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 ممخص البحث
نمتتتلاارمة وتتتعاق تتتبابماا فوتتت بامبا تتتلاارسستتت ا  اقمتتته  اارمبا  تتتعااستتتف هذا تتتحاااراستتتااهباستتتعاقا فاتتت باار   تتتعا تتت  ا

قحرتتباا ستف هاياي نتتعامتت ااريتتب   اي تتباارم روتتعاارم  تتهاا تت اار  ب وتع اقأرتتباسق متتعام ةتتةاالهاباايةتتلا تت ف  اار   فتت   ا
اي 5109سفلاا5105ي اارففباام ا قبصعااألقباقاارم روعاارمصبيعا

؛أر تتهاأقتتتس انفتت رااارهباستتعامتت ا ةتت :ا فتتؤرباارمة وتتعاارمؤسستتوعاقارمة وتتعااأل ن وتتعاإلارمة وتتعاالهابيتتعواإ   ا تت اقم نقو تت ااوًلا
اااإلستتةا  اقم نقو تت وايةتتلا تتباباا فوتت بامبا تتلاسستت ا  امف صتت اصتتن يو   اق ؛افتتؤرباارمة وتتعااأل ن وتتعاإلارمة وتتعاالهابيتتعاثانيا

فتتؤرباارمة وتتعااأل ن وتتعااوثالثاااا؛ متته  اارمبا  تتعاارميتتفب ع  قارمة وتتعاارمؤسستتوعواإ   ا تت اقم نقو تت اإلستتةا  اقم نقو تت وايةتتلاف نتت 
إلارمة وعاالهابيعاقارمة وعاار  رةوعواإ   ا  اقم نقو  اإلسةا  اقم نقو  وايةلاا فو بامبا لاسس ا  ا نفم ارم فلايبيبامعاأستها

م نقو ت اإلستةا  اقم نقو ت وايةتلاف نت امته  افتؤرباارمة وتعااأل ن وتعاإلارمة وتعاالهابيتعواإ   ا ت اقااورابعااا؛ارم  فلااألببتعاار  تب  ا
ارمبا  عاارميفب عام ا  لام فلامبا  عا نفم اإرلاأسهام  فلاارمبا  عااألببعاار  ب اقم فلامبا  عاآ با نفم اإرلا

ةتلاف نت اأسهام  فلاارمبا  عااأل ن وعا   ذااألبب عاار  ب  اقفؤرباارمة وعاارمؤسسوعاقارمة وعااأل ن وعاإ   ا  اقم نقو ت اي
م فتلامبا  تعا نفمت اإرتلاأستهام  فتلاارمبا  تعااألببتعاار  تب اقم فتلامبا  تعاآ تباامت ا ت لمه  اارمبا  تعاارميتفب عا

 تدهاهاإل تن ف وااسفمت لاا فوت بااريتب   احا انستاعاارمة وتتعا؛اوأخيااراامسةت ا ا نفمت اإرتلاأستهام  فتلاارمبا  تعااأل ن وتع ا
 با لاسس ا  امف ص اصن يو  اأقا نفم اإرلاأسهام  فلاارمبا  عااألببعاار  ب اأقا هابيعاإلارمة وعااأل ن وعوااأل  بام

تت ااسق متتعااريتتب    اقاصتتقباام م تتع ا ف نتت امتته  اارمبا  تتعاارميتتفب عايتت اي ب تت اينتتهم او تتق ام ةتتةاالهابااأ رتتباارفدام 
ايةتلاأ انمتتلاارمة وتعاوم ت اأ ا وعاف تبباارفي  تتبا ا ت اارعةتلايةتتلا ةتتباايت  ا  ت لا تتق اا فصت ه فتق با تحااارنفتت رااهرتو  

  ا  ياهقا عاا فو بااريب   ااقمبا   اارسس ا   قهاا همعاارمبا  ع ا م اأ ا حااارنف راار  اآر بام معايةلاارمنظم  ا
اارمصبيعارمبا لاارسس ا  اقمه  اارمبا  عاار  ب وعاق و  اسققا هم  اارمبا  ع ا

ا

رمة وتعاار  رةوتع اارمة وتعاارمؤسستوع اارمة وتعااأل ن وتع اا فوت بامبا تلاارسست ا   اارمة وتعاالهابيتع اا: الكممات المفتاحية
اارمبا  عاارميفب ع اسق معام ةةاالهابا 

ا
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The Effect of Ownership Style on Audit Client’s of Industry-

Specialist Auditor Choice and Joint Audit Approach Adoption: 

An Empirical Evidence from Companies Listed in the Egyptian 

Stock Exchange 

 
Abstract 

This research aimed to study and examine the relationship between the ownership style 
and auditor and external audit approach choice decisions, and the impact of the board 
governance on these relationships. By using a sample from the non-financial companies 
listed on the Egyptian Stock Exchange for the period starting from 2015 to 2019.  

The results indicated that: First; institutional ownership and foreign ownership 
(management ownership) have a positive and significant (has a negative and significant) 
affect industry-specialist auditor Choice decision. Second; foreign ownership (management 
ownership and institutional ownership) has a positive and significant (have a negative and 
significant) affect joint audit approach adoption decision. Third; foreign ownership 
(management ownership and family ownership) has a positive and significant (have a 
negative and significant) affect Big 4 auditor choice decision. Fourth; foreign ownership 
(management ownership) has a positive and significant (negative and significant) affects 
affect joint audit approach adoption decision through a Big 4 audit firm and another Non-
Big 4 foreign audit firm, institutional ownership and foreign ownership have a positive and 
significant affect joint audit approach adoption decision through a Big 4 audit firm and 
another local and non-foreign audit firm. Finally; the probability that companies with the 
largest management ownership (foreign ownership) percentage will be more (decreased) 
choosing an industry-specialist auditor, Big 4 auditor, or adopting a joint audit approach 
than others when the board is more committed to corporate governance. Taken together, 
these results provide evidence that ownership style can effectively create economic forces 
that can justify changes in demand for the audit service quality. These findings also have 
important implications for regulators and auditors to understand the motives for Egyptian 
companies' choice of auditors, audit approach, and audit services market structure. 

Keywords: Management Ownership, Family Ownership, Institutional Ownership, 
Foreign Ownership, Auditor Choice, Joint Audit, Board Governance. 
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    البحث مقدمة -1
اام م  ام ايمةوعام  هااف هذاإرلاارسف ظايةلا قهااارف ت بيبا و هاا فو بامبا لاارسس ا  اارمسف  ا دء 

-Knechel et al., 2008; Gerged et al., 2020; Polychronidou et al., 2020; El)ارم روعا
Dyasty and Elamer, 2021) قف فمتها تحااار مةوتتعايةتلانظبيتتعاارق  رتعاقأنظمتتعاسق متعااريتتب   ؛اا

 نظبي   ا  لايةلاارمه بي اار م ايةلاف ظويامص رحاارم ب اقمعاحرب اقاس لاف  ب اارمص رح اظ با
مف قياسق معااريب   ارةف ف فام امي   اارق  رع اقيةوه ا إ اف    امبا تلاسست ا  امستف  ا تقا تدءا ا

 ا(La Porta et al., 1999; Rezaee 2007; Cho and Wu, 2014)اريتب   اا ف تدأامت اسق متع
 اقمت ا(Wallace, 2004)أتفاإرلاحرب اف م اارمبا  عا أهاااب   وعارةسهام اارسةقباا نف  دمارإلهاباا

ايهيافم ر اارم ةقم  ا   اارمس  م  اقالهابا اقا رف ر  ا ةم اابفف  ا قهااارمبا  ع اداه ايتف  وعاقصتهق
ارف  بيباارم روع اقفم  ااريب   احا اف  ر فاارق  رعاارمبفف عاإرلاا فو بامبا   اسس ا  احقما تقهااي روتعا
تت ا ت اصتتن يعام  نتتعا ت اقأ رتتباف صص  رفسست  اسق متتعااريتب   ؛اس تتااو ف تتبامبا  تقاارسستت ا  ااأل  تتباس م 

 Chou et al., 2014; Beisland et al., 2015; Matonti) أ ربا هباايةلاف فو اف  ر فاارق  رتع
et al., 2016; Alfraih 2017; Quick et al., 2018)ا ا

 ,.e.g)قر هذا  ياهقا عاا فو با ت امت امبا تلاارسست ا  اقمته  اارمبا  تع افنت قلااراستااارمس ست  ا
Wang et al., 2008; Niskanen et al., 2011; Cho and Wu, 2014; Srinidhi et al., 
2014; Abdel-Meguid et al., 2014; Chou et al., 2014; Darmadi, 2016; Alfraih, 

2017; Quick et al., 2018; Yang et al., 2019; Dyasty and Elamer, 2021)ا ر وت ةاا
إرلاأ اا فو بامبا لاسست ا  ا ق ة  اقارفسة  اار   عا   اسق معااريب   اقارعةلايةلا قهااارمبا  ع

  تتعاارميتتفب عا متتت ا تتبابي ام  تته  اقي تتتت   ارة ه تتهامتت اار قامتتت امف صتت اصتتن يو  اقف نتت امتتته  اارمبا
ارمفها ةتتع ا متت اارمسفمتت اأ افستت لااريتتب   اارفتت افبففتتعارتته   ام تت عبايتتهيافم رتت اارم ةقمتت  اإرتتلاف  تت  ا
ت ا ت اارصتن يعا مبا لاسس ا  ا نفم اإرلاأسهام  فلاارمبا  عااألببعاار  تب اأقامبا تلاسست ا  امف صص 

(Habib et al., 2019)ا مت ا تهاف تفيااريتب   اارفت ارته   امصتبق   ااستقااقفعتقيبامبفف تعا ف  ت  ا 
ا (Godfrey and Hamilton, 2005; Liu and Lai, 2012)مبا تلاسست ا  امف صت اصتن يو  ا

 اقيت قاايةتلاحرتب ا ةصت اهباستعا(Tsao et al., 2017)ق حربااريب   احا اهب ت  اارفتهقي اار  روتعا
Sun et al. (2017)إرتتلاأ ااريتتب   اارمستترقروعاا فم يو تت اف تت  امبا  تت اسستت ا  امف صصتت  ا تت اا

إرتلاأ ااKnechel et al. (2008) Hay and Davis (2004)ارصتن يع اقأيت ب انفت رااهباست  ا
 Liuارعةلايةلا قهااارمبا  عا دهاهامعاديت هااس تيااريتب عاقاربا  تعاارم روتعارته    اقب نت انفت رااهباست  ا

and Lai (2012) and ElGhoul et al. (2016)أ اابففت  امستفق اارتته ق اعقيةتعااأل ت ا تت اا
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 .Chang et alاريتب   اوصت ساهاف  ت  اأستهام  فتلاارمبا  تعااألببتعاار  تب  اقأقتتس انفت رااهباستعا
أ اارم بتتتت  اوستتتفف هق امتتت ا تتتقهااارمبا  تتتعاارمبفف تتتع اقا رفتتت ر اوم تتت اأ اويتتت باا فوتتت بامبا تتتلاا(2009)

افق ا عباانف  باي قهااره ق  اارسس ا  اإرلامس

ق  اارسو قانفسه ا نظبااراسااارمس س  اإرلا تباباا فوت بامبا تلاارسست ا  اقمته  اارمبا  تعاا يفات باا
م متتعاإهابيتتع؛اس تتاا  تتلاأ اويتتبذايةتتلاا فوتت بامبا تتلاسستت ا  اقا سففتت ظااتتهار نتتعاارمبا  تتع ا  تتها  نتت ا

  تبامت اارمته بي اي تباارفنف تح   ا ت ار نتعاارمبا  تعاأ اق قهانستاعاأاChen et al. (2005)نف رااهباسعا
 .Lai et al تتؤرباإ   ا تت ايةتتلاف  تت  ام فتتلامبا  تتعامف صتت ا تت اارصتتن يع اقأظ تتب انفتت رااهباستتعا

ق تتقهاي  تتعاإ    وتتعا تت  افنتتق ام ةتتةاالهاباا تت  اار نستت  اإلق تتقهامتته بااقاستتهاايةتتلااأل تت ا تت اا(2017)
 امبا  تت اسستت ا  امف صصتت  ا تت اارصتتن يع اقأيتت ب انفتت رااهباستتعام ةتتةاالهابااقر نتتعاارمبا  تتعواقف  تت 

Quick et al. (2018)أ اف باباا فم ي  ار نعاارمبا  عاقس يام ةتةاالهاباا تؤربا اإ   ا ت ا ت اف  ت  اا
أ ااريتب   ااLin and Liu (2009)م  فتلاارمبا  تعااألببتعاار  تب ا ت اأرم نوت  اقأقتتس انفت رااهباستعا

ت  اأقااريتب   اارفت او تق ا   ت اارف اره   افب دام برتوةام ةتةاالهابااة وتعاأيةتلاأقام ةتةاإهابااأ ت اس م 
ارف  تتت  امبا تتتلاسستتت ا  ا فصتتتفااتتت ر قهاا تتت اا تتتقانفستتتهايتتتتقام ةتتتةاالهابااارمنفتتتهلاف تتتق ا أ تتت ااسفمتتت   

اBeasley and Petroni (2001) and Jiraporn et al. (2018)ارصت   اقأ ته انفت رااهباست  ا
اارس  وعارم ةةاالهابااارمسف  ا  ا بابا اا فو بامبا لاارسس ا   اااايةلااآلر ب

 Lin and Liu (2009); Leung and Liu (2015) and Guizani andأ ت هاقيت قاايةتلاحرتب ا
Abdalkrim (2021)اف  ت  امبا تلاسست ا  اأ ااريب   اف  هاما هرعاينهااف ت حا تبابا اا فوت باا  ت  ؛اأق  

مبا  تتقاسستت ا  احققا تتقهااي روتتعا  تتهذااليتت بااإرتتلا تتقهاامبا  تتعا   رتتعاقسق متتعايتتب   ا  تتها؛اقا رفتت ر ا
ف فو اف  ر فادي هاابأةاارمت ل اقر نو ت اف  ت  امبا  تقاسست ا  احققا تقهاامن فتتعامتعا تقهاامبا  تعاأ ت ا

قا  صتت أاأ ت ايتتف  وع ا تحاامتت ا  نتتلا   روتعارفس  تتبامصت رحاي صتتوعامستتفمهاامت اسق متتعايتب   اتتت وفعا
قمتتتت ا  نتتتتلاآ تتتتب افستتتت لاأنمتتتت لاارمة وتتتتعاارم فةفتتتتعاإرتتتتلافس  تتتتباأ تتتتهاذاإستتتتفباف  وعام فةفتتتتع؛ا  تتتتها ةتتتت ا
Desender et al. (2013); Elsayed and Wahba (2013) and Guizani and Abdalkrim 

 تتت   ارم ةتتتةاالهابا اقيةتتتلاإرتتتلاق تتتقهافتتتأر باإ  تتت   ار اتتت باارمستتت  م  ايةتتتلا   روتتتعاارتتتهقباارباا(2021)
-Anderson and Reeb (2004) and Chen and Alار  تة افتهيياهباست  اأ تب افتأر ب ااستة و  

Najjar (2012)اقرحربا هاُوظ بانملاارمة وعاسم  اسةق وعاقففتو  امم داارم ةةاالهابا اقارف امت ا 
قا رفتت ر اوستت لااراستتاا ا(Desender et al., 2013)ارمسفمتت اأ افتتؤربا تتهقب  ايةتتلا تتقهااارمبا  تتعا

أنم لاارمة وعاارم فةفتعايةتلا ت امت ا تبابماا فوت بامبا تلاارسست ا  اارس ر ال   هاهر  ايمة اايأ افأر با
ا اقففس باار   عا  ا  رعااأليم لاقارمم بسعاارم نوعاارمصبيع ااقمه  اارمبا  عاار  ب وع

ا
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 مشكمة البحث -2
و هانملاارمة وعاأسهاآرو  اسق معااريب   اارم معاارف افؤربا  ا قهااارف  بيباارم روع اقوم  اأ ا نيأا
ينهاار ه هام اميت   اارق  رتعاارفت ا تها اف فصتبايةتلاار   ت  اارف   هوتعا ت  اارمت باقالهاباا  تلاقر ن ت ا

 اقم اارمسفم ا(Ho and Kang, 2013) هافمفهاإرلاار     ا   اارم باارمسوعبي اقمس  م ااأل ةوعا
أ افتتؤربا تتحااارميتت   ايةتتلا تتبابماا فوتت بامبا تتلاارسستت ا  اقمتته  اارمبا  تتع؛اس تتاا فق تتعاأ ا نتتفاايتت ا

 ا مت ا(Shan et al., 2019)ارمة وعاالهابيعاسقا دافؤربا ت اا فوت بامبا تلاارسست ا  اقمته  اارمبا  تعا
 ,.Khan et al)ةفعاي امسفق ا قهااارمبا  عاارمعةتقلاوم  اأ او ق اره ااريب   اار  رةوعاهقا عام ف

 اقا رمرتتت  ا تتتتهافتتتؤهماارمة وتتتتعااأل ن وتتتع اقارمة وتتتتعاارمؤسستتتتوعاإرتتتلاف ديتتتتدا   روتتتعاسق متتتتعااريتتتتب   ا(2015
 Polychronidou et al., 2020; El-Dyasty)اقا رف ر اارفأر بايةلاعةلا همعامبا  عامبفف عاار قها

 and Elamer, 2021) ا

ىاال تااالثر الممكياااة ا دارياااة  يةتتلاحرتتتب اففمرتت اميتتت ةعااراستتاا تتت اال  اتتعايتتت ااألستترةعاارف روتتتع؛ااقبنتت ء ا
والممكيااة العايميااة  والممكيااة الملسسااية  والممكيااة ا جنبيااة عمااى قاارار اختيااار مراقااب حسااابات متخصااص 

ااا عناد مراجعاة القاوايم المالياة ل مشاركات المصاارية  صاناعياا وقارار تبناي مادخل المراجعاة المشاتركة اختياريا
وىل تلثر حوكمة مجمس ا دارة عمى معنوية واتجاه العالقة بين نمط الممكية )الممكياة ا دارياة  والممكياة 
العايميااة  والممكيااة الملسسااية  والممكيااة ا جنبيااةر وكاال ماان قاارارس اختيااار مراقااب حسااابات متخصااص 

 عة القوايم المالية لمشركات المصرية صناعياا وتبني مدخل المراجعة المشتركة اختيارياا عند مراج

 البحث ىدف -3
قمته  امبا تلاارسست ا  انمتلاارمة وتعاق تبابماا فوت با  هذا حاااراسااإرلاهباسعاقا فات باار   تعا ت  ا

قحرتتباا ستف هاياي نتتعامتت ااريتتب   اارمبا  تعاار  ب وتتع اقأرتتباسق متعام ةتتةاالهاباايةتتلا ت ف  اار   فتت   ا
 ي 5109سفلاا5105ي اارففباام اي باارم روعاارم  هاا  ا قبصعااألقباقاارم روعاارمصبيعا

  أىمية ودوافع البحث -4
مبا تتلانمتتلاارمة وتتعاق تتباباا فوتت بامتت ا تت لاستت وهارفقتتتوحاي  تتعااأىميتااو العمميااةوستتفمها تتحاااراستتاا

 ا  تهذام ب تعامت اارمبا  عاارميفب عاا فو بي  ا  اار  رتعاارمصتبيعمف ص اصن يو  اقف ن امه  اسس ا  ا
إحاا   انملاارمة وعاوم  اأ ا ؤربا  اارعةلايةتلا تقهااارمبا  تع اقا رفت ر ؛اف ت ر فاارق  رتع اقوتأف احرتبا

امعاان ف  اسم وعاارمسفرمب ا  اظ افب داارمة وعاارمبففعا  ااريب   اارمصبيعا

الت  عاإرلااراسقااارمس س وعاارف افن قرت ام ا  لااأىمية أكاديميةسااقم ان سوعاأ بم اوسفمهاارا
م  فتتتتلا تتتت  اايتتتت هااارمبا  تتتتعا تتتتقهاا تتتتهم  افف تتتت نة ااارمبا  تتتتع ا تتتتهم  افتتتت استتتتققا  ا تتتتقهااارمبا  تتتتع
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ا  قارفأر باارمبا  ع ا قهااا  اقمه  اارمبا  عمبا لاسس ا  اوم  اأ ا ؤرباا فو بااقا رف ر ؛اارمبا  ع 
هقب ااس سم  ا ت استققااقمه  اارمبا  عمبا لاارسس ا  ا ة لاا فو باارحرب ارم روع اق    ااارف  بيبامصها وع

 فو باقفأر با تحااا  فوت بايةتلاارف ت بيباارم روتعاوسست ا  تيافتأر باا  إ اهباسعا وفوعااقا رف ر  اارم ل بأةا
ااااااااا  ا حااارسقق اارمبا  ع هم  ا

ا ار  متتعارةب  اتتعاارم روتتعارفسستت  اآروتت  اسق متتعااريتتب   ا تت امصتتبااراستتااستت  اار  رتتعاأىاام دوافااعاقمتت 
يةتتلاف ديتتداآروتت  اسق متتعااريتتب   ارتتتم  اف  اارهباستتعاارس روتتعامف تتهاا تت امستت يهانفتت راف تتق اقا رفتت ر ا تتها

باسعاارس روعا م افس يهانف راااره اارم  هاا  اار قبصعاارمصبيعسم وعاارمسفرمبي اقف ديدااسف بابااريب   ا
م  نت  اامبا  ت اسست ا  فم   اارمم بس  اققات  اارم ت   باقار  رت  اارفنظوموتعامت ا  تياأستا لاف  ت  ا  ا

مف صتت اصتتن يو  امبا تتلاسستت ا  اارفف  تتبا تت ااآلرتت باارمفبفاتتعايةتتلا تتت و اا فوتت باقااآ تتبي  يةتتلاسستت لا
ا قف ن امه  اارمبا  عاارميفب ع

 حدود البحث-5
مف صتت اصتتن يو  امبا تتلاسستت ا  او فصتتبااراستتاايةتتلاف  تتويافتتأر بانمتتلاارمة وتتعايةتتلا تتبابماا فوتت با

 تتت اار  رتتتعاارمصتتتبيع ارتتتحربا  تتتب ايتتت انعتتت قااراستتتااارمفي تتتبا ااا فو بي تتت  قف نتتت امتتته  اارمبا  تتتعاارميتتتفب ع
فب تتتعاإرتتتلاقمتتته  اارمبا  تتتع اارفتت ا تتتهامبا تتلاارسستتت ا  ااأل تتب اارفتتت امتتت اارمسفمتت اأ افتتتؤربا تتت اا فوتتت با

 صت ر ام فتلاارمبا  تعاإلمرت  استتم فه اعتقلامتهااابفا عتهامتعايم ةتتهواأقايم ت اارمبا  تعاإلمرت  اع و تتعا
صتتن يفه امستتفق ا تتقهااار تتقارياارم روتتعو ا متت ا  تتب ايتت انعتت قااراستتااهباستتعافتتأر باأنمتت لاارمة وتتعااأل تتب ا

عاارمؤسستتوعاإلمرتت  امة وتتعاارهقرتتعوايةتتلا  تت ذاارمة وتتعاالهابيتتعاقارمة وتتعاار  رةوتتعاقارمة وتتعااأل ن وتتعاقارمة وتت
 ا تتتإ ا   ةوتتتعاارنفتتت راارةف متتتوياميتتتبقععااتتتتقاالاقمتتته  اارمبا  تتتع اقأ  تتتب امبا تتتلاارسستتت ا  ا تتتبابماا فوتتت با

اا فو باي نعااراسا 

 البحث خطة-6
ارفس  با هذااراسا اق  اتقءاسهقها اسقذا فيافنظوياارمفا  امنهايةلاارنسقاارف ر :

ارمبا لاارسس ا   اقمه  اارمبا  عاارميفب عام امنظقبا قهااارمبا  ع ارف ص اارصن ي اا6-0

ي  تتتتعانمتتتتلاارمة وتتتتعاقا فوتتتت بامبا تتتتلاسستتتت ا  امف صتتتت اصتتتتن يو  اقف نتتتت امتتتته  اارمبا  تتتتعافسة تتتت اا6-5
اارميفب عاقاسف   ا بق ااراساام ااألقلاسفلاارر م  

