011)  إلأي وجأرد مثشأرات أخأر  مثأل  البأات  الاأة صأي العا أتو ومعأت   ا أت

بشأأن  اسسأأتمرار ة  مراجعأأةرأ   مراقيأأر الحسأأاباتييأأت  أقأأل مأأن اللأأاا ة و وخبأأط ابدارو لالقتأأراض. 
 ملاأة المراجعأة.  أثاأاء ات اكتشاة الظروة واألحتا  التأي  أثثر  لأ  الجأتوال الر اسأاة لباأاء الماشأنو 

قأترو الواأا  صأي الح أاو لعأتم فاما يلي أمثلة  ل  الظروة واألحتا  التي  شير إل  وجأرد صرةأة كييأرو 
 :(HS  &Azzahra , 2020 ) باا ه ل  

لسألياة اأمثلة: خسا ر التشريل المتورروو وناأق رأس المأا  العامألو والتأتصاات الااتيأة  االتجاه السلريأ. 
 .من األنشبة التجار ة و وععن الاسب المالاة

لاأترو  أتم اأمثلأة:  أتم الرصأاء بالتزامأات الأتير  أو اس  اقأات المماثلأةو أو صعوبات مالية محتملبة ب. 
رصأر المأرردين  اأتيم  لأب شأراء ا تمأاني ماأتظمو أو إ أادو  اكلأة  دصأع أربأاح األسأسمو أو لي 

 .التير و أو الحاجة إل  إيجاد ملتر أو  ر اة للتمر ل أو باع بعر األةر 

د أمثلة: ابعرابات  أن العمأل أو لير أا مأن اللأعربات المتعلاأة بالعمألو واس تمأا مشاكل داخلية. ا
ر اقتلاد   ر ل األجألو والحاجأة إلأ   حسأين الويير  ل  نجاح مشرو  معينو والتزام لي

 .العملاات بشكل كيير

الواأأا  أمثلأأة: شأأكاوال الأأت اوال الاضأأا اةو أو الاضأأايا األخأأرال التأأي قأأت  عأأرض  المشبباكل الخارجيببة. د
و اسمتاا، أو التراخاق أو براءات اسخترا  المسمأة ؛ صاأتا  كبأار العمأالء أح  للخبر؛ صاتا  

 .(HS  & Azzahra ,2020)لااجمة  ن الورار  الويرال وما إل  ذلكالمرردين ؛ الخسا ر ا

بةأتار  مراقيأي الحسأاباتقيأل اس جأاا المتزايأت مأن Hapsoro & Suryanto (2017 ) وأوضبح
يأر مراقأ  استختام نمأاذا التايأث بأابصالس ساسأا ت و و رأ  استمرار ة يحت  بسيب األ،مة المالاة للشركة

 .أ  الرعع المالي له  نثير جر ر   ل  قير  اسستمرار ةو و صي  اتيم  ايام اسستمرار ة الحسابات
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صي كل من الرسيات المتحتو  مراقير الحسابات إلي  حمل Kausar et al.(2017ومن جانبه أشار )
ر والمملوأأأة المتحأأأتو المسأأأثولاة صأأأي كأأأل  ملاأأأة مراجعأأأأة لتايأأأام الرعأأأع المأأأالي لعمال سأأأم و عأأأتيل  اأأأأار 
 المراجعة الخاةة بسم لحاست  تم التنكت التي قت  ثثر  ل  قترو الشركة  ل  اسستمرارو حيأث  تبلأب

 الاظأر صأي المعلرمأات ابعأافاة ليأر المالاأة )مثأل خبأط ابدارو مراقيي الحسأاباتمعايير المراجعة من 
 أر  مراقأب الحسأاباتأ  لحل مشأكالت السأيرلة( صأي قأرار  ايأام اسسأتمرار ة الخأاص بسأم. نظأراا و أل  ر 

  ألالبر اة الرحيتو التي يمكن للمراجع الخارجي من خاللسأا  رةأيل  ايامأه سسأتمرار ة الشأركة العميلأة 
 ابصلاح  ن أ  معلرمات إعافاة  ن الشركة. مراقب الحساباتالمعايير المسااة  حظر ةراحةا  ل  

أأا بامأأرذا  توصببلتصاأأت  Ayudia (2014)أمأأا دراسأأة  لرجأأرد  القأأة معار أأة بأأين التعثأأر المأأالي مااسا
 آلتما  للتايث باسصالس وكذلك سمعة مكتب مراقب الحسابات ووجرد رأ  بشن  اسستمرار ة.

إلي  حليل  رامأل اسسأتمرار ة مثأل التعثأر المأالي  Arifah & Wijayanti (2014دراسة )   وهدفت
 ج صي الشركات اللاا.اة ابنتوناساة و و شير الاتا الحسابات مراقبو ورأ  المراجعة الساب  و وسمعة 

 بشأن  مراقب الحسأاباتإل  أ  التعثر المالي و ورأ  المراجعة الساب  و وسمعة المراجع  لي قير  رأ  
 اسستمرار ة.

إلأ   حليأل  أنثير الرعأع المأالي للشأركة  هبدفتصاأت  Rahma & Sukirman (2018)أمأا دراسأة 
و رسأط متريأر   جأاا قيأر  رأ  اسسأتمرار ة  Altman z باسأتختام نمأرذالتايأث بألصالس والأذ  يتضأمن ا

 و رةأأل  التراسأأة لرجأأرد  أأنثير معار أأة للحالأأة المالاأأة والتعثأأر .لتلأأك العالقأأة  مراقأأب الحسأأاباتسأأمعة 
 مراقب الحسابات بشن  اسستمرار ة و رسط مترير سمعة مراقب الحساباتالمالي للشركة  لي قير  رأ  

 لتلك العالقة.

 Big مراجعة الوير  ال ماشآتإل  أ    Kaplan & Williams (2012) دراسة و  شيربشكل عامو 
و  مل  مأثخراا بشأكل أكثأر اسأتباقاة لتاليأل مخأا ر التااعأي مأن محلاة ال مراجعةال ماشآتو بالاسبة ل4

و إل  أنه صي ا ونأة األخيأرو األدلة ذلكو  شيرخال  ، ادو مركز ة  ملاات اختاار العمالء وقيرلسم. ومع 
 مراجعأأأةال ماشأأأآتو  Big 4و بالاسأأأبة إلأأأ   مراجعأأأة المحلاأأأةال ماشأأأآتلتاليأأأل مخأأأا ر التااعأأأي و صأأأل  

أأا مأأن خأأال  إةأأتار المز أأت مأأن  اأأار ر اسسأأتمرار ة لعمال سأأا الأأذين  الر ااأأة و  لأأرص  بشأأكل أكثأأر  ح ظا
 مالاة. ةعرباتيعانر  من 

 non–Big و  Big 4  إجأراء ماارنأة بأين شأركاتDesai et al.(2020) و  ااولأ  دراسأة  وأخي اا
 . إ ضأأل مراقأأب الحسأأاباتو وحجأأم العميأأل و ونأأر   والتعثأأر المأأالي ابصأأالس اأأةبعأأت الأأتحكم صأأي احتمال4

باحتمالاأة   اار ر اسسأتمرار ةو ير بط ابصلاح  ن  رامل الربحاة صي  Big 4حسابات  راجعيلعمالء م
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و  non–Big 4أ لأأ  لالصأأالس الالحأأ  ؛ صأأي الماابأأل و بالاسأأبة لعمأأالء المأأراجعين مأأن ليأأر شأأركات 
يأأر بط ابصلأأاح  أأن مشأأاكل السأأيرلة والمأأالءو المالاأأة بار  أأا  احتمالاأأة ابصأأالس الالحأأ .  أأرصر الاتأأا ج 

أأا  جر يااأأا للمااقشأأات المحابأأة بأأأ  أأم الترةأألالتأأي  و أأرصر معلرمأأات م يأأتو سأأتمرار ة تاار ر اسإليسأأا أساسا
  اأأأار ر اسسأأأتمرار ة شأأأير  أأأذا الاتأأأا ج إلأأأ  أ  قأأأرارات و  المالاأأأة. اأأأرا ملراعأأأعي المعأأأايير ومسأأأتختمي ال

ار بأأأأا  بأأأأين  اأأأأار ر ووجأأأأرد وحجأأأأم العميأأأأل و  راجأأأأع ختلأأأأن اختالصاأأأأا كييأأأأراا باأأأأاءا  لأأأأ  كأأأأل مأأأأن نأأأأر  الم
 .اسستمرار ة وابصالس

 Noglerو اصتأأأأرض  Enronقيأأأأل وبعأأأأت إصأأأأالس  مراقيأأأأي الحسأأأأابات  اأأأأار ر لأأأأ  سأأأألرك  بببببالت  ي و 

( سأتور  أكيأر )صأي Enronللعمالء الأذين يأتخلر  ابصأالس )بعأت   اار ر اسستمرار ةأ  نسبة  (2008)
ت "األةأأرر" ماشأأآمأأن الشأأركات األخأأرال. ومأأع ذلأأك و صاأأت وجأأت أ  ال Big 4 ت ماشأأآذلأأك الرقأأ ( ل

 Second tier        اتأأأوشرك Big 4ت آأأأأماشن أأأأأم Enronالس أأأما بعت إص أةبح  أكثر  ح ظاا صي بيئة
( Rickling et al.,2020) كمأا  رةأل .Feldmann  & Read (2010)  مراقأأب إلأ  أ  سألرك

 .non–Big 4و  Big 4لم يختلن بشكل كيير بين  Enronبعت  الحسابات

اسأأتختم البأأاحثر   أأادوا  أنأأه مأأن الضأأرور  الترسأأع صأأي م سأأرم ال شأأل لتركيأأز و ونخلببص ممببا سببر 
ابصالس صاط كمثشر  ل  صشل الشركة. إ   رساع  عر   "صشل" الشركة لاشأمل و  لأ  سأييل المثأا  و 

اليررةة و أو الأتخر  صأي الحراسأة الاضأا اة و أو الأتخر  صأي  جأز  أن الرصأاء صي تعلي  الشبب أو ال
مأأن شأأننه أ  يأأرصر معلرمأأات بمأأا بتعسأأتات الأأتير  و أو الحلأأر   لأأ  )إناأأاذ( مأأن قيأأل شأأركة أخأأرال و 

 أدلأأة إعأأافاة واسأأعة الابأأاى جاباأأا إلأأ  جاأأب ماأأاياس ابصأأالس التاليتيأأة لل شأأل فامأأا يتعلأأ  بمأأتالو  أكثأأر
 .  اار ر اسستمرار ةقة مالءمة ود

نحأر  مراقيأي الحسأاباتاس جاا المتزايأت مأن قيأل  فاما يتعل  بمتال تباتنت النتائجوص  عرء ما  اتمو 
سأتمرار ةو صأي  اأتيم  ايأام اس مراقير الحساباتيسا ت بما ابصالس و  التعث  الماليالتنرؤ باستختام نماذا 

ا جر ر اا بشن  اسستمرار ة له  نثير جأر و حتيت األحتا  والظروة ا وأ  الرعع المالي  ر  لت   ثير شكا
يترقأأع مسأأتختمر المعلرمأأات المالاأأة مأأن المأأراجعين التار أأر  أأن الرعأأع حيأأث   لأأ  قيأأر  اسسأأتمرار ةو

جعأر  المالي واللررو اللادقة والعادلة للشأركةو وبذا كأا   اأاك  راجأع صأي األداء المأالي و صسأاارم المرا
مأع وجأرد سأمعة مراجأع حسأابات جيأتوو سأتتلا  الشأركة ا راء و  ار ر المراجعة.  بابصلاح  ن ذلك صي

و التأأي  تراصأأ  مأأع الظأأروة ال علاأأة وبالتأأال  إةأأتار رأال بشأأن  اسسأأتمرار ة يتسأأم بالتقأأة. ودو   رقأأع قأأر 
 األولأأ و يمكأأن ةأأاالة ربعأأة لأأ  العالقأأات التنثير أأة بأأال روض األ التعثأأر المأأالي للشأأركةوا جأأاا  أأنثير 

  كالتال : الخامس والسادس والساب  والثامنالف   
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علبي    األربب  البرب المص لة المنتسبة ألحد المكات  مكات  الم اجعة الف   الخامس: يختل  تأثي  
 الرورصبة المصب لة دقة رأ  م اق  الحسابات بشأن اسبتم ارلة الشب  ات المقيبدة  فبي

  باختالف درجة التعث  المالي لهيه الش  ات

دقبة  المنتسبة لمكات  م اجعة أجنريبة علبي المص لة مكات  الم اجعة   السادس: يختل  تأثي  الف  
 رأ  م اقبب  الحسببابات بشببأن اسببتم ارلة الشبب  ات المقيببدة  فببي الرورصببة المصبب لة

  باختالف درجة التعث  المالي لهيه الش  ات

بشبأن  دقة رأ  م اق  الحساباتعلي المحلية  المص لة مكات  الم اجعةالف   الساب : يختل  تأثي  
لي بباختالف درجبة التعثب  المبا الرورصة المص لة استم ارلة الش  ات المقيدة  في

  لهيه الش  ات

 علببي دقببة رأ  م اقبب  الحسببابات بشببأنالجهببال الم  بب   للمحاسبببات  الفبب   الثببامن: يختلبب  تببأثي  
ه ببباختالف درجببة التعثبب  المببالي لهببي الرورصببة المصبب لة اسببتم ارلة الشبب  ات المقيببدة  فببي

  الش  ات

 منهجية البحث 6-2
أأأأا لسأأأأتة البحأأأأث واختبأأأأار صروعأأأأهو ياأأأأرم الباحأأأأث بتراسأأأأة  بياقاأأأأة  تضأأأأمن: أ أأأأتاة التراسأأأأة   حقااا
ت التبياقاةو مجتمع و ياة التراسة التبياقاةو نمرذا البحث و رةا  وقااس المتريراتو أدوات وبجراءا

و يل الاتا ج واختبأار صأروض البحأث صأ   أل التحليأل األساسأ  والتحليأل ابعأاص التراسة التبياقاةو  حل
 وذلك  لي الاحر التالي:

  أهداف الدراسة الت،ري ية 6-2-1
سأأأمعة مكتأأأب مراقأأأب التراسأأأة التبياقاأأأة اختبأأأار صأأأروض البحأأأثو مأأأن خأأأال  قاأأأاس  أأأنثير  تسبببتهدف
بابشن  استمرار ة الشركات لير المالاأة المايأتو باليررةأة الملأر ة يه  ل  دقة رأ الحسابات  لأ   قياسا

 e.g., Kaplan & Williams, 2012; Aronmwan  et) أدباأات سأاباة صأ  بيئأة  مأل مختل أة
al.,2013; El-Dyasty ,2017; Abid et al. ,2018;El-Dyasty & Elamer ,2021  .

 وةأأأأأأأنثير ة الساباأأأأأالت ة ل  العالق ةأالمالي لشركة  ميل المراجع التعثراختبار متال  نثير  باإلضافة إلى
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أا  لأي   Wardayati et al.,2017; Rahma & Sukirman, 2018; Desai et) قااسا
)2020al., 1ال قابية المتيي اتبعر   الوو  لي إدخا و   ااولتسا التراسات الساباة لمعرصة أثر ا التي 

 ,Reynolds & Francis, 2000; Defond et al) لأي دراسأاتو قااسأاا المتييب  التباب  لأي 
2002;Blay & Geiger, 2012;Carson et al.,2013; Ji & Lee, 2015;Ha et 
al.,2016; Hapsoro & Santoso, 2018; Averio, 2020 ;Yuliadini & Zuhroh, 

2021;) 

   مجتم  الدراسة ومصادر الحصول علي الريانات  6-2-2
مجتمأأع التراسأأة صأأي الشأأركات ليأأر المالاأأة المترجأأة بيررةأأة األوراى المالاأأة الملأأر ة خأأال   تتمثببل
و جأأرال  ليسأأا  عامأأل نشأأط بمأأا يخأأتم أ أأتاة التراسأأةو و تأأرصر الياانأأات  2019وحتأأ  2015ال تأأرو مأأن 

نأتماا خأال  المتعلاة بمتريرات التراسة خال   لأك ال تأروو وأس  وأر  قأت  عرعأ  الشأركة للتلأفاة أو اس
صترو التراسة. لذلك ساعتمت الباحث  لي اختاار  ين  شرا اة من الشركات المسجلةو مع استبعاد قبأا  

ألنسأأا  خضأأع و  الياأأرك والخأأتمات المالاأأة بسأأيب البياعأأة المالاأأة و ياعأأة  اكأأل رأس المأأا  بسأأذا الابأأا 
 .e.g)ما قام  بأه أدباأات سأاباةوذلك ا ساقاا مع  .لارا ت  اظاماة ومتبلبات قااس واصلاح خاةة بسا

Abdallah, 2018; Hapsoro and Santoso, 2018؛ 2020؛ مشأأابطو 2020؛  لأأ و
 (.2021محمتو ؛2021و، تر  

م( 2019: 2015شركة صي ال ترو من ) 70ن المعايير الساباة  راصر للباحث  ياة مكرنة م وبت،ري 
و أأأ   مثأأأل الابا أأأات المختل أأأة لمجتمأأأع التراسأأأةو وا تمأأأتت . مشببباهدة( 70×5مشأأأا تو ) 553براقأأأع 

التراسأأأة التبياقاأأأة  لأأأ  الياانأأأات الثانر أأأة الماشأأأررو صأأأي الاأأأرا م المالاأأأة والتاأأأار ر التور أأأة لعياأأأة التراسأأأة 
و  (Content Analysis)والال،مأأة لقاأأاس متريأأرات التراسأأةو وذلأأك باسأأتختام أسأألرب  حليأأل المحتأأر  

(و www.egx.com.egا مأأأن مرقأأأع اليررةأأأة الملأأأر ة  لأأأ  شأأأبكة اسنترنأأأ )وقأأأت  أأأم الحلأأأر   ليسأأأ
بابعأأأأأأأأأأأأأأأأاصة الأأأأأأأأأأأأأأأأ  المراقأأأأأأأأأأأأأأأأع اسلوتروناأأأأأأأأأأأأأأأأة للشأأأأأأأأأأأأأأأأركات محأأأأأأأأأأأأأأأأل التراسأأأأأأأأأأأأأأأأةو ومرقأأأأأأأأأأأأأأأأع مباشأأأأأأأأأأأأأأأأر 

 (.www.egidegypt.com(و وشركة ملر لاشر المعلرمات)www.mubasher.info)رمل

                                                 
حجب  الشب  ة، ال افعبة الماليبة، خسبارة نظرا سستختام التراسات الساباة التي  ااول   لك العالقة الساباة العتيأت مأن المتريأرات الرقاباأة ) 1

( التأأي مأأن شأأننسا التأأنثير صأأي سأأااى العالقأأة بأأين سأأمعة  مراقأأب تق لبب  م اقبب  الحسببابات الشبب  ة، السببيولة ، عمبب  الشبب  ة ، تببأخي  وقببت
الحسأأابات ودقأأة رأيأأه بشأأن  اسسأأتمرار ة و حيأأث أ  دقأأة الأأرأ  بشأأن  اسسأأتمرار ة متصر أأة بعأأتو  رامأأل مثأأل حجأأم الشأأركةو الراصعأأة المالاأأةو 

 Ha ).قب الحسابات و والتي بتور ا  ثثر  لي دقة الرأ  بشن  اسستمرار ة خسارو الشركةو السيرلة و  مر الشركة و  نخير وق   ار ر مرا
et al.,2016,Hapsoro & Santoso, 2018)  و تسأأ  إدخأا  المتريأأرات الرقاباأأة صأأي العالقأأة مأأع درجأأة ا تمأأام التراسأأات السأأاباة

(Kausar et al.,2017;Abdallah,2018; Hossain  et al.,2020;Rickling et al.,2020 ;El-Dyasty & Elamer, 2021). 

http://www.mubasher.info/
http://www.egidegypt.com/
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( مجتمأع التراسأةو المتمثأل صأ   أتد الشأركات ليأر المالاأة المايأتو باليررةأة 1و رعل الجتو  رقم )
 خال  صترو التراسة )المشا تات(و من خال  التاار ر السار ة لليررةة الملر ة خال  صترو البحث.