يةتتتتلاي  تتتتعانمتتتلاارمة وتتتتعاقا فوتتتت بامبا تتتلاسستتتت ا  امف صتتتت ااأرتتتتباسق متتتتعام ةتتتةاالهاباافسة تتت ا6-3
اارف سعاقار  يب ااراساا  بتصن يو  اقف ن امه  اارمبا  عاارميفب عاقاسف   ا
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اارهباسعاارفع و وع ا6-4

اا فا با بق ااراسا ا6-5

ا فسة  اارسس سوعا6-6

ااراسااقفقصو فهاقم    ااراسااارم فبسع ا  صعا6-7

الصااناعي لمراقااب الحسااابات  وماادخل المراجعااة المشااتركة ماان منظااور  التخصااص 6-1
 جودة المراجعة

ر هاسظ  اار   عا   اارف ص اارصن ي ارمبا لاارسس ا  اق قهااارمبا  عاا  فمت ياار ر تبي  اقو  تبا
ارف صتت اارصتتن ي ايتت امتته اإرمتت يامبا تتلاارسستت ا  اام قمتت  ام نتتعاارمبا  تتع اق  متتهاارمف متتباق  بفتتها

صصتتتعااع و تتتعاصتتتن يعايم ةتتتهاقارفستتتهو  اارفيتتتي ةوعاارفتتت افقا   تتت اق وفوتتتعاف نتتت ام فةتتتفاارم  ر تتت  اارمف 
ارمس س وعاار  صعا    اقفعقوعاحربا ةهالفا  امن  ااقا  باءا افن  ةاا رفا وتعايةتلا فت ءااق   روتعاأهارتها

أ ااChin and Chi (2009) and Chi and Chin (2011)و اقأظ تب انفت رااهباست  ا5151إليةت ا
  باامبا لاارسس ا  اا ر ع  اارصن ي ار م ةهافؤربايةلاإ باءا اقأس  ياارمبا  ع اقب ن انف رااهباست  ا

Balsam et al. (2003) and Reichelt and Wang (2010)أ اف صت ام فتلاارمبا  تعا ت اا
 Hsieh and Linاعصن يعايم ةهافبفالا  قهااأببت أاأيةتل اقا رفت ر ا تقهاامبا  تعاأيةتل اقها  ت اهباست

يتتت امستتت  معاار  تتتبااا ر عتتت  اارصتتتن ي ار م تتت اارمبا  تتتعا تتت اف فتتتو ا عتتتباأيمتتت لاارمبا  تتتع اا(2016)
 نف  تتتعارتتتهقباا تتت اف فتتتو امستتتفق ا عتتتباارف  تتتت  اقديتتت هاامستتتفق ا تتتقهااارمبا  تتتع؛اس تتتاافستتت يها تتتهبا ا

رم روتتع اقأيتت ب اقم تت بذامبا تتلاارسستت ا  اارمف صتت اصتتن يو  ا تت اا فيتت ذاارفسبيفتت  اار ق بيتتعااتت ر قارياا
إرتلاأنتها ةمت اداهامستفق اف صت امبا تلاارسست ا  ا ت ااCairney and Young (2006)نفت رااهباستعا

اصن يعام  نعا ةم اداه ا  باامبا لاارسس ا  اارف او فس   اقوعا    

ق  اارستو قانفسته اا تفيااراستااارمس ست  اا رتهقباارمستقبمارةف صت اارصتن ي ارمبا تلاارسست ا  ا ت ا
 تتت بيباارم روتتتع اس تتتااوستتت يهاارف صتتت اارصتتتن ي ارمبا تتتلاارسستتت ا  ا تتت اارستتتهامتتت اإهاباااألببتتت أا تتتقهااارف

(Velury 2003; Burnett et al., 2012) ارستةقباا نف ت دمارةمته بي اا اقمت(Habib, 2011)ا 
 اقيديتهامت ا   روتعاارب  اتعايةتلاستةقباالهاباا(Almutairi et al., 2009)قي فت امت اف ةفتعابأةاارمت لا

 اقيديهام ا   روعاإ باءا ا(DeBoskey  and Jiang, 2012)نهاا فو ب  اارمم بس  اارمس س وعاار ه ةعاي
 اقي فتت امتتت ااسفمتت لاإيتت هاااصتتتهاباار تتقارياارم روتتتعا(Sarwoko and Agoes, 2014)ارمبا  تتعا

(Stanley and DeZoort 2007; Romanus et al., 2008)اقي فت امت ايتهيافم رت اارم ةقمت  ا 
(Hammami and Zadeh, 2019)و اقيديتهامت امستفق ا5151ا  اقوسس امت ا فت ءااا ستفرم باإل ةتف
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و اقيديتتهامتت اار قارتتهاي تتباار  هوتتعارةيتتب   اينتتهم اف تتقيا في  تتبامبا تتلا5107ا ارتتفسفااارمس ستت  اإلار ةفتت   
مت ا اقو ةت ا(Knechel et al., 2007)ارسست ا  اقو تق امبا تلاارسست ا  اار ستبامف صت اصتن يو  ا

 اقيديتهامت ا(Wang et al., 2017)و اقي فت امت اف ةفتعاارته ق ا5108ا ف ةات  ايقارتهااألست ياإليةت 
 اوسس ام ا هباامبا لاارسست ا  ايةتلاف  تويامته ام ءمتعا(Mukhlasin, 2018)اسفم لاا في ذااريشا

ا اا(Hapsoro and Santoso, 2018)فع  بايم ةها  فبا اا سفمبابيعا

إرتلايتهيام نقوتعاار   تعا ت  ام ت  وةا Minutti-Meza (2013)  ةصت اهباستعقيةتلاار  تة ا  تها
 Eshlemanارف صت اارصتن ي اارم فمتهاايةتلاارسصتعاارستق وعاق تقهااارمبا  تع اقافف ت ام  ت اهباستعا

Guo (2020)اصن يعايم ةهامبا لاارسس ا  ا اس ااأظ ب ايهياق قهاي  عام نقوعا   اف ص ا  
أنتهايةتلاارتبييامت اأ اارف صت ااHegazy et al. (2015)قب ن انفت رااهباستعااقا سفس     اارف ه بيع 

وتم ا هبفهايةلاف ن اارف هو  ايةلام    باارمبا  عاإ اأنها افق ها بققامبا لاارسس ا  اارصن ي ار
م نقوتتعا تت  ا تتهباامبا  تت اارسستت ا  اارمف صصتت  ا تت اارصتتن يعاقي تتباارمف صصتت  ايةتتلاارستتهامتت اإهاباا

ااألبب أ 

قبن ءايةوه اوم  اار قلاإ اارف ص اارصتن ي اوم ت اأ ا تؤربا ت ار تعاأصتس لاارمصت رحا ت امستفق ا
مبا تتلاارسستت ا  ا؛اس تااوستت يهاارف صت اارصتتن ي ا تت اا فست لامبا تتلاارسستت ا  ار تهم  اارفتت او تهم  ا

 فتت ءااارم ب تتعاارمف صصتتعاارفتت اف متت ايةتتلافسستت  ا هبفتتهايةتتلاف عتتولاقفنف تتحايمةوتتعاارمبا  تتع اقا رفتت ر ا
اق   روعاارمبا  ع 

 متت اسظ تت اار   تتعا تت  اف نتت امتته  اارمبا  تتعاارميتتفب عاق تتقهااارمبا  تتعاا  فمتت ياار ر تتبي  ا  تتهااففتتبا
 e.g., Alanezi et al., 2012; Baldauf and Steckel, 2012; Lesage et)ار ه هام اارهباس  ا

al., 2012; Zerni et al., 2012; Ratzinger-Sakel et al., 2013; Lobo et al., 2017; 
Holm and Thinggaard, 2018; Biehl et al., 2021)ويتفببايةتلاأ اارمبا  تعاارميتفب عايمةوتعاا

أقام فتلامبا  تع اق   ت ا ف ت  ايةتلام ف ت  اارمبا  تعاميت ب عاأيمت لامبا لاارسس ا  ا  اأهار  اأ ربام ا
صهاباف بيبامبا  عامقسهاقميفبب اقف ق اارمسرقا روعافت منوع اقف ن امي ب عاأيم لاارمبا  عاارمبا  عاقا 

أ ام تتت   اارمبا  تتتعا تتتفيامبا  ف تتت امتتتبااقاستتتهاا  تتتلامتتت ا تتت لام فتتتلاارمبا  تتتعاارم صتتت ار تتتحااارم تتت لا
ارم    اقوفس ا  ام فلامبا  عاأيم لاارمبا  تعاارفت اأ با ت اارم فتلااآل تب اقيق تعا ت اارم ف ت  ايةتلا

انفةاف بيباارمبا  ع ا

إرتلاأ ااHolm and Thinggaard (2018) and Biehl et al. (2021)  اق تها ةصت اهباست
متته  اارمبا  تتعاارميتتفب عاوم تت اأ ا تتؤهماإرتتلافسستت  ا تتقهااارمبا  تتعامتت ا تت لافسستت  ااستتف  لامبا تتلا
ارسس ا  ؛اقيب عاحرباإرلايهياق قهاتيقلام هوعام ا  نلامنيأااار م   اس ااإ اأف  لاارمبا  عا فيا
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 اُوتتت ذاإرتتلاحرتتب اان فتت  ا تتهبااإهاباايم تت ا(Haak et al., 2018)فتتلاارمبا  تتعافقدي  تت ا تت  ام  
 .Biehl et alارمبا  عا  اارفأر بايةلامبا   اارسس ا  اقا  ن ي ياا رصم اسو لاأمامي ةعا فياا في    ا

ارفتأر با اإحاإ ا هبااالهاباا  اارفأر بايةتلاارنت  امت امبا  ت اارسست ا  اف تق اأ ت امت ا تهبف  ا ت ا(2021)
 ا مت اف فت اارمبا  تعاارميتفب عاارفب تدا ت استققا(Lobo et al., 2017)يةتلامبا تلاسست ا  اقاستها

 هم  اارمبا  ع؛امم ا ؤهماإرلادي هااارمن  ستعا ت  ام  فتلاارمبا  تع؛ااألمتباارتحما تها تن  ةايةتلافسست ا
 تتقباميتت ةعاا ف  روتتعا تتقهااارمبا  تتع اقيةتتلاار  تتة ا تتهاوستتهاا تت لافنف تتحاأيمتت لاارمبا  تتعاارميتتفب عاظ

(Kermiche and Piot, 2018)اقارفت افنتفاايت ا وت ياأستهامبا  ت اارسست ا  ا ف فتو اار  تهاارم تحقلا 
قارمتتقابهاارمف ستتعارهوتته اقا يفمتت هايةتتلاار  تتقهاارم حقرتتعامتت ا  تت امبا تتلاارسستت ا  ااآل تتب ااألمتتباارتتحما تتها

و اق تتهاو تتق امتت اارصتت لاق تتقهاف تت ق ا5108ا ؛اسستت  5106ا  تتؤرباستتةا  ايةتتلا تتقهااارمبا  تتعاإلمسمتتقه
  تتها تت  امبا  تت اارسستت ا  اارمنفمتت  ارم  فتتلامبا  تتعامفن  ستتع اممتت ا تتها فبفتتلايةوتتهايتتهيا ف وتتعاارم ةقمتت  ا
ارمفا هرتتتعا  ن متتت  ااألمتتتباارتتتحما تتتؤرباستتتةا  ايةتتتلااستتتف  لامبا تتتلاارسستتت ا   اقا رفتتت ر ايةتتتلا تتتقهااارمبا  تتتعا

او 5108؛اسس  ا5106إلمسمقها

أ ااريب   ااZerni et al. (2012) and El Assy (2015)نفسه ا  ن انف رااهباس  ااق  اارسو ق
ارفتتتت ا تتتتفيامبا  تتتتعا قارم تتتت اارم روتتتتعاا ستتتتف هايامتتتته  اارمبا  تتتتعاارميتتتتفب عاففمفتتتتعا هب تتتتعاأيةتتتتلامتتتت اارتتتتفسفاا
ارمس ست   اقاستتفس     اي تتباي هوتتعاأ تت  اقفصتتن فاارفمتت ن اأ تتت  اق عتتباإ تت ةاأ تت ا تت لاار تت ياارفتت ر ا

أ اارمبا  تتعااBisogno and De Luca (2016)م  بنتتعاا ريتتب   ااأل تتب  اقأظ تتب انفتت رااهباستتعا
-Mandour et al. (2018) and Alهباست  اارميتفب عافتؤرباإ   ات  ا ت ا تقهاااألببت أ اقأيت ب انفت راا

Hadi et al. (2017) and Ali et al. (2019)إرتلاق تقهاي  تعاستة وعا ت  اارمبا  تعاارميتفب عاا
 Marnet et ستفس     اا  فو بيتعاقفسفتاااألببت أاقارستةقباا نف ت دمارتإلهابا اقأقتتس انفت رااهباستعاقا

al. (2019)أ اارمبا  عاارميفب عاف ع اار هباارمبا   اارسست ا  ايةتلاف ديتدا تقهااارمبا  تعامت ا ت لاا
قب نتت انفتت رااهباستتعاارستتهامتت اارفس تتدا اارم ب وتتع امتتعامس  ظف تت ايةتتلامستتفق امن ستتلامتت ااريتتباارم نتت  ا

Alsadoun and Aljaber (2014)أ اارمبا  تعاارميتتفب عاف فت امت ام تت عباارم ةقمت  ؛اقا رفتت ر اا
 .Velte and Azibi (2015) and Lobo et alفتن ف اف ةفتعاس تققاارمة وتع اقأ ته انفت رااهباست  ا

فت ر ا تقهااارمبا  تع اق ةت ايةلافأر باارمبا  عاارميفب عاإ   ا  ايةتلاه تعاف بيتباارمبا  تع اقا را(2017)
اواإرلاأ اارمبا  عاارميفب عافسس ا قهااارمبا  عاقفت با  قااارفق     5108ار م قهماإل

ق تقهاي  تتعاستة وعا ت  اف  ت  ام ف تت  ااMarmousez (2009)  نت انفتت رااهباستعاقمت ان سوتعاأ تب  ا
 روتتتتتع ا متتتتت اأيتتتتت ب اهباستتتتتعامبا  تتتتتعا نفموتتتتت  اإرتتتتتلام  فتتتتتلاارمبا  تتتتتعااألببتتتتتعاار  تتتتتب اق تتتتتقهااارف تتتتت بيباارم

Christodoulou (2010)إرلاأ اارمبا  عاارميفب عا اوم ن  اا رتبقبااا في ذااريتشاات ر قارياارم روتع اا
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يتهياق تقهاي  تعا ت  اارمبا  تعاارميتفب عاقا ستفس     ااLesage et al. (2011)قأظ ب انفت رااهباستعا
 Velte and Azibi (2015) and Ittonen and Tronnes (2015)ا  فو بيع اقأ ه انف رااهباس  ا
and Andre et al. (2016)يةلاابفف  اأف  لاارمبا  عا  اظ اف ن امه  اارمبا  عاارميفب ع ا 

قفسستت امتت امبا تتلاارسستت ا  اقبنتت ءايةوتته اوم تت اار تتقلاإ اارمبا  تتعاارميتتفب عاوم تت اأ اف تتددااستتف  لا
ارفسبيف  اار ق بيع ا م افس يها  افعقيبام  بافتهاس معاس مهاارم ن اقف ف ايهياار هباايةلاا في ذا

قفنق ا  بفهاقفس يهاأوت  ا ت اف فتو اهب تعافب تداستققا هم فته ااألمتباارتحماوم ت اأ ا تن  ةا ت اديت هاا
ا قهااارمبا  ع 

عالقة نمط الممكية واختيار مراقب حسابات متخصاص صاناعياا وتبناي مادخل  تحميل 6-2
 ض البحث من ا ول حتى الثامنالمراجعة المشتركة واستخالص فرو 

ارمة وعاإلارمة وعاأنم لاافسف ب ا حااار دروعافسة  ااراسااارمس س  اارحمافن قلاا ر و ةاقارفسة  افأر ب
األ ن وتتتعوايةتتتلا تتتبابماا فوتتت بامبا تتتلاسستتت ا  ااقارمة وتتتعا قارمة وتتتعاارمؤسستتتوعاار  رةوتتتع اقارمة وتتتعاالهابيتتتع 

امف ص اصن يو  اقف ن امه  اارمبا  عاارميفب عاا فو بي   اقحربايةلاارنسقاارف ر :

تحمياال البحااث المحاساابي الاا س تناااول عالقااة الممكيااة ا داريااة واختيااار مراقااب حسااابات 6-2-1
 البحث ا ول والثاني متخصص صناعياا وتبني مدخل المراجعة المشتركة واستخالص فرضي 

 Connelly et al. (2010); Shuto and Takada (2010) and Fauzi   نت انفت رااهباست  
and Locke (2012)يةلاهقا عاارمته بي ااالهابيعق قهافأر با امف  بت  ارةمة وعا و5105ا إلارسقي قا

:افتتأر با ارمصتت رح اقارتتحماويتت باإرتتلاأنتتهامتتعاابففتت  امستتفق امة وتتعاارمتته بي األستت يااريتتب عامقاءمتتعا متت ؛اأق  
 فق بارته  ياهقا تعاأيةتلار نسوت داإرتلامصت رحاارمست  م   اقا رفت ر اف فتو اميت   اارق  رتع اقر نو ت :افتأر با

هب تتعاأ  تتباارسصتت نعاالهابيتتع اقارتتحماويتت باإرتتلاأنتتهامتتعاابففتت  امستتفق اارمة وتتعاالهابيتتعاوستتوعباارمتته بق ا 
ايةلااريب ع؛امم ا ها ؤهماإرلاق قهام  لاأ  بارةفصبذارفس  بامص رس ياارحافوع ا

إرتلاأ امستفق اارمة وتعاالهابيتعا تبفالاإ   ا ت امتعام ةقم فوتعااEbrahim (2007)قأظ تب انفت رااهباستعا
قهااارف ت بيباارم روتع ااألبب أاقسةا  امعاإهاباااألبب أ اس اا ؤهماإبفف  امسفق امة وتعاالهابااإرتلافسست  ا ت

إرتتلاأ امة وتتعاارمتته بي افتته   يااSanchez-Ballesta and Garcia-Meca (2007) متت افقصتت ا
رةمقاءمعافهبي و  ا   امص رس يااري صوعاقمص رحاارمست  م   اقا رفت ر اوم ت اارنظتباإرتلاارمة وتعاالهابيتعا

ا Banderlipe (2009)ة اإروتهاهباستع آروتهارةستهامت اارستةقباا نف ت دمارتإلهابا اقيففتباحرتبامتعامت افقصت
هاباااألببت أ؛اس تاا تؤهماابففت  امستفق اارمة وتعاالهابيتعاإرتلا م اق قهاي  عاسة وعا   اارمة وتعاالهابيتعاقا 
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إرتتلاأ ااAlves (2012)ارستهامت اارستةقباا نف تت دمامت ا  ت االهابا اقمتت ان سوتعاأ تب  افقصتتة اهباستعا
األبب أ امة وعاالهاباافؤهماإرلافسس  ا قهااا

قيةتتتلاار  تتتة افقصتتتة اهباستتت  اأ تتتب اإرتتتلاق تتتقهاي  تتتعاستتتة وعا تتت  اارمة وتتتعاالهابيتتتعاق تتتقهااارف تتت بيبا
إرلاق قهاي  عاستة وعام نقوتعااGabrielsen et al. (2002)ارم روع ا  ةلاس   اارمر ل افقصة اهباسعا

إرتتلاأ ااJung and Kwon (2002) تت  اارمة وتتعاالهابيتتعاقم ةقم فوتتعااألببتت أ ا متت افقصتتة اهباستتعا
مسفقو  اارمة وعاالهابيعاوم  اأ او ق ار ت افتأر باي ست ايةتلااريتب ع اس تااأ اديت هاا تقااالهابااوم تن يا
مت ااف ت حاار تبابا اارمس ست وعاارفت افس تبامصت رس يااري صتوع اقا رفت ر ؛اارفتأر بايةت ا تهذاف ظتوياار ومتعا

هاباااألببت أ اقيففتباق قهاي  عااKoh (2003)رةيب ع اقب ن انف رااهباسعا إ    وعا   اارمة وتعاالهابيتعاقا 
 Peasnell et al (2005); Yang et al. (2008) and Charfeddine etانفت رااهباست  حرتبامتعا

al. (2013)أ اابففت  اارمة وتعاالهابيتعا ته عاالهابااإرتلامم بستعاأنيتععاإهاباااألببت أارف ظتوياقارف ا  نت اا
إرتلاأ ااApriada and Suardikha (2016)و قانفسته افقصتة اهباستعامصت رس  ااري صتوع اق ت اارست

ارمة وتتعاالهابيتتعار تت اأرتتباستتة  ام نتتقمايةتت ا تتقهااارف تت بيباارم روتتع؛األ اتتت فاا يتتباذاقارب  اتتعا تت اظتت ا
 Bos etاهباست   مت افقصتة ا مسفقو  اارمة وعاالهابيعاار  روعاوم  اأ او ةت امت ا تقهااارف ت بيباارم روتع 

al. (2013) and González and García-Meca (2014)إرتلاأ اينتهم ا بففتعامستفق اارمة وتعاا
قر ت اينتهم افتن ف اارمة وتعاالهابيتعاوستهااار  تةا الهابيتعافم ت امم بست  اإهاباااألببت أاإرتلاا ن فت  

 قف هأاإهاباااألبب أا  اا بفف   اا

اريتب   اارفت افستوعباية  ت االهاباااأ ارته اارمته بي ا ت اShan et al. (2020)قب نت انفت رااهباستعا
ار تهم  ا م ام  فلاارمبا  تع امتعاحرتب ا تبفالايتباء ار هم  ا   ذاارمبا  ع سقا دار سفف هاام ايباء

معات فااسف  لامبا لاارسس ا   اقيةتلاق تهاارفسه ته اا رنستاعارةمته بي اارتح  اففقا تبا    ذاارمبا  ع
ار تهم  ا ر فات فااسف  لامبا لاارسس ا  اارمبفاعتعاايتباءمص رس يامعامص رحاارمس  م  اف ق اف  

ار تهم  ا  ت ذاارمبا  تع ارتحربا ف تحا تؤ ءاارمته بق  ا    ذاارمبا  عامصهبا ةباأ  بام ا قارهايباء
أقا ؤربق ا   ا بابا اف ة ام ا حااارف  ر ف اقا رف ر  ام اارمسفم اأ او تق ارته  ياعةتلاأ ت ايةتلايتباءا

 ت اارم   ت  اوست لاارمته بق اارتح  اومفة تق اارسصت نعاالهابيتعارةسصتقلايةتلا ارمبا  تع ار هم  ا  ت ذا
يتبا  يا ت افتق  ب ار تهم  ا  ت ذاارمبا  تع اقمت ا ارفقارهام ا  لاا سفف هاام ا  باام  فتلاارمبا  تعاقا 

 يتتباءارمسفمتت اأ اف تتق ااآلرتت باارمبفاعتتعاا رتتت فاارمةستتقظا ستتف  لامبا تتلاارسستت ا  ااستت لا تتبابا ا
ي تتبامنع وتتعاا رنستتاعارةمتته بي اارتتح  اومفة تتق اارسصتت نعاالهابيتتعانظتتب ااألن تتيا ار تتهم  ا  تت ذاارمبا  تتع

مسم ق ام اال باءا اارفأه  وعاارمسفمةعام ام ةةاالهابااأقااألسقاق اقا رف ر  افبفالامة وعاالهابااستةا  ا
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ينتتهم اففقا تتبا الهابيتتع اإ   ا تت امتتعا تتقهااارمبا  تتعمتتعا تتقهااارمبا  تتعا تت اس رتتعافمفتتعاارمتته بق اا رسصتت نعا
امص رحاارمه بي امعامص رحاارمس  م  ااآل بي  

ق تقهاي  تعاإ    وتعا ت  اارمة وتتعااKarim et al. (2013)ق ت اارستو قانفسته اأظ تب انفت رااهباستعا
 اإرتتلاأ ا اس تتااأيت باGerged et al. (2020)الهابيتعاق تقهااارمبا  تتع اقافف ت ام  تت انفت رااهباستتعا

 Qawqzehارمة وعاالهابيعافبفالاإ   ا  امعاف    اأسهام  فلاارمبا  تعااألببتعاار  تب  اقفقصتة اهباستعا
et al. (2021)إرتتلاأ امة وتتعاأيتتت ءام ةتتةاالهابااألستت يا تت ااريتتب   اارفتت ا نفمتتق اإر  تت افتته عافةتتباا