 ت المقيدة بالرورصة المص لة خالل فت ة الدراسةبيان بالش  ا :1جدول 
 إجمالي 2019 2018 2017 2016 2015 البيان

 1103 218 220 222 222 221 إجمالى الشركات المقيدة

 (230) (44) (48) (47) (46) (45) الشركات المالية -

 873 174 172 175 176 176 = الشركات غير المالية

 (2019-2015للبورصة )المصدر: التقارير السنوية 

 لتحتيت حجم العياةو من خال  المعادلة التالاة: Thompson (2012)وقت  م اس تماد  ل  نمرذا 

𝒏 =  
𝑵𝒑(𝟏−𝒑)

(𝑵−𝟏)(
𝒅𝟐

𝒛𝟐)+𝒑(𝟏−𝒑)
………………………….………………….……………..(1) 

 حيث:
n  حجم العياة = 

N ( مشا تو. 873= حجم المجتمعو إجمال   تد المشا تات خال  الخمس أ رام ) 
2z   (.1,96) %95= مربع الترجة المياار ة  ات مسترال الثاة 
2d ( 0,05= مربع معت  الخبن.) 

p ( 50= اسحتمالاة أو الاسبة المتبقاة للخاةاة%.) 

وقأأت بلرأأ  حجأأم  ياأأة مشأأا تو.  267وبعأأت  بييأأ  المعادلأأة السأأاباةو ييلأأي الحأأت األدنأأ  لحجأأم العياأأة 
 أ رام(.  5× شركة  71مشا تو ) 355التراسة 

 إج اءات تحدتد عينة البحث  :2جدول 

 

 

 عدد المشاهدات إجراءات اختيار العينة

 355  أعوام 5شركة غير مالية مدرجة بالبورصة المالية لمدة  71مشاهدات متعلقة بـ 

 355  = المشاهدات المتعلقة باختبار فروض البحث

 Thompson (2012)  267الحد األدنى لحجم العينة وفق نموذج 
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  ياة التراسة  لي أساس قبا ي:  تد ونسبة الشركاتو رعل الجتو  التالي 

 عدد ونسبة الش  ات عينة الدراسة علي أساس ق،اعي :3جدول 
 النسبة داخل العينة مشاهدات العينةعدد  القطاع الصناعي

 %7 25 موارد أساسية

 %10 35 كيماويات

 %5.6 20 منتجات منزلية وشخصية

 %11.25 40 خدمات ومنتجات صناعية وسيارات

 %14 50 التشييد ومواد البناء

 %15.5 55 العقارات

 %12.7 45 رعاية صحية وأدوية

 %8.45 30 سياحة وترفيه

 %12.7 45 األغذية والمشروبات

 %2.8 10 خدمات النقل والشحن

 %100 مشاهدة 355 إجمالي عدد المشاهدات

 توصيا وقياس متيي ات الدراسةو نموذت الدراسة  6-2-3
 :التراسةنمرذا و  رةا  وقااس متريرات التراسة يعرض الباحث فاما يلي 

 نموذت الدراسة 6-2-3-1

 متيي  مستقل،  سمعة مكت  م اق  الحساباتالبحث أ  متريرات التراسة  شمل  ف و يتضل من 
 متييبب   والتعثبب  المببالي لشبب  ة العميببل، تبباب  متييبب   دقببة رأ  م اقبب  الحسببابات بشببأن االسببتم ارلةو 

 ,Kaplan & Williams)كمأا ورد صأي دراسأات التباب   معبدل للعالقبة ببين المتييب  المسبتقل والمتييب
2012; Aronmwan  et al.,2013; El-Dyasty ,2017; Wardayati et al.,2017; Rahma 
& Sukirman, 2018; Abid et al. ,2018; Desai et al., 2020; Nurmala et al., 

2020; El-Dyasty & Elamer , 2021)  حجب  الشب  ة، )و  مأع إدخأا   أنثير المتريأرات الرقاباأة
و والتأي  ال افعة المالية، خسارة الش  ة، السيولة، عم  الشب  ة ، تبأخي  وقبت تق لب  م اقب  الحسبابات

و تسأ  إدخأا  المتريأرات الرقاباأة صأي العالقأة مأع درجأة  ودقأة الأرأ  بشأن  اسسأتمرار ةبتور ا  ثثر  لأي 
 ;Ha et al., 2016; Kausar et al., 2017; Abdallah, 2018) السبابقةاهتمبام الدراسبات 

Hapsoro & Santoso, 2018; Hossain et al., 2020; Rickling et al., 2020 ; El-
Dyasty & Elamer, 2021) المسأتختمو مأن حيأث المتريأر تراسة( نمرذا ال1 رعل الشكل رقم )و و 

 المستالو المترير التابعو المترير المعت و والمتريرات الرقاباة. 
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  متيي ات الدراسةو نموذت  :1شكل      

 الملتر: من إ تاد الباحث
 توصيا وقياس متيي ات الدراسة 6-2-3-2

 يمكن  رعال ما اة متريرات التراسة وكافاة قااسسا كما يلي:

ا  لأ  :  AUDITOR REP. itسبمعة مكتب  م اقب  الحسبابات : المتييب  المسبتقل -أ -Elا تمأادا
Dyasty & Elamer (2021)  ا  & El-Dyasty, 2017  Kaplan ; ؛2021، تر و  لي)و وقااسا

Williams, 2012; Aronmwan  et al.,2013) سأمعة مكتأب مراقأب الحسأابات   أم  اسأام متريأر
حأت صر.اأة. أولسأا؛ مكا أب المراجعأة الملأر ة الماتسأبة أل متييب اتار  مكتب المراجعأة إلأ  أربأع مااسة ب

it4BIG 2.مكا ب المراجعة األربع الويرال 
إذا  أم  (1) ينخأذ قامأة عأمايو و م قااسأه مأن خأال  متريأر  

؛ وثانيهابخالة ذلك.  (0)براسبة أحت مكا ب المراجعة األربعة الويرال و نخذ قامة  (iمراجعة الشركة )
( و و م قااسه من خأال  FOREIGN.itمكا ب المراجعة الملر ة الماتسبة لمكا ب المراجعة األجاياة )

 ( براسبة أحت مكا أب المراجعأة الماتسأبة لمكتأبiإذا  م مراجعة الشركة )( 1)  ي ينخذ قامةعمامترير 
؛ مكا أأأأأأب المراجعأأأأأأة الملأأأأأأر ة المحلاأأأأأأة وثالثهببببببابخأأأأأأالة ذلأأأأأأك. ( 0) مراجعأأأأأأة أجايأأأأأأي و نخأأأأأأذ قامأأأأأأة

(LOCAL.it و و م قااسأه مأن خأال  متريأر)( 1)ي ينخأذ قامأة عأما( إذا  أم مراجعأة الشأركةi براسأبة )
للمحاسأأأبات  ؛ الجسأأأا، المركأأأز  وآخ هبببابخأأأالة ذلأأأك. ( 0)مكتأأأب مراجعأأأة ملأأأر  محلأأأي و نخأأأذ قامأأأة 

                                                 
 Deloitte, PWC, EY, and KPMGو تضمن األربع مكا ب التالاة؛  2
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(ASA.it و و أأأم قااسأأأه مأأأن خأأأال  متريأأأر و مأأأي ينخأأأذ قامأأأة )(1 ) (إذا  أأأم مراجعأأأة الشأأأركةi براسأأأبة )
و صاأت  أم ابعأاصي تليلوأللأراض الأ بخأالة ذلأك.( 0)مراجعي الجسا، المركز  للمحاسبات و نخذ قامأة 

و مكا أأب المراجعأأة الملأأر ة الماتسأأبة لمكا أأب مراجعأأة أجاياأأة مأأن أولهبب صر.اأأة.  متييبب ات ةثالثببإعأأاصة 
3(SECOND.itاللن الثاني  ) إذا  أم مراجعأة  (1)ي ينخأذ قامأة عأماو و م قااسه من خأال  متريأر  

مأأن اللأأن الثأأاني  ( براسأأبة أحأأت مكا أأب المراجعأأة الملأأر ة الماتسأأبة لمكتأأب مراجعأأة أجايأأيiالشأأركة )
بخالة ذلك. ثانيسمو مكا ب المراجعة الملر ة الماتسبة لمكا ب المراجعة األجاياة مأن ( 0) و نخذ قامة

إذا  أأأم مراجعأأأة  (1)و و أأأم قااسأأأه مأأأن خأأأال  متريأأأر و مأأأي ينخأأأذ قامأأأة 4 (THIRD.itاللأأأن الثالأأأث )
جعأأة أجايأأي مأأن اللأأن الثالأأث ( براسأأبة أحأأت مكا أأب المراجعأأة الملأأر ة الماتسأأبة لمكتأأب مراiالشأأركة )

بخأأالة ذلأأك. ثأأالثسمو مكا أأب المراجعأأة الملأأر ة الماتسأأبة لمكا أأب المراجعأأة األجاياأأة ( 0) و نخأأذ قامأأة
 (1)(و و أأم قااسأأه مأأن خأأال  متريأأر و مأأي ينخأأذ قامأأةFNOTBIG.itبخأأالة المكا أأب األربعأأة الويأأرال )

ر ة الماتسأأأبة لمكتأأأب مراجعأأأة أجايأأأي ( براسأأأبة أحأأأت مكا أأأب المراجعأأأة الملأأأiإذا  أأأم مراجعأأأة الشأأأركة )
 بخالة ذلك. (0) بخالة المكا ب األربع الويرال و نخذ قامة

قاأاس دقأة يأتم  :GCOACCY.it سبتم ارلةدقبة رأ  م اقب  الحسبابات بشبأن اال: المتييب  التباب  -ب
ا  و من خال  الخبرات التالاة الرأال بشن  اسستمرار ة ؛ محمأت 2020 ؛ مشأابطو2020) ل و  ل قااسا

 (:2021و 

يأأتم  حتيأأت الحالأأة المالاأأة لمشأأا تات العياأأةو إمأأا اسأأتارار مأأال  أو  عثأأر مأأال و وذلأأك مأأن خأأال  (  1)
اس تمأأاد  لأأ  نمأأرذا آلتمأأا  كامأأرذا للتايأأث بأأالتعثر المأأال و و توأأر  الامأأرذا مأأن مجمر أأة مأأن األو،ا  

خأر بأاختالة األ ماأة الاسأياة للمثشأرو الاسياة لمجمر ة من المثشراتو يختلأن كأل و،  نسأي   أن ا 
 ,Altman et al., 1977; Ayudia) صأ  المعادلأأة التالاأأة Altman Z-Scoreو تمثأل نمأأرذا 

2014;Wardayati  et al.,2017; Oktaria,2020) 
𝑍−𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒=1,2𝑋1+1,4𝑋2+3,3𝑋3+0,6𝑋4+ 1,0𝑋5 

 حيث:
X1  إجمال  األةر .÷ = رأس الما  العامل 
X2  = إجمال  األةر .÷ األرباح المحتجزو 
X3  إجمال  األةر .÷ = ةاص  الربل التشريل قيل ال را ت والضرا ب 

                                                 
 BDO, RSM, Moore Stephens , Horwath , McGladrey and Pullen, Grant Thorntonو تضأمن المكا أب التالاأة؛  3

and Crowe Global   . 
 

 . و تضمن أ  مكا ب أخرال بخالة المكا ب األربعة الوبار ومكا ب اللن الثاني 4
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X4  إجمال  التير .÷ = القامة السرقاة لحارى الملواة 
X5  إجمال  األةر .÷ = ةاص  المياعات 

لأة دس Z-score<2,99>2,7دسلة  لي اسأتارار الشأركة و  Z-score >2,99القامة  :حيث
خبأأر و لأأي الشأأركة معرعأأة لل Z-score<2,7>1,81 لأأي وجأأرد مشأأكلة لاسأأ  بأأالخبيرو و 

 .الشركة  راجه خبر اسصالس Z-score <1,81ابدارو  رخي الحذرو 

 Contentيأأأأأتم  حتيأأأأأت رأال مراقأأأأأب الحسأأأأأابات بشأأأأأن  اسسأأأأأتمرار ةو مأأأأأن خأأأأأال   حليأأأأأل المحتأأأأأرال ( 2)

analysis  رأياأا ليأر معأتسا بشأن  اسسأتمرار ة وصأ  مياأار المراجعأة  لتار ر مراقب الحساباتو سراء كا
( 706(و )705(و أو راياا معتسا بشأن  اسسأتمرار ة وصأ  مياأار المراجعأة الأتول  رقأم )700التول  رقم )

 (.2020) ل  و 

 اأأأأت دقأأأأة الأأأأرأال بشأأأأن   ((1قاأأأأاس دقأأأأة الأأأأرأال بشأأأأن  اسسأأأأتمرار ة كمتريأأأأر ا تبأأأأارال ينخأأأأذ القامأأأأة ( 3)
  : إةأأتار  ار أأر بأأرأال ليأأر معأأت  والحالأأة المالاأأة للمشأأا تو اسأأتارار مأأالحببالتىاسسأأتمرار ةو وذلأأك صأأ  

ثأر و/أو لتيسا مثشر لير جر رال للتعثر المال و وبةتار  ار ر برأال معأت  والحالأة المالاأة للمشأا تو  ع
تم دقأأة الأأرأال بشأأن  اسسأأتمرار ةو وذلأأك صأأ  (  اأأت  أأ0مأأال  و/أو احتمأأا   عثأأر مأأال . و نخأأذ القامأأة )

 : إةأأتار  ار أأر بأأرأال ليأأر معأأت  والحالأأة المالاأأة للمشأأا تو  عثأأر مأأال  و/أو احتمأأا   عثأأر مأأال وحببالتى
 وبةأأتار  ار أأر بأأرأال معأأت  والحالأأة المالاأأة اسأأتارار مأأال  و/أو لأأتيسا مثشأأر ليأأر جأأر رال للتعثأأر المأأال 

 (.2020) ل و 

عأأرة    :  FDIST.it Financial Distress) )العميببل تعثبب  المببالي لشبب  ةال: المتييبب  المعببدل -ت
الضأأأأا اة المالاأأأأة  لأأأأ  أنسأأأأا حالأأأأة مأأأأن انخ أأأأاض أداء الشأأأأركات التأأأأي سأأأأتثد  إلأأأأ  إصأأأأالس الشأأأأركة أو 
أأأا باضأأأايا األ،مأأأة المالاأأأة أو الضأأأا اة المالاأأأة أو   لأأأ يتسا.  أأأر بط  أأأروة الضأأأا اة المالاأأأة للشأأأركة أيضا

 هلعجأأز الااأأتال الأأذال يراجأأو و شأأير ل (Cohen et al.,2017)أو الضأأرر  المالاأأةالمخأا ر المالاأأة 
ا مأن ساو نتاجأة لعأتم ك ايأة  أتصاا سالحالاأة صأ  ماعأاد اسأتحااقتزاما سأا   سأتاد اللأالاترو   و  ات االشركة 

 Altman Z نمأرذا (و و أتم اس تمأاد  لأي  2017) لأيو  لرصأاء بتلأك اسلتزامأاتاة للاات التشأريلالعم
.(Altman et al.,1977) 

يميلأأر  إلأأ   أأتم إةأأتار رأ  بشأأن   مراقيأأر الحسأأاباتصالشأأركات ذات الرعأأع المأأالي الجيأأت  جعأأل 
اسستمرار ة  مراجعةاسستمرار ةو وأنه كلما  ت رر الرعع المالي للشركةو كلما حلل  الشركة  ل  رأ  

ام نمأأأرذا التايأأأث بأأأابصالسو نمأأأرذا . و أأأتم قاأأأاس الرعأأأع المأأأالي للشأأأركة باسأأأتختمراقأأأب الحسأأأاباتمأأأن 
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Altman Z-Score (Altman et al.,1977; Ayudia, 2014;Wardayati  et al.,2017; 
Oktaria,2020)  اللارة:ب  

𝑍−𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒=1,2𝑋1+1,4𝑋2+3,3𝑋3+0,6𝑋4+ 1,0𝑋5  

دسلأة  لأي  Z-score<2,99>2,7دسلأة  لأي اسأتارار الشأركة و  Z-score >2,99حيأث القامأة 
الشأأأركة معرعأأأة للخبأأأر و لأأأي ابدارو  أأأرخي  Z-score<2,7>1,81وجأأأرد مشأأأكلة لاسأأأ  بأأأالخبيروو 

5الشركة  راجه خبر اسصالس 1,81score <-Zالحذرو  . 