ت ا ت اارصتن يعاأمت امة وتعاا مبا تلاسست ا اريب   ارف    اأسهام  فلاارمبا  عااألببعاار  تب اأقا مف صص 
الهابااار ةوتت افتتؤرباستتةا  ايتت اف  تت  اأستتهام  فتتلاارمبا  تتعااألببتتعاار  تتب ا  نمتت ا افتتؤربام نقو تت ايةتتلاف  تت  ا

إرتلاق تقهااKhan et al. (2015)مف صت اصتن يو   اقيةتلاار  تة افقصتة اهباستعاامبا تلاسست ا  
 ةةاالهابااقف    اأسهام  فلاارمبا  عااألببعاار  ب  اي  عاسة وعا   انساعااألس ياارممةق عاأليت ءام

وايتهياق تقها5151واقيوعتهاإل5109قار ع باقآ بق اإلاAwadallh (2020)  نم اأظ ب انف رااهباس  ا
ي  عام نقوعا   اارمة وعاالهابيعاق قهااارمبا  عام  سعا ه رعاف    اأسهام  فلاارمبا  عااألببعاار  تب  ا

ا  ااسف   اارفبت  ااألقلاقارر ن ارةاساايةلاارنسقاارف ر :اقبن ءايةلاحرباوم

فتتؤرباارمة وتتعاالهابيتتعام نقو تت ايةتتلاا فوتت بااريتتب   اارم  تتهاا تت اار قبصتتعاارمصتتبيعامبا تتلاالفاارض ا ول: 
 سس ا  امف ص اصن يو   

رمصتتبيعامتته  افتتؤرباارمة وتتعاالهابيتتعام نقو تت ايةتتلاف نتت ااريتتب   اارم  تتهاا تت اار قبصتتعااالفاارض الثاااني: 
 ارمبا  عاارميفب ع 

تحميال البحاث المحاساابي الا س تنااول عالقااة الممكياة العايمياة واختيااار مراقاب حسااابات  6-2-2
 متخصص صناعياا وتبني مدخل المراجعة المشتركة واستخالص فرضي البحث الثالث والرابع 

اي بامفنقيتع؛األ اربقف ت اففب تدا ت فمر اارمة وعاار  رةوعا رعامم داام اارمسفرمبي ؛اس اافمفةبامس  اا
يةلاارمه اارعقي  اقي را ت امت اويتي اأ تباهاار  رةتعامن صتلاإهابيتعايةوت  اقففم تداسق متعااريتب   اااريب   

 Carney 2005; Habib et al. 2019; El-Dyasty and Elamer)   ت ا فقس تهاارمة وتعاقارب  اتعا
 عا  ااريب   اار  رةوعايمقم  ايةلاأن  اينهامستفق ا اقي قاايةلاحرب اُ نظباإرلام  عباارمبا (2021

 .Habib et alمبففتع؛انظتتب اا  فتبا اأ اارب  اتتعاارها ةوتعارتته   اف تتق اهق اارمستفق اارمعةتتقل اقيؤ تها
اريتتب   ايةتتلاأ اا فوتت بامبا تتلاارسستت ا  امتت ا  تت ااريتتب   اار  رةوتتعا  فةتتفايتت انظ باف تت امتت اا(2019)

يتتب   اار  رةوتتعااستتقا داأيةتتلارفس  تتباارمنتت  عاار  صتتعاا ر  رةتتعايةتتلاسستت لا؛اس تتااففمفتتعااري تتباار  رةوتتع
 ارتتتحرب افمفةتتبااريتتتب   اار  رةوتتتعاستتقا دارف  تتت  امبا  تتت ا(Anderson et al., 2003)مستت  م ااأل ةوتتتعا
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ارسست ا  احقما تقهااي روتتعارإليت بااإرتلااستتف هاه يارةسفت ظايةتلا و تت اسق متعا تقم اقيةتتلاار  تة ا نتت با
ه ةعافي باإرلاأ ااريب   اار  رةوعا هاو ق اره   اعةلاأ  ايةلاف    امبا   اارسس ا  احقماق  عانظبا 

ا ا(Habib et al. 2019) قهااي روعا  ايو لاأماأصس لامص رحا  ب    اأ قو ءا

قر تتهايتتددااراستتااارمس ستت  ا  تتيافتتأر بانمتتلاارمة وتتعاار  رةوتتعامتته قي  اامنظتتقبي انظتتبي  امفن  ستت  ا متت ؛ا
 .Prencipe et al. 2014; Xi et al. 2015; Madison et al)عاالهابيعاقمقاءمعاارمص رحاارسص ن

2016; James et al. 2017; Vazquez 2018)اقفب تدانظبيتعاارسصت نعاالهابيتعايةتلاف ت ب ا 
م اارمفق عاأ او ق اف  ب اارمص رحا  ااريب   اار  رةوعا   اارمست  م  اقالهابااتترو   اقمتعا  اارق  رع

الهابيتتعاحرتب اوم ت اأ اف تت ن ا تحاااريتب   امتت اابففت  اف ت ر فاارق  رتتعااأل  وتع؛ا  تها تتؤهمافتأر باارسصت نعا
رستتةقباا نف تت دماإرتتلافستتبي اارمتت باارمستتوعبي ايةتتلاسبمتت  امستت  م ااأل ةوتتعامتت اس تتق  يامتت ا تت لاا

(Schulze et al. 2001; Krishnan and Peytcheva 2019)ُينَظباإرلا تحااارميت ةعايةتلاأن ت ا اقا
ميتتتت ةعاق  رتتتتعامتتتت اارنتتتتق ااررتتتت ن ا تتتت  اأصتتتت  اقأصتتتت  ؛األ ايتتتتهيافم رتتتت اارم ةقمتتتت  ا تتتت  اار  رةتتتتعاارمؤسستتتتعا

متتت اارمستتت  م  امتتت اي تتتباأ تتتباهااقارمستت  م  ااآل تتتبي ا تتته عامتتته بماار  رةتتتعاا نف تتت دي  اإرتتتلامصتتت هباااررتتتبقا
 Morck et al. 2005; Wang 2006; Salvato and Moores 2010; Krishnan and)ار  رةتعا

Peytcheva 2019)ا ا

 .Firth et al)قفميتو امتعاارفق  ت  اارفت افسب  ت انظبيتعاارسصت نعاالهابيتع اقصتفااراستااارمس ست  ا
2007; Habib et al. 2019)أن  احا ا قهااأبب أامن فتعاأ ربامت ااريتب   ااريب   اار  رةوعايةلاا

إرتلاأ اارمته بي اارتح  افتببع ياصت  اا ر  رةتعاارمؤسستعااLeuz et al. (2003)ي تباار  رةوتع اق ةت ا
ره  ياسقا داأ  بارفسبيفااألهاءاارم ر ا  اار ةها اارفت اف تق ا   ت اارسم وتعاار  نقنوتعارةمست  م  اارمفنت ربي ا

إرتلاأ ام  بنتعاا ريتب   اي تباار  رةوتع اف ت ااسفم روتعا وت يااريتب   ااAli et al. (2007)ت وفع اق ة ا
 .Jaggi et alار  رةوتتعا ف تتهوياإ صتت أاا فوتت بمايتت امم بستت  اسق متتعااريتتب    اقب نتت انفتت رااهباستتعا

أ استتوعبااار  رةتتتع امتتت ا تتت لافب تتداارمة وتتتعاأقاف  تتت  اأ تتتباهاار  رةتتعا تتت ام ةتتتةاالهابا اوتتتت فاا(2009)
اارب  اعايةلاارمه بي اي باارفنف ح   اارمسف ة   ا   روع

قر همعامص رس يااري صوع ا هاوم  امس  مقاار  رةعاإرلاس لاارم ةقم  اارها ةوع اقف نلاال ص أا
ي ام ةقم  امس س وعاي روعاار قها؛األ اارمديهام ااريف  وعا هاوت  يافست امستفق اب  اتعاأ رتباصتبامع ا

 Niskanen et al. (2010; 2011) and El-Dyasty and Elamer  ق تهاأ ته احرتبانفت رااهباست
ت ااب ن  اقا(2021) أ ااريب   اار  رةوعاف ق امفبههاا  اارسم أاامبا اعاستةق    اقا رفت ر ؛ا  ت اأ ت اسبص 

اإرتلاKhan et al. (2015)يةلاف    امبا  ت اسست ا  احقما تقهااي روتع اقا رمرت  اأيت ب انفت رااهباستعا
ةوتتتعا تتت ا تتتن  هوشامتتت اي تتتباارمتتتب حاأ اف تتت  امبا تتتلاسستتت ا  ايتتت ر اار تتتقها اا ستتتفرن ءاأ ااريتتتب   اار  ر
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ت ا ت امم بستعا اريب   اار  مةعا  اارصن ي  اارمق  تعارةفصته ب اس تاا ة تلاارميتفبق ااأل  نتلاهقب اام م 
اريتب   اارفت اففب تدا   ت ااأ ا Darmadi (2016)سق متعااريتب   اار  تها اقا رمرت  ا  نت انفت رااهباستع

ارف  تت  ااأستتهام  فتتلاارمبا  تتعااألببتتعاار  تتب  اقمتتعاحرتتب ا تتدهاها ارمة وتتعاار  رةوتتعا تت اإنهقنوستتو اأ تت ااسفمتت   
ارعةلايةلامبا   اارسس ا  ااألببعاار ا باينهم ا او تق اارمست  ياارمستوعباأستهاأ تباهاار  رةتع؛اممت او نت ا

لاف  ت  امبا  ت اسست ا  احقما تقهااأ ااريب   اار  رةوعافم  اإرلاارسف ظايةلام  ستلااريمتق امت ا ت 
تت امتتعا تتحااارنفتت راار  نتتعامتت ااريتتب   ااHo and Kang (2013)من فتتتع اق تتهم اهباستتعا امفقا    هرتتو  

أ امس  م اار  رةعااواإرل5151قيوعهاإلاHsu et al. (2018)األمبي وع اقا رمر  اأي ب انف رااهباس  ا
ارفتت ااحقما تتقهااأيةتتل؛األ اارب  اتتعااأل رتتباصتتبامعارمستتوعبي ا تتهاوس متتق ايتت اف  تت  امبا  تت اارسستت ا  ا

وفبتتتت  امبا  تتتقاارسستتت ا  استتتف ة امتتت اف تتته ب يا تتت اف ديتتتدااريمتتتق ا ومتتت ا ف ةتتتباا رم تتت م  اارفتتت افس تتتبا
أ ااريب   اارم ر ديتعاار  رةوتعااAL-Qadasi et al. (2019)قأظ ب انف رااهباسعامص رس يااري صوع ا

اسس ا  امف صص  اصن يو   م اي باارمسفم اأ اف   امبا   ا

قيةتتلاار  نتتلااآل تتب اف تتهيانظبيتتعامقاءمتتعاارمصتت رحابؤوتتعاأ رتتباإ رتت ب اارب  اتتعاار  رةتتع؛اس تتاافففتتب اأ ا
م ر  اقمه بمااريب   اار  رةوعا ياأ ربايبتعارفس  باأ هاذافنظوموعاعقيةعااأل ت اف تهذار همتعا موتعا

 اق ت اإعت با(Arrègle et al. 2007; Le Breton-Miller and Miller 2009)أصتس لاارمصت رحا
منظقبامقاءمعاارمص رح اف م اار  رةعاارمسوعباا مسرقلاي امقابهااريب ع؛امم ا ؤهماإرلاف ة  اارف  ب ا

 .Morck et al)   اارمة وعاقالهابا؛اأمامي   اارق  رعام اارنق ااألقل اقف ة  اأوت  اسقا داإهاباااألبب أا
هرتتو  ايةتتلاأ ااريتتب   اارفتت ااWang (2006)رمصتت رح ا تتهم اهباستتعا اقرتتهييامنظتتقبامقاءمتتعاا(2005

ره   اسوعبااإهابيعاي رةوعاإلأ باهام اار  رةعا  ام ةةاالهابااأقا  اارمن صتلاارفنف حوتعوارته   ا تقهااأببت أا
إرتلاأ ااريتب   اار  رةوتعارته   ااستفس     اف ه بيتعامعة تعاأ ت  اقيتههاأ ت ااTong (2008)أيةتل اق ةت ا

ةاتت  ااألببتت أاال    وتع اقرتته   اإيتت هااإصتهابارة تتقارياارم روتتعاأ ت ام  بنتتعاا ريتتب   اي تباار  رةوتتع ا متت امت اف 
أ ااريتب   اارفت افستوعباية  ت ااChen et al. (2008) and Kang (2014)أقتتس انفت رااهباست  ا

ارم روتتتع اقف تتتهيااار  رةتتتعاف فتتت بامبا  تتت اسستتت ا  احقما  تتتباامف صصتتتعاصتتتن يو  ارإليتتت بااإرتتتلا تتتقهااف  بيب تتت 
اإ ص أاأ ربامنف عاينهم او ق ااألهاءات وف   

م ت ااريتب   اارنبقي وتعاارممةق تعااديت هااHope et al. (2012)ق  اارسو قانفسته ا  نت انفت رااهباستعا
رة  رةعارف    اأسهام  فلاارمبا  عااألببعاار  ب امعاان ف  افب داارمة وتعاقفنت   افتأر باارمة وتعاار  رةوتعا

ةةاالهابا اقُفظ با حااارنف رااأنها  اظبقذامي   اارق  رعااأل  ب ا ة لامبا  تقاارسست ا  احققايةلام 
ار تقهااار  روتعاهقب ااأ تق ا ت اف ة ت اف ت ر فاارق  رتعامت ا ت لاإرتداياارمته بي اا رفدامت ف يا ف تهوياف ت بيباي روتعا

سستت ا  امف صصتت  اصتتن يو  ا ااريتتب   اار  رةوتتعاف تت  امبا  تت اإرتتلاأاKang (2014)ار تتقها اق ةتت ا
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أ رتتتبامتتت ااريتتتب   اي تتتباار  رةوتتتع اقو تتتق احرتتتباأ رتتتباقتتتتقس  ا تتت ااريتتتب   اار  رةوتتتعاحا اارب  اتتتعاار  رةوتتتعا
 Srinidhi etارنيعع؛اأماق قهابؤس ءافنف ح   األ باهاار  رةعاأقافمر  ارة  رةعا  ام ةةاالهابا اق ةت ا

al. (2014)عاارفتتتت ارتتتته   ام ةتتتتةاإهاباا تتتتق اف تتتت  امبا  تتتت اسستتتت ا  اإرتتتتلاأ ااريتتتتب   اار  رةوتتتتعااألمبي وتتتتا
مف صصتت  اصتتن يو   اقفع رتتلا   تتقهامبا  تتعاأ  تتب اقففصتتحايتت اأببتت أاي روتتعاار تتقهاا تت ايصتتبامتت اا تتها

SOXاقا رف ر  انفق عاأ اق قهاي  عا   اارمة وعاار  رةوعاقارعةتلايةتلا تقهااارمبا  تع اقبنت ءايةتلاحرتبا 
اقاربااعارةاساايةلاارنسقاارف ر :اوم  ااسف   اارفبت  اارر راا

فتتؤرباارمة وتعاار  رةوتعام نقو ت ايةتتلاا فوت بااريتب   اارم  تهاا تت اار قبصتعاارمصتبيعامبا تتلاالفارض الثالاث: 
اسس ا  امف ص اصن يو   

فتتؤرباارمة وتتعاار  رةوتتعام نقو تت ايةتتلاف نتت ااريتتب   اارم  تتهاا تت اار قبصتتعاارمصتتبيعامتته  االفاارض الرابااع: 
ايفب ع ارمبا  عاارم

تحميل البحث المحاسبي ال س تناول عالقة الممكياة الملسساية واختياار مراقاب حساابات  6-2-3
 متخصص صناعياا وتبني مدخل المراجعة المشتركة واستخالص فرضي البحث الخامس والسادس 
تت ا تت اف ة تت اف تت ب اارق  رتتع؛اس تتااوم تت اأ ا وم تت ارةمستت  م  اارمؤسستت   اارنيتتع  اأ ا ة  تتقااهقب اام م 
في بباارمؤسس  احا ااآل  قاا سفرم بيعاعقيةعااأل  ا  اارب  اعارف ديداارسو ست  اارفت اف تهذاإرتلاديت هاا

 ا(Brickley et al. 1988; Guizani and Abdalkrim 2021) ومتعااريتب عا ت ااأل ت اارعقيت ا
قو ف بااليباذاالهابمااسوع  انس و  ايةلاارمستفرمباارمؤسست األ ارهوتها تقاافصتقي ا   وتعاروصتاحامبا تلا

 اأتتفاإرتلاحرتب او تتبذا(Brickley et al. 1988; Guizani and Abdalkrim 2021)نيتلا
 روعام ةتتتةاالهابااارمستتفرمباارمؤسستتت اا رمستتتفرمباارم تتت قيارةتتتتيقل ا متتت ا فمفتتعاا   تتتعاإ    وتتتعامتتتعااستتتف 

(Elsayed and Wahba 2013)اقأظ تب انفت رااهباستع Al-Haddad and Whittington (2019)ا
أ اارمسفرمبي اارمؤسس   او  هق اإهاباااألبب أاا نف  ديع؛األ ارته  ياار تهبااقارمتقابهاار دمتعارةب  اتعاقارفتأر با

فرمباارمؤسست ا قفتهاارفصتقيفوعا ت افي  تبافيت   ا  اار بابا االهابيع اقم ان سوتعاأ تب  ا تهاوستف هياارمست
ا ا(Rashid 2020)م ةةاالهابا؛امم ا    اهقباارب  اعارةمه بي اار  ب    اأ ربا   روعا

قيتت قاايةتتلاحرتتب اينتتهم ا تتهبباارمستتفرمباارمؤسستت اأ ام ةتتةاالهاباا ا ق تتهاأنيتتععااريتتب عارةسفتت ظا
ي همال باءاارفي  با اار دمعا  ام ةتةاإهاباااريتب عاايةلامص رسه اوم نهاارهيقااإرلاا فم  اي ياي ب

(Rashid 2020)ارتتحرب امتت اارمتتب حاأ اوس تتباارمستتفرمباارمؤسستت انفتت راامف تتهااقا     وتتعا تت اار تتت و ا 
ارمف ة تتعاا ستتف  لام ةتتةاالهابا اقا رفتت ر افس  تتبا تتقهااسق متتعااريتتب    ايةتتلاستت   اارمرتت ل؛اا ستتف  نعا

أ ام ةتتةاالهابااارتتحماا(Alfraih 2016)ر تتقهااار  روتتع ا  تتها  نتت انفتت رااهباستتعاامبا  تت اارسستت ا  احقماا
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وتتتيانستتاعاأ  تتبامتت اارمتته بي اارمستتف ة  ا با تتلاالهاباايتت ا رتتلاقياستتاا تتؤ ءاارمتته بق اارمستتف ةق ايتت ا
ر باعبقارف ة  ايهيافم ر اارم ةقم  امعاارمه بي اي باارمسف ة   اقففمر اإسه اعبقاار و يا تحربا ت اارفتأ

ايةلام ةةاالهاباارف    ام  فلامبا  عام ااألببعاار  ب  ا

م اارمب حاأ افعةلااريب   اارف اره   امسفرمبق امفمبسق ام اارمه بي اف    ام  فلامبا  عاف هياقا
 ;Bushee (1998); Alhababsah (2019)فقصتة انفت رااهباست   هم  امبا  عاي روعاار قها ا  تها

Qawqzeh et al. (2021) and Guizani and Abdalkrim (2021)إرتلاأ اارمت باارمؤسست   اا
 تتتؤربق ايةتتتلاا فوتتت باالهاباار تتتقهااارمبا  تتتع؛اأماأ اأصتتتس لاارمؤسستتت  اويتتت  ق االهاباا نيتتت لايةتتتلا
فسس  ا قهااارف  بيبام ا  لاف    امبا   اسس ا  اُ نظتباإرت  يايةتلاأن تياو تهمق ا تقهاامبا  تعاأيةتل ا

إرتتلاأ ااريتتب   اارفتت ارته   امستتفقو  اأيةتتلانستت و  امتت ااVelury et al. (2003)عاقأيت ب انفتت رااهباستت
ارمة وتتعاارمؤسستتوعافم تت اإرتتلاارسفتت ظا تتقهاامبا  تتعاي روتتعامتت ا تت لاف  تت  ام  فتتلامبا  تتعامف صصتتعا تت ا

 Kane and Velury (2004); Abdullah et al. (2008) andارصتن يع اقأظ تب انفت رااهباست  
El-Dyasty and Elamer (2021)إرتتلاق تتقهاي  تتعاإ    وتتعا تت  اارمة وتتعاارمؤسستتوعاقس تتيام فتتلاا

إرتلاق تقهاي  تعاإ    وتعا ت  اارمة وتعاارمؤسستوعا ت ااCho and Wu (2014)ارمبا  ع اقا رمرت  ا ةت ا
رااهباس  ااريب   اارف  قانوعاقف    امبا   اسس ا  احقما قهااي روعاقمف صص  اصن يو   ا م ا  ن انف 

Karim and Zijl (2013); Darabi and Moghadam (2013) and Gerged et al. (2020)ا
اق قهاي  عاإ    وعا   اا فو باأسهام  فلاارمبا  عااألببعاار  ب اقارمة وعاارمؤسسوع وا5151قيوعهاإل

 تباأببت أاقم امنظقباآ ب ا تإ اارمؤسست  احا ااآل ت قا صت باااأل ت ا ت امؤسست  استة وعافست لارفس 
 اوي ببا ؤ ءاارمسفرمبق ااي  اما يتبا ت ا تبابا ااAlshammari (2014)ارهباسعا ص باااأل   اق    

الهابا ا  اارقا ع ا يايةلااسف هاهارفي وعاارمم بس  االهابيتعاا نف  ديتعاإحاا  نت افقرتهايقارتها   تبااي تبا
أ اا ت اارمستفرمبي اارمؤسست   ارته  ياإرتلااBrickley et al. (1998)ع و وتع اقأيت ب انفت رااهباستعا

ي  تت  اأيمتت لامتتعااريتتب   اارمستتفرمبا   تت  اممتت او ةتت امتت استتقا د يار ن تتبالا تت اأماميتت ب عام ةفتتعا تت ا
سق متعااريتتب ع اقيديتهامتت ااسفمت لاايفمتت ه يايةتلام ةتتةاالهابااأليتبا اارب  اتتع اقيت قاايةتتلاحرتب ا تتإ ا

ارفسهما بابا ا االهابا ارحرب ا فمفعاارمه بق ااسةععاف ه بيتعاأ  تبا ت اا فوت با ؤ ءاارمسفرمبي اأ  ااسفم   
وا تحااارنفت را ا5109قار عت باقآ تبق اإلاMitra et al. (2007)مبا  ت اارسست ا   اقر تهاأ ته اهباست  ا

أ اارمة وتتعاارمؤسستتوعافتتبفالاستتةا  امتتعاأف تت لاارمبا  تتعاق تتقهااارمبا  تتع اقا رفتت ر  انفق تتعاأ ااس تتااأظ تتب 
 تتت  اارمة وتتتعاارمؤسستتتوعاقارعةتتتلايةتتتلا تتتقهااارمبا  تتتع اقبنتتت ءايةتتتلاحرتتتباوم تتت ااستتتف   ااق تتتقهاي  تتتع

اارفبت  اار  مةاقارس هةارةاساايةلاارنسقاارف ر :
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فؤرباارمة وعاارمؤسسوعام نقو  ايةلاا فو بااريب   اارم  هاا  اار قبصعاارمصبيعامبا لاالفرض الخامس: 
اارسس ا  امف ص اصن يو   

فؤرباارمة وعاارمؤسسوعام نقو ت ايةتلاف نت ااريتب   اارم  تهاا ت اار قبصتعاارمصتبيعامته  ا الفرض السادس:
اارمبا  عاارميفب ع 

 

تحمياال البحااث المحاساابي الاا س تناااول عالقااة الممكيااة ا جنبيااة واختيااار مراقااب حسااابات  6-2-4
 متخصص صناعياا وتبني مدخل المراجعة المشتركة واستخالص فرضي البحث السابع والثامن  

 هبباارمسفرمبق ااأل  نلاا  ف    اارنقيوعا  ا قهاا هم  اارمبا  تعاارفت اف تهم  ام  فتلاارمبا  تعا
 اقمت اارمفق تعاأ اوعةتلا(Karim et al. 2013; Habib et al. 2019)ار  تب ام  بنتعااي ب ت ااألببتعا