 :المتيي ات ال قابية -د
حلأر   راجأه الشأركات اللأريرو مخأا ر أكيأر صأي ال :Firm size (LnFSIZE.it)حجب  الشب  ة -

أل  الشأأأركة األكيأأأر مأأأن المأأأرجل أ   حأأأل اللأأأعربات المالاأأأة التأأأي  اسسأأأتمرار ةرأ  بشأأأن   لأأأ  
 أأادوا مأأن إجمأأالي األةأأر  ألنسأأا  أأادوا مأأا  وأأر  حجأأم الشأأركة   راجسسأأا. بشأأكل  أأام و يأأتم حسأأاب

(.  أم اسأتختام متريأر حجأم الشأركة (Yuliadini & Zuhroh, 2021أكيأر مأن المتريأرات األخأرال 
فامأأأا يتعلأأأأ   مراقيأأأي الحسأأأأاباتلياأأأاء نمأأأرذا  ايأأأأث  راء  Muchlerكمتريأأأر ليأأأر مأأأأالي مأأأن قيأأأأل 
إلأأ  سأأييين يتعلاأأا  بحجأأم  Muchlerأشأأاروقأأت  .(Muchler,1986بأأاصتراض اسأأتمرار ة المشأأرو  )

جمسأا حالشركة و ما: أوسا: الشركات التي  لا  آراء المراجعين المتعلاة باصتراض اسسأتمرار ةو كأا  
ليأأأر المر ببأأأة بأأأاصتراض اسسأأأتمرار ة؛ ثانااأأأا:  مراقيأأأي الحسأأأاباتء مأأأن  لأأأك التأأأي  لاأأأ  آرا أةأأأرر

ن  لأأك التأأي  أأم مأأكأأا  حجمسأأا أةأأرر  Non-Big Eightسأأا مأأن قيأأل مراجعتالشأأركات التأأي  أأم 
 Big Eight. (Ha et al., 2016; Averio, 2020)سا من قيل مراجعت

ظسر الراصعة المالاة نسبة استختام التين لتمر ل اسسأتثمار.     :Leverage (LEV.it) ال افعة المالية -
الماشأأأنو  مراجعأأأةالراصعأأأة المالاأأأة  أأأي أحأأأت المتريأأأرات التأأأي لأأأتيسا الاأأأترو  لأأأ  التأأأنثير  لأأأ   ملاأأأات 

و أأذا  .ةأأعربات مالاأأةو  المسأأتمرو.  شأأير نسأأبة الأأتير  المر  عأأة إلأأ  أ  الشأأركة  راجأأه مخأأا ر  الاأأة
د مأأن المسأأتثمر ن.  أأذا بأأالببع سأأيثثر بشأأكل كييأأر  لأأ  حالأأة الشأأركة. يجأأب أ  يحظأأ  با تمأأام جأأا

أأا ملأأتر قلأأأ  لو  أل  الأأأتير  المر  عأأة إلأأ  حاأأأرى الملواأأة  شأأير إلأأأ  أ   مراقيأأي الحسأأابات أأذا أيضا
 ,Yuliadini & Zuhroh, 2021; Averio) الشركة معرعة لمخا ر  الاة و ميل إل   تم البااء

2020). 

                                                 
مشباهدة،  19مشباهدة، غيب  جوه لبة التعثب  المبالى  69مشباهدة، محتملبة التعثب  المبالي  130بليت عدد مشاهدات التعثب  المبالى  5

 مشاهدة  355مشاهدة، بإجمالى  137والمستق ة مالياا 
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  أي نسأبة  لأن قأترو الشأركة  لأ  الرصأاء باسلتزامأات: Liquidity (LIQUID.it) نسبة السيولة -
قلأأيرو األجأأل )الأأتير (. إذا كانأأ  الشأأركة ليأأر قأأادرو  لأأ  الرصأأاء بأأتيرنسا قلأأيرو األجأأل و فأأامكن 
اصتأأراض أ  الشأأركة  راجأأه مشأأكلة قأأت  عبأأل اسأأتمرار ة أ مالسأأا. السأأيرلة  أأي الاسأأبة بأأين األةأأر  

 .(Hapsoro & Santoso, 2018; Averio, 2020) ات المتتاولةواسلتزامالمتتاولة 

 شير إل  انخ اض مثشر ربحاة الشركةو و عكس ار  ا  احتمالاأة ةأتور رأال  :LOSS.itالخسارة  -
أا  لأ  األدباأات Ji & Lee, 2015معأت  بشأن  اسسأتمرار ةو وقأت يأثثر  أذا  لأ  دقتأه  ) (. قااسا

ياأاس بمتريأر    (e.g., Reynolds & Francis, 2000; Blay & Geiger, 2012)السأاباة 
 ( بخالة ذلك.0)( ص  حالة الخساروو والقامة 1ا تبارال ينخذ القامة )

يشير إل  أ رام قيت الشركة باليررةةو و  عت الشركة قليرو العمر أكير LnFAGE.it : عم  الش  ة -
ار رأياأأا معأأتسا بشأأن  اسسأأتمرار ةو وقأأت يأأثثر  أأذا  لأأ   رعأأة للتعثأأر المأأال و ومأأن المأأرجل إةأأت

ا  ل  األدباأات السأاباة .(Ji & Lee, 2015)دقته   e.g., Defond et al, 2002; Ji) قااسا
& Lee, 2015)  ياأأاس باللرلأأار تم البياعأأ  بجمأال  األ أأرام مأأن  أأام قيأأت الشأأركة باليررةأأة

 حت  العام محل القااس.

وجتت العتيأت مأن Audit Report Lag: ( Ln ARLAG.it)ق  الحساباتتأخي  وقت تق ل  م ا -
 أ ل  صي  ل وجأرد  أنخر أ أر  صأي  ار أر دقة رأ   ن اسستمرار ةالتراسات أ  احتمالاة وجرد 

ألنه يتعين  ل   مراجعة . قت  ثد  مشكالت اسستمرار ة إل   نخير إةتار رأ مراقب الحسابات
ا شأسرا  12لمأتو  اشا القاام بالمز ت من العمل لتايام قترو الشركة  ل  مراةلة ال مراقب الحسابات

أخأأرال. مأأن ناحاأأة أخأأرالو يمكأأن أ  يأأثد  التأأنخير األ أأر  إلأأ  ، أأادو احتمالاأأة وجأأرد رأ   أأن 
صأأي مسمأأة مأأا و ،اد احتمأأا  أ  يكشأأن  مراقأأب الحسأأاباتاسسأأتمرار ة ألنأأه كلمأأا  الأأ  مأأتو  مأأل 

المشأأأكالت المالاأأأةو ممأأأا يلاأأأي بظأأأال  مأأأن الشأأأك  لأأأ  ةأأأحة اصتأأأراض  أأأن  مراقأأأب الحسأأأابات
. ياأاس باللرلأأار تم البياعأ  لل تأأرو (Carson, 2013; Averio, 2020) اسأتمرار ة المشأرو 

ر أأر الزمااأأة )بأأاليرم( بأأين  أأار   نسايأأة العأأام العأأام المأأال  و أأار    رقاأأع مراقأأب الحسأأابات  لأأ   ا
 ة. المراجع
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 التحليل االحصائي الختبار ف و  البحثنماذت  6-2-4
  شمل نماذا التحليل اسحلا ي سختبار صروض البحث الاماذا التالاة: 

 نموذت التحليل األساسي 6-2-4-1
 نماذت التحليل االحصائي الختبار ف و  البحث -

  شمل نماذا التحليل اسحلا ي سختبار صروض البحث الاماذا التالاة: 

 التحليل األساسينموذت  -أ 
 :(4:ف1التالي الختبار الف و  من األول إلي ال اب  )ف سيت  االعتماد علي نموذت االنحدار

GCOACCYit = β0+β1 AUDITOR REP. it + β2LnFSIZEit+ β3 LEVit+ β4LIQUIDit+ 

β5 LOSS it + β6Ln FAGEit+ β7 Ln ARLAG it+ εit     ...... (1) 

 وسختبار أثر التعثر المالي كمترير معت  للعالقة بين سمعة مكتب مراقأب الحسأابات دقأة رأ  مراقأب
 أأم  (H5:H8)الحسأابات بشأن  اسأأتمرار ة الشأركاتو وبالتأالي اختبأأار ال أروض مأن الخأأامس إلأي الثأامن 

 اس تماد  لي نمرذا اسنحتار التالي:
GCOACCYit = β0+β1 AUDITOR REP. it + β2FDIST.it +β3 FDIST.it*AUDITOR REP. 

+ β4 LnFSIZEit + β5 LEVit + β6LIQUIDit + β7 LOSS it + β8Ln FAGEit+ β9 Ln 

ARLAG.it + εit                                                                     …….(2) 

 

 نموذت التحليل اإلضافي  -ب

فببي فهبب  أفضببل للعالقببات  Complementary Additional Analysisوهنببا يسببه  التحليببل 
ا علي دراسة )علي،  (:2020والمتيي ات التي تت  اختبارها في التحليل األساسي، وذلك قياسا

 
GCOACCYit = β0+β1 AUDITOR REP. it + β2FDIST.it + β3 LnFSIZEit + β4 LEVit 

+ β5LIQUIDit + β6 LOSS it + β7Ln FAGEit+ β8 Ln ARLAG it + εit …………….…. (3) 

 أدوات وإج اءات الدراسة الت،ري ية  6-2-4-1
أأأأا  لأأأأأ  ماسجاأأأأة أدباأأأأأات سأأأأاباة  & Hapsoro ؛2021) محمأأأأأتو أأأأم إجأأأأأراء التراسأأأأة التبياقاأأأأأة قااسا

Santoso, 2018; Nurmala et al.,2020) االنحبدار و من خال  دراسأة  بياقاأة باسأتختام نمأرذا
و أل   ر اأة قاأاس المتريأر التأابع  Binary (Binomial) Logistic Regrssionاللوجسبتى الثنبائى

 حزمأة باسأتختام Enter(و و أتم  بييأ  نمأرذا اسنحأتار اللرجسأت  ببر اأة ابدخأا  0و 1ثاا اة القامة )
. و مثلأأأ  أدوات التراسأأأة التبياقاأأأة صأأأ  اس تمأأأاد  لأأأ  الياانأأأات الأأأراردو (SPSS) ابحلأأأا اة اليأأأرامج
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بالارا م المالاة وابيضأاحات المتممأة. بيامأا  مثلأ  إجأراءات التراسأة التبياقاأة صأ  إجأراء اسأتخراا القأام 
الملأأأادرو ثأأأم قاأأأاس متريأأأرات التراسأأأةو سأأأراء بشأأأكل مباشأأأر أو  أأأن  ر أأأ  اسأأأتختام الاسأأأب  لأأأك مأأأن 

 والاماذا المال مة لقااس  لك المتريرات.

 اإلحصاءات الوصفية 6-2-4-2
التراسأة المسأتختمة  ( ابحلاءات الرةفاة )الخلا ق األساساة( لمتريأرات4رقم ) يعرض الجتو 

 .صي اختبار العالقة بين سمعة مكتب مراقب الحسابات ودقة رأيه بشن  اسستمرار ة

 ملاأات  % مأن 47 سابر  لأ   الم اجعة األرب  البر   أ  مكا ب  (4)الجتو  رقم من كما يظسر 
 ياأة  اليررةأة خأتمات المراجعأة الملأر  للشأركات ليأر المالاأة المايأتو صأيالمراجعة ال ردية صي سأرى 

 59% سأامن  لأ  لمكاتب  م اجعبة أجنريبة. ومأن الالصأ  للاظأر أ  مكا أب المراجعأة الماتسأبة التراسأة
 الصب  الثباني  ار باا من سرى ختمات المراجعة الملر . و ارم مكا ب المراجعأة الماتسأبة لمكا أب مأن

%  8 لأأ   الثالبث الصبب %. صأي الماابأألو  سأابر مكا أب المراجعأأة الماتسأبة لمكا أأب مأن  4بمراجعأة 
مكا أب المراجعأة الملأر ة   ار باا من سرى ختمات المراجعة الملر . ولذلك يمكن الار  إ  العتيت من

  و لأ .ةأرر ساسأمعتسا و ن من حس  ي    عتات بن  اسنتساب ألحت مكا ب المراجعة األجاياة واستختام اسمه
 28 لأل إلأي جر ر أة  سأابر  لأ  حلأة الم اجعبة المحليبةالجانب العكسي من ذلكو س  زا  مكا ب 

مكا أب مراجعأة محلاأة. بابعأاصة إلأ   % من الشركات لير المالاة المايتو صي اليررةة الملر ة  عأين
ن  ملاأأأات % مأأأ 12مراجعأأأة إلزاماأأأة  ار باأأأا  بأأأنداء  ملاأأأات الجهبببال الم  ببب   للمحاسبببباتذلأأأكو ياأأأرم 

وبشأأكل  أأامو  عتيأأر  أأذا الاسأأب متسأأاة مأأع نتأأا ج  .المراجعأأة ال رديأأةو وذلأأك للشأأركات المملركأأة للتولأأة
 .( El-Dyasty & Elamer, 2021؛2021) ، تر و البحث المحاسيي

بأأأأانحراة مياأأأأار  قأأأأترا  %و44.79 باسأأأأبة دقببببة البببب أ  بشببببأن االسببببتم ارلةبمتريأأأأر وفامأأأأا يتعلأأأأ  
و عكس  ذا الاسبة الماخ ضة ار  أا  حأاست إةأتار رأال ليأر معأت  بشأن  شأركات  راجأه  0.49798

لأتيسا  عثر مال  مثكت أو محتملو و/أو ار  ا  حاست إةتار رأال معت  بشن  شركات مستارو مالااأا أو 
 .(2021و تس  ذلك مع نتا ج دراسة )محمتو  مثشر لير جر رال للتعثر المال 

ترا بانحراة مياأار  قأو  14.6925صات بلي مترسط مترير التعثر المالي  الماليبالتعث  وفاما يتعل  
 متريأر مترسأط انخ أاض إلأ  باإلضبافةو أر مأا يعاأي أ  معظأم الشأركات مسأتارو مالااأا  84.41131

Financial Distress ع وو تراص  ذلأك مأبأاتلالتا ، أادو إل  يشير ما وهو انحراصه المياارالو  قامة  ن
 (.2017دراسة) ليونتا ج 



 ..يه.......قب الحسابات ودقة رأدراسة واختبار العالقة بين سمعة مكتب مرا          حممـد أمحد عبد العزيز عثمان   د/ 

    

  170  

  

مترسأأط اللرلأأار تم  )محأأل التراسأأة حجبب  الشبب  اتصاأأت بلأأي مترسأأط  بببالمتيي ات ال قابيببةوفامأأا يتعلأأ  
ال فعببببة و ومترسأأأأط درجأأأأة  0.64551بأأأأانحراة مياأأأأار  قأأأأترا  9.020 (البياعأأأأ  بجمأأأأال  األةأأأأر  

ومعأأت   ولةالسببينسبببة و كمأأا بلأأي مترسأأط  0.31488بأأانحراة مياأأار    44.83%للشأأركات الماليببة
و وبلأأأي مترسأأأط 30.76266بأأأانحراة مياأأأار   مأأأرو  7 رباأأأة األةأأأر  المتتاولأأأة لاللتزامأأأات المتتاولأأأة 

وبلأأي مترسأأط اللرلأأار تم  0.40056% بأأانحراة مياأأار  قأأتر 20 خسببائ نسأأبة الشأأركات التأأي حااأأ  
. وبلأي مترسأط اللرلأار تم البياعأ  0.26216بأانحراة مياأار  قأترا  و1.1990 لعم  الش  ةالبياع  

كمأأا يأأاخ ر اسنحأأراة .  0.15956بأأانحراة مياأأار  قأأترا  و1.8183 تق لبب  الم اجعببةل تأأرو إةأأتار 
ابحلأاءات الرةأفاة  و تسأ  المياارال لول مترير  ن ال رى بين الحتين األدن  واألقل  لول مترير.

-El ؛2021؛ محمأأت و 2021)، تأأر  و  ييللمتريأأرات الرقاباأأة األخأأرال بشأأكل كييأأر مأأع البحأأث المحاسأأ
(Dyasty & Elamer ,2021. 

 لبحث ااإلحصاءات الوصفية لمتيي ات  :4جدول 

 
 تحليل نتائج اإلرتباط  6-2-4-3

( مل رصة اسر با  بين بعر متريأرات التراسأة. و شأير نتأا ج  حليأل اسر بأا  5و رعل جتو  رقم )
أأا معار اأأا وبيجابااأأا دقببة البب أ  بشببأن االسببتم ارلةإلأأ  أ   الم اجعببة األرببب  مأأع أداء مكا أأب   أأر بط ار با ا
لعملاأة المراجعأة بشأكل  أامو  الم اجعة األجنريبةلعملاة المراجعة بشكل خاصو ومع أداء مكا أب  البر   

 لي الترالي.وكذلك مع حجم الشأركة و و مأر الشأركة. ومأن ناحاأة  0.001و و 0.009وبمستر  دسلة 
أأا معار اأأا إيجابااأأا مأأع كأأل مأأن أداء  ة البب أ  بشببأن االسببتم ارلةدقببأخأأرالو  أأر بط  الجهببال الم  بب   ار با ا

و وبمسأأتر  دسلأأة الصبب  الثببانيلعملاأأة المراجعأأةو ومأأع أداء مكا أأب المراجعأأة األجاياأأة مأأن  للمحاسبببات
دقأة و  رجأت  القأة ار بأا  مرجبأة معار أة بأين المتيي  الُمعبدل لي الترالي. وبشن   0.041و و 0.034
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الأأرأال بشأأن  اسسأأتمرار ة والتعثأأر المأأالي لشأأركة العميأأل. كمأأا  شأأير نتأأا ج  حليأأل اسر بأأا  إلأأ  أ  أداء 
أأا معار اأأا وبيجابااأأا مأأع بعأأر خلأأا ق  مكاتبب  الم اجعببة األرببب  البربب    لعملاأأة المراجعأأة يأأر بط ار با ا

؛ و أأر بط قاأأام أحأأت مكا أأب المراجعأأة الماتسأأبة لمكا أأب المراجعأأة األجاياأأة  حجبب  الشبب  ةالشأأركات مثأأل: 
أأا معار اأأا وبيجابااأأا مأأع بعأأر خلأأا ق الشأأركات و أأي:  بخأأالة األربأأع الويأأرال بعملاأأة المراجعأأة ار با ا

ا  ملاة المراجعة ار با اأا معار اأ الم اجعة المحليةبياما ير بط أداء مكا ب  حج  الش  ة وال افعة المالية 
و للجهببال الم  بب   للمحاسببباتوسأأليااا مأأع حجأأم الشأأركةو الراصعأأة المالاأأةو و مأأر الشأأركةو وأخيأأراا بالاسأأبة 

 ير بط قاامه بعملاة المراجعة ار با اا معار اا وبيجابااا مع بعر خلا ق الشركات و ي:  مر الشركة.

 سةمصفوفة االرتباط بين بعض متيي ات الدرا :5جدول 

     
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 تحليل النتائج واختبار ف و  البحث فى ظل التحليل األساسى 6-2-5
 Binary حقاااا لستة البحث واختبار صروعهو  م اس تمأاد  لأ  نمأرذا اسنحأتار اللرجسأت  الثاأا  

(Binomial) Logistic Regrssion :و وفاما يلي  رض نتا ج اختبار صروض البحث 
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 Enterل ب، لقة اإلدخا لنماذت الدراسة اللوجستي الثنائينتائج نموذت االنحدار  :6جدول 

 
 

 (1نتيجة اختبار الف   األول )ف 6-2-5-1
 عاألربأأأ الملأأأر ة الماتسأأأبة للمكا أأأب مأأأا إذا كانأأأ  مكا أأأب المراجعأأأة اختببببارال أأأرض األو   اسأأأتستة

 لأأأ  دقأأأة رأال مراقأأأب الحسأأأابات بشأأأن  اسأأأتمرار ة الشأأأركات ليأأأر المالاأأأة المايأأأتو  أأأثثر  Big 4الويأأأرال 
المتييبب ات ال قابيببة، يسببعى البحببث عببن اإلجابببة علببى السببؤال وبخصببو  أم سو  باليررةأأة الملأأر ة

 التالى:
 مأأأر الشأأأركةو و رقيأأأ   ار أأأر و و الخسأأأاروالسأأأيرلة والراصعأأأة المالاأأأة و أأأل يرجأأأت  أأأنثير لحجأأأم الشأأأركة

يرعأل  ل  دقة الرأال بشن  اسستمرار ةو ص  سااى العالقة مجأا  التراسأةً  –ل  ل  حتو ك -المراجعة
دقأأأة رأال مراقأأأب الحسأأأابات بشأأأن   ابحلأأأا ي سنحأأأتار نتأأأا ج التحليأأأل( 6)رقأأأم  بالجأأأتو  (1)امأأأرذا ال

 ة.امتريرات الرقابالبابعاصة إل   راجعةو ل  نر  مكا ب الماستمرار ة الشركات 

 لأي دقأة رأ   Big 4 أثثر مكا أب المراجعأة الملأر ة الماتسأبة ألحأت المكا أب األربأع الويأرال : س 0ة
 مراقب الحسابات بشن  استمرار ة الشركات المايتو  صي اليررةة الملر ة.
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و التأ   تمثأل صأ  دالأة Chi- Square (2)(و أ  قامأة مربأع كأاال 6و شأير الاتأا ج بالجأتو  رقأم )
لامأرذا اسنحأتار اللرجسأت  بأالمترير  (2Log Likelihood-)ال أرى بأين قامتأ  لرلأار تم دالأة التأرجال 

و 0.003بمسأأترال معار أأة 21.458 المسأأتال والمتريأأرات الرقاباأأة )المتريأأرات الم تايئأأة( وبأأتونساو  يلأأي 
 حتيأأت متريرا أأه( ذو دسلأأة إحلأأا اةو ممأأا يأأت   و عاأأ   أأذا أ  الامأأرذا ابحلأأا   الأأذال  أأم  رفااأأه )أال

 ل  أ  متريرات الامرذا ذات أ ماة و نثير ذا دسلة إحلا اة ص   لاا  رأال مراقب الحسابات بشأن  
 Cox and Snell Squareاسستمرار ة إل  مأا يتسأم بالتقأة ومأا س يتسأم بالتقأة. كمأا أ  قامأة مقاأاس 

 التريرات بين الرأال الذال يتسم بالتقة بشأن  اسسأتمرار ة والأرأال% من 5.9و و عا   ذا أ  0.059 يلي 

 Nagelkerke R Squareالأأأأذال س يتسأأأأم بالتقأأأأة يمكأأأأن   سأأأأير ا بأأأأالامرذا. كمأأأأا أ  قامأأأأة مقاأأأأاس 
% مأن التريأرات بأين 7.8و أال أ  0.078(  يلأي Cox and Snell Squareلمقاأاس  )*()الملأحل

الأأرأال الأأذال يتسأأم بالتقأأة بشأأن  اسسأأتمرار ة والأأرأال الأأذال س يتسأأم بالتقأأة يمكأأن   سأأير ا بأأالامرذاو و شأأير 
كال المقااسين إل  أنه ما  زا   رجت نسبة من التريرات بين الرأال الذال يتسم بالتقة والذال س يتسم بالتقة 

  عرد لمتريرات أخرال لير مترجة ص  الامرذا. 

سختبار جردو مباباة الامرذا للياانات المشأا توو  Hosmer and Lemeshowوباستختام اختبار 
(و أال قير  صرض العتم 0.1)أكير من  0.338بمسترال معار ة  9.048قت بلر   2 يين أ  قامة كا

المتريأأأر التأأأابعو ومأأأن ثأأأم  أأأتم وجأأأرد صأأأروى  Goodness-of-fitالاا أأل بك ايأأأة الامأأأرذا لجأأأردو  رصيأأأ  
 عار ة بين )أال  باب ( القام ال علاة والمترقعة للمترير التابع. م

 (6)بالجأتو  رقأم( 1)و  رعأل نتأا ج التحليأل ابحلأا ي بأالامرذا البحبث األولوا سأاقاا مأع صأرض 
 األربأع الويأأرال  ألحأأت المكا أب الماتسأبة ةملأر المراجعأأة ال أب اوجأرد  أنثير إيجأابي ذو دسلأأة معار أة لمك

BIG 4   اسنحأتار لمتريأر حيأث كأا  معامأل رأ  المراجأع بشأن  اسأتمرار ة الشأركاتودقأة  ل BIG 4 
 وأر   Big 4شأركات المراجعأة التولاأة الويأرال  ؛ ممأا يشأير إلأ  أ  0.095 بمسأترال معار أة  0.401

بمشأاكل وةأأعربات اسأأتمرار ة أكثأر قأأترو  لأ   مييأأز متأ  يجأأب  عأتيل أو  أأتم  عأتيل رأيسأأا فامأا يتعلأأ  
الويأأرال  ليأأر شأأركات المراجعأأة التولاأأةو، أأادو المخأأاوة مأأن مخأأا ر السأأمعة والثأأروو ماارنأأة ب مال سأأا. 

Non Big 4 التاأأار ر  ماخ ضأأة مأأن  أ   أأثد  بأأتور ا إلأأ  معأأتست عالاأأةومأأن شأأن   أأذا التقأأة الو
و، أأأادو  ح أأأ   انخ أأأاض نأأأر ي التلأأأاا  الخأأأا م بخلأأأرص اسسأأأتمرار ةو  الخا ئأأأة بشأأأن  اسسأأأتمرار ة

يأأتم  وبنبباءا علببى تلببك النتببائج،. وبةأأتار  أأتد أكيأأر مأأن ا راء المعتلأأة المتعلاأأة باسسأأتمرار ة المأأراجعين
دقبة البر   تؤث  في  مكات  الم اجعة األربعةبن   قرول الف   الردتل األول القائلو  ف   العدم رفض

 .للش  ات المقيدة في الرورصة المص لة رأ  م اق  الحسابات بشأن استم ارلة
                                                 

 ة.( حت  ص  حالة مباباة الامرذا للياانات بشكل  امو لذلك يلحل المقااس الثان   ذا المشكل1نخذ القامة )المقااس األو  س ي (1)
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 & Mutchler et al., 1997; DeFond)و ت أأ   أأذا الاتاجأأة مأأع مأأا  رةأأل  إلاأأه دراسأأة 
Lennox, 2011; Kaplan & Williams, 2012; Geiger et al., 2005; Nogler, 
2008;Carcello et al., 2009; Carey et al., 2012; Ardiani et al. 2012; Myers et 
al., 2013;Arifah & Wijayanti ,2014; Wahyuningsih ,2015; Sanoran, 2018; dan 

Nengzih,2021) مراجعةرأ   لةتارذوو السمعة البيبة ب مراقير الحساباتالمرجل أ  يارم  أنه منو 
مسأثولر   و وأ  مراقير الحسأاباتبشن  اسستمرار ة إذا كا  العميل يعاني من مشاكل  تعل  باسستمرار ة

مسأثولاة مراقأب الحسأابات يتحمأل  وبالتأالي  و ن معلرمات  الاة الجردو م يتو للاع الارار تنكيت ن ال
وجأأأرد صضأأأأا ل كمأأأا أ   جاأأأب والسأأأمعةو والح أأأاو  لأأأ  اسسأأأم  ) الجمسأأأرر(الح أأأاو  لأأأ  الثاأأأة العامأأأة

من خال   رصير يكر  صي عرر وخسارو لوثير من األ راة والتي  تسيب محاسياة صي الشركات الوييرو 
ا و وبةأتار المالاأة اأرا مالأذين يارمأر  ب حأق ال مراقيأي الحسأاباتمعلرمات شأ اصة مأن قيأل  بااناأا واعأحا

اسستمرار صي العمل حتأ  السأاة المالاأة التالاأة  ا ن الحالة الحقاقاة للشركة العميلة و سراء كا  بلمكانس
 ما  الشركة صي المستايل لم  عت وجرد رأ  اسستمرار ة صي الشركة يعاي أ  قترو أ كا  ب  و  حتي أم س.

وا تو و أو بيبارو أخرال و كا  الواا  بال عل  ل  وشأك ابصأالس.  أذا الحأذر عأرور  يجأب مالحظتأه 
و يحتأاا المسأتثمر إلأ  معرصأة  ومن ثب من قيل مستختمي الياانات المالاة  ات ا خاذ قرارات اسستثمار. 

صأأ   .حقااأأة الرعأأع المأأالي للشأأركةو خاةأأة فامأأا يتعلأأ  بباا أأه  لأأ  قيأأت الحاأأاو قيأأل أ  ياأأرر اسسأأتثمار
و (Pratiwi ,2013;Werastuti ,2013; Atmojo & Sukirman ,2019) حأين س  ت أ  مأع نتأا ج
ت مااسأأأأة باأأأأر  مكتأأأأب مراقأأأأب العالقأأأأة السأأأألياة بأأأأين سأأأأمعة مكتأأأب مراقأأأأب الحسأأأأاباالتأأأ   رةأأأأل  إلأأأأ  

بين  أذا التراسأة والتراسأات األخأرال إلأ   اختالف النتائجو رجع ودقة رأيه بشن  اسستمرار ة.  الحسابات
 اسختالة ص   تو  رامل ماسا: حجم العياةو صترو التراسةو وبيئة التراسة. 

 ى:وبخصو  اإلجابة على السؤال البحثى المتعل  بالمتيي ات ال قابية  التال

اأةو نعم يرجت  نثير سالب لحجم الشركةو  مر الشركةو ص  حين س يرجت  نثير لبأاق  المتريأرات الرقاب
  ل  دقة الرأال بشن  اسستمرار ةو ص  سااى العالقة مجا  التراسة.

  ( 2نتيجة اختبار الف   الثانى )ف 6-2-5-2
لمكا أأب مراجعأأة مأأا إذا كانأأ  مكا أأب المراجعأأة الملأأر ة الماتسأأبة  اختبببار ثأأانيال أأرض ال اسأأتستة

 ل  دقة رأال مراقب الحسابات بشأن  اسأتمرار ة الشأركات ليأر المالاأة المايأتو  ثثر  FOREGINأجاياة
المتييبب ات ال قابيببة، يسببعى البحببث عببن اإلجابببة علببى السببؤال وبخصببو  أم سو  باليررةأأة الملأأر ة

 التالى:



 ..يه.......قب الحسابات ودقة رأدراسة واختبار العالقة بين سمعة مكتب مرا          حممـد أمحد عبد العزيز عثمان   د/ 

    

  175  

  

 مأأأر الشأأأركةو و رقيأأأ   ار أأأر و و الخسأأأاروو السأأأيرلةالراصعأأأة المالاأأأة ولحجأأأم الشأأأركة أأأل يرجأأأت  أأأنثير 
يرعأل  ل  دقة الرأال بشن  اسسأتمرار ةو صأ  سأااى العالقأة مجأا  التراسأةً  –ل  ل  حتوك -المراجعة

دقأأأة رأال مراقأأأب الحسأأأابات بشأأأن   ابحلأأأا ي سنحأأأتار نتأأأا ج التحليأأأل( 6)رقأأأم  بالجأأأتو  (2)امأأأرذا ال
 ة .امتريرات الرقابالبابعاصة إل    ل  نر  مكا ب المراجعةو ة الشركات استمرار 

 وسختبار  ذا ال رض  م  حر له ل رض  تم كالتال :

 أأأأثثر مكا أأأأب المراجعأأأأة الملأأأأر ة الماتسأأأأبة لمكا أأأأب مراجعأأأأة أجاياأأأأة  لأأأأي دقأأأأة رأ  مراقأأأأب س : 0ف
 . ةالحسابات بشن  استمرار ة الشركات المايتو  صي اليررةة الملر 

و التأ   تمثأل صأ  دالأة Chi- Square (2)(و أ  قامأة مربأع كأاال 6و شأير الاتأا ج بالجأتو  رقأم )
امأرذا اسنحأتار اللرجسأت  بأالمترير ل (2Log Likelihood-)ال أرى بأين قامتأ  لرلأار تم دالأة التأرجال 

و 0.003بمسأأأترال معار أأأة  21.825المسأأأتال والمتريأأأرات الرقاباأأأة )المتريأأأرات الم تايئأأأة( وبأأأتونساو  يلأأأي 
و عاأأ   أأذا أ  الامأأرذا ابحلأأا   الأأذال  أأم  رفااأأه )أال  حتيأأت متريرا أأه( ذو دسلأأة إحلأأا اةو ممأأا يأأت  
 ل  أ  متريرات الامرذا ذات أ ماة و نثير ذا دسلة إحلا اة ص   لاا  رأال مراقب الحسابات بشأن  

 Cox and Snell Squareأ  قامأة مقاأاس  اسستمرار ة إل  مأا يتسأم بالتقأة ومأا س يتسأم بالتقأة. كمأا
% مأأن التريأأرات بأأين الأأرأال الأأذال يتسأأم بالتقأأة بشأأن  اسسأأتمرار ة والأأرأال 6و و عاأأ   أأذا أ  0.060 يلأأي 

 يلأي  Nagelkerke R Squareالأذال س يتسأم بالتقأة يمكأن   سأير ا بأالامرذا. كمأا أ  قامأة مقاأاس 
 يتسأم بالتقأة بشأن  اسسأتمرار ة والأرأال الأذال س يتسأم% من التريرات بين الرأال الأذال 8و أال أ  0.080

الأرأال  بالتقة يمكن   سير ا بالامرذاو و شير كال المقااسين إل  أنه ما  زا   رجت نسبة من التريرات بين
 الذال يتسم بالتقة والذال س يتسم بالتقة  عرد لمتريرات أخرال لير مترجة ص  الامرذا. 

سختبار جردو مباباة الامرذا للياانات المشأا توو  Hosmer and Lemeshowوباستختام اختبار 
(و أال قير  صرض العتم 0.1)أكير من  0.255بمسترال معار ة  10.140قت بلر   2 يين أ  قامة كا

المتريأأأر التأأأابعو ومأأأن ثأأأم  أأأتم وجأأأرد صأأأروى  Goodness-of-fitالاا أأل بك ايأأأة الامأأأرذا لجأأأردو  رصيأأأ  
 معار ة بين )أال  باب ( القام ال علاة والمترقعة للمترير التابع. 