ارمسفرمبق ااأل  نلاف    امبا  قاسس ا  احققا قهااي روعا  هبق ااي  اأ ت ايةلاف تهويا تقهاامبا  تعا
 .Karim et al. 2013; Habib et al)مبفف تعارمقا  تعايتهياارفأ تهاارمصت سلار ستفرم بااأل ن ت 

إرتتلاأ ام ةتةاالهابااي تباارمستتف   اا(Habib et al. 2019) اقيةتلاار  تة اأيت ب اهباستتعا(2019
قادهقا وعااربروةاارفنف حم اقم ةةاالهاباااأل  باس م  افس  ا مو  ت اسق متعااريتب   اارمبيقاتعامت ا  ت ا

ريتتب   اارتتت وفع األ اارمستتفرمبي ااأل  نتتل ا  تتهاففتتت ااريتتب   احا اارمة وتتعااأل ن وتتعاارمبفف تتعاسق متتعاا
ارسق متتتعاارها ةوتتتتعااألتتتت فافم ن تتتت امتتت اارستتتتوعباايةتتتلاس تتتتققاارفتتته باارن تتتتهم اقا رفتتت ر امصتتتت هبااس تتتتققا

امس  م ااأل ةوع 

أ ااريتب   احا اارمة وتعاارمؤسستوعااأل ن وتعااأليةتلامت ااKim et al. (2019)قأظ تب انفت رااهباستعا
ار  تتتتتب ارف ة تتتتت ايتتتتتهيافم رتتتتت اارم ةقمتتتتت   اقأ اارمستتتتتفرمبي اارمتتتتتب حاأ افستتتتتف   اام  فتتتتتلاارمبا  تتتتتعااألببتتتتتعا

ارمؤسستت   ااأل  نتتلاا فتت بقاا تتقهااأيةتتلارةمبا  تتعاينتتهم ا تت  اارمستتفرمبق ااأل  نتتلا نفمتتق اإرتتلاهقلاحا ا
سق متعايتتب   اأ تتق  اقينتتهم اف تتق ااريتتب   اارمستتفرمبا   تت امق تتقهاا تت ا ةتتها احا ايتتهيافم رتت ام ةقمتت  ا

 اKarim et al. (2013) and Ben-Hassoun et al. (2018)رااهباست  امبففتع اق تقامت اأ هفتهانفت 
أ اديت هااا ستفرم بااأل ن ت ااألمبي ت ا ديتهامت ااسفمت لا وت يااFang et al (2015)قأيت ب انفت رااهباستعا

 He etاريب   اي بااألمبي وعا ف    اأسهام  فلاارمبا  عااألببعاار  تب  اق ت اارصت   افقصتة اهباستعا
al. (2014)ت ا ت اارمة وتعااأل ن وتعافي تبامبا تلاارسست ا  اقفستف   اا إرتلاأ ااريتب   اارفت افيت هاان ف ت 

 .Han et alامبا   اسس ا  ام ام  فتلامبا  تعا  ت ذاارم  فتلااألببتعاار  تب  اقأظ تب انفت رااهباستعا
 افبففتتعاينتتهم ديتت هاااسفمتت لاف  تت  ااريتتب   امبا تتلاسستت ا  امتت ام  فتتلاارمبا  تتعااألببتتعاار  تتب اا(2013)

اارمة وعاارمؤسسوعااأل ن وعاعقيةعااأل   ا

أ ااسفمت لاا فوت بااريتب   ااGuedhami et al. (2009)اأظ تب انفت رااهباستعق ت اارستو قانفسته ا
مبا تتلاسستت ا  امتت ام  فتتلاارمبا  تتعااألببتتعاار  تتب افتتدهاهاإلففنتت   وامتتعامستتفق اارمة وتتعااأل ن وتتعاإلمة وتتعا
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  افف تتدداينتتهم اف تتق اسق متتعااريتتب   ايةتتلامستتفق اارهقرتتعاتتت وفع اارهقرتتعو ا متت اأظ تتب اأ ا تتحااار   تت
ايتت اتتت فاالهابا اقفقصتتة انفتت رااهباستتعا  Citronممت اويتت باإرتتلاأ اديتت هاا تتقهااارمبا  تتعاف ف تبا تتهو  

and Manalis (2001)إرتتلاق تتقهاي  تتعاإ    وتتعا تت  امستتفق ااألستت يااأل ن وتتعا تت ااريتتب   اارو ا نوتتعاا
 .He et al  ا نفمتت األستهام  فتتلاارمبا  تعااألببتتعاار  تب  اقب نتت انفت رااهباستتعاقا فوت بامبا تتلاسست ا

ق تتقهاي  تتعاإ    وتتعا تت  اارمة وتتعااأل ن وتتعاقف  تت  امبا  تت اسستت ا  احقما تتقهااي روتتع اقا رمرتت  اا(2014)
  فتلاأ ادي هااارمة وعااأل ن وعافبفالاإ   ا  امعاف  ت  اأستهاماChou et al. (2014)أظ ب انف رااهباسعا

اايةلا و ن  ام ار ر  اهقرع اقأ  ه انف رااهباستعا  Karim and van Zijlارمبا  عااألببعاار  ب اايفم ه 
ق تتتقهاي  تتتعاإ    وتتتعا تتت  اا ستتتف  نعاامبا تتتلاسستتت ا  ا نفمتتت ارةم  فتتتلااألببتتتعاار  تتتب اقارمة وتتتعا ا(2013)

م  فتلاارمبا  تعااألببتعاار  تب اأ ااسفمت لاا فوت باأستهااÖZCAN (2018)األ ن وتع اقب نت انفت رااهباستعا
 فدا ها  اارمة وعااأل ن وعا  افب و  اقا رف ر  انفق تعاق تقهاي  تعا ت  اارمة وتعااأل ن وتعاقارعةتلايةتلا تقهاا

اارمبا  ع اقبن ءايةلاحرباوم  ااسف   اارفبت  اارس اعاقارر م ارةاساايةلاارنسقاارف ر :

م نقو ت ايةتلاا فوت بااريتب   اارم  تهاا ت اار قبصتعاارمصتبيعامبا تلافتؤرباارمة وتعااأل ن وتعاالفرض الساابع: 
 .سس ا  امف ص اصن يو  

فتتؤرباارمة وتتعااأل ن وتتعام نقو تت ايةتتلاف نتت ااريتتب   اارم  تتهاا تت اار قبصتتعاارمصتتبيعامتته  االفاارض الثااامن: 
اارمبا  عاارميفب ع 

مراقاب حساابات  أثر حوكمة مجمس ا دارة عماى عالقاة نماط الممكياة واختياار تحميل 6-3
متخصص صناعياا وتبني مدخل المراجعة المشتركة واستخالص فرضي البحاث التاساع 

 والعاشر
سظ تتتت اار   تتتتعا تتتت  ا صتتتت ر ام ةتتتتةاالهابااقا فوتتتت بامبا تتتتلاارسستتتت ا  اقمتتتته  اارمبا  تتتتعاا  فمتتتت يا

اBeasley and Petroni (2001) and Jiraporn et al. (2018)ار ر تبي  ا تأظ ب انفت رااهباست  ا
 تتدهاهامتتعاديتت هاانستتاعامبا تتلاسستت ا  امف صتت امتت ام  فتتلاارمبا  تتعااألببتتعاار  تتب اأ ااسفمتت لاا فوتت با

 Abdullah et al. (2008) and Matontiارمه بي اار  ب    ا  ام ةةاالهابا اقأي ب انف رااهباسعا
et al. (2016)يام فلاارمبا  ع اقفقصتة اإرلاأ ااسف  لام ةةاالهاباا ؤرباإ    و  اقم نقو  ايةلاس ا

ارف    امبا   اسس ا  احقمااLiu et al. (2015)هباسعا إرلاأ ااربروةاارفنف حماار قماو ق اأ ربااسفم   
إرتلاأ ااسفمت لااÖZCAN (2018) تقهااي روتعا إيت باايةتلا تقهااارف ت بيباارم روتع اقأيت ب انفت رااهباستعا

ار  تتب ا فدا تتهامتتعاديتت هاانستتاعاأيتتت ءام ةتتةاالهاباااا فوتت بامبا تتلاسستت ا  امتت ام  فتتلاارمبا  تتعااألببتتع
اار  ب     ا
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إرلاأ اأيت ءام ةةاالهابااارمسف ة  ا بفاعق ااي  اإ     امعااSoyemi (2020)قفقصة اهباسعا
 Awadallah متت اأظ تتب انفتت رااهباستت  ا ف  تت  امبا تتلاسستت ا  امتت ام  فتتلاارمبا  تتعااألببتتعاار  تتب  

(2020) and Al-Hamadeen et al.(2021)واأ ااستتف  لام ةتتةاالهاباا تتؤربا5155ق نتته  اإلا
إ   ا تتت ا تتت ا تتتقهااارمبا  تتتع؛اس تتتاا تتتؤهمااستتتف  لاارم ةتتتةاإرتتتلافسستتت  ا بابافتتتهاقي  ة تتت اأ رتتتبامقتتتتقيوعا

 Mustafaقاسف  روعاينهاا فو بامبا لاارسس ا  اقمه  اارمبا  ع اقيةلاار  ة افقصة انف رااهباس  ا
et al. (2018) and Ben-Hassoun et al. (2018)إرتلاق تقهاي  تعاستة وعا ت  ااستف  لام ةتةاا

ايةتلاسق متعا   رتع؛اقا رفت ر ا الهابااقارعةلايةلا قهااارمبا  ع؛اس ااو ف بااستف  لام ةتةاالهابااهرتو  
اي ا قهااارمبا  ع ا  نم اأي ب انف رااهباس  ا  Gerged et al. (2020) and ALawaqleh et هو  

al. (2021)اااااواإرلايهياق قهافأر بام نقما سف  لام ةةاالهاباايةلا قهااارمبا  ع 5151قيوععاإلا

أ ااريتب   اارفت او تق ا   ت اارتبروةاارفنف تحماقبرتوةااLin and Liu (2009)قأظ تب انفت رااهباستعا
ارف    امبا   اارسس ا  احقما تقهاامبفف تع اقفقصتةا م ةةاالهاباا م  اهباستعانفةااري  اأ  ااسفم   

Karaibrahimoglu (2013)تت امتت ااإرتتلا اقأ  تتباس م  أ ااريتتب   اارفتت ارتته   ام ةتتةاإهابااأ تت ااستتف    
رلاأ ااريب   اارفت ارته   ا ارمسفم اأ اف   امبا لاسس ا  ا نفم األسهام  فلاارمبا  عااألببعاار  ب  اقا 

رتتلاأ ااريتتب   اس تيام ةتتةاإهاباا   تتباامت اارمسفمتت اأ اف تت  ام فتلامبا  تتعامف صتت ا ت اا رصتتن يع اقا 
ارفتتت ارتتته   اأيتتتت ءام ةتتتةاإهاباامستتتف ةق اقيتتتهياادهقا وتتتعا تتت اهقبابرتتتوةاارم ةتتتةافعةتتتلاف  تتت  امبا  تتت ا

واق قهاي  عاإ    وتعا5155واق نه  اإل5151سس ا  امف صص  اصن يو   اقب ن انف رااهباس  ايوععاإل
  تتعااألببتتعاار  تتب  ا  نمتت اأظ تتب انفتت راا تت  اادهقا وتتعاهقبابرتتوةام ةتتةاالهابااقف  تت  اأستتهام  فتتلاارمبا

-Karim et al. (2013); Beisland et al. (2015); Awadallah (2020) and Alهباست  ا
Hamadeen et al.(2021)أ اادهقا وتتعاهقبابرتتوةاارم ةتتةافتتؤرباستتةا  ايةتتلاا فوتت بام فتتلامبا  تتعاا

اار قها اااامبففع

أ ااستف  لام ةتةاالهابااقفنقيتهاقس متهااAlfraih (2017)أظ تب انفت رااهباستعا قيت قاايةتلاحرتب 
فديهام ااسفم لاعةلااريب   ا  اار قي ار قهاامبا  عامبفف عام اأستهام  فتلاارمبا  تعااألببتعاار  تب  ا
قأ اادهقا وتعاارتهقباف فت امت ااسفمت لاا فوت بام فتلامبا  تعامت ام  فتلاارمبا  تعااألببتعاار  تب  اقب نت ا

ت  امتعاق تقهانستاعااNasrudin et al. (2017)نفت رااهباستعا أ ااريتب   احا ام ةتةاالهاباااأل  تباس م 
أ  ام اارمه بي اارمسف ة  ا  ام ةةاالهابا اأقاارف ا او ق ا    اارتبروةاارفنف تحماقبرتوةام ةتةاالهاباا

 Ben-Hassoun قانفسهااري  اف قيا ف    امبا لاسس ا  امبففعاار قها ا م اأي ب انف رااهباس  
et al. (2018); Saidu and Aifuwa (2020) and ALawaqleh et al. (2021)إرتلاق تقهاا

ي  عاعبهوعا   اس يام ةةاالهابااقارعةلايةلا قهااارمبا  ع اقيةلاار  ة اأقتتس انفت رااهباست  ا
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Mustafa  et  al. (2018)واق تتتتتتقهاي  تتتتتتعاي ستتتتتتوع ا  نمتتتتتت ا ةصتتتتتت اهباستتتتتت  ا5155ق نتتتتتته  اإلاAl-
Hamadeen et al. (2021)قا رفت ر  انفق تعاق تقها اواإرتلايتهياق تقهاي  تعام نقوتع5151قيوعتعاإلا

ي  تتعا تت  اسق متتعام ةتتةاالهابا امتت ا تت لااستتف  لام ةتتةاا هابااقادهقا وتتعاهقبابرتتوةاارم ةتتةاقس تتيا
ارم ةةاقفنقيه اقارعةلايةلا قهااارمبا  ع اقبن ءايةلاحرتباوم ت ااستف   اارفبتت  اارف ستعاقار  يتبا

اةلاارنسقاارف ر :رةاسااي

  فةتتفافتتأر بانمتتلاارمة وتتعايةتتلاا فوتت بااريتتب   اارم  تتهاا تت اار قبصتتعاارمصتتبيعامبا تتلاالفاارض التاسااع: 
 سس ا  امف ص اصن يو  اا  ف ذاهب عاسق معام ةةاالهابا 

  فةتتتفافتتتأر بانمتتتلاارمة وتتتعايةتتتلاف نتتت ااريتتتب   اارم  تتتهاا تتت اار قبصتتتعاارمصتتتبيعامتتته  االفااارض العاشااار: 
 ارميفب عاا  ف ذاهب عاسق معام ةةاالهابا اارمبا  ع

 الدراسة التطبيقية 6-4
فستتف هذاارهباستتعاارفع و وتتعاا فاتت با تتبق ااراستتاامتت ا تت لاارف تتب ارة قانتتلاارف روتتع:ام فمتتعاقي نتتعا

 اقالسصت ءا اارقصتفوعار  نتعاارهباستع اقحرتباقنمتقح اارهباستعا قفقص فاق و ةامفي با اارهباستع اارهباسع
اارف ر :يةلاارنسقا

 مجتمع وعينة الدراسة 6-4-1
 ف ق ام فمعاارهباسعام ا   عايب   اارمس  معاارم  هاا  ا قبصعااألقباقاارم روعاارمصبيعايةلامتهابا

ي اقل تتباءاارهباستتعاارفع و وتتع ا تت ياارا ستتااا  فوتت باي نتتعامتت ا5109ي اسفتتلا5105 فتتباا متتةاستتنقا امتت ا
ا-اريتب   اارفت افنفمت اإرتلا عت ي اار نتقب اقار تهم  اارم روتعااريب   ا ت ا موتعاار ع يت  امت ايتهاافةتبا

 ب تتعاحرتتباإرتتلاق تتقها قايتتهافنظوموتتعا  صتتعا  متت  اقارفتت افتتن  ةايةتتلاارم ةقمتت  اارتتقابهااا رف تت بيباارم روتتعا
رةيتب   ا  تتح  اار عت ي   اق تتحاااريتب   اارفتت ا تت  ارمبا  تتعامدهق تعارة تتقارياارم روتعامتت ا ت لام فتتلا

ارمب تدمارةمس ستا   اقايتبلاأ اف تق ااريتب عام  تهاا ت ا قبصتعااألقباقاارم روتعاارمصتبيعاامبا  عاقار   د
يةتلامتتهابا فتتبااارهباستع اقف تتق ايمةف تت ا تت اار نوتهاارمصتتبم اقأ اففتتقا باارف ت بيباارم روتتعاارستتنقوعاارمستتف ةعا

ارفةبااريب   ايةلامهابا فبااارهباسع 

ايةتتلاحرتتب افتتياا فوتت با ميتت  ها اق تتهاايفمتتهاارا ستتاا تت اارسصتتقلايةتتلاا355ايتتب عا إ متت ر ا65قبنتت ء 
ار و ن  اار دمعال باءاارهباسعاارفع و وعايةلاارف  بيباارم روعارةيب    اق هافياارسصقلايةلا حااار و ن  ا

 اقمق عام ةقم  اما يبامصتب اا لتت  عا(Mistnews)م امق عايب عامصبار همعاارم ةقم  اقارف  باا
وايتتههاقنستتاعايتتب   ا0يةتتلاارمقا تتعاا ر فبقنوتتعارةيتتب    اقيقتتتحاار تتهقلاب تتياإلاإرتتلاارم ةقمتت  اارمف ستتع

ااي نعاارهباسعامقديعاق    ارة ع ي  اارف افنفم اإر    
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ا

ا لمقطاعات :1جدول   عدد ونسبة شركات عينة الدراسة موزعة وفقا
 اننسبت داخم انعٍنت عذد انشركاث انقطاع

 قطاع أغذيت ومشزوباث 

 ومنخجاث صناعيت وسياراثقطاع خذماث 

 قطاع رعايت صحيت وأدويت

 قطاع سياحت وحزفيه

 قطاع عقاراث

 قطاع منخجاث منزليت وشخصيت

 قطاع الخشييذ ومواد البناء

 قطاع الكيماوياث

33 

6 

6 

8 

33 

6 

33 

6 

3554% 

953 % 

953 % 

3353% 

3855% 

953 % 

37% 

953 % 

 %333 مشاهذة 65 إجمالي عذد الشزكاث

ا

 توصيف وقياس متغيرات الدراسة 6-4-2
 اومتغيارين تاابعينوا5 انمتلاارمة وتع اإلمتغير مستقلوا0فيم امفي با اارهباسعاأبب عامفي با  اق  :اإل

 اسق متتعامتغياار معاادلوا3ا فوتت بامبا تتلاسستت ا  امف صتت اصتتن يو   اقف نتت امتته  اارمبا  تتعاارميتتفب ع اإل
 اتتع اقستتقذاو تتب اارا ستتاافقصتت فاق وتت ةا تتحاام ةتتةاالهابا اا لتتت  عاإرتتلام مقيتتعامتت امفي تتبا اارب 

اارمفي با ايةلاارنسقاارف ر :

 المستقل: نمط الممكية  المتغيرOwnership Style 
تت ايةتتلااراستتااارمس ستت   ؛ايوعتتعا5109إلار عتت باارتتحمافنتت قلاا ر وتت ةاقارفسة تت اسق متتعااريتتب   اا و س 

 Nasrudin et al. 2017; Özcan 2018; Al-Hajri 2018; Chen et)واق5155؛ا نته  ا5151
al. 2020; Hall et al. 2020; El-Dyasty and Elamer 2021)ا إ اارمفي باارمسف  ا فرم ا  ا 

أنمت لاارمة وتعاق ت ؛اارمة وتعاالهابيتع اقارمة وتعاار  رةوتع اقارمة وتعاارمؤسستوع اقارمة وتعااأل ن وتع اقفتيا و ست يا
  لانساعااألس ياارممةق عاأليت ءام ةتةاالهابااستقاءاام  (MAN)يةلاارنسقاارف ر  اارمة وعاالهابيعا

متت ا تت لاا(FAM)ارمة وتتعاار  رةوتتعاقاا ت نقاامتته بي افنف تتح   اأياي تتبافنف تح   امتت اإ متت ر ااألستت ياارمصتهبا 
امتت ا تت لا(INST)قارمة وتتعاارمؤسستتوعاانستتاعااألستت ياارممةق تتعار  رةتتعاقاستتهاامتت اإ متت ر ااألستت ياارمصتتهبا 

مةق تعارمستفرمبا ت ايت  امؤسستعامرت اار نتقب اقيتب   اارفتأم   اقصتن ه باا ستفرم بامت انساعااألس ياارم
نساعااألس ياارممةق عارمسفرمبي اأ  نلام اام ا  لا(FOR)اقارمة وعااأل ن وعاإ م ر ااألس ياارمصهبا 
اإ م ر ااألس ياارمصهبا 

ا
ا
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  المتغير التابع ا ول: اختيار مراقب حسابات متخصص صناعيااAuditor Choice 
وا5151؛ايةتتتتتلا5151؛اأ تتتتتقاديتتتتتها5109؛اار عتتتتت با5107افستتتتت    امتتتتتعااراستتتتتااارمس ستتتتت  اإلار ةفتتتتت   ا

 افتيا وت ةاارف صت ا(Huang and Kang 2018; Hall et al. 2020; Guo et al. 2022)ق
اايةلاارسصعاارسق وعارم فلاارمبا  تعاها ت استققا تهم  اارمبا  ت  ا1عارصن ي ارمبا لاارسس ا  اايفم ه 

ايةتتتلامتتت ا ةتتت ؛ا نستتتاعام و تتت  ايمتتت ءام فتتتلاامتتت ا تتت ل: (SPECSAL)اواارم و تتت  0قفتتتياسستتت    ا نتتت ء 
وااألصتتتقلا5ارمبا  تتعا تتت ا عتت  ام تتت  امتتت اإ متت ر ام و تتت  ايمتتت ءام  فتتلاارمبا  تتتعا تتت ا تتحااار عتتت   اق

(SPECAST) :نستتتاعاار ومتتتعااره فبيتتتعاألصتتتقلايمتتت ءام فتتتلاارمبا  تتتعا تتت ا عتتت  ام تتت  امتتت اامتتت ا تتت ل
: (SPECFV)اواار ومعاارسق وع3 م ر اار ومعااره فبيعاألصقلايم ءام  فلاارمبا  عا  ا حااار ع   اقإ

يم ءام فلاارمبا  عا  ا ع  ام   امت اإ مت ر اار ومتعاارستق وعا 2نساعاار ومعاارسق وعاألصقلام ا  ل
نستاعايتههاا ت لامت : (SPECNUM)وايههاار مت ءا4قاألصقلايم ءام  فلاارمبا عا  ا حااار ع   

 يم ءام فلاارمبا  عا  ا ع  ام   ام اإ م ر ايههايم ءام  فلاارمبا  عا  ا حااار ع   

  تبني مدخل المراجعة المشتركة الثانيالمتغير التابع :Joint Audit 
فتيااستف هاياا (Holm and Thinggaard 2018; Bley et al. 2019)افس    امعااراسااارمس ست  ا

واإحااايتفبباأ رتبا0وأ حاارقد اإلف ن امه  اارمبا  عاارميفب عا مفي باف اع اقاسف هيار و سهامفي باق م ا
ا م ام فلامبا  عا  ايمةوعاارمبا  عاارقاسهااقوأ حاقد اإلصفبوا   ذاحرب

  المتغير المعدل: حوكمة مجمس ا دارة Board Governance  
 .Al-Rahahleh 2016; Singareddy et al)واق5105إليفوفت ااافست    امتعااراستااارمس ست  

2018; Chen et al. 2020)فتيااستف   ام وت ةام متعارسق متعام ةتةاالهاباايت اعبيتبافسقيت اا
مفي با ا ص ر ام ةةاالهابااإلس يام ةةاالهابا اقادهقا وتعاارتهقب اقنستاعااأليتت ءاي تباارفنف تح    ا

واأقاصتفب اقاسفست لا0ةتةاالهاباواإرتلامفي تبا ارن روتعافأ تحاارتقد اإلقاسف  لاأيتت ءاارم ةتة اقفنتق ام 
ايةتلام متق ا تويا تحااارمفي تبا  اقيفتباقأامته ام وت ةاسق متعام ةتةاالهاباامت ا ت  ا ارم وت ةاارم متعا نت ء 