 (6)بالجأأتو  رقأأم( 2)و  رعأأل نتأأا ج التحليأأل ابحلأأا ي بأأالامرذا ثأأانيوا سأأاقاا مأأع صأأرض البحأأث ال
 األجاياأأأأة حأأأت المكا أأأأبأل الماتسأأأأبة  ةملأأأأر المراجعأأأة ال أأأأب اوجأأأرد  أأأأنثير إيجأأأأابي ذو دسلأأأة معار أأأأة لمك

FOREGIN   اسنحأأتار  حيأأث كأأا  معامأأل دقأأة رأ  مراقأأب الحسأأابات بشأأن  اسأأتمرار ة الشأأركاتو لأأ
إ  اسأترا اجاة اسنتسأاب  إلأ  أ  ممبا يشبي ؛  0.031 بمسأترال معار أة FOREGIN  0.531 لمتريأر

المراجعأأة الملأأر ةو قأأت  و والتأأي  عتمأأت  ليسأأا مكا أأبFOREGIN إلأأ  أحأأت مكا أأب المراجعأأة األجاياأأة
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حلتسا صي سرى ختمات المراجعأة   عكس رليتسا صي اسست ادو من سمعة المكا ب األجاياة بستة ، ادو
أأا بقاأأا  أةأأحاب الملأأالل بأأالاظر إلأأ   الملأأر . و مكأأن الاأأر  إ  مثأأل  أأذا اسسأأترا اجاة  عتيأأر ماسجا

و بمأا صأي ذلأك مكا أب المراجعأة األربأع كرحأتو واحأتو جماع مكا ب المراجعة الماتسبة إلأ  مكا أب أجاياأة
 وبااءا  لي  لك الاتأا جو. ماارنة مع مكا ب المراجعة المحلاة الويرالو  ل  أنسا  اتم جردو مراجعة أ ل 

 المنتسبببة لةمصبب  الم اجعببة التبب  امكبأأن   القائببل ثببانيالفبب   الرببدتل ال قرببولتبت  رفببض فبب   العببدم و 
للشبب  ات المقيببدة فببي  م اقبب  الحسببابات بشببأن اسببتم ارلة دقببة رأ تببؤث  فببي  األجنريببة ألحببد المكاتبب 

 .الرورصة المص لة

 ;;Dey & Robin, 2011;Cassell et al. , 2013 ؛2021و ووصأ  دراسأات) ، تأر وومب  ذلبك
Herda et al., 2014;Mareque et al., 2017; El-Dyasty& Elamer,2020)   إلأ  أنأه

 باسعأأاصة إلأأ  ثأأال  مجمر أأات FOREGINاألجاياأأة  للمكا أأبيمكأأن  اسأأام انتسأأاب مكا أأب المراجعأأة 
 األرببب  البربب   بخبالف لمكا أب المراجعأة األربأأع الويأرال و أأي؛ مكا أب مراجعأة ماتسأأبة لمكا أب المراجعأأة 

FNOTBIGالصبببب  الثببببانيومكا أأأأب مراجعأأأأة ماتسأأأأبة لمكا أأأأب مراجعأأأأة أجاياأأأأة مأأأأن  و SECOND و
و وأ  كأأل نأأر  مأأن  أأذا  THIRDالصبب  الثالببثة مأأن لمكا أأب مراجعأأة أجاياأأ ومكا أأب مراجعأأة ماتسأأبة

ا  ل  خلا ق المكتب والعميل ختمات  المكا ب يمكن أ   اتم جردو وبالتالي؛  .ركيتية مختل ة ا تمادا
الماتسأبة لمكا أب المراجعأة األجاياأةو   اتيم دليل إعاصي  ما إذا كانأ  مكا أب المراجعأة الملأر ة يمكن

 رعأل نمأرذا و أم س.  دقأة رأ  مراقأب الحسأابات بشأن  اسسأتمرار ةولون لاس كرحأتو واحأتوو  أثثر صأي 
 دقأأة رأ  مراقأأب الحسأأابات بشأأن  اسسأأتمرار ة نتأأا ج التحليأأل ابحلأأا ي سنحأأتار( 6)بالجأأتو  رقأأم  (5)

و بابعأاصة إلأ  SECOND الثأاني أجايأي مأن اللأن  ل  مكا ب المراجعة الملر ة الماتسبة لمكتأب
مكتأأب مراجعأأة ملأأر   ومعاأأر  ألداء إيجأأابية. وأ سأأرت نتأأا ج التحليأأل وجأأرد  أأنثير اأأمتريأأرات الرقابال

دقأة رأ  مراقأأب الحسأابات بشأأن   يياتسأب ألحأأت مكا أب المراجعأأة مأن اللأأن الثأاني  ملاأأة المراجعأة صأأ
 بمسأأترال معار أأة1.396 (SECOND) نحأأتار لمتريأأرللشأأركاتو حيأأث كأأا  معامأأل اس اسسأأتمرار ة
الملأر ة لمكا أب المراجعأة األجاياأة مأن اللأن  انتسأاب مكا أب المراجعأة أ ؛ مما يشير إلأ   0.025
 .للش  ات دقة رأ  م اق  الحسابات بشأن االستم ارلةباا في إيجا SECONDالثاني يثثر

دقأة رأ   نتا ج التحليأل ابحلأا ي سنحأتار( 6)) بالجتو  رقم  (6) رعل نمرذا لذلكو و  باإلضافة
 ل  مكا أب المراجعأة الملأر ة الماتسأبة لمكتأب أجايأي مأن اللأن  مراقب الحسابات بشن  اسستمرار ة

 ة. وأ سأأأرت نتأأأا ج التحليأأأل ابحلأأأا ي وجأأأرد  أأأنثيراأأأمتريأأأرات الرقابالبابعأأأاصة إلأأأ   وTHIRD الثالأأأث
 ملأر  ياتسأب ألحأت مكا أب المراجعأة مأن اللأن الثالأثمعار  ألداء مكتب مراجعة  ولون لير سلري

THIRD للشركاتو حيث كا  معامل  دقة رأ  مراقب الحسابات بشن  اسستمرار ةالمراجعة  ل    ملاة
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 انتسأاب مكا أب ؛ ممأا يشأير إلأ  أ  0.447 بمسأترال معار أة  0.329 - (THIRD) اسنحتار لمترير
دقبة رأ  م اقبب  تبؤث  فبي  ال THIRDالصب  الثالبثياأة مأن المراجعأة الملأر ة لمكا أب المراجعأة األجا

 .الحسابات بشأن االستم ارلة

دقأأأة رأ  مراقأأأب الحسأأأابات بشأأأن  نتأأأا ج سنحأأأتار ( 6)بالجأأأتو  رقأأأم  (7) رعأأأل نمأأأرذا و و وأخيببب اا
 وFNOTBIG  لأأأأأ  مكا أأأأأب المراجعأأأأأة الماتسأأأأأبة لمكتأأأأأب أجايأأأأأي بخأأأأأالة األربأأأأأع الويأأأأأرال  اسسأأأأأتمرار ة

 ة. وأ سأأأرت نتأأأا ج التحليأأأل ابحلأأأا ي وجأأأرد  أأأنثير سأأأليي ولوأأأن ليأأأراأأأمتريأأأرات الرقابالبابعأأأاصة إلأأأ  
 ملاأأأأة  المراجعأأأة بخأأأالة األربعأأأة الويأأأرال ب معاأأأر  ألداء مكتأأأب مراجعأأأة ملأأأر  ياتسأأأب ألحأأأأت مكا أأأ

للشأركاتو حيأث كأا  معامأل  دقة رأ  مراقب الحسابات بشأن  اسسأتمرار ة  لي FNOTBIG  المراجعة
 انتساب مكا ب شير إل  أ ي؛ مما  0.327بمسترال معار    0.399- (FNOTBIG) اسنحتار لمترير

دقببة رأ  م اقبب  تببؤث  فببي  ال FNOTBIG لمكتبب  أجنرببي بخببالف األربعببة البربب   المراجعأأة الملأأر ة 
 .الحسابات بشأن االستم ارلة

 مأن ممأا سأي  إلأ  أ  مكا أب المراجعأة الملأر ة  سأع  إلأ  اكتسأاب سأمعة أصضأل ولخلص الباحث
المكتأب  خال  اسنتسأاب إلأ  أحأت مكا أب المراجعأة األجاياأةو صاأت يااأل  أذا اسنتسأاب رسأالة  أن قأترات

الويأأرال. صاأأت بلأأي   لأأ   اأأتيم ن أأس جأأردو خأأتمات التركيأأت المساأأي التأأي  اأأتمسا مكا أأب المراجعأأة األربعأأة
المكا أأأب الماتسأأأبة  % ماسأأأا مترسأأأط 59مترسأأأط مكا أأأب المراجعأأأة الملأأأر ة الماتسأأأبة لمكا أأأب أجاياأأأة 

المراجعأأة الملأأر ة  %. لأأذلك؛ مأأن الراعأأل أ  العتيأأت مأأن مكا أأب12 لمكا أأب بخأأالة األربعأأة الويأأرال 
صأأأي سأأأرى خأأأتمات   عتاأأأت أ  اسأأأتختام أسأأأماء المكا أأأب األجاياأأأة يعتيأأأر أصضأأأل  ر اأأأة لتمييأأأز خأأأتما سا

 المراجعة الملر . 

 إلبى أن مكاتب  ، والبي  يشبي    الربدتلالفب قربولف   العدم و  رفضيأتم  وبناءا على تلك النتائج،
با بجبودة خبدماتها ودقبة  الم اجعة المص لة المنتسبة لمكات  أجنرية بخالف األرب  البرب   أكثب  اهتماما

مثأل ماشأآت  أقل  رعة ألخباء الار  األو  والار  الثانيو أكثر  ح ظاا  وأنساتقارل ها حول االستم ارلة 
Big 4 وخاةأة شأركات second-tier و ت أ   أذا الاتاجأة مأع مأا  رةأل   اللأن الثأاني.أو مكا أب

 ; Lawrence et al. ,2011 ;Cassell et al.,2013 ;Kurniawati et al.,2019)إلاأه دراسأة 
El-Dyasty & Elamer ;2021) تم وجرد صروى جر ر ة صي جردو  ملاأة المراجعأة الماتمأة  من و 

تاقاة التاار ر المالاة لعمالء الترجأة الثاناأة أ لأ  أ  ملو و Big 4 and non-Big 4 من قيل شركات
 و كما Big 4وس يمكن  مييز ا  ن ملتاقاة  مالء non-Big 4  من ملتاقاة العمالء ا خر ن من 

ي اظأأر إليسأا  لأأ  أنسأا  بيأأ  معأأايير  Second-tier  مأن الترجأأة الثاناأة مراجعأأةوشأركات ال Big4أ  
صأ  حأين س  ت أ  مأع  .جردو مرحتو حر  العأالمو برأر الاظأر  أن الظأروة المحلاأة التأي يعملأر  صيسأا
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إلأ  أ  معأتست الخبأن مأن الاأر  األو  والاأر  والتأي  رةأل  و  Geiger & Rama (2006)  نتأا ج
ذات  ى صأرو  لأم  رجأت. صأي الماابألو Non Big 4أقأل بكثيأر ماارنأة بالشأركات  Big 4الثأاني لشأركات 

و رجع .فاما يتعل  بن  نر  من أنأرا  الخبأن and (Third-tier) ,(Second-tier)دسلة إحلا اة بين 
اختالة الاتا ج بين  ذا التراسة والتراسأات األخأرال إلأ  اسخأتالة صأ   أتو  رامأل ماسأا: حجأم العياأةو 

 صترو التراسةو وبيئة التراسة. 

 جابة على السؤال البحثى المتعل  بالمتيي ات ال قابية  التالى:وبخصو  اإل

و صأ  حأين س يرجأت و و نثير مرجب لمتريأر السأيرلةنعم يرجت  نثير سالب لحجم الشركةو  مر الشركة
 ة. نثير لباق  المتريرات الرقاباةو  ل  دقة الرأال بشن  اسستمرار ةو ص  سااى العالقة مجا  التراس

 ( 3نتيجة اختبار الف   الثالث )ف 6-2-5-3
 لأ   أثثر  LOCALاختبار ما إذا كان  مكا ب المراجعة الملأر ة المحلاأة ال رض الثالث  استستة

دقأأأة رأال مراقأأأب الحسأأأابات بشأأأن  اسأأأتمرار ة الشأأأركات ليأأأر المالاأأأة المايأأأتو باليررةأأأة الملأأأر ة أم سو 
  ل  السثا  التال :المتريرات الرقاباةو يسع  البحث  ن ابجابة وبخلرص 

 أأأل يرجأأأت  أأأنثير لحجأأأم الشأأأركةو الراصعأأأة المالاأأأةو السأأأيرلةو الخسأأأاروو  مأأأر الشأأأركةو و رقيأأأ   ار أأأر 
يرعأل  ل  دقة الرأال بشن  اسسأتمرار ةو صأ  سأااى العالقأة مجأا  التراسأةً  –ل  ل  حتوك -المراجعة
 ل  دقأة رأال مراقأب الحسأابات بشأن  ( نتا ج التحليل ابحلا ي سنحتار 6( بالجتو  رقم )3الامرذا )

  ل  نر  مكا ب المراجعةو بابعاصة إل  المتريرات الرقاباة.استمرار ة الشركات 

 وسختبار  ذا ال رض  م  حر له ل رض  تم كالتال :

 أأأثثر مكا أأأب المراجعأأأة الملأأأر ة المحلاأأأة  لأأأي دقأأأة رأ  مراقأأأب الحسأأأابات بشأأأن  اسأأأتمرار ة س  :0ف
 صي اليررةة الملر ة.الشركات المايتو  

و التأ   تمثأل صأ  دالأة Chi- Square (2)(و أ  قامأة مربأع كأاال 6و شأير الاتأا ج بالجأتو  رقأم )
لامأرذا اسنحأتار اللرجسأت  بأالمترير  (2Log Likelihood-)ال أرى بأين قامتأ  لرلأار تم دالأة التأرجال 

و 0.003بمسأأأترال معار أأأة  21.476يلأأأي المسأأأتال والمتريأأأرات الرقاباأأأة )المتريأأأرات الم تايئأأأة( وبأأأتونساو  
و عاأأ   أأذا أ  الامأأرذا ابحلأأا   الأأذال  أأم  رفااأأه )أال  حتيأأت متريرا أأه( ذو دسلأأة إحلأأا اةو ممأأا يأأت  
 ل  أ  متريرات الامرذا ذات أ ماة و نثير ذا دسلة إحلا اة ص   لاا  رأال مراقب الحسابات بشأن  

 Cox and Snell Squareبالتقأة. كمأا أ  قامأة مقاأاس اسستمرار ة إل  مأا يتسأم بالتقأة ومأا س يتسأم 
% من التريرات بين الرأال الذال يتسم بالتقة بشأن  اسسأتمرار ة والأرأال 5.9و و عا   ذا أ  0.059 يلي 
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 يلأي  Nagelkerke R Squareالأذال س يتسأم بالتقأة يمكأن   سأير ا بأالامرذا. كمأا أ  قامأة مقاأاس 
% مأأن التريأأرات بأأين الأأرأال الأأذال يتسأأم بالتقأأة بشأأن  اسسأأتمرار ة والأأرأال الأأذال س 7.9و أال أ  0.079

يتسم بالتقة يمكن   سير ا بالامرذاو و شير كال المقااسين إل  أنه ما  زا   رجت نسبة مأن التريأرات بأين 
 الرأال الذال يتسم بالتقة والذال س يتسم بالتقة  عرد لمتريرات أخرال لير مترجة ص  الامرذا. 

سختبار جردو مباباة الامرذا للياانات المشأا توو  Hosmer and Lemeshowوباستختام اختبار 
(و أال قير  صرض العتم 0.1)أكير من  0.166بمسترال معار ة  14.684قت بلر   2 يين أ  قامة كا

المتريأأأر التأأأابعو ومأأأن ثأأأم  أأأتم وجأأأرد صأأأروى  Goodness-of-fitالاا أأل بك ايأأأة الامأأأرذا لجأأأردو  رصيأأأ  
  معار ة بين )أال  باب ( القام ال علاة والمترقعة للمترير التابع. 

(  6 )بالجأتو  رقأم (3)و  رعأل نتأا ج التحليأل ابحلأا ي بأالامرذا ثالأثوا ساقاا مع صرض البحث ال
دقأأة رأ  مراقأأب  ملاأأة المراجعأأة  لأأ   المحلاأأة مراجعأأةال ا أأبألداء مك ليأأر معاأأر  وجأأرد  أأنثير إيجأأابي 

بمسأترال  0.190 (LOCAL) اسنحتار لمترير حيث كا  معامل للشركاتو اسستمرار ةالحسابات بشن  
رناة اليلتا  الااماة التي لتيسا بيئات قان ملر مثلسا مثل لير اوالذ  قت يرجع إلي أ  ؛ 0.474 معار ة

  و اظاماة أقأل ةأرامة. لأذلك و صأل  مراجسأة مخأا ر التااعأي أو ابجأراءات التنديياأة نأادرو. وباأاءا  لأ
وبنباءا علبى . الشأركات المحلاأةأ ل  من قيل  مراجعةذلكو س ي ترقع أ   ثد  الضرر  إل   رصير جردو 

لمصب لة االقائبل ببأن مكاتب  الم اجعبة  ثالثالردتل ال ورفض الف   مقرول ف   العديتم  تلك النتائج،
صببة للشبب  ات المقيببدة فببي الرور  دقببة رأ  م اقبب  الحسببابات بشببأن االسببتم ارلةتببؤث  فببي ال  المحليببة
 .المص لة

 &  DeFond & Lennox ,2011 ;Kaplan )ات ذا الاتاجة مع ما  رةل  إلاه دراسأ ختل وت
Williams,2012; Vaicekauskas ,2014; Abid et al.,2018; Semba & Kato ,2019)  

ولير أا مأن   Big 4 ارالوبأ مراجعأةالتي  اأتمسا شأركات ال مراجعةيجتو صرقاا كييراا بين جردو الوالذين لم 
 & Abdallah ,2018; El-Dyasty) دراسأة و صأ  حأين  ت أ  مأع نتأا ج LOCAL الشركات المحلاأة

Elamer ,2021) جردو مراجعة عيا ة من قيل الشركات المحلاة الملر ة  الت   رةل  إل  وجردو و
. و رجع اختالة الاتا ج بين  أذا التراسأة والتراسأات األخأرال إلأ  اسخأتالة صأ  Big 4 ماارنة بشركات

  التراسة. تو  رامل ماسا: حجم العياةو صترو التراسةو وبيئة 

 وبخصو  اإلجابة على السؤال البحثى المتعل  بالمتيي ات ال قابية  التالى: 

و صأ  حأين س يرجأت و و نثير مرجب لمتريأر السأيرلةنعم يرجت  نثير سالب لحجم الشركةو  مر الشركة
 .التراسةالمتريرات الرقاباةو  ل  دقة الرأال بشن  اسستمرار ةو ص  سااى العالقة مجا    نثير لباق 
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 ( 4نتيجة اختبار الف   ال اب  )ف 6-2-5-4
 لأأ  دقأأة رأال يأأثثر  ASAاختبأأار مأأا إذا كأأا  الجسأأا، المركأأز  للمحاسأأبات ال أأرض الرابأأع  اسأأتستة

وبخصببو  مراقأأب الحسأأابات بشأأن  اسأأتمرار ة الشأأركات ليأأر المالاأأة المايأأتو باليررةأأة الملأأر ة أم سو 
 اإلجابة على السؤال التالى:المتيي ات ال قابية، يسعى البحث عن 

  أأل يرجأأت  أأنثير لحجأأم الشأأركةو الراصعأأة المالاأأةو السأأيرلة و الخسأأارو و  مأأر الشأأركةو و رقيأأ   ار أأر
يرعل  ل  دقة الرأال بشن  اسستمرار ةو ص  سااى العالقة مجا  التراسةً  –ل  ل  حتو ك -المراجعة 
 ل  دقأة رأال مراقأب الحسأابات بشأن  ي سنحتار ( نتا ج التحليل ابحلا 6( بالجتو  رقم )4الامرذا )

  ل  نر  مكا ب المراجعةو بابعاصة إل  المتريرات الرقاباة .استمرار ة الشركات 

 وسختبار  ذا ال رض  م  حر له ل رض  تم كالتال :

يأأثثر الجسأأا، المركأأز  للمحاسأأبات  لأأي دقأأة رأ  مراقأأب الحسأأابات بشأأن  اسأأتمرار ة الشأأركات س : 0ف
 المايتو  صي اليررةة الملر ة.

و التأ   تمثأل صأ  دالأة Chi- Square (2)(و أ  قامأة مربأع كأاال 6و شأير الاتأا ج بالجأتو  رقأم )
امأرذا اسنحأتار اللرجسأت  بأالمترير ل (2Log Likelihood-)ال أرى بأين قامتأ  لرلأار تم دالأة التأرجال 

و 0.003بمسأأأترال معار أأأة  21.442بأأأتونساو  يلأأأي المسأأأتال والمتريأأأرات الرقاباأأأة )المتريأأأرات الم تايئأأأة( و 
و عاأأ   أأذا أ  الامأأرذا ابحلأأا   الأأذال  أأم  رفااأأه )أال  حتيأأت متريرا أأه( ذو دسلأأة إحلأأا اةو ممأأا يأأت  
 ل  أ  متريرات الامرذا ذات أ ماة و نثير ذا دسلة إحلا اة ص   لاا  رأال مراقب الحسابات بشأن  

 Cox and Snell Squareس يتسأم بالتقأة. كمأا أ  قامأة مقاأاس  اسستمرار ة إل  مأا يتسأم بالتقأة ومأا
ال % من التريرات بين الرأال الذال يتسم بالتقة بشأن  اسسأتمرار ة والأرأ5.9و و عا   ذا أ  0.059 يلي 

 يلأي   Nagelkerke R Squareالأذال س يتسأم بالتقأة يمكأن   سأير ا بأالامرذا. كمأا أ  قامأة مقاأاس 
التريأأرات بأأين الأأرأال الأأذال يتسأأم بالتقأأة بشأأن  اسسأأتمرار ة والأأرأال الأأذال س  % مأأن7.8و أال أ  0.078

ت بأين يتسم بالتقة يمكن   سير ا بالامرذاو و شير كال المقااسين إل  أنه ما  زا   رجت نسبة مأن التريأرا
 الرأال الذال يتسم بالتقة والذال س يتسم بالتقة  عرد لمتريرات أخرال لير مترجة ص  الامرذا. 

سختبار جردو مباباة الامرذا للياانات المشأا توو  Hosmer and Lemeshowتختام اختبار وباس
(و أال قير  صرض العتم 0.1)أكير من  0.390بمسترال معار ة  8.454قت بلر   2 يين أ  قامة كا

المتريأأأر التأأأابعو ومأأأن ثأأأم  أأأتم وجأأأرد صأأأروى  Goodness-of-fitالاا أأل بك ايأأأة الامأأأرذا لجأأأردو  رصيأأأ  
  معار ة بين )أال  باب ( القام ال علاة والمترقعة للمترير التابع. 
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(  6 )بالجأتو  رقأم (4)و  رعأل نتأا ج التحليأل ابحلأا ي بأالامرذا رابأعوا سأاقاا مأع صأرض البحأث ال
مراقأأب الحسأأابات بشأأن   دقأأة رأ  لأأ   الجسأأا، المركأأز  للمحاسأأباتألداء  معاأأر  وجأأرد  أأنثير إيجأأابي 

 0.007بمسأترال معار أة 1.037 (ASA) اسنحأتار لمتريأر حيأث كأا  معامأل للشأركاتو اسسأتمرار ة
 مثسسأأة ASA الجسأأا، . نظأأراا أل ةإلزاماأأ مراجعأأةبأألجراء ياأأرم  ASA الجسأأا،والأأذ  قأأت يرجأأع إلأأي أ  ؛

لسم العاملين يمثلر  التولة الملر ة و م جزء من المسثولين الحكرميين. اسأتاال راجعينحكرماةو صل  الم
برعأأأع رسأأأمي يمكأأأاسم مأأأن  اأأأتيم المالحظأأأات والترةأأأاات. يجأأأب  لأأأ  الشأأأركات يتمتعأأأر  مضأأأمر . 

الخاعأأعة للرقابأأة الأأرد رسأأمااا  لأأ   أأذا المالحظأأات والترةأأاات. س يمكأأن للشأأركات الملأأر ة  رييأأر أو 
ر راجعأأأر  س يخشأأأر   راقأأأب رأيسأأأم. وبالتأأأاليو يتمتأأأع مراجعأأأ.  أأأثسء المASAبات حسأأأا راجعأأأيصلأأأل م

ASA  وبنببباءا علبببي تلبببك . مراجعأأأة األخأأأر  أ لأأأ  ماارنأأأة بشأأأركات ال مراجعأأأةبمكانأأأة صر أأأتو لتاأأأتيم جأأأردو
دقبة ي فبؤث  الجهبال الم  ب   تبالقائبل ببأن   ابب الردتل ال العدم وقرول الف   ف   رفض النتائج، تت 

 .للش  ات المقيدة في الرورصة المص لة   الحسابات بشأن االستم ارلةرأ  م اق

 & El-Dyasty & Elamer ,2021) (Khalil اتمأع مأا  رةأل  إلاأه دراسأ ا ج ذا الات تواف وت
Ozkan ,2016;  أ  مأأنBig 4  الجسأأا، المركأأز  و ASA  أ لأأ  مراجعأأة كرحأأتو واحأأتو يأأرصرا  جأأردو

إلأي أ   Abdallah (2018)أشأارت  لملأر . وبالمثألوصأي السأرى اماارنة بشركات المحاسبة األخأرال 
ذات جأأأردو  مراجعأأأةخأأأتمات  ASA ياأأأتم الجسأأأا، المركأأأز  للمحاسأأأباتالييئأأأة الملأأأر ة مأأأن المترقأأأع أ  

 .أ ل  نسيااا

 وبخصو  اإلجابة على السؤال البحثى المتعل  بالمتيي ات ال قابية  التالى: 

و صأ  حأين س يرجأت و و نثير مرجب لمتريأر السأيرلة مر الشركة نعم يرجت  نثير سالب لحجم الشركةو
 ة. نثير لباق  المتريرات الرقاباةو  ل  دقة الرأال بشن  اسستمرار ةو ص  سااى العالقة مجا  التراس

والختبار أث  التعث  المالي  متيي  معدل للعالقة بين سمعة مكت  م اق  الحسابات دقة رأ  م اقب  
 (8: ف5)ف تم ارلة الش  ات، وبالتالي اختبار الف و  من الخامس إلي الثامنالحسابات بشأن اس

 Binary (Binomial) Logisticتبببب  االعتمبببباد علببببى نمببببوذت االنحببببدار اللوجسببببتى الثنببببائى
Regrssion ،ترجأة التعثأر المأالي للشأركات وسأمعة مكتأب مراقأب الحسأابات ص   ل األثر المشأترك ل

(FDIST.it*AUDITOR REP. it)كما يل : و 
GCOACCYit = β0+β1 AUDITOR REP. it + β2FDIST.it +β3 FDIST.it*AUDITOR 

REP. + β4 LnFSIZEit + β5 LEVit + β6LIQUIDit + β7 LOSS it + β8Ln FAGEit+ β9 

Ln ARLAG.it + εit  ……………….(2) 
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 وفيما تلي ع   نتائج اختبار ف و  البحث من الخامس إلي الثامن:

 Enterل نتائج نموذت االنحدار اللوجستي الثنائي لنماذت الدراسة ب، لقة اإلدخا :7جدول 

 
 (5)ف خامسنتيجة اختبار الف   ال 6-2-5-5

 مكا أب المراجعأة الملأأر ة الماتسأبة للمكا أأب أأنثير  مأأت  اخأتالة اختببار خأأامسال أرض ال اسبتهدف
ة الشأركات ليأر المالاأة المايأتو باليررةأ لأ  دقأة رأال مراقأب الحسأابات بشأن  اسأتمرار ة األربع الويأرال 

ن المتييب ات ال قابيبة، يسبعى البحبث عبوبخصبو  و  باختالف درجة التعث  المبالي للشب  ات الملر ة
 اإلجابة على السؤال التالى:

  مأأر الشأأركةو و رقيأأ   ار أأرو و الخسأأارو  و السأأيرلةالراصعأأة المالاأأة و أأل يرجأأت  أأنثير لحجأأم الشأأركة
  ل  دقة الرأال بشن  اسستمرار ةو ص  سااى العالقة مجا  التراسةً –حتو  كل  ل  -المراجعة 
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 وسختبار  ذا ال رض  م  حر له ل رض  تم كالتال :

 يختلن  نثير مكا ب المراجعأة الملأر ة الماتسأبة ألحأت المكا أب األربأع الويأرال  لأي دقأة رأ س : 0ف
صي اليررةة الملر ة باختالة درجأة التعثأر مراقب الحسابات بشن  استمرار ة الشركات المايتو  

 المالي لسذا الشركات.

رأال (و أ  الامرذا معارال ص    سير الترير ص  دقة ال7( بالجتو  رقم )1و شير نتا ج  الامرذا رقم )
وباأاءا  وةالحيته سختبار العالقة محل التراسأة. ك ايته لجردو  رصي  المترير التابعوبشن  اسستمرار ةو و 

شركات للمترير الت ا لي )درجة التعثر المالي لليتيين أ  التنثير المشترك تا ج التخليل ابحلا ي  ل  ن
 لأأ   ذو  أنثير إيجأأابي معاأرال  (FDIST.it*AUDITOR REP.it)وسأمعة مكتأب مراقأأب الحسأابات( 

حيأأأأأأأث كأأأأأأأا  معامأأأأأأأل اسنحأأأأأأأتار لمتريأأأأأأأر دقأأأأأأأة رأال مراقأأأأأأأب الحسأأأأأأأابات بشأأأأأأأن  اسأأأأأأأتمرار ة الشأأأأأأأركاتو 
FDIST.it*AUDITOR REP.it    0.423  أال أنه ص   ل مراجعة حسابات  0.002 بمسترال معار ة

ر الشأأركات ليأأر المالاأأة المايأأتو باليررةأأة الملأأر ة مأأن قيأأل أحأأت مكا أأب المراجعأأة األربعأأة الوبأأارو  تأأنث
   وبنباءا علبى تلبك النتبائج، تبت  رفبض فبدقة الأرأال بشأن  اسسأتمرار ة بترجأة التعثأر المأالي للشأركات 

 العدم وقرول الف   الردتل 

و شأير  لأأك الاتأأا ج إلأأ  أ  مكا أب المراجعأأة كييأأرو الحجأأم  أت م إةأأتار مراقأأب الحسأأابات رأال بشأأن  
ت  لرص  بشكل أكثر  ح ظاا من خال  إةتار المز  اسستمرار ة يتراص  مع الرعع المال  للشركةو وأنسا

 .ربات مالاةمن  اار ر اسستمرار ة لعمال سا الذين يعانر  من ةع

 وبخصو  اإلجابة على السؤال البحثى المتعل  بالمتيي ات ال قابية  التالى:
ر لباق  للراصعة المالاةو السيرلةو و رقي   ار ر المراجعة ص  حين س يرجت  نثي إيجابينعم يرجت  نثير 

 اسة.المتريرات الرقاباةو  ل  دقة الرأال بشن  اسستمرار ةو ص  سااى العالقة مجا  التر 

  ( 6)ف سادسنتيجة اختبار الف   ال 6-2-5-6
مكا أأب المراجعأأة الملأأر ة الماتسأأبة لمكا أأب  أأنثير  مأأت  اخأأتالةاختبأأار  خأأامسال أأرض ال اسأأتستة

ة  ل  دقة رأال مراقب الحسأابات بشأن  اسأتمرار ة الشأركات ليأر المالاأة المايأتو باليررةأمراجعة أجاياة 
ن عبالمتييب ات ال قابيبة، يسبعى البحبث وبخصبو  ،  للشب  ات باختالف درجة التعث  المبالي الملر ة

 اإلجابة على السؤال التالى:

  مأأر الشأأركةو و رقيأأ   ار أأرو و الخسأأارو  و السأأيرلةالراصعأأة المالاأأة و أأل يرجأأت  أأنثير لحجأأم الشأأركة
 ل  دقة الرأال بشن  اسستمرار ةو ص  سااى العالقة مجا  التراسةً  –ل  ل  حتو ك -المراجعة 

 وسختبار  ذا ال رض  م  حر له ل رض  تم كالتال :
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 الماتسبة لمكا ب مراجعة أجاياة  لأي دقأة رأ  مراقأب الملر ة مكا ب المراجعة يختلن  نثير س : 0ف
 باختالة درجة التعثأر المأالي الحسابات بشن  استمرار ة الشركات المايتو  صي اليررةة الملر ة

 .لسذا الشركات

رأال (و أ  الامرذا معارال ص    سير الترير ص  دقة ال7بالجتو  رقم ) (2رذا رقم )الام  و شير نتا ج
وباأاءا  وةالحيته سختبار العالقة محل التراسأة. ك ايته لجردو  رصي  المترير التابعوبشن  اسستمرار ةو و 

ركات المالي للشلمترير الت ا لي )درجة التعثر ليتيين أ  التنثير المشترك نتا ج التخليل ابحلا ي  ل  
 لأأ   معاأرال  إيجأأابيذو  أنثير  (FDIST.it*AUDITOR REP.it)وسأمعة مكتأب مراقأأب الحسأابات( 

 اسنحأأأأأأأتار لمتريأأأأأأأر حيأأأأأأأث كأأأأأأأا  معامأأأأأأأل ودقأأأأأأأة رأال مراقأأأأأأأب الحسأأأأأأأابات بشأأأأأأأن  اسأأأأأأأتمرار ة الشأأأأأأأركات
FDIST.it*AUDITOR REP.it     0.545 أال أنأه صأ   أل مراجعأة  0.000 بمسأترال معار أة

الشأأأركات ليأأأر المالاأأأة المايأأأتو باليررةأأأة الملأأأر ة مأأأن قيأأأل أحأأأت مكا أأأب المراجعأأأة الماتسأأأبة حسأأأابات 
ى وبنبباءا علبب ترجأأة التعثأأر المأأالي للشأأركاتلمكا أأب مراجعأأة أجاياأأةو  تأأنثر دقأأة الأأرأال بشأأن  اسسأأتمرار ة ب

 .الف   الردتل قرولف   العدم و  رفضتلك النتائج، تت  

إةأأتار مراقأأب  تببدع  المراجعأأة الماتسأأبة لمكا أأب مراجعأأة أجاياأأةإلأأ  أ  مكا أأب  النتببائجو شأأير  لأأك 
أأا  اأنسأأو و الحسأأابات رأال بشأأن  اسسأأتمرار ة يتراصأأ  مأأع الرعأأع المأأال  للشأأركة  لأأرص  بشأأكل أكثأأر  ح ظا

  .مالاة ةعرباتمن خال  إةتار المز ت من  اار ر اسستمرار ة لعمال سا الذين يعانر  من 

 البحثى المتعل  بالمتيي ات ال قابية  التالى:وبخصو  اإلجابة على السؤال 

ير لباق  و رقي   ار ر المراجعة ص  حين س يرجت  نثالسيرلةو  لراصعة المالاةول إيجابينعم يرجت  نثير 
 المتريرات الرقاباةو  ل  دقة الرأال بشن  اسستمرار ةو ص  سااى العالقة مجا  التراسة.