ارةم و ةا    ااس اافي باار ومعاارمبفف عاإرلاهب عاسق معام ةةاالهابا اا5صفباإرلا

فتتياإيعتت ءاا تتههاأيتتت ءام ةتتةاالهابا ارتتيام متتع افتتيا وتت ةاس تتيام ةتتةاالهابااقينتتهاف تتقي اارم وتت ةاار
وايتتتق ااقا يعتت ءاارتتقد اإلصتتفبوا00واإرتتلاإل5واإحاا تت  ا فتتباقأاس تتيام ةتتةاالهاباامتت ا تت  ايتتههاإل0ارتتقد اإل

                                                 
نظتتب اار تتهيافتتقا باار و نتت  اارمف ة تتعاا تت ااريتتب   اارفتت افنفمتت ار تت ا عتت  اصتتن ي امتت اار ع يتت  اارممرةتتعا تت اي نتتعاارهباستتع انستتلاارا ستتااا1

 ارسصعاارسق وعار  ام فلامبا  عاإرلاإ م ر اارسصعاارسق وعار  نعاارهباسعا  اار ع  اارصن ي اارم    
عارس تققاارمة وتعاإرتلاا مت ر اا رفدامت  ؛اس تااار ومتعاارستق وعارس تققاارمة وتعافست قمايتههااألست يافيااسفس    ام ا  لا معاار ومعاارسق وا2

 ارمصهااقارمه قيعامتبقاعا  اس باارس ياارسق  ا  ان  وعاارسنع 
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 اق ومت ا ف ةتبا نستاعااأليتت ءاي تبا(Al-Rahahleh 2016)  ت ذاحرتب اقوتأف احرتبافميتو  امتعاهباستعا
ارفنف تتح   افتتيا و ستتهاا ستتمعايتتههاأيتتت ءام ةتتةاالهابااي تتباارفنف تتح   اإرتتلاإ متت ر ايتتههاأيتتت ءام ةتتةا

وا تتت اس رتتتعاديتتت هااارنستتتاعايتتت ا0الهابا ارتتتيااسفستتت لاارمفقستتتلاارسستتت   اريتتتب   اار  نتتتع اقا يعتتت ءاارتتتقد اإل
 اإلصتفبوا  ت ذاحرتب اقا رمرت افتياافات  انفتةاارمن  وتعاارمفقسلاارسس   اارمسسقلاريب   اار  نتعاقارتقدا

 ومتت ا ف ةتتباا تت امتت ااستتف  روعام ةتتةاالهابااقارتتحمافتتيا و ستتهامتت ا تت لا ستتمعايتتههاأيتتت ءام ةتتةاالهاباا
ارمستتف ة  اإرتتلاإ متت ر ايتتههاأيتتت ءام ةتتةاالهابا اقفنتتق ام ةتتةاالهابااقارتتحمافتتيا و ستتهامتت ا تت لا ستتمعا

اإرلاإ م ر ايههاأيت ءام ةةاالهابا ااباإهيههاارمه با ا  ام ةةا

 المتغيرات الرقابية 
 ;e.g., Özcan 2018; Al-Hajri 2018;  Bley et al. 2019)أقتتس اار ه تهامت اارهباست  ا

Chen et al. 2020; Xu et al. 2020; Hall et al. 2020; El-Dyasty and Elamer 2021)ا
ق قهاا ت اار قامت اارمبفاعتعاا ريتب عاقارفت ا تهافتؤربا؛وا5151؛ايوععا5151؛اأ قاديها5109قإلار ع با

حجاام يةتتلاارعةتتلايةتتلا تتقهااارمبا  تتع ارتتحرب استت فياإهبا ام مقيتتعامتت امفي تتبا اارب  اتتع اقارفتت افيتتم :ا
والعاياد عماى  قو  ةاا رةقيت بيفياارع و ت ارة ومتعااره فبيتعال مت ر ااألصتقلان  وتعاارففتبا ر (FSIZEالشركة 
الرفاع قو  ةا نساعااره  اارمس س  اإرلاار ومعااره فبيعال م ر ااألصقلان  وتعاارففتبا اقار(ROAاا صول
قو ت ةا نستاعاإ مت ر اارته ق ا ت ان  وتعاارففتبااإرتلاار ومتعااره فبيتعال مت ر ااألصتقلان  وتعا ر(LEVالماالي 

 تت اإ متت ر ااألصتتقلاقو تت ةاا ر ومتتعاارستتق وعارس تتققاارمة وتتعامتتت    اإر ا(Tobin’sQ)اوفاارص النمااو اارففتتبا
تت ايةتتلاا تت امن تت اار ومتتعااره فبيتتعارس تتققاارمة وتتع ام ستتقم  ا مو   ر ومتتعااره فبيتتعال متت ر ااألصتتقلان  وتتعامعبقس 

ر ومتعاقف  ةا نساعاإ م ر اارم دق اقار مت ءا ت ان  وتعاارففتبااإرتلاار (RCINTوالمخاطر المتالزمة ارففبا ا
قف ت ةا نستاعااألصتقلاارمفهاقرتعا ت اآ تباا(LIQU)ابة السيولةونس ااره فبيعال م ر ااألصقلان  وعاارففبا

 ارففبااإرلاا رفدام  اارمفهاقرعا  اأ باارففبا 

 Özcan 2018; Bley et al. 2019; Chen et al. 2020;Xu et) م اأظ تبااراستااارمس ست  ا
al. 2020; El-Dyasty and Elamer 2021)لاأ اا فوت بامبا تلاارسست ا  اقا سففت ظااتها  تأ اا

رحرب اس فياإهبا ام مقيعام اارمفي با اارمف ة عا  ص ر ار نعاارمبا  ع ا اويبذاية  م ار نعاارمبا  ع
واجتماعاااات لجناااة قو تتت ةاا تتتههاأيتتتت ءار نتتتعاارمبا  تتتع اا(CSIZE)احجااام لجناااة المراجعاااةقارفتتت افيتتتم :ا

وخبااارة قو تتت ةاا تتتههاا فم يتتت  ار نتتتعاارمبا  تتتعا تتت لاارستتتنعاارم روتتتعارةيتتتب ع اا(CMEETING)المراجعاااة 
واإحاا تت  اأستتهاأيتتت ءا0ارتتقد اإلقو تت ةاامفي تتباق متت اوأ تتحاا(CEXPERTISE)أعضااال لجنااة المراجعااة 

ار نعاارمبا  عا فمفعا   باام روعاقوأ حاارقد اإلصفبوا   ذاحرب 

ا
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 نمو ج الدراسة 6-4-3
 ;Özcan 2018)؛واق5151؛ايوعتعا5151؛اأ تقاديتها5109إلار عت باافست    امتعااراستااارمس ست  ا

Al-Hajri 2018; Bley et al. 2019; Chen et al. 2020; Ayadi et al. 
2020; Hall et al. 2020; Xu et al. 2020; El-Dyasty and Elamer 2021)ايفمتهاارا ستااا

إلارمة وتعاالهابيتع اقارمة وتعاار  رةوتع اقارمة وتعاارمؤسستوع اقارمة وتعااأل ن وتعواأنم لاارمة وعا  اا فا باي  عا
 ت امت اا فوتت بامبا تلاسست ا  امف صتت اصتن يو  اقف نت امتته  اارمبا  تعاارميتفب ع اق تتحاافتأر باسق متتعاقا

   :ا رنمقح اارف را م ا فتحام ةةاالهاباايةلا  ف  اار   ف   ايةلااسف هايافسة  اا نسهاباارمف هه
β0 + β1 MANit + β2 INSTit + β3 FAMit + β4 FORit +                     

β5 GOVERit + β6 MAN*GOVERit + β7 FAM*GOVERit +                

β8 INST*GOVERit + β9 FOR*GOVERit + β10 CSIZEit +             

β11 CMEETINGit  +β12 CEXPERTISEit + β13 FSIZEit +                

β14 ROAit + β15 LEVit + + β16 TOBIN’sQit + β17 RCINTit + 

β18 LIQUit + €it  

 

 

=

     

 

Auditor Choiceit 

or               

Joint Auditit 

 ت لاارففتبااا(i):اا فو باف    امبا لاسست ا  امف صت اصتف يو  ارةيتب عاAuditor Choiceitإحاإ :ا
(t)ا Joint Auditititتتتتتتت ااريتتتتتتتب عا:اا فوتتتتتتت باف نتتتتتتت امتتتتتتته  اارمبا  تتتتتتتعاارميتتتتتتتفب عا (i)تتتتتتت لاارففتتتتتتتبااا (t)ا 

MANOWNitارمة وتتعاالهابيتتعا تت ااريتتب عا:ا(i)تت لاارففتتبااا (t)ا INSTOWNitاارمة وتتعاارمؤسستتوعا تت ا:
 ا(t) تتتتتتتت لاارففتتتتتتتتبااا(i)ارمة وتتتتتتتتعاار  رةوتتتتتتتتعا تتتتتتتت ااريتتتتتتتتب عا:اFAMOWNit ا(t) تتتتتتتت لاارففتتتتتتتتبااا(i)اريتتتتتتتتب عا

FOROWNitاارمة وعااأل ن وعا  ااريب عا:(i)لاارففتبااا  (t)ا GOVERitاسق متعام ةتةاإهاباااريتب عا:
(i)تتتتتتت لاارففتتتتتتتبااا (t)ا CSIZEitاريتتتتتتتب عاايتتتتتتتههاأيتتتتتتتت ءار نتتتتتتتعاارمبا  تتتتتتتعا تتتتتتت :ا(i)تتتتتتت لاارففتتتتتتتبااا (t)ا 

CMEETINGitتتت ااريتتتب عا:ايتتتههاا فم يتتت  ار نتتتعاارمبا  تتتعا (i)تتت لاارففتتتبااا (t) اCEXPERTISEitا:
 ت لاا(i):اس تيااريتب عاFSIZEitا (t) ت لاارففتبااا(i)بااارم روتعاأليتت ءار نتعاارمبا  تعا ت ااريتب عاار  

 ت لاا(i)رةيتب عا:اارب عاارمت ر اLEVit ا(t)  لاارففبااا(i)ريب عا:اار  رهايةلاأصقلااROAit ا(t)ارففباا
ا:اارم تتت عباارمف دمتتتعRCINTit  (t) تتت لاارففتتتبااا(i):ا تتتب انمتتتقااريتتتب عاTOBINT’sQit ا(t)ارففتتتباا

ا(i)رةيتب عا:ا نهاار عتأاit€ا (t)  لاارففبااا(i):انساعاارس قرعارةيب عاLIQUit ا(t)  لاارففبااا(i)رةيب عا
ا (t)  لاارففباا

ا

ا
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 ا حصالات الوصفية 6-4-4
واالسص ءا اارقصفوعار   عامفي با اارهباسعاارمسف همعا  اا فا باار   عا ت  ا5و ب اار هقلاب ياإل

ارميتتفب عاقأرتتباا تت امتت اا فوتت بامبا تتلاسستت ا  امف صتت اصتتن يو  اقف نتت امتته  اارمبا  تتعنمتتلاارمة وتتعاقا
 يةلا  ف  اار   ف  ارةيب   اارم  هاا  اار قبصعاارمصبيع اسق معام ةةاالهابا

اا  االسص ءا ارقصفوعارمفي با اارهباسعاي اارففباام م ع*ا:5قلا ه
 انحذ األعهى انحذ األدنى االنحراف انمعٍاري انمتوسط انحسابً انمتغٍر

SPECSAL 0.2341 0.2642 0 0.9441 

SPECAST 0.2377 0.2412 0.00066 0.8539 

SPECFV 0.241 0.2705 0.00003 0.9737 

SPECNUM 0.2139 0.127 0.0833 0.500 

Joint Audit 0.19 0.396 0 1 

MAN 31.611 31.385 0.000 96.49 

INST 28.336 28.765 0.000 97.09 

FAM 10.631 18.499 0.000 75.634 

FOR 11.535 23.452 0.000 97.627 

GOVER 2.68 1.117 0 5 

CSIZE 3.31 0.778 2 8 

CMEETING 4.48 1.774 2 15 

CEXPERTISE 0.49 0.501 0 1 

FSIZE)42571.51 36.669 4475.399 23575.60 )مليون جنيه 

ROA 0.0591 0.08967 -0.3931 0.5222 

LEV 0.4247 0.2113 0.00499 1.464 

TOBIN’sQ 1.3709 0.9581 0.2926 6.8449 

RCINT 0.3283 0.2311 0.00038 0.9601 

LIQU 3.03278 6.6405 0.1484 53.796 

امي  ها ا355*يههاارمي  ها ارةسنقا اار مسعام فم عا
ا

واأ امفقسلاهب عاارف ص اارصن ي ام  سعا ه رعاارسصتعاارستق وعارةم و ت   ا5قوظ باار هقلاب ياإل
ات نسباذاا4 50 1 ا540 1 ا5377 1 ا534 1قاألصتقل اقار ومتعاارستق وعارلصتقل اقيتههاار مت ءا ةت ا

%امتتت ايتتتب   اي نتتتعا54يةتتتلاارفبف تتتل اأماأ اأ رتتتبامتتت اا057 1 ا57 1 ا5405 1 ا564 1م وتتت بما
باسعا هااسف  ن اام  فلامبا  عامف صصتعا ت اارصتن يعاارفت افنفمت اإر  ت ا تحاااريتب   اإلق  نت ا تحاااره

%ا  اس رعا و ةاارف ص اارصن ي ا ه رعاارسصعاارسق وعار ههاار م ءو ا م اأ امفقسلا7 05ارنساعا
ق ت انستلاا 396 1ات نسباذام وت بماا09 1يههايب   اار  نعاارف ا ت  ار مةوعامبا  عاميفب عا ة ا

 Özcan 2018; Al-Hajri 2018; Bley et al. 2019; Chen)مفست عامتعانفت راااراستااارمس ست  ا
et al. 2020; Xu et al. 2020; El-Dyasty and Elamer 2021)؛اأ تقاديتها5109قإلار عت باا

% اقحرتبا نستتلاففتباقأا تت  ا6 30 مت اوظ تباأ امفقستتلاارمة وتعاالهابيتتعا  ةت ا ؛و 5151؛ايوعتعا5151
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% اق تتحاا تتهلايةتتلابياتتعاارمستتفرمبي ا تت ااريتتب   اارمصتتبيعا تتإهاباااستتفرم باف يااأنفستت ي ا49 96صتتفباق
% ا3 58%اامفقستتلا97  نمتت اففتتباقأانستتاعاامتتف باارمؤسستت  اارم روتتعا تت ايتتب   اار  نتتعا تت  اصتتفباإرتتلا

تت امتت انمتتلامة وتتعااريتتب   اارمهب تتع اام م   تت اار قبصتتعااق تتحاا تتهلايةتتلاأ اا ستتفرم باارمؤسستت اويتت  ا تتدء 
%اامفقستتتتلا6 75ارمصتتتتبيع اق ومتتتت ا ف ةتتتتباا رمة وتتتتعاار  رةوتتتتعا تتتت ايتتتتب   اار  نتتتتعاففتتتتباقأا تتتت  اصتتتتفباإرتتتتلا

% اق تتت انستتتاعا6 97%ا نستتتلاففتتتباقأا تتت  اصتتتفباإرتتتلا5 00% اقي ةتتت امفقستتتلاارمة وتتتعااأل ن وتتتعا6 01
ات وفعانقي  ام  اقففعةلاف ن اسو س  افي وعاا سفرم بااأل ن   ا

 نوتها مة تق اا61 53575رمفي با اارب   وع ا  ها ة امفقسلاس تيااريتب   امست اارهباستعاق وم ا ف ةباا 
مة تتق ا نوته اقفيتت با ومتتعاا نستباذاارم وتت بماإرتتلاق تقهاففتت ق اقاتتتحا تت اا399 4475ات نسباذام وتت بما

ا%47 45إ م ر ااألصقلا   ااريب   ا  اي نعاارهباسع ا م ا ة امفقستلاهب تعاارب  تعاارم روتعارةيتب   ا
يةتتلاارتته ق ارفمقيتت اأصتتقر   اا45 1% اأماأ ااريتتب   اارمصتتبيعاف فمتتها نستتاعا03 50اتت نسباذام وتت بما

% اق تتها ةتت اأ  تتباي رتتهايةتتلا9 8%ااتت نسباذام وتت بما9 5قبةتت امفقستتلاار  رتتهايةتتلااألصتتقلارةيتتب   ا
ا%اا نسباذ037% اقبة امفقسلا ب انمقارةيب   ا39-%اقبة اأهنلاي رهايةلااألصقلا55األصقلا
% ا0 53%ااتتت نسباذام وتتت بما8 35% اقمفقستتتلاهب تتتعاارم تتت عباارمف دمتتتعارةيتتتب   ا83 95م وتتت بما

% اقففستتتتتباالسصتتتتت ءا اارقصتتتتتفوعا664%ااتتتتت نسباذام وتتتتت بما313قمفقستتتتتلانستتتتتاعاارستتتتت قرعارةيتتتتتب   ا
 Al-Hajri)واق5151؛ايوععا5109رةمفي با اارب   وعااأل ب ااي  ا   بامعااراسااارمس س  اإلار ع با

2018; Bley et al. 2019; Chen et al. 2020; Xu et al. 2020; El-Dyasty and 
Elamer 2021) ا

ا   اا  امفي با اارهباسعاي اارففباام م ع*ا  بسق اامصفق عاابفا لا:3 هقلا

 SPECSAL SPECAST SPECFV SPECNUM انمتغٍر
Joint 

Audit 

MAN 
0.113* 

0.043 

-0.019 

0.734 

-0.005 

0.935 

0.017 

0.762 

0.003 

0.951 

INST 
0.283** 

0.000 

0.175** 

0.002 

0.188** 

0.001 

0.135* 

0.015 

-0.135* 

0.015 

FAM 
0.042 

0.451 

0.156 

0.005 

0.151** 

0.006 

-0.015 

0.793 

0.081 

0.145 

FOR 
0.065 

0.244 

0.076 

0.172 

0.070 

0.206 

0.024 

0.665 

-0.001 

0.982 

GOVER 
0.115* 

0.038 

-0.052 

0.352 

-0.024 

0.670 

-0.014 

0.801 

-0.056 

0.314 

CSIZE 
-0.010 

0.860 

-0.051 

0.364 

-0.046 

0.412 

0.024 

0.668 

-0.158** 

0.004 
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CMEETING 
-0.012 

0.831 

0.038 

0.494 

0.108 

0.051 

0.216** 

0.000 

-0.137* 

0.013 

CEXPERTISE 
0.161** 

0.004 

0.229** 

0.000 

0.171** 

0.002 

0.203** 

0.000 

0.003 

0.960 

FSIZE 
0.462** 

0.000 

0.543** 

0.000 

0.504** 

0.000 

0.252** 

0.000 

0.082 

0.141 

ROA 
0.223** 

0.000 

0.198** 

0.000 

0.248** 

0.000 

0.119* 

0.032 

0.089 

0.109 

LEV 
0.247** 

0.000 

0.155** 

0.005 

0.153** 

0.006 

0.170** 

0.002 

0.124* 

0.025 

TOBIN’sQ 
0.118* 

0.034 

0.058 

0.298 

0.172** 

0.002 

-0.053 

0.344 

0.053 

0.343 

RCINT 
0.134* 

0.015 

-0.009 

0.865 

0.012 

0.829 

0.0146** 

0.008 

-0.045 

0.420 

LIQU 
-0.171** 

0.002 

-0.176** 

0.001 

-0.169** 

0.002 

-0.138* 

0.013 

-0.045 

0.418 

 مي  ها ا355*يههاارمي  ها ارةسنقا اار مسعام فم عا

فيت باإرتلاأ اا بفاتت لافت  ااألب ت ياارمم تتداا ن مقا%ا0األب ت ياارمم تداا ن متعافيت باإرتتلاأ اا بفات لام نتقماينتهامستتفق اأ ت امت ا-
ا% 5م نقماينهامسفق اأ  ام ا

وامصتتتفق عاا بفاتتت لا تتت  اا تتت امفي تتتبا اارهباستتتع اقفيتتت بانفتتت راافسة تتت اابفاتتت لا3قيقتتتتحا تتتهقلاب تتتياإل
تت اإ    و تت اقم نقو تت ا  بستتق اإرتتلاأ اهب تتع متتعا تت امتت اارمة وتتعاارمؤسستتوعااارف صتت اارصتتن ي افتتبفالاابفا ع 

قق تتقها  تتباام روتتعارتته اأستتهاأيتتت ءار نتتعاارمبا  تتعاقس تتيااريتتب عاقار  رتتهايةتتلااألصتتقلاقارب تتعاارمتت ر  ا
رسصتتعاهب تعاارف صت اارصتن ي ام  ستعا ه رتعااقفتبفالاابفا ع ت استة و  اقم نقو ت امتعانستاعاارستت قرع ا مت اأ ا

تت اإ    و تت اقم نقو ت  متتعا تت امت اارمة وتتعاالهابيتتعاقهب تعاسق متتعام ةتتةاالهاباااارستق وعارةم و تت  افتبفالاابفا ع 
ق ب انمقااريب ع اقفبفالاابفا ع  اسة و  اقم نقو  امتعاهب تعاارم ت عباارمف دمتعارةيتب ع ايت قاايةتلاحرتب ا

تت اإ    و تت اافتتبفالاهب تتعاارف صتت اارصتتن ي ام  ستتعا ه رتتعاارسصتتعاارستتق وع رة ومتتعاارستتق وعارلصتتقلاابفا ع 
هب تعاارف صت اارصتن ي ام  ستعا ه رتعاامعا  امت اارمة وتعاار  رةوتعاق تب انمتقااريتب ع اقفتبفالاقم نقو  

متعايتههاا فم يت  ار نتعاارمبا  تع اأتتفاإرتلاحرتب ااارسصعاارسق وعار ههاار م ءاابفا ع  اإ    و  اقم نقو  
 تبفالاابفا ع ت استة و  اقم نقو ت امتعاا بستق اإرتلاأ اف نت امته  اارمبا  تعاارميتفب عفي بانفت راافسة ت اابفات لا 

  امت اارمة وتعاارمؤسستوعاقس تيار نتعاارمبا  تعاقيتههاا فم ي ف ت  ا  نمت ا تبفالاابفا ع ت اإ    و ت اقم نقو ت امتعا
اارب عاارم ر  

ا
 
 



 ......أثر نمط الملكية على اختيار عميل المراجعة مراقب حسابات متخصص صناعًيا حمـمد مخيس مجعة زيتون               د/ 

  
 

 
 

  363  

 

 نتايج اختبار فروض البحث 6-5
فس و   ار هذااراسااق  فا باارفبق ااألقلاقارر رااقار  مةاقارس اعاقارف سع افياا يفم هايةتلانمت ح ا

 تت اف تته بااRobust Regressionفسة تت اا نستتهاباار عتت اارمف تتههاا ستتف هاياف تته باا نستتهاباارسصتت  ا
  يتتب ااستتتف هاياارا ستتتااق  فاتتت باارفتتبق ااررتتت ن اقاربااتتتعاقارستت هةاقاررتتت م اقارام ةمتت  انمتتتقح اا نستتهاب 
 Odds امتعاف تهوياارف بيتبا ت اصتويعاBinomial Logistic Regressionا نستهاباارةق ستف ااررنت ر ا

Ratios تت اف تته بام ةمتت  انمتتقح اا نستتهاب اقحرتتباا ستتف هايا بنتت مااا ستتف هاياف تته باا نستتهاباارسصتت  اا 
رةس تيايةتلام نقوتعاإسصت روعااP. Value اقفيااسف هايا ومتعاStata Version 14.2ارفسة  اا سص ر ا

 % ا5% اقمسفق ام نقوعا95ا  فا باينهامسفق ار عا

ارمة وتتع؛اارمة وتتعاالهابيتتع اقارمة وتتعاوانفتت رااارفسة تت االسصتت ر ا نستتهاباأنمتت لا4يقتتتحاار تتهقلاب تتياإلقا
 اارمبا  تتتعا تتتبابماا فوتتت بامبا تتتلاارسستتت ا  اقمتتته  يةتتتلاار  رةوتتتع اقارمة وتتتعاارمؤسستتتوع اقارمة وتتتعااأل ن وتتتعا

وا تفيا4واإرتلاإل0ا لت  عاإرلاارمفي باارم تهلاسق متعام ةتةاالهابااقمفي تبا اارب  اتع اق ت اارنمت ح امت اإل
ففتتتتتم امبا تتتتلااا فوتتتت بامبا تتتلاارسستتتت ا   ف نتتت  اايتتتت  امنفصتتتت  اأبب تتتعام تتتت  وةام فةفتتتتعار وتتت ةامفي تتتتبا