 Dey & Robin, 2011;Cassell et al. , 2013;; Herda et ؛2021) ، تر وووف  دراسات 
al., 2014;Mareque et al., 2017; El-Dyasty& Elamer,2020)   إلأ  أنأه يمكأن  اسأام

لمكا أأأب  باسعأأأاصة إلأأأ  ثأأأال  مجمر أأأات FOREGIN األجنريبببة الم اجعبببة للمكاتببب انتسأأأاب مكا أأأب 
األربببببببب  بخبببببببالف المراجعأأأأأأأة األربأأأأأأأع الويأأأأأأأرال و أأأأأأأي؛ مكا أأأأأأأب مراجعأأأأأأأة ماتسأأأأأأأبة لمكا أأأأأأأب المراجعأأأأأأأة 

و SECOND  الصب  الثبانيومكا ب مراجعة ماتسبة لمكا ب مراجعة أجاياأة مأن  وFNOTBIGالبر   
و وأ  كأل نأر  مأن  أذا   THIRD الصب  الثالبثلمكا أب مراجعأة أجاياأة مأن  ومكا أب مراجعأة ماتسأبة

ا  ل  خلا ق المكتب والعميل ختمات  ب يمكن أ   اتم جردوالمكا  وبالتالي؛  .ركيتية مختل ة ا تمادا
مكا أب المراجعأة الملأر ة الماتسأبة لمكا أب مراجعأة  أنثير  اخأتالة  أن مأت  اأتيم دليأل إعأاصي  يمكن
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 رةة الملأر ة ل  دقة رأال مراقب الحسابات بشن  استمرار ة الشركات لير المالاة المايتو بالير أجاياة 
 و ولون لاس كرحتو واحتو. باختالف درجة التعث  المالي للش  ات

أ  الامأأرذا معاأأرال صأأ    سأأير التريأأر صأأ  دقأأة الأأرأال بشأأن   ( 7)بالجأأتو  رقأأم  (5) رعأأل نمأأرذا و 
ءا  لأ  وةالحيته سختبار العالقأة محأل التراسأة. وباأا ك ايته لجردو  رصي  المترير التابعواسستمرار ةو و 

ت لمتريأأر الت أأا لي )درجأأة التعثأأر المأأالي للشأأركاليتيأأين أ  التأأنثير المشأأترك نتأأا ج التخليأأل ابحلأأا ي 
 معاأأرال ليأأر  إيجأأابيذو  أأنثير  (FDIST.it*AUDITOR REP.it)وسأمعة مكتأأب مراقأأب الحسأأابات( 

 اسنحأأأأتار لمتريأأأأأر حيأأأأأث كأأأأا  معامأأأأل و لأأأأ  دقأأأأة رأال مراقأأأأب الحسأأأأأابات بشأأأأن  اسأأأأتمرار ة الشأأأأركات
FDIST.it*AUDITOR REP.it    84.656 أال أنأه صأ   أل مراجعأة  0.970 بمسأترال معار أة

 لمكتبحسابات الشركات لير المالاة المايتو باليررةة الملر ة من قيل أحت مكا ب المراجعة الماتسبة 
درجببة التعثبب  المببالي تتببأث  دقببة البب أ  بشببأن االسببتم ارلة بال ، SECONDالثبباني الصبب أجايأأي مأأن 

 .للش  ات

أ  الامرذا معارال صأ    سأير التريأر صأ  دقأة  ( 7)بالجتو  رقم  (6)يرعل نمرذا لذلكو  باإلضافة
تراسأة. وةالحيته سختبار العالقة محل ال ك ايته لجردو  رصي  المترير التابعوالرأال بشن  اسستمرار ةو و 

مأأالي لمتريأأر الت أأا لي )درجأأة التعثأأر الليتيأأين أ  التأأنثير المشأأترك نتأأا ج التخليأأل ابحلأأا ي وباأأاءا  لأأ  
 إيجأأأابيذو  أأأنثير  (FDIST.it*AUDITOR REP.it)للشأأأركات وسأأأمعة مكتأأأب مراقأأأب الحسأأأابات( 

 اسنحأأتار لمتريأأر حيأأث كأأا  معامأأل و لأأ  دقأأة رأال مراقأأب الحسأأابات بشأأن  اسأأتمرار ة الشأأركات معاأأرال 
FDIST.it*AUDITOR REP.it    1.122أال أنه ص   ل مراجعة حسأابات  0.049 بمسترال معار ة

لمكتأب أجايأي الشركات لير المالاة المايتو باليررةة الملأر ة مأن قيأل أحأت مكا أب المراجعأة الماتسأبة 
 .درجة التعث  المالي للش  اتتتأث  دقة ال أ  بشأن االستم ارلة ب ،THIRDالص  الثالث من 

عاأأرال صأأ    سأأير التريأأر صأأ  دقأأة الأأرأال أ  الامأأرذا م ( 7)بالجأأتو  رقأأم  (7)و يرعأأل نمأأرذا وأخيبب اا
وباأاءا  وةالحيته سختبار العالقة محل التراسأة. ك ايته لجردو  رصي  المترير التابعوبشن  اسستمرار ةو و 

شركات لمترير الت ا لي )درجة التعثر المالي للليتيين أ  التنثير المشترك نتا ج التخليل ابحلا ي  ل  
 لأأ   معاأرال  إيجأأابيذو  أنثير  (FDIST.it*AUDITOR REP.it)وسأمعة مكتأب مراقأأب الحسأابات( 

 اسنحأأأأأأأتار لمتريأأأأأأأر حيأأأأأأأث كأأأأأأأا  معامأأأأأأأل ودقأأأأأأأة رأال مراقأأأأأأأب الحسأأأأأأأابات بشأأأأأأأن  اسأأأأأأأتمرار ة الشأأأأأأأركات
FDIST.it*AUDITOR REP.it  0.804ص   ل مراجعة حسأابات  أال أنه 0.057 بمسترال معار ة

لمكتأب أجايأي الشركات لير المالاة المايتو باليررةة الملأر ة مأن قيأل أحأت مكا أب المراجعأة الماتسأبة 
 .لش  اتدرجة التعث  المالي لتتأث  دقة ال أ  بشأن االستم ارلة ب ، FNOTBIGبخالف األرب  البر   
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ليأأأر المالاأأأة المايأأأتو باليررةأأأة أنأأأه صأأأ   أأأل مراجعأأأة حسأأأابات الشأأأركات و إلأأأي ولخلبببص الباحبببث 
الملأأأر ة مأأأن قيأأأل أحأأأت مكا أأأب المراجعأأأة الماتسأأأبة لمكا أأأب مراجعأأأة أجاياأأأةو  تأأأنثر دقأأأة الأأأرأال بشأأأن  

الماتسأأأبة لمكا أأب مراجعأأأة  الملأأر ة مكا أأب المراجعأأأةوأ  ترجأأة التعثأأأر المأأالي للشأأأركاتو اسسأأتمرار ة ب
أأاإةأأتار مراقأأب الحسأأابات رأ تببدع  أجاياأأة و كةاسسأأتمرار ة يتراصأأ  مأأع الرعأأع المأأال  للشأأر  بشأأن  ياأأا دقااا

اء باسأتثا الويأرال  ن س جأردو خأتمات التركيأت المساأي التأي  اأتمسا مكا أب المراجعأة األربعأةكما أنسا  اتم 
وبنباءا علبى تلبك النتبائج، تبت   وSECOND الثأاني لمكتب أجايي من اللنمكا ب المراجعة الماتسبة 

 .الف   الردتل قرولف   العدم و  رفض

 وبخصو  اإلجابة على السؤال البحثى المتعل  بالمتيي ات ال قابية  التالى:

ةو و و أنثير مرجأب لمتريأر الراصعأة المالاأة و السأيرلنعم يرجت  نثير سالب لحجم الشأركةو  مأر الشأركة
 ر ةو صأ  سأااىو  لأ  دقأة الأرأال بشأن  اسسأتمراللخسأاروو ص  حين س يرجت  أنثير و رقي   ار ر المراجعة
 العالقة مجا  التراسة.

 ( 7)ف ساب نتيجة اختبار الف   ال 6-2-5-7
 لأأ  دقأأة رأال مراقأأب اختبأار مأأت  اخأأتالة  أنثير مكا أأب المراجعأأة المحلاأة ال أأرض السأأابع  اسأتستة

ببباختالف درجببة التعثببب  الحسأأابات بشأأن  اسأأتمرار ة الشأأركات ليأأر المالاأأة المايأأأتو باليررةأأة الملأأر ة 
 :المتيي ات ال قابية، يسعى البحث عن اإلجابة على السؤال التالىوبخصو  ،  للش  اتالمالي 

  أأل يرجأأت  أأنثير لحجأأم الشأأركةو الراصعأأة المالاأأةو السأأيرلة و الخسأأارو و  مأأر الشأأركةو و رقيأأ   ار أأر
 ل  دقة الرأال بشن  اسستمرار ةو ص  سااى العالقة مجا  التراسةً  –ل  ل  حتو ك -المراجعة 

 ختبار  ذا ال رض  م  حر له ل رض  تم كالتال :وس

يختلأأأأن  أأأأنثير  مكا أأأأب المراجعأأأأة الملأأأأر ة المحلاأأأأة  لأأأأي دقأأأأة رأ  مراقأأأأب الحسأأأأابات بشأأأأن  س : 0ف
 استمرار ة الشركات المايتو  صي اليررةة الملر ة باختالة درجة التعثر المالي لسذا الشركات.

(و أ  الامرذا معارال ص    سير الترير ص  دقة الرأال 7بالجتو  رقم ) (3الامرذا رقم )  و شير نتا ج
وةالحيته سختبار العالقة محل التراسأة. وباأاءا  ك ايته لجردو  رصي  المترير التابعوبشن  اسستمرار ةو و 

لمترير الت ا لي )درجة التعثر المالي للشركات ليتيين أ  التنثير المشترك نتا ج التخليل ابحلا ي  ل  
 ل  دقأة  معارال  سليي ذو  نثير (FDIST.it*AUDITOR REP.it)مراقب الحسابات(  وسمعة مكتب

 اسنحأأأأأأأأأتار لمتريأأأأأأأأأأر حيأأأأأأأأأأث كأأأأأأأأأا  معامأأأأأأأأأأل ورأال مراقأأأأأأأأأب الحسأأأأأأأأأأابات بشأأأأأأأأأن  اسأأأأأأأأأأتمرار ة الشأأأأأأأأأركات
FDIST.it*AUDITOR REP.it  -0.230 أال أنأه صأ   أل مراجعأأة  0.072 بمسأأترال معار أة
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رةأأأة الملأأأر ة مأأأن قيأأأل أحأأأت مكا أأأب المراجعأأأة المحلاأأأة حسأأأابات الشأأأركات ليأأأر المالاأأأة المايأأأتو بالير 
LOCAL  بار  ا  درجأة التعثأر المأالي للشأركاتو والأذ  قأت يرجأع دقة الرأال بشن  اسستمرار ة  اخ رو

 LOCALأ  مكا أب المراجعأة المحلاأة و و LOCALمكا أب المراجعأة المحلاأة  للجردو الماخ ضة لتاأار ر
وبنباءا علبى و إةتار مراقب الحسابات رأال بشن  اسستمرار ة يتراص  مأع الرعأع المأال  للشأركة تدع ال 

 .الف   الردتل قرولف   العدم و  رفضتلك النتائج، تت  

 وبخصو  اإلجابة على السؤال البحثى المتعل  بالمتيي ات ال قابية  التالى:
راجعأة و رقيأ   ار أر المالسأيرلةو  لراصعأة المالاأةول إيجابي نثير  نثير سليي لحجم الشركةو و نعم يرجت 

القأة ص  حين س يرجت  نثير لباق  المتريرات الرقاباةو  لأ  دقأة الأرأال بشأن  اسسأتمرار ةو صأ  سأااى الع
 وبخصو  اإلجابة على السؤال البحثى المتعل  بالمتيي ات ال قابية  التالى:مجا  التراسة.

مراجعأة للراصعأة المالاأةو السأيرلةو و رقيأ   ار أر ال إيجابينعم يرجت  نثير سليي لحجم الشركةو و نثير 
قأة ص  حين س يرجأت  أنثير لبأاق  المتريأرات الرقاباأةو  لأ  دقأة الأرأال بشأن  اسسأتمرار ةو صأ  سأااى العال

 مجا  التراسة.

 ( 8)ف ثامننتيجة اختبار الف   ال 6-2-5-8
 لأأأ  دقأأأة رأال  الجهبببال الم  ببب   للمحاسبببات أأأنثير  مأأأت  اخأأتالة اختببببار ثأأامنال ال أأأرض اسأأتستة

بببباختالف درجبببة  مراقأأب الحسأأابات بشأأأن  اسأأتمرار ة الشأأركات ليأأأر المالاأأة المايأأأتو باليررةأأة الملأأر ة
 لتالى:االمتيي ات ال قابية، يسعى البحث عن اإلجابة على السؤال وبخصو  و التعث  المالي للش  ات

  مأأر الشأأركةو و رقيأأ   ار أأرو و الخسأأارو  و السأأيرلةالراصعأأة المالاأأة و أأنثير لحجأأم الشأأركة أأل يرجأأت 
 ل  دقة الرأال بشن  اسستمرار ةو ص  سااى العالقة مجا  التراسةً  –ل  ل  حتو ك -المراجعة 

 وسختبار  ذا ال رض  م  حر له ل رض  تم كالتال :

 لأأأي دقأأأة رأ  مراقأأأب الحسأأأابات بشأأأن  اسأأأتمرار ة ت الجسأأأا، المركأأأز  للمحاسأأأبايختلأأأن  أأأنثير س : 0ف
 .باختالة درجة التعثر المالي لسذا الشركات اليررةة الملر ة الشركات المايتو  صي

(و أ  الامرذا معارال ص    سير الترير ص  دقة الرأال 7بالجتو  رقم ) (4الامرذا رقم )  و شير نتا ج
وةالحيته سختبار العالقة محل التراسأة. وباأاءا  المترير التابعوك ايته لجردو  رصي  بشن  اسستمرار ةو و 

لمترير الت ا لي )درجة التعثر المالي للشركات ليتيين أ  التنثير المشترك نتا ج التخليل ابحلا ي  ل  
 ل  دقأة  معارال  سلييذو  نثير  (FDIST.it*AUDITOR REP.it)وسمعة مكتب مراقب الحسابات( 

 اسنحأأأأأأأأأتار لمتريأأأأأأأأأأر حيأأأأأأأأأأث كأأأأأأأأأا  معامأأأأأأأأأأل وت بشأأأأأأأأأن  اسأأأأأأأأأأتمرار ة الشأأأأأأأأأركاترأال مراقأأأأأأأأأب الحسأأأأأأأأأأابا
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FDIST.it*AUDITOR REP.it    -0.520 أال أنأه صأ   أل مراجعأة  0.004 بمسأترال معار أة
و ASAالجهبال الم  ب   للمحاسببات حسابات الشركات لير المالاة المايتو باليررةة الملر ة من قيل 

الجهببال الم  بب   أ  بار  أأا  درجأأة التعثأأر المأأالي للشأأركات و أ  دقأأة الأأرأال بشأأن  اسسأأتمرار ة  اخ ر أأ
إةأأتار مراقأأب الحسأأابات رأال بشأأن  اسسأأتمرار ة يتراصأأ  مأأع الرعأأع المأأال   دع ال تبب ASAللمحاسبببات 

 .الف   الردتل قرولف   العدم و  رفضوبناءا على تلك النتائج، تت  و للشركة

 بالمتيي ات ال قابية  التالى:وبخصو  اإلجابة على السؤال البحثى المتعل  
ت و رقيأأ   ار أأر المراجعأأة صأأ  حأأين س يرجأأت  أأنثير لبأأاق  المتريأأراللسأأيرلةو  إيجأأابينعأأم يرجأأت  أأنثير 

 الرقاباةو  ل  دقة الرأال بشن  اسستمرار ةو ص  سااى العالقة مجا  التراسة.

 تمراقيي الحسابامن أ  أراء   Berglund et al.,(2018)نتا ج دراسة ع الساباة م جئالنتاو تراص  
 بشن  اسستمرار ة  تنثر بالعمالء المتعثر ن.

 التحليل اإلضافى 6-2-6
و من خال  معتسا ا بتسا من كرنه متريرا  رقابي كمترير التعثر المالييتااو  التحليل ابعاص  معالجة 

  و وذلك كما يل :سابعإل  ال و إ ادو  شريل الاماذا من األ
 الى:ل الت، يستهدف البحث اإلجابة على السؤا ساب إلى ال ولتشييل النموذت األ  فى ضوء إعادة -

قب ال مراو  ل  دقة رأمعتسا  رااو كمترير رقاب  بتسا من كرنه متريالتعثر المالي ل  ثثر معالجة : 1س
  الحسابات بشن  اسستمرار ةو ص  سااى العالقات مجا  التراسةً

 االنحدار اللوجستى الثنائى   التالى:تت  إعادة صياغة نموذت 
GCOACCYit = β0+β1 AUDITOR REP. it + β2FDIST.it + β3 LnFSIZEit + β4 LEVit 

+ β5LIQUIDit + β6 LOSS it + β7Ln FAGEit+ β8LnARLAG it + εit ……(3) 

عثر الت بترجةالمتعلاة  بعإل  السامن األو  ( نتا ج إ ادو  شريل الاماذا 8و عرض الجتو  رقم )
  .المالي للشركات
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المالي  بدرجة التعث المتعلقة  ب إلى السامن األول نتائج إعادة تشييل النماذت  :8جدول 
 للش  ات

   
 و والأذال اسأتستة البحأث  أن وجأرد  أنثيرالنمباذت مبن األول إلبي السباب و شير نتاجة إ ادو  شأريل 

  لأأ  دقأأة الأأراال بشأأن  اسسأأتمرار ة أم سو صأأ  سأأااى العالقأأة مجأأا  التراسأأةو إلأأ ترجأأة التعثأأر المأأالي ل
 لتأابعوك ايته لجأردو  رصيأ  المتريأر امعار ة الامرذا ص    سير الترير ص  دقة الرأال بشن  اسستمرار ةو و 

ثي  التبببأيتيأأأين أ  نتأأأا ج التحليأأأل ابحلأأأا ي  وباأأأاءا  لأأأ و وةأأأالحيته سختبأأأار العالقأأأة محأأأل التراسأأأة.
 لأأ  دقأة رأال مراقأأب الحسأأابات  (FDIST.it)متريأأر درجأة التعثأأر المأأالي للشأركات ل اإليجبابي المعنببو  

بالتحليببل  خاصببةوبنبباءا علببى جملببة النتببائج الو  0.000بمسأأترال معار أأة وبشأأن  اسأأتمرار ة الشأأركات
لببى دقببة البب ا  بشببأن ع تببؤث  –متييبب  رقببابى   - درجببة التعثبب  المببالي للشبب  اتيتيأأين أ  اإلضببافى، 

 .ساسىفى ظل التحليل األ متيي  سمعة مكت  م اق  الحساباتتأثي ه المشت ك م   وف االستم ارلة، 
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 وفيما تتعل  بالمتيي ات ال قابية، اتضح وجود:

و دقأأة رأال مراقأأب الحسأأابات بشأأن  اسأأتمرار ة الشأأركات لأأي  سببلري معنببو  لحجبب  الشبب  ة أأنثير  -
بعتم وجرد  القة معار ة بين حجم الشركة Averio (2020 )ا ج دراسةو ختلن  ذا الاتا ج مع نت

 .واسستمرار ة

 ودقأأة رأال مراقأأب الحسأأابات بشأأن  اسأأتمرار ة الشأأركات لأأي  إيجببابي معنببو  لل افعببة الماليببة أأنثير  -
 مراجعأةالراصعة المالاة  ي أحت المتريرات التي لتيسا الاترو  لأ  التأنثير  لأ   ملاأات  حيث  عتير

 ,.Averio (2020) (Nurmala et alو ت أ   أذا الاتأا ج مأع نتأا ج دراسأة  الماشأنو المسأتمرو
2020 Hardies et al., 2018) .برجرد  القة معار ة بين الراصعة المالاة واسستمرار ة 

و ختلأن  دقأة رأال مراقأب الحسأابات بشأن  اسأتمرار ة الشأركات لأي  إيجابي معنبو  للسبيولة نثير  -
برجأأرد  القأأة معار أأة سأأالبة بأأين سأأيرلة الشأأركة Averio (2020)  أأذا الاتأأا ج مأأع نتأأا ج دراسأأة

 واسستمرار ة.

دقأأة رأال مراقأأب الحسأأابات بشأأن  اسأأتمرار ة  لأأي  إيجببابي معنببو  لتوقيببت تق لبب  الم اجعببة أأنثير  -
القة معار أة بأين بعتم وجرد   Averio (2020)  و و ختلن  ذا الاتا ج مع نتا ج دراسةالشركات

  رقي   ار ر المراجعة  واسستمرار ة.

 المقت حة البحث ومجاالت والتوصيات البحث نتائج 6-3
سأمعة مكتأب مراقأب الحسأابات ودقأة رأيأه بشأن  العالقأة بأين العالقأة  دراسة واختبأارالبحث  استهدف

. وخلأأأق الباحأأأث إلأأأي و ومأأأت   أأأنثر  لأأأك العالقأأأة بأأأالتعثر المأأأالي لشأأأركة  ميأأأل المراجعأأأة سأأأتمرار ةاس
لأي  و وابجابأة المستو  العلمي األكاديمي وعلي المستو  العملي الت،ريقبيمجمر ة من الاتا ج  لأي 

 أسئلة البحثو بابعاصة إلي اقتراح بعر الترةاات ومجاست البحث المستايلاةو وذلك كما يلي:

 نتائج البحث  6-3-1
 ا أبألحأت المك الماتسأبة ةملأر المراجعأة ال أب المك إيجبابي معنبو  إلي وجرد  أنثير توصلت الدراسة  -

 ماشأآت إلأ  أ ممبا يشبي   .دقأة رأ  المراجأع بشأن  اسأتمرار ة الشأركات ل   BIG 4األربع الويرال 
أكثأأر قأترو  لأأ   مييأأز متأ  يجأأب  عأأتيل أو  أتم  عأأتيل رأيسأأا فامأأا  Big 4المراجعأة التولاأأة الويأأرال 

و، أأادو المخأأاوة مأأن مخأأا ر السأأمعة والثأأروو ماارنأأة  مال سأأا. بمشأأاكل وةأأعربات اسأأتمرار ة يتعلأأ  
 .Non Big 4الويرال  لير المراجعة التولاة بماشآت



 ..يه.......قب الحسابات ودقة رأدراسة واختبار العالقة بين سمعة مكتب مرا          حممـد أمحد عبد العزيز عثمان   د/ 

    

  191  

  

ببا  - حأأت أل الماتسأأبة  ةملأأر الة مراجعأأال أأب المك إيجببابي معنببو  وجأأرد  أأنثير  إلأأيوتوصببلت الدراسببة أيضا
 إلأ  أ  ممبا يشبي   دقة رأ  المراجع بشن  استمرار ة الشأركات ل   FOREGIN األجاياة المكا ب

 بو والتأي  عتمأت  ليسأا مكا أFOREGI  مكات  الم اجعبة األجنريبةإ  استرا اجاة اسنتساب إل  أحت 
حلأتسا  المكا أب األجاياأة بسأتة ، أادوالمراجعة الملر ةو قت  عكس رليتسا صي اسست ادو من سأمعة 

الملأأر ة لمكا أأب المراجعأأة  انتسأأاب مكا أأب المراجعأأة أ  كمأأا وصأأي سأأرى خأأتمات المراجعأأة الملأأر  
 دقة رأ  مراقب الحسابات بشن  اسستمرار ةصي  بااإيجا SECOND يثثر الص  الثانياألجاياة من 

أأأا صأأأل  للشأأأركات الصببب  المراجعأأأة الملأأأر ة لمكا أأأب المراجعأأأة األجاياأأأة مأأأن  انتسأأأاب مكا أأأبو وأيضا
دقأأة رأ  مراقأأب يأأثثر صأأي  س FNOTBIG بخببالف األربعببة البربب   ب مكا أأو/ أو ل THIRD الثالببث

 الحسابات بشن  اسستمرار ة.

 الملأأأر ة المحلاأأأة مراجعأأأةال ا أأأبلمك غيببب  معنبببو  إيجبببابي وجأأأرد  أأأنثير إلأأأي  توصبببلت الدراسبببةكمأأأا  -
LOCAL   ملأر والذ  قت يرجع إلي أ   للشركاتو رأ  مراقب الحسابات بشن  اسستمرار ةدقة  ل

اجسأة اليلأتا  الااماأة التأي لأتيسا بيئأات قانرناأة و اظاماأة أقأل ةأرامة. لأذلكو صأل  مر  مثلسا مثل لير ا
مخأأا ر التااعأأي أو ابجأأراءات التنديياأأة نأأادرو. وباأأاءا  لأأ  ذلأأكو س ي ترقأأع أ   أأثد  الضأأرر  إلأأ  

 .المكا ب المحلاةأ ل  من قيل  مراجعةير جردو  رص

با   -    لأ ASA لجسأا، المركأز  للمحاسأبات ل معنبو  إيجبابي جأرد  أنثير إلأي و وتوصلت الدراسة أيضا
بأألجراء ياأأرم  الجسأا،والأذ  قأأت يرجأع إلأأي أ   للشأأركاتو دقأة رأ  مراقأأب الحسأابات بشأأن  اسسأتمرار ة

بمكانأة الجسأا، ر راجعأحكرماأة . وبالتأالي و يتمتأع م مثسسأة ASA الجسا، . نظراا أل ةإلزاما مراجعة
 .مراجعة األخر  أ ل  ماارنة بشركات ال مراجعةصر تو لتاتيم جردو 

لعالقأة التعثأر المأالي كمتريأر معأت  لمتريأر ل إيجابي معنو  التراسة  ن وجرد أثر   ما أسف ت نتائج -
  ستمرار ةاسسمعة مكتب مراقب الحسابات ودقة رأيه بشن  بين 

 ثثريأ –  كمترير رقاب - لترجة التعثر المالي للشركات األث  المعنو   وأتدت نتائج التحليل اإلضافي -
صأ   متريأر سأمعة مكتأب مراقأب الحسأابات نثيرا المشترك مع  وص  ل  دقة الراال بشن  اسستمرار ةو 

الاأأأأترو الت سأأأأير ة لامأأأأرذا وسأأأأا م  المتريأأأأرات الرقاباأأأأة األخأأأأر  صأأأأي ، أأأأادو   أأأأل التحليأأأأل األساسأأأأ .
 العالقة.
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 توصيات البحث ومجاالت البحث المقت حة  6-3-2
علي المستو  العلمي األكاديمي وعلي المستو  العملبي صي عرء ما  رةل إلاه البحث من نتأا ج 

 :يمكن  اتيم الترةاات التالاة وو وابجابة  لي أسئلة البحثالت،ريقي

اشأآت اجأراء مز أت مأن البحأر  المحاسأياة الماارنأة للمحأتدات األخأر  لسأمعة م بالنسببة للبباحثين:: أوالا 
المحاسأأأبة والمراجعأأأة و وأثر أأأا  لأأأي جأأأردو الاأأأرا م المالاأأأةو ودقأأأة حكأأأم مراقأأأب الحسأأأابات بشأأأن  

 اسستمرار ة.

ببا:  تأأ  إيجاباأأة صأأي السأأرى ح سببمعةياأأاء ب  اس تمأأام: عأأرورو لم اقرببي الحسببابات فببي مصبب بالنسبببة ثانيا
 أأالوو أ عأأاب إعأأافاةو و حايأأ  وكسأأب  و حسأأين الحلأأة السأأرقاة مكاأأرا مأأن اسحت أأاو بأأالعمالءيت

 المراجعأأة حأأاصز مكا أأب و وأ  يرجأأت لأأت ثاأأة الجمسأأرر صأأي التاأأار ر المالاأأةميأأزو  ااصسأأاةو و عز أأز 
 .لل حق والتار ر  ن المخال ات بسيب الخرة من صاتا  السمعة

ملأر و  اكأل سأرى خأتمات المراجعأة ال: عأرورو مراجعأة لل قاببة الماليبةثالثاا: بالنسبة للهيلة العامبة 
بقاا  أةحاب الملأالل بأالاظر الملر ة للمكا ب األجاياة . بجراءات انتساب مكا ب المراجعةو 

 .واحتوجردو مراجعة مستر ات إل  جماع مكا ب المراجعة  ل  أنسا  اتم 

 IAS) معأايير األخيأرو التأ  أجر أ   لأ  التبأررات ةعأتابعأرورو م ا: بالنسببة للجهبات التنظيميبة:رابعا 
 حسأأين قامأة اس لأأا  لتار أأر   ليسأأا يسأتةالال،مأة بدخأا  التعأأتيالت و . (570,700,701,706

الش افاة بشأن   جعةو  الوو  ل   رصير مز ت منرا ار ر الم قراءوجعةو و حسين صسم وامكاناة االمر 
 .جعةرا ملاة الم

ا إلى ما توصل  تقرالا فبي مس إليه البحث بش يه النظ   والعملي، يعتقىد الباحث بأهمىة البحثواستنادا
 :ت ذات الصلة، والتي من أهمها ما تليجاالبعض الم

أثأأأر جأأأردو المراجعأأأة المتركأأأة  لأأأي العالقأأأة بأأأين سأأأمعة مكتأأأب مراقأأأب الحسأأأابات ودقأأأة رأيأأأه بشأأأن   -
 اسستمرار ة.

قأأة ة  لأأي العالقأأة بأأين سأأمعة مكتأأب مراقأأب الحسأأابات ودأثأأر الاأأترو ابدار أأة والثاأأة ابدار أأة الم ر أأ -
 رأيه بشن  اسستمرار ة.

أثأأر التأأتو ر ابلزامأأي لمراقيأأي الحسأأابات و رقيأأ   ار أأر المراجعأأة  لأأي العالقأأة بأأين سأأمعة مكتأأب  -
 مراقب الحسابات ودقة رأيه بشن  اسستمرار ة.

 بات ودقة رأيه بشن  اسستمرار ة.أثر أ عاب المراجعة  لي العالقة بين سمعة مكتب مراقب الحسا -
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أثأأر خلأأأا ق لجاأأأة المراجعأأأة وخلأأا ق مجلأأأس ابدارو  لأأأي العالقأأأة بأأين سأأأمعة مكتأأأب مراقأأأب  -
 الحسابات ودقة رأيه بشن  اسستمرار ة.

أثر الخلا ق التشريلاة للشركة  لي العالقة بين سمعة مكتأب مراقأب الحسأابات ودقأة رأيأه بشأن   -
 اسستمرار ة.

 دراسة  جر ياة. –أثر سمعة مكتب مراقب الحسابات  لي جردو المراجعة المستمرو  -

أثأأر سأأمعة مكتأأب مراقأأب الحسأأابات  لأأي دقأأة حكأأم مراقأأب الحسأأابات بشأأن  اسسأأتمرار ة صأأي بيئأأة  -
  Big Data.الياانات الضخمة 

 الم اج 
 أوالا: الم اج  باللية الع بية

  نبوع مكتب  الم اجعبة علبى سبلوك التجنب  الضب لري أثب(. 2021، تر و محمت خمأاس جمعأة خبأاب )
  و المجلأأة العلماأأة للتراسأأات والبحأأر للشبب  ات غيبب  الماليببة المقيببدة فببي الرورصببة المصبب لة

 لجزء الثاني.ا -لعتد الثانيا-و المجلت الثاني جامعة دماا  -المالاة والتجار ةو كلاة التجارو 

التعببدتالت فببى شببتل ومحتببو  تق لبب  م اقبب  الحسببابات أثبب  (و 2020 يأأتالرحامو رعأأا محمأأرد محمأأت )
 بشببأن اإلسببتم ارلة علببى 2015( المعببدل لسببنة 570وفقبباا لمعيببار الم اجعببة الببدولي رقبب  )

و  و مجلأأة األسأأكاتر ة للبحأأر  المحاسأأياةقبب ار  اإلسببتثمار ومببنح اإلئتمببان: دراسببة تج لريببة
 الرابع. امعة األسكاتر ةو العتد الثانيو المجلتج –كلاة التجارو 

ة العالقببة بببين التعثبب  المببالى ووجببود اليببل بببالقوائ  الماليببة دراسبب(. 2017 لأأي و  يأأتالر اب نلأأر )
و  و مجلأة األسأكاتر ة للبحأر  المحاسأياةت،ري ية على الش  ات المقيدة بالرورصبة المصب لة

 امعة األسكاتر ةو العتد األو و المجلت األو .ج –كلاة التجارو 

أث  درجة التخصص الصبناعى لم اقب  الحسبابات وببول فتب ة  (.2020محمت )  لي و نسي محمت ،كي
دراسبببة ت،ري يبببة علبببى  –إرتباببببه بعميلبببه علبببى جبببودة حتمبببه المهنبببى بشبببأن اإلسبببتم ارلة 

 –و مجلة األسكاتر ة للبحأر  المحاسأياة و كلاأة التجأار  والش کات المقيدة بالرورصة المص لة
 جلت الرابع.جامعة األسكاتر ةو العتد الثانيو الم
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 أثبب  أتعبباب الم اجعببة والجقببة اإلدارلببة المف بببة علببى دقببة رأ  (و2020محمأأتو  يأأتي حسأأين يأأرنس )
جلأة و مم اق  الحسابات بشأن االستم رارلة دليل من الشب  ات المقيبدة بالرورصبة المصب لة

 .1و العتد 25المجلت  امعة  ين شمسوج –ال ور المحاسييو كلاة التجارو 

أث  جودة الم اجعة الخارجية على سبالمة رأ  م اقب  الحسبابات بشبأن  (.2020ة حأرب )مشابط و نعم
و راسببة ت،ري يببة علببى الشبب کات الصببناةية المسببجلة بالرورصببة المصبب لةد -اإلسببتم ارلة 

جامعأأأة األسأأأكاتر ةو العأأأتد الثأأأانيو  –مجلأأأة األسأأأكاتر ة للبحأأأر  المحاسأأأياة و كلاأأأة التجأأأارو 
 المجلت الرابع.

أثبببب  المحتببببو  اإلعالمببببى لبببب أ  م اقبببب  الحسببببابات بشببببأن  (.2017  محمأأأأت إسأأأما يل )يرسأأأنو حاأأأأا
مبنح  علبى قب ار 2015( المعدل لسبنة 570االستم ارلة وفقاا لمعيار الم اجعة الدولى رق  )

جلأأأة المحاسأأأبة والمراجعأأأة س حأأأاد الجامعأأأات العرباأأأة و كلاأأأة مدراسبببة تج لريبببة،  –اإلئتمبببان 
 .العتد األو  و 5مجلت  جامعة باي سر  و –التجارو 
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