اايةتتلاارسصتتعاارستتق وعارم و تت  ايم رتتهاإل وا تت اارنمتتقح اSPECSALسستت ا  امف صتت اصتتن يو  اايفمتت ه 
اايةلاارسصعاارسق وعارلصقلايم رها وا(SPECASTاألقل اقمبا لاسس ا  امف ص اصن يو  اايفم ه 

اايةتتتلاارسصتتتعاارستتتق وعارة ومتتتعاارستتتق وعا  تتت اارنمتتتقح ااررتتت ن  اقمبا تتتلاسستتت ا  امف صتتت اصتتتن يو  اايفمتتت ه 
اايةتتتلاا تتت اارنمتتقح اارر رتتتا اقمبا تتتلاسستتت ا  امف صتت ا(SPECFV)رلصتتقلايم رتتتها صتتتن يو  اايفمتتت ه 

وا تتتفيا وتتت ةامفي تتتبا5 تتت اارنمتتتقح ااربااتتتع اق تتت اارنمتتتقح اإلا(SPECNUM)ارسصتتتعاارستتتق وعار تتتههايم رتتتها
ا (Joint Audit)اأ ربا  اأهاءايمةوعامبا  عاقاسهام ف   اأقا يفبباارمبا  عاارميفب عاا

والممكية العايمية  والممكية : نتايج تحميل اًلنحدار ًلختبار عالقة الممكية ا دارية  4جدول 
الملسسية  والممكية ا جنبية وكل من اختيار مراقب الحسابات ومدخل المراجعة  وتأثير حوكمة 

 مجمس ا دارة عمى ى ه العالقات *

 

 انمتغٍراث

انمراجعت  طرٌقت قٍاس انتخصص انصناعً نمراقب انحساباث

  انمشتركت

 (1نمورج )

SPECSAL 

 

 (2نمورج )

SPECAST 

 

 (3نمورج )

SPECFV 

 

 (4نمورج )

SPECNUM 

 (5نمورج )

Joint 

Audit 

  انجزء األول: انمتغٍر انمستقم أنماط انمهكٍت

MAN 

-0.0036 

[-2.86] 

(0.005) 

-0.0023 

[-2.00] 

(0.046) 

-0.0029 

[-2.32] 

(0.021) 

-0.00159 

[-2.61] 

(0.009) 

0.969 

[-2.38] 

(0.017) 

FAM -0.0098 0.0034 -0.0016 -0.0039 0.974 
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[-0.50] 

(0. 615) 

[2.09] 

(0. 037) 

[-0.84] 

(0.403) 

[-0.52] 

(0.603) 

[-0.152] 

(0. 128) 

INST 

0.0041 

[2.42] 

(0.016) 

0.0035 

[2.6] 

(0.010) 

0.003 

[2.25] 

(0.025) 

0.0028 

[3.25] 

(0.001) 

0.973 

[-1.71] 

(0.087) 

FOR 

0.0068 

[2.59] 

(0.010) 

0.0067 

[2.69] 

(0.008) 

0.00076 

[2.67] 

(0.008) 

0.0044 

[2.98] 

(0.004) 

1.064 

[2.01] 

(0.046) 

  انجزء انثانً: انمتغٍر انمعذل

GOVER 

-0.0615 

[-2.05] 

(0.041) 

-0.0345 

[-1.17] 

(0.245) 

-0.028 

[-1.04] 

(0.297) 

0.0045 

[0.27] 

(0.788) 

0.4713 

[-2.30] 

(0.021) 

MAN*GOVER 

0.00099 

[2.41] 

(0.017) 

0.0009 

[2.55] 

(0.011) 

0.001 

[2.54] 

(0.012) 

0.0004 

[2.05] 

(0.041) 

1.016 

[3.59] 

(0.000) 

FAM*GOVER 

0.0011 

[1.29] 

(0. 198) 

0.001 

[1.54] 

(0.124) 

0.0018 

[2.27] 

(0.024) 

0.0003 

[0.93] 

(0.354) 

1.006 

[0.85] 

(0. 394) 

INST*GOVER 

-0.0004 

[-.75] 

(0.454) 

-0.001 

[-2.13] 

(0.034) 

-0.0005 

[-1.18] 

(0.239) 

-0.0008 

[-2.71] 

(0.007) 

1.0009 

[0.19] 

(0.851) 

FOR*GOVER 

-0.0014 

[-1.87] 

(0.063) 

-0.0013 

[-1.81] 

(0.072) 

-0.0016 

[-2.01] 

(0.045) 

-0.0012 

[-2.70] 

(0.007) 

0.985 

[-1.39] 

(0.166) 

  انرقابتانجزء انثانث: انمتغٍراث 

CSIZE 

-0.018 

[-1.29] 

(0.197) 

-0.0183 

[-1.39] 

(0.166) 

-0.0484 

[-2.95] 

(0.003) 

-0.0110 

[-1.42] 

(0.155) 

0.358 

[-2.51] 

(0.012) 

CMEETING 

-0.158 

[-3.38] 

(0.001) 

0.0059 

[1.07] 

(0.284) 

0.0201 

[1.73] 

(0.084) 

0.00936 

[1.9] 

(0.059) 

0.5007 

[-3.28] 

(0.001) 

CEXPERTISE 

0.0489 

[1.69] 

(0.091) 

0.120 

[4.59] 

(0.000) 

0.092 

[3.14] 

(0.002) 

0.035 

[2.42] 

(0.015) 

2.867 

[2.86] 

(0.004) 

FSIZE 

0.0721 

6.68] 

(0.000) 

0.0864 

[9.37] 

(0.000) 

0.0828 

[8.24] 

(0.000) 

0.0166 

[2.77] 

(0.006) 

1.021 

[0.13] 

(0.894) 

ROA 

0.599 

[4.50] 

(0.000) 

0.243 

[2.13] 

(0.034) 

0.467 

[3.28] 

(0.001) 

0.090 

[1.36] 

(0.176) 

238.21 

[2.18] 

(0.030) 
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LEV 

0.0798 

[1.34] 

(0.181) 

-0.0593 

[-1.02] 

(0.308) 

-0.0278 

[-0.46] 

(0.645) 

0.0451 

[1.23] 

(0.221) 

16.742 

[2.42] 

(0.015) 

TOBIN’sQ 

-0.0003 

[-1.08] 

(0.281) 

-0.0043 

[-1.71] 

(0.088) 

0.0033 

[5.64] 

(0.000) 

0.00079 

[2.73] 

(0.007) 

1.0189 

[1.37] 

(0.170) 

RCINT 

0.1658 

[2.85] 

(0.005) 

0.0238 

[0.49] 

(0.626) 

0.0673 

[1.21] 

(0.226) 

0.065 

[1.89] 

(0.059) 

0.1081 

[-3.22] 

(0.001) 

LIQU 

-0.00003 

[-2.22] 

(0.027) 

-0.0004 

[-2.66] 

(0.008) 

-0.00005 

[-2.94] 

(0.004) 

-0.000026 

[-2.99] 

(0.003) 

0.9987 

[-1.51] 

(0.130) 

 ثابج االنحذار

-1.29 

[-5.69] 

(0.000) 

-1.452 

[-7.52] 

(0.000) 

-1.419 

[6.54] 

(.0.000) 

-0.271 

[-2.31] 

(0.021) 

158.17 

[1.50] 

(0.134) 

  إحصائٍاث اننمورج

F(18, 306) 17.86 33.53 51.92 80.89 69.19 

prob>F 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

R-squared 0.3997 0.4602 0.4220 0.2724 0.2050 

  مشاهذة. 325* عذد انمشاهذاث نهسنواث انخمست مجتمعت 
ا

قفيتت بانفتت رااارفسة تت االسصتت ر اإرتتلام نقوتتعاارنمتت ح اار متتةا تت اففستت باارفي  تتبا ا تت ا تتبابماا فوتت با
ا(F)% ا  تتتها ةيتتت ا ومتتتعاإسصتتت روعا5مبا تتتلاارسستتت ا  اقمتتته  اارمبا  تتتعاينتتتهامستتتفق ام نقوتتتعاأ تتت امتتت ا

ربااتتتع ارةنمتتتقح ااا89 81رةنمتتتقح اارر رتتا اقا95 50رةنمتتتقح ااررتت ن  اقا53 33رةنمتتقح ااألقل اقا86 07
ا3 اق تتها ةتت ام  متت اارفسه تته111 1رة مستتعانمتت ح ااP.Valuرةنمتتقح اار تت مة ا متت ا ةيتت ا ومتتعاا09 69ق

(R2)اقرةنمتقح ااربااتعا5 45% اقرةنمتقح اارر رتاا15 46% اقرةنمتقح ااررت ن ا97 39رةنمقح ااألقلاا %
ا% اااا5 51% اقرةنمقح اار  مة54 57

استتتف هذا تتح  اارفبتتتت  اا فاتتت بامتتت اإحاا  نتتت اارمة وتتتعاا وبشاااأن اختباااار فرضاااي البحاااث ا ول والثااااني
الهابيتتعافتتؤربايةتتتلاا فوتت بااريتتتب   اارم  تتهاا تتت اار قبصتتعاارمصتتتبيعامبا تتلاسستتت ا  امف صتت اصتتتن يو  ا

فقتتتحانفتت رااارفسة تت االسصتت ر ا تت ا موتتعاارنمتت ح اا ر تتهقلاب تتياقااقف نتت امتته  اارمبا  تتعاارميتتفب عاأيا  
%وارم  متتت اارمة وتتتعاا هابيتتتعا5م نقوتتتعاإلينتتتهامستتتفق ام نقوتتتعاأ تتت امتتت ااواق تتتقهافتتتأر باستتتة  احقاه رتتتع4إل

(MAN)ا  اففس باارفي  با ا  اا فو بامبا لاارسس ا  اقمه  اارمبا  ع اا

                                                 
 بامه  اارمبا  عاوي بام  م اارفسه هاإرلام هاباارفي  با ا  اارمفي باارف اع؛اا فو بامبا لاارسس ا  اارمف ص ا  اارصن يعاأقافع ا3

اإلارمفي ب ااأل ن وع اقارمة وع اارمؤسسوع اقارمة وع اار  رةوع اقارمة وع االهابيع اارمة وع اارفي  با ا   ا قاسعع اففس ب   ا في اارف  ارمسف  وااارميفب ع
 اقارب عاارم ر  اق ب اقسق معام ةةاالهابااإلارمفي باارقسولاارفف ية واقمفي با اارب  اع؛اق  :اس يااريب ع اقم هلاار  رهايةلااألصقل

 نمقااريب ع اقارم  عباارمف دمع اقنساعاارس قرع 
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نستتاعااألستت ياارممةق تتعاأليتتت ءام ةتتةاالهابااستتقاءا تت نقاامتته بي اقف ةتت ا تتحااارنفتت رااإرتتلاأ اديتت هاا
فتؤرباستةا  اقم نقو تت ايةتلاا فوتت بااريتب   اارمصتتبيعاااألست ياارمصتتهبافنف تح   اأياي تبافنف تتح   امت اإ متت ر ا

مبا تتلاسستت ا  امف صتت اصتتن يو   اقيةتتلاف ن  تت ارمتته  اارمبا  تتعاارميتتفب ع؛اأماأ ااريتتب   احا انستتاعا
قبول الفرض البديل ا ول القايل اوىو ما يعنيارمة وعاالهابيعااأل  باأ  اعةا  ار قهااارمبا  عام اي ب   ا

الممكية ا دارياة تالثر معنويااا عماى اختياار الشاركات المقيادة فاي البورصاة المصارية مراقاب حساابات بأن 
متخصص صناعياا  وك لك قبول الفرض البديل الثاني القايل بأن الممكية ا دارية تلثر معنويااا عماى تبناي 

 الشركات المقيدة في البورصة المصرية مدخل المراجعة المشتركة.

 Karim et al. 2013; Gerged)امعاار ه هام انف رااارهباس  امختمفة ح  اارفبت  اق  ء انف راا
et al. 2020; Qawqzeh et al. 2021)ارفت ا ةصت اإرتلاق تقهاي  تعاإ    وتعا ت  اارمة وتعاالهابيتعاا

واقيوعتتها5109قار عتت باقآ تتبق اإلاAwadallh (2020)قارعةتتلايةتتلا تتقهااارمبا  تتع اقنفتت رااهباستت  ا
فتت ا ةصتت اإرتتلايتتهياق تتقهاي  تتعام نقوتتعا تت  اارمة وتتعاالهابيتتعاق تتقهااارمبا  تتع اقمتت ان سوتتعاواار5151إل

ارفت ا ةصت اإرتلااKhan et al. (2015)متعانفت رااهباستعاامتساقةأ تب  ا ت ء انفت راا تح  اارفبتت  ا
ق تتتقهاي  تتتعاستتتة وعا تتت  انستتتاعااألستتت ياارممةق تتتعاأليتتتت ءام ةتتتةاالهابااقف  تتت  امبا تتتلاسستتت ا  ا فصتتتفا

أ ا نتت باففستت با امسفمةتت  ارة   تتعاار  ستتوعا تت  اارمة وتتعاالهابيتتعاق تت امتت اا فوتت بااوياارا الباحااثقها ااتت ر 
مبا لاسس ا  امف ص اصن يو  اقف ن امه  اارمبا  عاارميفب ع اأق  ت ؛اافست    امتعاق  تعانظتبامقاءمتعا

إرتتلامصتت رحاارمستت  م  ااديتت هاامة وتتعاارمتته بي األستت يااريتتب عافتتق باهقا تتعاأيةتتلا نسوتت د يارمصتت رح ا تتإ ا
قمقاءمتتعاف تت ب اارمصتت رحا  ن متت ؛اممتت او ةتت امتت اارعةتتلايةتتلا همتتعامبا  تتعا   رتتع اقر ن  متت ؛اافستت    امتتعا
ق  تتتعانظتتتباارسصتتت نعاالهابيتتتع اينتتتهاابففتتت  امستتتفق اارمة وتتتعاالهابيتتتعاوستتتوعباارمتتته بق ا هب تتتعاأ  تتتبايةتتتلا

مص رس ياارحافوع اقا رف ر او ق اارعةلايةتلاااريب ع؛امم ا ها ؤهماإرلاق قهام  لاأ  بارةفصبذارفس  ب
ا قهااارمبا  عامن ف  ا

استتف هذا تتح  اارفبتتت  اا فاتت بامتت اإحاا  نتت اارمة وتتعا اوبشااأن اختبااار فرضااي البحااث الثالااث والرابااع
ار  رةوتتعافتتؤربايةتتلاا فوتت بااريتتب   اارم  تتهاا تت اار قبصتتعاارمصتتبيعامبا تتلاارسستت ا  امف صتت اصتتن يو  ا

فقتتتحانفتت رااارفسة تت االسصتت ر ا تت ا موتتعاارنمتت ح اا ر تتهقلاب تتياقاا  تتعاارميتتفب عاأيا  قف نتت امتته  اارمبا
%وارم  متت اارمة وتتعاار  رةوتتعا5واارفيتت ا تت اإ  تت هافتتأر باحقاه رتتعام نقوتتعاإلينتتهامستتفق ام نقوتتعاأ تت امتت ا4إل

(FAM)واارحماوظ با5  اففس باارفي  با ا  اا فو بامبا لاارسس ا  اقمه  اارمبا  عام يهااارنمقح اإلا
%وارم  مت اارمة وتعاار  رةوتعا ت اففست با5ق قهافأر باإ     احقاه رعام نقوعاإلينهامسفق ام نقوعاأ ت امت ا

اايةلاارسصعاارسق  اوعاألصقلايم ره اارفي  با ا  اا فو بامبا لاسس ا  امف صص  اصن يو  اايفم ه 
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ففيت اانساعااألس ياارممةق عار  رةعاقاسهاام اإ م ر ااألس ياارمصهباقف ة ا حااارنف رااإرلاأ ادي هاا
  اارفأر بام نقو  ايةلاا فو بااريب   اارمصبيعامبا لاسست ا  امف صت ا ت اارصتن يع اقف ن  ت ارمته  ا

سست ا  اقمته  اارمبا  تع؛اقا رفت ر اارعةتلايةتلاارمبا  تعاارميتفب ع؛اأما ا  فةتفا تبابماا فوت بامبا تلاار
 تتقهااارمبا  تتع ا تت ااريتتب   احا انستتاعاارمة وتتعاار  رةوتتعااأليةتتلايتت ااريتتب   احا انستتاعاارمة وتتعاار  رةوتتعا

الفارض الباديل الثالاث القايال باأن الممكياة العايمياة تالثر معنويااا عماى اختياار اوىاو ماا يعناي رفاضاأل   ا
رصة المصرية مراقب حسابات متخصاص صاناعياا  وكا لك رفاض الفارض الباديل الشركات المقيدة في البو 

ااا عمااى تبنااي الشااركات المقياادة فااي البورصااة المصاارية ماادخل  الرابااع القاياال الممكيااة العايميااة تاالثر معنويا
 المراجعة المشتركة.

 Chen et al. 2008; Hope)امتعاار ه تهامت انفت رااارهباست  امختمفاةق  ء انف راا تح  اارفبتت  ا
et al. 2012; Kang 2014; Kang 2014; Srinidhi et al. 2014)أ اارفت ا ةصت اإرتلاا

اريتتب   اار  رةوتتعافمفةتتباستتقا دارف  تت  امبا  تت اسستت ا  احقما تتقهااي روتتعارإليتت باا ستتف هاه يارةسفتت ظايةتتلا
 Niskanen et al. 2011; Khan et al. 2015; Darmadi) اقنفت رااهباست  ا و ت اسق متعا تقما

2016; Hsu et al. 2018; AL-Qadasi et al. 2019; El-Dyasty and Elamer 2021)ا
أ ااريتتب   اار  رةوتتعا تتهاو تتق ارتته   اعةتتلاأ تت ايةتتلاف  تت  امبا  تت اسستت ا  احقما تتقهااارفتت ا ةصتت اإرتتلا

أ اس لايهياق قهاي  عام نقوعا   ااويرا الباحث  ي روعا  ايو لاأماأصس لامص رحا  ب    اأ قو ء
 وعاار  رةتعاقارعةتلايةتلا تقهااارمبا  تعا ت اار  رتعاارمصتبيعا ب تعاإرتلا صت ر اارمة وتعاار  رةوتعاارفت اارمة

فب تتدايةتتلاارمتته اارعقيتت اقهارمتت امتت افيتتي امن صتتلاإهابيتتعايةوتت  اقا رفتت ر ا تتهاف فمتتهايةتتلاسق متتعام ةتتةا
قارب  اتتع؛اأمااالهاباا  تته  ايتت ا تتقهااارمبا  تتع ا  صتتعا تت اظتت ايتتهياق تتقهاانفصتت لاقاتتتحا تت  اارمة وتتع

اان ف  ام  عبايهيافم ر اارم ةقم   

استف هذا تح  اارفبتت  اا فات بامت اإحاا  نت اارمة وتعا اوبشأن اختبار فرضي البحث الخامس والسادس
ارمؤسسوعافتؤربايةتلاا فوت بااريتب   اارم  تهاا ت اار قبصتعاارمصتبيعامبا تلاارسست ا  امف صت اصتن يو  ا

فقتتتحانفتت رااارفسة تت االسصتت ر ا تت ا موتتعاارنمتت ح اا ر تتهقلاب تتياقاا  قف نتت امتته  اارمبا  تتعاارميتتفب عاأيا
%وارم  متت اارمة وتتعاارمؤسستتوعا5واق تتقهافتتأر باإ  تت   احقاه رتتعام نقوتتعاإلينتتهامستتفق ام نقوتتعاأ تت امتت ا4إل

(INST)واارتتحماوظ تتباق تتقهافتتأر با5 تت اففستت باارفي  تتبا ا تت اا فوتت بامبا تتلاارسستت ا   ام يتتهااارنمتتقح اإلا
%وارم  م اارمة وعاارمؤسستوعا ت اففست باارفي  تبا ا01م نقوعاإلينهامسفق ام نقوعاأ  ام ااسة  احقاه رع

ا  اف ن ااريب   اارمصبيعامه  اارمبا  عاارميفب ع 

نستتتاعااألستتت ياارممةق تتتعارمستتتفرمبا تتت ايتتت  امؤسستتتعامرتتت اار نتتتقب اقف ةتتت ا تتتحااارنفتتت رااإرتتتلاأ اديتتت هاا
فتتتؤرباإ   ا تتت اقم نقو تتت ايةتتتلاا فوتتت بااإ متتت ر ااألستتت ياارمصتتتهباقيتتتب   اارفتتتأم   اقصتتتن ه باا ستتتفرم بامتتت ا
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اريتتتب   اارمصتتتبيعامبا تتتلاسستتت ا  امف صتتت اصتتتن يو   ا  نمتتت افتتتؤرباستتتةا  اقم نقو تتت ايةتتتلاف نتتت ااريتتتب   ا
ارمصبيعامه  اارمبا  عاارميفب ع؛اأماأ ااريب   احا انستاعاارمة وتعاارمؤسستوعااأل  تباأ رتباعةا ت ار تقهاا

مت ا تت لاا فوتت بامبا تتلاسست ا  امف صتت ا تت اصتتن يعايم ت اارمبا  تتعاقر تت ارتتوةاارمبا  تعامتت اي ب تت ا
قبول الفارض الباديل الخاامس القايال باأن الممكياة اوىو ما يعنيم ا  لاف ن امه  اارمبا  عاارميفب ع ا

الملسسية تلثر معنوياا عمى اختيار الشاركات المقيادة فاي البورصاة المصارية مراقاب حساابات متخصاص 
ااا عمااى تبنااي صااناعياا  و  كاا لك قبااول الفاارض البااديل السااادس القاياال بااأن الممكيااة الملسسااية تاالثر معنويا

 الشركات المقيدة في البورصة المصرية مدخل المراجعة المشتركة.

 ;Alhababsah 2019)امتتتعاار ه تتتهامتتت انفتتت رااارهباستتت  امتساااقةق تتت ء انفتتت راا تتتح  اارفبتتتت  ا
Qawqzeh et al. 2021; El-Dyasty and Elamer 2021; Guizani and Abdalkrim 

أ اارمة وعاارمؤسسوعافي عاالهاباايةتلافسست  ا تقهااارف ت بيبامت ا ت لاف  ت  اارف ا ةص اإرلاا(2021
قمت ان سوتعاأ تب  ا ت ء انفت راا تح  اامبا   اسس ا  اُ نظباإر  يايةلاأن تياو تهمق ا تقهاامبا  تعاأيةتل 

واارفت ا ةصت اإرتلا5109قار عت باقآ تبق اإلاMitra et al. (2007)معانف رااهباس  اامختمفةارفبت  ا
أ اارمستتتفرمبااويااارا الباحاااثق تتتقهاي  تتتعاي ستتتوعا تتت  اارمة وتتتعاارمؤسستتتوعاقارعةتتتلايةتتتلا تتتقهااارمبا  تتتع ا

ارمؤسس اوس يها ت اف ديتداارسو ست  اارفت اف تهذاإرتلاديت هاا ومتعااريتب عاأل ارهوتها تقاافصتقي ا   وتها ت ا
  نعاامبا   اسس ا  امف صص  اصن يو   اأهاءاهقبااارب    ام ا  لاا سف 

استتف هذا تتح  اارفبتتت  اا فاتت بامتت اإحاا  نتت اارمة وتتعا اوبشااأن اختبااار فرضااي البحااث السااابع والثااامن
األ ن وتتعافتتؤربايةتتلاا فوتت بااريتتب   اارم  تتهاا تت اار قبصتتعاارمصتتبيعامبا تتلاارسستت ا  امف صتت اصتتن يو  ا

فقتتتحانفتت رااارفسة تت االسصتت ر ا تت ا موتتعاارنمتت ح اا ر تتهقلاب تتياقااقف نتت امتته  اارمبا  تتعاارميتتفب عاأيا  
%وارم  متتت اارمة وتتتعاا  ن وتتتعا5واق تتتقهافتتتأر باإ  تتت   احقاه رتتتعام نقوتتتعاإلينتتتهامستتتفق ام نقوتتتعاأ تتت امتتت ا4إل

(FOR)ا  اففس باارفي  با ا  اا فو بامبا لاارسس ا  اقمه  اارمبا  ع اا

اارممةق عارمسفرمبي اأ  نلام اإ مت ر ااألست ياارمصتهباااألس ينساعاقف ة ا حااارنف رااإرلاأ ادي هاا
فتتؤرباإ   ا تت اقم نقو تت ايةتتلاا فوتت بااريتتب   اارمصتتبيعامبا تتلاسستت ا  امف صتت اصتتن يو   اقف ن  تت ارمتته  ا
ارمبا  تتتعاارميتتتفب ع؛اأماأ ااريتتتب   احا انستتتاعاارمة وتتتعاا  ن وتتتعااأل  تتتباأ رتتتباعةا تتت ار تتتقهااارمبا  تتتعامتتت ا

قبول الفارض الباديل الساابع القايال باأن الممكياة ا جنبياة تالثر معنويااا عماى اختياار اوىو ما يعنيي ب   ا
الشاركات المقيادة فاي البورصاة المصارية مراقاب حساابات متخصاص فاي الصاناعة  وكا لك قباول الفارض 

ية البديل الثامن القايل بأن الممكية ا جنبية تلثر معنوياا عمى تبني الشركات المقيدة في البورصاة المصار 
 مدخل المراجعة المشتركة.
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-Karim et al. 2013; Ben)امتعاار ه تهامت انفت رااارهباست  امتساقةق ت ء انفت راا تح  اارفبتت  ا
Hassoun et al. 2018; ÖZCAN 2018; Kim et al. 2019)أ اإرتلاق تقهاارفت ا ةصت اإرتلاا

 ايارمستتفرمباأ ااالباحااث وياارا   قارعةتتلايةتتلا تتقهااارمبا  تتعي  تتعاإ    وتتعا تت  امستتفق ااألستت يااأل ن وتتعا
األ  نتتلاوعة تتق اف نتت امتته  اارمبا  تتعاارميتتفب عاقف  تت  امبا  تتقاسستت ا  احققا تتقهااي روتتعا تت هبق اايتت  ا
أ ت ايةلاف هويا قهاامبا  عامبفف عا  هذامقا  عايهياارفأ هاارمصت سلار ستفرم بااأل ن ت  اارستهامت ا

ايهيافم ر اارم ةقم   

استتف هذا تتح  اارفبتتت  اا فاتت بامتت اإحاا  نتت اهب تتعا اوالعاشاار وبشااأن اختبااار فرضااي البحااث التاسااع
سق متعام ةتتةاالهاباافتتؤربايةتتلاار   تتعا ت  انمتتلاارمة وتتعاق تت امتت اا فوت بااريتتب   اارم  تتهاا تت اار قبصتتعا

فقتتحانفت رااارفسة ت اقااارمصبيعامبا لاسس ا  امف ص اصن يو  اقف ن امه  اارمبا  عاارميفب عاأيا  
واق تقهافتأر باإ  ت   احقاه رتعام نقوتعاإلينتهامستفق ام نقوتعا4رنمت ح اا ر تهقلاب تياإلالسص ر ا ت ا موتعاا

 تت اففستت باا(MAN*GOVER)%وارم  متت افف يتت اارمة وتتعاالهابيتتعامتتعاسق متتعام ةتتةاالهاباا5أ تت امتت ا
قف ة ا حااارنفت رااإرتلاأ اهب تعاسق متعام ةتةاارفي  با ا  اا فو بامبا لاارسس ا  اقمه  اارمبا  ع ا

قا فوتتتت بانستتتتاعااألستتتت ياارممةق تتتتعاأليتتتتت ءام ةتتتتةاالهابااباافتتتتؤربايةتتتتلااف تتتت ااقم نقوتتتتعاار   تتتتعا تتتت  االها
اريتتب   اارمصتتبيعامبا تتلاسستت ا  امف صتت اصتتن يو   اقف ن  تت ارمتته  اارمبا  تتعاارميتتفب ع؛اس تتااوظ تتبا

الهابيتعاة وعا%وارةم5ق قهافأر باإ     احقاه رعام نقوعاإلينهامسفق ام نقوعاأ  ام اارفسة  اا سص ر ا
  اظ اهب تعاسق متعام ةتةاالهاباايةتلاا فوت بااريتب   اارمصتبيعامبا تلاسست ا  امف صت اصتن يو   ا
قف ن  تت ارمتته  اارمبا  تتعاارميتتفب ع؛اأماأ ااريتتب   احا انستتاعاارمة وتتعاالهابيتتعااأل  تتباأ رتتباعةا تت ار تتقهاا

امعااريب    ارمبا  عام اي ب  اينهم او ق ام ةةاالهابااأ رباارفدام  ااسق 

واارفي ا  اإ   هافأر باحقاه رعا4فقتحانف رااارفسة  االسص ر ا  ا موعاارنم ح اا ر هقلاب ياإل م ا
%وارم  متتت افف يتتت اارمة وتتتعاار  رةوتتتعامتتتعاسق متتتعام ةتتتةاالهاباا5م نقوتتتعاإلينتتتهامستتتفق ام نقوتتتعاأ تتت امتتت ا

(FAM*GOVER)ارمبا  تتعام يتتهااارنمتتقح ا تت اففستت باارفي  تتبا ا تت اا فوتت بامبا تتلاارسستت ا  اقمتته  اا
%وارم  متت افف يتت ا5واارتتحماوظ تتباق تتقهافتتأر باإ  تت   احقاه رتتعام نقوتتعاإلينتتهامستتفق ام نقوتتعاأ تت امتت ا3إل

تتت ا ارمة وتتتعاار  رةوتتتعامتتتعاسق متتتعام ةتتتةاالهاباا تتت اففستتت باارفي  تتتبا ا تتت اا فوتتت بامبا تتتلاسستتت ا  امف صص 
اايةتلاارسصتعاارستق وعارة ومتعاارستق وعاألصتقااصن يو   قف ةت ا تحااارنفت رااإرتلاأ اهب تعالايم رته اايفمت ه 

نستتاعااألستت ياارممةق تتعاسق متتعام ةتتةاالهابااففيتت ا تت اارفتتأر باارم نتتقمايةتتلااف تت ااقم نقوتتعاار   تتعا تت  ا
قا فوتت بااريتتب   اارمصتتبيعامبا تتلاسستت ا  امف صتت اصتتن يو   اأقاف ن  تت ارمتته  اارمبا  تتعار  رةتتعاقاستتهاا

 انستتتتاعاارمة وتتتتعاار  رةوتتتتعاق تتتتبابماا فوتتتت بامبا تتتتلاارسستتتت ا  اقمتتتته  اارميتتتتفب ع؛اأما اف فةتتتتفاار   تتتتعا تتتت 
اارمبا  ع؛اقا رف ر ا ا  فةفاارعةلايةلا قهااارمبا  ع اا  ف ذاهب عاسق معام ةةاالهابا 
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واارفي ا  اإ   ها4فقتحانف رااارفسة  االسص ر ا  ا موعاارنم ح اا ر هقلاب ياإلق  اارسو قانفسه ا
%وارم  متت افف يتت اارمة وتتعاارمؤسستتوعامتتعاسق متتعا5وتتعاإلينتتهامستتفق ام نقوتتعاأ تت امتت افتتأر باحقاه رتتعام نقا

 تتت اففستتت باارفي  تتتبا ا تتت اا فوتتت بامبا تتتلاارسستتت ا  اقمتتته  اارمبا  تتتعاا(INST*GOVER)م ةتتتةاالهاباا
واارح  اوظ با اق قهافأر باسة  احقاه رعام نقوعاإلينهامسفق ام نقوتعاأ ت امت ا4واقإل5م يهااارنمقح   اإل

م  متت افف يتت اارمة وتتعاارمؤسستتوعامتتعاسق متتعام ةتتةاالهاباا تت اففستت باارفي  تتبا ا تت اا فوتت بامبا تتلا%وار5
اايةتلاارسصتعاارستق وعار ت امت اأصتقلايم رتهاقيتهه ي اصن يو  اسس ا  امف ص ا قف ةت ا تحااايفمت ه 

ارممةق تتعاانستتاعااألستت يارنفتت رااإرتتلاأ اهب تتعاسق متتعام ةتتةاالهاباافتتؤربايةتتلااف تت ااقم نقوتتعاار   تتعا تت  ا
قا فوتتت بااريتتتب   اارمصتتتبيعامبا تتتلاسستتت ا  ارمستتتفرمبا تتت ايتتت  امؤسستتتعامتتت اإ متتت ر ااألستتت ياارمصتتتهباا

مف صتتت اصتتتن يو   اأقاف ن  تتت ارمتتته  اارمبا  تتتعاارميتتتفب ع؛اس تتتااي تتتب امتتت اا ف تتت ااال  تتت   اقارم نتتتقما
لاسست ا  امف صت اقا فو بااريب   اارمصبيعامبا تنساعااألس ياارممةق عارمسفرمبامؤسس اارة   عا   

صتتتن يو  اإرتتتلايتتتهياق تتتقهاي  تتتعام نقوتتتها  تتتن ياينتتتها وتتت ةاارف صتتت اارصتتتن ي ا ه رتتتعاارسصتتتعاارستتتق وعا
رتتتتلاي  تتتتعاستتتتة وعاقم نقوتتتتعا  تتتتن ياينتتتتها وتتتت ةاارف صتتتت ا رةم و تتتت  اقرة ومتتتتعاارستتتتق وعاألصتتتتقلايم رتتتته اقا 

ف تت ااارستتة  اقارم نتتقماارصتتن ي ا ه رتتعاارسصتتعاارستتق وعاألصتتقلايم رتتهاقيتتهه ي اقا رمرتت  اي تتب امتت اا 
قا فوتتت بااريتتتب   اارمصتتتبيعاف نتتت امتتته  اارمبا  تتتعانستتتاعااألستتت ياارممةق تتتعارمستتتفرمبامؤسستتت اارة   تتتعا تتت  

اارميفب عاإرلايهياق قهاي  عام نقوها  ن ي 

واق قهافتأر باستة  احقاه رتعا4قأ  ب افقتحانف رااارفسة  االسص ر ا  ا موعاارنم ح اا ر هقلاب ياإل
%وارم  متت افف يتت اارمة وتتعااأل ن وتتعامتتعاسق متتعام ةتتةاالهاباا01م نقوتتعاإلينتتهامستتفق ام نقوتتعاأ تت امتت ا

(FOR*GOVER)هااارنمتتقح ا تت اففستت باارفي  تتبا ا تت اا فوتت بامبا تتلاارسستت ا  اقمتته  اارمبا  تتع ام يتتا
%وارم  مت افف يت ا5واارحماوظ باارفي ا  اإ   هافأر باحقاه رعام نقوعاإلينهامسفق ام نقوتعاأ ت امت ا5إل

ارمة وتتتتعااأل ن وتتتتعامتتتتعاسق متتتتعام ةتتتتةاالهاباا تتتت اففستتتت باارفي  تتتتبا ا تتتت اف نتتتت ااريتتتتب   اارمصتتتتبيعامتتتته  ا
ةتلااف ت ااقم نقوتتعاار   تعا تت  اقف ةت ا تتحااارنفت رااإرتلاأ اهب تتعاسق متعام ةتةاالهاباافتتؤربايارمبا  تع ا

قا فوت بااريتب   اارمصتتبيعامبا تلاسستت ا  امف صت اصتتن يو   انستاعااألست ياارممةق تتعارمستفرمبي اأ  نتتلا
ق قهافأر باسة  احقاه رعام نقوعاإلينتهاقف ن   ارمه  اارمبا  عاارميفب ع؛اس ااوظ باارفسة  اا سص ر ا

 اظت اهب تعاسق متعام ةتةاالهاباايةتلاا فوت بااريتب   ااأل ن وتعا ت%وارةمة وتعا5مسفق ام نقوعاأ  امت ا
ارمصتتتبيعامبا تتتلاسستتت ا  امف صتتت اصتتتن يو   اقيتتتهياق تتتقهافتتتأر بام نتتتقمايةتتتلاف ن  تتت ارمتتته  اارمبا  تتتعا
ارميتتفب ع؛اأماأ ااريتتب   احا انستتاعاارمة وتتعااأل ن وتتعااأل  تتباف تتق اأ تت اعةا تت ار تتقهااارمبا  تتعامتت اي ب تت ا

تت ااسق متتعااريتتب    ااقبنتت ءايةتتلانفتت رااارفسة تت االسصتت ر اارستت ا ع ااينتهم او تتق ام ةتتةاالهابااأ رتتب ارفدام 
قبول الفرض البديل التاسع القايل بأن تأثير نمط الممكية عمى اختياار الشاركات المقيادة فاي وم  ارةا ساا
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البورصااة المصاارية مراقااب حسااابات متخصااص صااناعياا يختمااف باااختالف درجااة حوكمااة مجمااس ا دارة  
ل الفرض البديل العاشر القايل بأن تأثير نمط الممكية عمى تبني الشركات المقيدة في البورصاة وك لك قبو

 المصرية مدخل المراجعة المشتركة يختمف باختالف درجة حوكمة مجمس ا دارة.

قفستتفباار ه تتهامتت اارمفي تتبا اارب   وتتعايةتتلانفتت راامس ستت وعامفستت عامتتعااراستتااارمس ستت   ا فيتت بانفتت راا
ر ت امت اار  تبااارم روتعاأليتت ءاا(P.Value < 0.05)لسص ر اإرلاق قهافتأر باإ  ت   ام نتقماارفسة  اا

ر نتتعاارمبا  تتعاقس تتيااريتتب عاقار  رتتهايةتتلااألصتتقلايةتتلاا فوتت بامبا تتلاسستت ا  امف صتت ا تت اصتتن يعا
رنستتاعاارستت قرعايةتتلاا فوتت بامبا تتلاسستت ا  اا(P.Value < 0.05)م نتتقمااريتتب ع اقق تتقهافتتأر باستتة  ا

ر  ام اار  بااا(P.Value < 0.05)م نقما ا  اصن يعااريب ع اقا رمر  اقق قهافأر باإ     امف ص
ارم روتتعاأليتتت ءار نتتعاارمبا  تتعاقار  رتتهايةتتلااألصتتقلاقارب تتعاارمتت ر ايةتتلاف نتت ااريتتب   اارمصتتبيعامتته  ا

ارمبا  تعاار  امت ايتههاأيتت ءار نتعا(P.Value < 0.05)م نقماارمبا  عاارميفب ع اقق قهافأر باسة  ا
اقيههاا فم ي ف ياقارم  عباارمف دمعايةلاف ن ااريب   اارمصبيعامه  اارمبا  عاارميفب ع 

 تحميل الحساسية 6-6
 افتيافسة ت اارسس ستوعامت ا ت لافي  تباعبي تعا و سته اس تاافتيابالنسبة لمتغير اختيار مراقاب الحساابات

وا0ارتقد اإل مفي بافت اع اقاستف هيار و ستهامفي تباق مت اوأ تحااFIRM SIZEاسف هاياس يام فلاارمبا  عا
إحاافيامبا  عااريب عام ا  لاأسهام  فتلاارمبا  تعاارفت افنفمت اإرتلاأستهام  فتلاارمبا  تعااألببتعاار  تب ا

 افتيافسة ت اارسس ستوعاوبالنسبة لمتغير تبناي مادخل المراجعاة المشاتركة  قوأ حاارقد اإلصفبوا   ذاحرتب
اايةتتلامفي تتبي ا تتبي    اأق  تت ؛اامتت ا تت لافي  تتب واإحااايتتفببا0ارتتقد اإلقوأ تتحااJABFعبي تتعا و ستتهاايفمتت ه 

أ ربام ام فلامبا  عا  ايمةوعاارمبا  عاارقاسهااأسه م ا نفم اإرتلاأستهام  فتلاارمبا  تعااألببتعاار  تب ا
 افبوا  ت ذاحرتبقاآل با نفم اإرلاأسهام  فلاارمبا  عااأل ن وعا   ذااألببتعاار  تب اقوأ تحاارتقد اإلصت

واإحااايفبباأ ربامت ام فتلامبا  تعا ت ايمةوتعاارمبا  تعاارقاستهااأسته م ا0ارقد اإلقوأ حااJABLقر ن  م ؛ا
 نفمتت اإرتتلاأستتهام  فتتلاارمبا  تتعااألببتتعاار  تتب اقاآل تتبام فتتلامسةتت ا ا نفمتت اإرتتلاأستتهام  فتتلاارمبا  تتعا

ا األ ن وعاقوأ حاارقد اإلصفبوا   ذاحرب

تتت ار تتتهذااراقا  Binomialستتتااق  فاتتت با بقتتتته ااستتتف هاياارا ستتتااا نستتتهاباارةق ستتتف ااررنتتت ر افس و  
Logistic Regressionامتتتعاف تتتهوياارف بيتتتبا تتت اصتتتويعا Odds Ratios ا ستتتف هاياف تتته باا نستتتهاباا

وانفت رااارفسة ت االسصت ر ا نستهابا5يقتتحاار تهقلاب تياإل  اف ته بام ةمت  انمتقح اا نستهاب اقاارسص  ا
 تتبابماا فوتت بايةتتلاارمة وتتعاالهابيتتع اقارمة وتتعاار  رةوتتع اقارمة وتتعاارمؤسستتوع اقارمة وتتعااأل ن وتتعانمتلاارمة وتتع؛ا

ا اا لت  عاإرلاارمفي باارم هلاسق معام ةةاالهابااقمفي با اارب  اع اارمبا عاقمه  اارمبا  ع
ا
ا
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العايمية  والممكية : نتايج تحميل اًلنحدار ًلختبار عالقة الممكية ا دارية  والممكية 5جدول 
الملسسية  والممكية ا جنبية وكل من اختيار مراقب الحسابات ومدخل المراجعة  وتأثير حوكمة 

امجمس ا دارة عمى ى ه العالقات *
 

 انمتغٍراث

 متغٍر تبنً انمراجعت انمشتركت اختٍار مراقب انحساباث

 (1نمورج )

FIRMSIZE 

 (2نمورج )

JABF 

 (3نمورج )

JABL 

 انجزء األول: انمتغٍر انمستقم أنماط انمهكٍت

MAN 

0.937 

[-2.94] 

(0.003) 

0.951 

[-3.07] 

(0.002) 

0.975 

[-1.22] 

(0.222) 

FAM 

0.9559 

[-2.21] 

(0. 027) 

1.004 

[0.16] 

(0. 874) 

1.027 

[1.11] 

(0.267) 

INST 

1.032 

[1.10] 

(0.273) 

1.015 

[0.89] 

(0.371) 

1.084 

[2.44] 

(0.015) 

FOR 

1.226 

[4.19] 

(0.000) 

1.162 

[2.28] 

(0.023) 

1.318 

[2.32] 

(0.020) 

 انجزء انثانً: انمتغٍر انمعذل

GOVER 

0.758 

[-1.23] 

(0.217) 

1.250 

[0.68] 

(0.497) 

0.355 

[-1.97] 

(0.049) 

MAN*GOVER 

1.024 

[3.56] 

(0.000) 

1.0164 

[2.86] 

(0.004) 

1.0116 

[1.30] 

(0.195) 

FAM*GOVER 

1.012 

[1.45] 

(0. 148) 

0.983 

[-1.56] 

(0.118) 

1.009 

[0.94] 

(0.347) 

INST*GOVER 

0.993 

[-0.71] 

(0.475) 

0.988 

[-2.12] 

(0.034) 

0.909 

[-3.27] 

(0.001) 

FOR*GOVER 

0.948 

[-4.12] 

(0.000) 

0.946 

[-2.74] 

(0.014) 

0.919 

[-2.33] 

(0.020) 

 انجزء انثانث: انمتغٍراث انرقابت

CSIZE 

0.745 

[-1.20] 

(0.230) 

0.3846 

[-1.52] 

(0.128) 

1.865 

[1.20] 

(0.229) 

CMEETING 
0.969 

[-0.41] 

0.2733 

[-3.45] 

0.740 

[-1.03] 
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(0.685) (0.001) (0.305) 

CEXPERTISE 

2.244 

[1.93] 

(0.053) 

2.882 

[1.96] 

(0.050) 

5.331 

[2.25] 

(0.024) 

FSIZE 

2.244 

[4.89] 

(0.000) 

1.121 

[0.46] 

(0.648) 

0.4526 

[-2.71] 

(0.007) 

ROA 

411.77 

[2.54] 

(0.011) 

183.87 

[1.61] 

(0.107) 

18611.8 

[1.69] 

(0.090) 

LEV 

66.47 

[3.92] 

(0.000) 

6.3899 

[0.80] 

(0.425) 

155.56 

[1.76] 

(0.079) 

TOBIN’sQ 

1.364 

[1.39] 

(0.163) 

1.059 

[2.64] 

(0.008) 

1.008 

[0.43] 

(0.670) 

RCINT 

0.654 

[-0.48] 

(0.628) 

0.0167 

[-0.49] 

(0.626) 

19.796 

[1.65] 

(0.100) 

LIQU 

0.602 

[-2.93] 

(0.003) 

0.9557 

[-0.41] 

(0.683) 

0.4539 

[-2.38] 

(0.017) 

 ثابج االنحذار

0.00001 

[-4.92] 

(0.000) 

34.011 

[0.74] 

(0.462) 

80115.7 

[2.130] 

(.0.033) 

ااننمورجإحصائٍاث 
F(18, 306) 90.68 36.65 58.59 

prob>F 0.000 0.000 0.000 

R-squared 0.4364 0.2399 0.4520 

 مشاهذة. 325مجتمعت  ت* عذد انمشاهذاث نهسنواث انخمس

قفي بانف رااارفسة  االسص ر اإرلام نقوعاارنم ح اارر اا  اففس باارفي  با ا  ا بابماا فو بامبا لا
ا68 91ا(F)% ا  تتتها ةيتتت ا ومتتتعاإسصتتت روعا5ارسستتت ا  اقمتتته  اارمبا  تتتعاينتتتهامستتتفق ام نقوتتتعاأ تتت امتتت ا

رةتتتر اااP.Valuرةنمتتتقح اارر رتتتا ا متتت ا ةيتتت ا ومتتتعاا59 58رةنمتتتقح ااررتتت ن  اقا65 36رةنمتتتقح ااألقل اق
% ا99 53% اقرةنمتتتقح ااررتتت ن ا64 43رةنمتتتقح ااألقلاا(R2) اق تتتها ةتتت ام  متتت اارفسه تتتها111 1نمتتت ح ا

ا% ا5 45قرةنمقح اارر راا

واق قهافتأر باستة  احقاه رتعام نقوتعا5واا ر هقلاب ياإل0قفقتحانف رااارفسة  االسص ر ا  اارنمقح اإل
%وارةمة وعاالهابيعاقارمة وعاار  رةوع اقق تقهافتأر باإ  ت   احقاه رتعام نقوتعا5إلينهامسفق ام نقوعاأ  ام ا
  اا فو بامبا لاارسس ا  ا نفم اا%وارةمة وعااأل ن وعا  اففس باارفي  با 5إلينهامسفق ام نقوعاأ  ام ا
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إرتتلاأستتهام  فتتلاارمبا  تتعااألببتتعاار  تتب  ا  نمتت ا يتتة انفتت رااارفسة تت اا سصتت ر ا تت اإ  تت هافتتأر بام نتتقما
وتلياد ىا ه رةمة وعاارمؤسسوعايةلاا فو بامبا لاسست ا  ا نفمت اإرتلاأستهام  فتلاارمبا  تعااألببتعاار  تب  ا

اايةتتلا تتحااث والسااابع ورفااض فاارض البحااث الخااامسالنتااايج قبااول فااروض البحااث ا ول والثالاا  اقايفمتت ه 
ارنف رااوم  اار قلاإ ااريب   اارف اففمفعا دي هاانساعاارمة وعاالهابيتعاقارمة وتعاار  رةوتعاإلارمة وتعااأل ن وتعوا

ارف    امبا لاسس ا  ا نفم األسهام  فلاارمبا  عااألببعاار  ب   اأ  اإلأ  بوااسفم   

واق تتقهافتتأر باستتة  احقاه رتتعا5واا ر تتهقلاب تتياإل5فسة تت االسصتت ر ا تت اارنمتتقح اإل متت افقتتتحانفتت رااار
%وارةمة وتتعاالهابيتتع اقق تتقهافتتأر باإ  تت   احقاه رتتعام نقوتتعاإلينتتها5م نقوتتعاإلينتتهامستتفق ام نقوتتعاأ تت امتت ا

ا%وارةمة وعااأل ن وعايةلاف نت ااريتب   اارمصتبيعامته  اارمبا  تعاارميتفب عامت 5مسفق ام نقوعاأ  ام ا
 ت لام فتلامبا  تتعا نفمت اإرتلاأستتهام  فتلاارمبا  تتعااألببتعاار  تب اقم فتتلامبا  تعاآ تبا نفمتت اإرتلاأستتها
م  فتتلاارمبا  تتعااأل ن وتتعا  تت ذااألببتتعاار  تتب  ا  نمتت ا يتتة انفتت رااارفسة تت االسصتت ر ا تت اإ  تت هافتتأر با

يااد ىاا ه النتااايج قبااول فرضااي وتل م نتقمارةمة وتتعاار  رةوتتعاقارمة وتتعاارمؤسستوعايةتتلاا فوتت بامتته  اارمبا  تع ا
اايةتتلا تتحااارنفتت رااوم تت اار تتقلاإ االبحااث الثاااني الثااامن ورفااض فرضااي البحااث الرابااع والسااادس  اقايفمتت ه 

ارف نتتت امتتته  ا اريتتتب   اارفتتت اففمفتتتعا ديتتت هاانستتتاعاارمة وتتتعاالهابيتتتعاإلارمة وتتتعااأل ن وتتتعواأ تتت اإلأ  تتتبوااسفمتتت   
م اإرلاأسهام  فلاارمبا  تعااألببتعاار  تب اقم فتلامبا  تعاارمبا  عاارميفب عام ا  لام فلامبا  عا نف

اآ با نفم اإرلاأسهام  فلاارمبا  عااأل ن وعا   ذااألببعاار  ب  ا

واق تتقهافتتتأر با5واا ر تتهقلاب تتياإل3ق تت اارستتو قانفستته افقتتتحانفتت رااارفسة تت االسصتت ر ا تت اارنمتتقح اإل
رةمة وتعاارمؤسستوعاقارمة وتعااأل ن وتعايةتلاف نت ا%وا5إ     احقاه رعام نقوعاإلينهامسفق ام نقوعاأ  امت ا

اريتتب   اارمصتتبيعامتته  اارمبا  تتعاارميتتفب عامتت ا تت لام فتتلامبا  تتعا نفمتت اإرتتلاأستتهام  فتتلاارمبا  تتعا
األببعاار  تب اقم فتلامبا  تعاآ تبامسةت ا ا نفمت اإرتلاأستهام  فتلاارمبا  تعااأل ن وتع ا  نمت ا يتة انفت راا

 بام نتقمارةمة وتعاالهابيتعاقارمة وتعاار  رةوتعايةتلاا فوت بامته  اارمبا  تع اارفسة  اا سصت ر ا ت اإ  ت هافتأر
ااوتليد ى ه النتاايج قباول فاروض البحاث الساادس والثاامن ورفاض فرضاي البحاث الثااني والراباع  اقايفمت ه 

أ رتباايةلا حااارنف رااوم  اار قلاإ ااريب   اارف اففمفعا ديت هاانستاعاارمة وتعاارمؤسستوعاقارمة وتعاا  ن وتع
ارف نتت امتته  اارمبا  تعاارميتتفب عامتت ا تت لام فتلامبا  تتعا نفمتت اإرتتلاأستهام  فتتلاارمبا  تتعااألببتتعا اسفمت   

اار  ب اقم فلامبا  عاآ بامسة ا ا نفم اإرلاأسهام  فلاارمبا  عااأل ن وع 

فوتت باقايتتأ اا فاتت بامتت اإحاا  نتت اهب تتعاسق متتعام ةتتةاالهاباافتتقربايةتتلاار   تتعا تت  انمتتلاارمة وتتعاقا 
فقتتتتحانفتتت رااارفسة تتت االسصتتت ر ا تتت اااريتتتب   اارم  تتتهاا تتت اار قبصتتتعاارمصتتتبيعامبا تتتلاارسستتت ا  اأيا  

%وا5واق تتقهافتتأر باإ  تت   احقاه رتتعام نقوتتعاإلينتتهامستتفق ام نقوتتعاأ تت امتت ا5واا ر تتهقلاب تتياإل0ارنمتتقح اإل
 اا فوت بامبا تلاارسست ا   ارم  م افف ي اارمة وعاالهابيعامعاسق معام ةةاالهاباا  اففس باارفي  تبا ا ت
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نستاعااألست ياقف ة ا حااارنف رااإرلاأ اهب عاسق معام ةةاالهاباافؤربايةلااف  ااقم نقوعاار   عا   ا
قا فوتتت بااريتتتب   اارمصتتتبيعامبا تتتلاسستتت ا  امتتت ااألببتتتعاار اتتت ب؛اأماأ اارممةق تتتعاأليتتتت ءام ةتتتةاالهاباا

عةا  ار قهااارمبا  عام اي ب  اينهم او ق ام ةتةاالهابااااريب   احا انساعاارمة وعاالهابيعااأل  باأ رب
تت ااسق متتعااريتتب    ا متت ا فقتتتحانفتت رااارفسة تت االسصتت ر اق تتقهافتتأر باستتة  احقاه رتتعام نقوتتعاأ رتتباارفدام 
%وارم  متتتتتت افف يتتتتتت اارمة وتتتتتتعااأل ن وتتتتتتعامتتتتتتعاسق متتتتتتعام ةتتتتتتةاالهاباا5إلينتتتتتتهامستتتتتتفق ام نقوتتتتتتعاأ تتتتتت امتتتتتت ا

(FOR*GOVER)قف ةت ا تحااارنفت رااإرتلاأ اهب تعا با ا  اا فو بامبا لاارسست ا   ا  اففس باارفي ا
نستتتاعااألستتت ياارممةق تتتعارمستتتفرمبي اأ  نتتتلاسق متتتعام ةتتتةاالهاباافتتتؤربايةتتتلااف تتت ااقم نقوتتتعاار   تتتعا تتت  ا

قا فو بااريب   اارمصبيعامبا لاسست ا  امت ااألببتعاار ات ب؛اأماأ ااريتب   احا انستاعاارمة وتعااأل ن وتعا
اق اأ  اعةا  ار قهااارمبا  عام اي ب  اينهم او ق ام ةةاالهابااأ رباارفدام  ااسق معااريب    األ  باف 

قايتتتأ اا فاتتت بامتتت اإحاا  نتتت اهب تتتعاسق متتتعام ةتتتةاالهاباافتتتقربايةتتتلاار   تتتعا تتت  انمتتتلاارمة وتتتعاقف نتتت ا
سصتتتت ر ا تتتت افقتتتتتحانفتتتت رااارفسة تتتت االااريتتتتب   اارم  تتتتهاا تتتت اار قبصتتتتعاارمصتتتتبيعامتتتته  اارمبا  تتتتعاأيا  

واق تتقهافتتأر باستتة  احقاه رتتعام نقوتتعاإلينتتهامستتفق ام نقوتتعاأ تت امتت ا5واا ر تتهقلاب تتياإل3واقإل5ارنمتتقح   اإل
%وارم  م افف ي اارمة وعاارمؤسسوعاقارمة وعااأل ن وعامعاسق معام ةتةاالهاباا ت اففست باارفي  تبا ا ت ا5

ةتةاالهاباافتتؤربايةتلااف ت ااقم نقوتتعاقف ةتت ا تحااارنفت رااإرتتلاأ اهب تعاسق متعام ف نت امته  اارمبا  تع ا
قف نتتت ااريتتتب   اارمصتتتبيعاف نتتت امتتته  اارمبا  تتتعانستتتاعاارمة وتتتعاارمؤسستتتوعاقارمة وتتتعااأل ن وتتتعاار   تتتعا تتت  ا

متت ا تت لام فتتلامبا  تتعا نفمتت اإرتتلاأستتهام  فتتلاارمبا  تتعااألببتتعاار  تتب اقم فتتلامبا  تتعاآ تتباارميتتفب عا
 ذااألببعاار  ب  اأقام فلامبا  عاآ بامسة ا ا نفم اإرلا نفم اإرلاأسهام  فلاارمبا  عااأل ن وعا  

واق تقهافتأر باإ  ت   ا5أسهام  فلاارمبا  تعااأل ن وتع ا مت افقتتحانفت رااارفسة ت االسصت ر ا ت اارنمتقح اإل
%وارم  متت افف يتت اارمة وتتعاالهابيتتعامتتعاسق متتعام ةتتةا5حقاه رتتعام نقوتتعاإلينتتهامستتفق ام نقوتتعاأ تت امتت ا

قف ةتت ا تتحااارنفتت رااإرتتلاأ اهب تتعاسق متتعام ةتتةاارفي  تتبا ا تت اف نتت امتته  اارمبا  تتع االهاباا تت اففستت با
قا فوت بااريتب   اارمصتبيعاف نت امته  انستاعاارمة وتعاالهابيتعاالهاباافؤربايةلااف  ااقم نقوتعاار   تعا ت  ا

 فتلامبا  تعام ا  لام فلامبا  عا نفم اإرلاأسهام  فلاارمبا  تعااألببتعاار  تب اقمارمبا  عاارميفب عا
اآ با نفم اإرلاأسهام  فلاارمبا  عااأل ن وع 

 خالصة البحث وتوصياتو ومجاًلت البحث المقترحة 6-7
ارمة وتتعاالهابيتتعاقارمة وتتعاار  رةوتتعاقارمة وتتعاارمؤسستتوعاقارمة وتتعااأرتتباستتف هذا تتحاااراستتااهباستتعاقا فاتت با

قأرتتبايةتتلا تت امتت اا فوتت بامبا تتلاسستت ا  امف صتت اصتتن يو  اقف نتت امتته  اارمبا  تتعاارميتتفب ع اااأل ن وتتع
قحرتتباا ستتف هاياي نتتعامتت ااريتتب   اي تتباارم روتتعاارم  تتهاا تت اسق متتعام ةتتةاالهاباايةتتلا تت ف  اار   فتت   ا

اي 5109قسفلاا5105ي اارففباام ا قبصعااألقباقاارم روعاارمصبيعا
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أ اارمة وتتعاالهابيتعافتتؤرباستةا  اقم نقو تت ايةتلاا فوتت بامبا تلاارسستت ا   ااع و وتعقأظ تب انفت رااارهباستتعاارف
ستتقاءا تت  امف صتت اصتتن يو  اأقا نفمتت اإرتتلام  فتتلاارمبا  تتعااألببتتعاار  تتب  ا متت اأن تت افتتؤرباستتةا  اقم نقو تت ا

ا  عام فلامباايةلاف ن امه  اارمبا  عاارميفب عااصفعاي مع اقف ن امه  اارمبا  عاارميفب عام ا  ل
 نفمتتت اإرتتتلاأستتتهام  فتتتلاارمبا  تتتعااألببتتتعاار  تتتب اقم فتتتلامبا  تتتعاآ تتتبا نفمتتت اإرتتتلاأستتتهام  فتتتلاارمبا  تتتعا

 تتتدهاهااسفمتتت لاا فوتتت بااريتتتب   اارمصتتتبيعاحا انستتتاعااأل ن وتتتعا  تتت ذااألببتتتعاار  تتتب ااصتتتفعا  صتتتع ا متتت ا
ارميتتفب عايتت اي ب تت اارمة وتتعاا هابيتتعااأل  تتبامبا تتلاسستت ا  امف صتت اصتتن يو  اأقاف نتت امتته  اارمبا  تتعا

اينهم او ق ام ةةاالهابااأ رباارفدام  ااسق معااريب    

أ اارمة وتتعاار  رةوتتعاففيتت ا تت اارفتتأر بام نقو تت ايةتتلاا فوتت بااريتتب   اانفتت رااارهباستتعاارفع و وتتعا متت ا  نتت 
ارمصتبيعامبا تتلاسست ا  امف صتت اصتن يو   اقف ن  تت ارمتته  اارمبا  تعاارميتتفب ع؛اس تاا ا  فةتتفاارعةتتلا
يةتتتلا تتتقهااارمبا  تتتعا تتت ااريتتتب   احا انستتتاعاارمة وتتتعاار  رةوتتتعااأليةتتتلايتتت ااريتتتب   احا انستتتاعاارمة وتتتعا
ار  رةوتعااأل ت  اقيةتلاار  تة افتؤرباارمة وتعاار  رةوتعاستةا  اقم نقو ت ايةتلا تباباا فوت بامبا تلاسست ا  ا نفمتت ا

فيتت ا تت اارفتتأر باارم نتتقمايةتتلاإرتتلام  فتتلاارمبا  تتعااألببتتعاار  تتب  ا متت اأ اهب تتعاسق متتعام ةتتةاالهابااف
قا فوت بااريتب   اارمصتبيعامبا تلاسست ا  انستاعااألست ياارممةق تعار  رةتعاقاستهاااف  ااقم نقوعاار   عا ت  ا

امف ص اصن يو   اأقاف ن   ارمه  اارمبا  عاارميفب ع 

تت اإرتتلااارهباستتعاارفع و وتتعق ةصتت ا فوتت بااريتتب   اأ اارمة وتتعاارمؤسستتوعافتتؤرباإ   ا تت اقم نقو تت ايةتتلاا أوت 
ارمصبيعامبا لاسس ا  امف ص اصتن يو   اقففيت ا ت اارفتأر بام نقو ت ايةتلا تباباا فوت بامبا تلاسست ا  ا
 نفم اإرلام  فلاارمبا  عااألببعاار  ب  ا م اأن  افؤرباسةا  اقم نقو  ايةلاف ن امته  اارمبا  تعاارميتفب عا

م فلامبا  تعا نفمت اإرتلاأستهااارميفب عام ا  لااصفعاي مع اقفؤرباإ   ا  اقم نقو  اف ن امه  اارمبا  ع
م  فتتلاارمبا  تتعااألببتتعاار  تتب اقم فتتلامبا  تتعاآ تتبامسةتت ا ا نفمتت اإرتتلاأستتهام  فتتلاارمبا  تتعااأل ن وتتعا

أ اهب عاسق متعام ةتةاالهاباافتؤربا درو ت ايةتلااف ت ااقم نقوتعاار   تعااصفعا  صع اق ةص اأوت  اإرلا
قا فوتتتت بااريتتتتب   اارمصتتتتبيعامبا تتتتلاسستتتت ا  امف صتتتت اامؤسستتتت فرمبانستتتتاعااألستتتت ياارممةق تتتتعارمستتتت تتتت  ا

اصن يو   اأقاف ن   ارمه  اارمبا  عاارميفب ع

أ اارمة وتتتتعااأل ن وتتتتعافتتتتؤرباإ   ا تتتت اقم نقو تتتت ايةتتتتلاا فوتتتت بامبا تتتتلااارهباستتتتعاارفع و وتتتتعاقأ  تتتتب ا اأقتتتتتس 
ار  تتب  ا متت اأن تت افتتؤربااارسستت ا   استتقاءا تت  امف صتت اصتتن يو  اأقا نفمتت اإرتتلام  فتتلاارمبا  تتعااألببتتع

إ   ا  اقم نقو ت ايةتلاا فوت باف نت امته  اارمبا  تعاارميتفب عااصتفعاي متع اقف نت امته  اارمبا  تعاارميتفب عا
م فتتلامبا  تتعا نفمتت اإرتتلاأستتهام  فتتلاارمبا  تتعااألببتتعاار  تتب اقم فتتلامبا  تتعاآ تتبا نفمتت اإرتتلاامتت ا تت ل

أقامتت ا تت لام فتتلامبا  تتعا نفمتت اإرتتلاأستتهام  فتتلااأستتهام  فتتلاارمبا  تتعااأل ن وتتعا  تت ذااألببتتعاار  تتب ا
ارمبا  تتعااألببتتعاار  تتب اقم فتتلامبا  تتعاآ تتبامسةتت ا ا نفمتت اإرتتلاأستتهام  فتتلاارمبا  تتعااأل ن وتتعااصتتفعا
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 ن ف ااسفم لاا فو بااريب   اارمصتبيعاحا انستاعاارمة وتعااأل ن وتعااأل  تبامبا تلاسست ا  ا  صع ا م ا
م  فتتلاارمبا  تتعااألببتتعاار  تتب اأقاف نتت امتته  اارمبا  تتعاارميتتفب عايتت امف صتت اصتتن يو  اأقا نفمتت اإرتتلا

اي ب  اينهم او ق ام ةةاالهابااأ رباارفدام  ااسق معااريب    

 وفي ضول أىداف البحث ومشكمتو وحدوده  وما انتيى إليو من نتايج يمكن تقديم التوصيات التالية:

سق متتعام ةتتةاالهابااايتتت  ايتت ي اق تت اظتتت ا نايتت ايةتتلااريتتب   اارستتتب ايةتتلااستتفوف ءامفعةاتتت  ا -
سوعبااالهابااار ةو ايةلانساعا   باام اإ م ر ايههااألس ياارمصهباااي  ا   ؛ارةستهامت اميت   ا

 ارق  رع 

و ساات فاارمة وعااأل ن وعا  ااريب   اارمصبيع؛ا  ف ت باارف ت بيباارم روتعاإرتلااريتف  وعااست لاأ ا -
 اقرتتحربافسفتت  اار  رتتعاار  متتعارةب  اتتعاارم روتتعاإرتتلاإيتت هااارنظتتبا تت اآروتت  اسق متتعااريتتب   اي تتبا   رتتع

 إص أاسق معااريب   ا   نلاتبقبااارفسه ااارمسفمبارم    باارمس ساعاقارمبا  ع 

إ باءامديهام ااراسقاا  هذا  ياهقا عاا فو بامبا لاارسس ا  اقف ن امه  اارمبا  تعاارميتفب عا ت ا -
 ياسققا هم  اارمبا  عا  امصب ااألمباارحما ها تن  ةايةتلا فت ءاااريب   اارمصبيع اقا رف ر ا 

 ا سفرم ب 

مت ام  فتلاارمبا  تعاارم  تهاارته   ا  تتهذاف بيتتبايتف  وعاا نايت ايةتلاار  رتعاار  متعارةب  اتعاارم روتعاعةتل -
يةتلام ةقمت  افست يهامف تحاار تبابامبا تلاارسست ا   امت ا ت لافتق  باينتهاا فوت باااريتب   مست يهاا

اارمبا  ع ار هم   اقار  با  اقارمؤ   اارمفق بااي ام  فلااف  وي

ا إلى ما توصل إليو البحث بشقيو النظرس والعمماي  يعتقاد الباحاث بأىمياة البحاث مساتقبالا فاي  واستنادا
 بعض المجاًلت  ات الصمة  والتي من أىميا ما يمي:

 با لاارسس ا   أرباهقبااسو اااريب عايةلاار   عا   انملاارمة وعاقا فو بام -

 أربا ص ر ار نعاارمبا  عايةلاا فو بامبا لاارسس ا  اأقاف ن امه  اارمبا  عاارميفب ع  -

 أربانملا و  اارمة وعايةلافي  بامبا لاارسس ا   اأقاأف  لاارمبا  ع  -

 أربا ص ر اار و ن  اارت معايةلاا فو بامبا لاارسس ا    -

 و بامبا لاارسس ا  اقمه  اارمبا  ع أربا   روعا و  اارب  اعاارها ةوعايةلاا ف -

اأرباايفباذايم  اارمبا  عاا ألصقلاارب موعايةلاا فو بامبا لاارسس ا   -
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 مراجع ال
: المراجع  العربية بالمغة أوًلا

 اأربافب داارمة وعايةلاار   عا   اارف صت اارصتن ي ارمبا تلاارسست ا  او5151إلأ قاديه اي هامسمقها
قارففباااردمنوعا بفا عهاا م  اارمبا  ع:اهباسعافع و وعايةلااريب   اارم  تهااا ر قبصتعاارمصتبيع ا

  411-359و:ا5إل9 سياارمس ساع ا ةوعاارف  با ا  م عا ن اسقيف اامجمة المحاسبة والمراجعة 

 اأرتتباارف صتتت اارصتتتن ي ارمبا تتتلاارسستت ا  ايةتتتلا تتتقهااارف تتت بيباو5107إلمادمحمامسمتتتقهاار ةفتت    اوستتتبا
مجمااة كميااة ارم روتتع:اهباستتعافع و وتتعايةتتلااريتتب   اارم  تتهاا تت ا قبصتتعااألقباقاارم روتتعاارستت قهوع ا

  31-0و:ا5إل54 ةوعاارف  با ا  م عاالس نهبيع ااالتجارة لمبحوث العممية 

 اهقباارمبا  تتعاارميتتفب عا تت افسستت  ا تتقهاايمةوتتعاارمبا  تتعاو5108إلأاسستت اار م تتقبم اإومتت  اي تتهاارففتت 
 ا ةوعاارف  با امجمة الدراسات التجارية المعاصرةهباسعام هانوع ا-قفت  با  قاافق    اارمبا  عا

  397-363و:ا5إل4  م عا فبااري خ ا

ف ةفتتتعاارفمقيتتت اايةتتتل ستتت  ا اأرتتتباار   تتتعا تتت  ا و تتت اارمة وتتتعاقارتتتفسفااارمسو5105إلاارسقيتتت  ادمحمامسمتتتقه
  43-0و:ا5إل55ا  م عاا س نهبيع ا– ا ةوعاارف  باامجمة كمية التجارة لمبحوث العمميةا رمة وع ا

 اار   تتتعا تتت  ا و تتت او5109إلار عتتت ب اسستتت اي تتتهاارسم تتته اقمتتتباه اممتتتهقأا  يتتتي اقدمحم اإستتتم ي  اارستتت ها
مجمااااة البحااااوث ستتت  معاارمصتتتبيع اارمة وتتتعاق تتتقهااارمبا  تتتع:اهباستتتتعاا فا بيتتتعايةتتتلااريتتتتب   اارم

  004-83و:ا3إل40 ةوعاارف  با ا  م عاارد  ديب ااالتجارية 

 اارمبا  عاارميفب عا  ا  رعاارمم بسعاارم نوعاارمصبيع:اهباسعام  بنعامعاو5108إلسس   اأم اسس  ادمحما
  056-010:ا64 ةوعاارف  با ا  م عاأس قل اامجمة كمية التجارة لمبحوث العممية إع بام فبأ ا

 اأرتتباارف صتت اارصتتن ي ارةمبا تتعاق تتقهااارف تت بيباارم روتتعايةتتلا فتت ءااو5151إل ةتتف ادمحماستت م استت معا
الفكاار ا ستتفرم ب:اهباستتعافع و وتتعايةتتلااريتتب   اارمستت  معاارصتتن يوعاارم  تتهااا ر قبصتتعاارمصتتبيع ا

  461-401و:ا4إل54ارف  با ا  م عاي  ايمة ا سياارمس ساعاقارمبا  ع ا ةوعااالمحاسبي 

سق متتتتعام ةتتتتةاالهاباايةتتتتلاا سففتتتت ظاا رن هوتتتتعا تتتت ااريتتتتب   ا اأرتتتتباو5105إل تتتت لاي تتتتهاارففتتتت أا ايفوفتتتت 
  م تعاا– ا ةوتعاارف ت بااياةالمصارية لمدراساات التجار مجماة ال اارمس  معاارمصبيع:اهباسعاا فا بيع

ا 008-50و:4إل39ا ارمنصقبا
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 اأرباهب عاارف ص اارصن ي ارمبا لاارسس ا  اقفهقيبامنيتأفهايةتلاو5108إليةل امسمقهاأسمهاأسمها
مجماة المحاسابة ف ةا  ايقارهااألست ي:اهباستعافع و وتعايةتلااريتب   اارم  تهااا ر قبصتعاارمصتبيع ا

  85-53و:ا4إل7 سياارمس ساع ا ةوعاارف  با ا  م عا ن اسقيف ااوالمراجعة 

رمبا تتلاارسستت ا  اقعتتقلا فتتباااارصتتن ي أرتتباهب تتعاارف صتت ا او5151إلامستتتمها دکتتان تتلامستتتمهيةتتل ا
ارم  تهااااريتب   هباسعافع و وعايةتلاا–اا سفمبابيعايأ ااارم ن اس مها م ةهايةلا قهاااابفا عه

 ستياارمس ستاع ا ةوتعاارف ت با ا  م تعاامجماة ا ساكندرية لمبحاوث المحاسابية  اا ر قبصتعاارمصتبيع
  447-360و:ا5إل4الس نهبيع ا

 اأرتتتتبانمتتتتلا و تتتت اارمة وتتتتعاق صتتتت ر ام ةتتتتةاالهاباايةتتتتلا تتتتقهااو5151إليوعتتتتع امفتتتتقر اارستتتت هامفتتتتقر ا
مجمة ا سكندرية ارمبا  عاار  ب وع:اهباسعافع و وعايةلااريب   اارم  هاا  اار قبصعاارس قهوع ا

  54-0و:ا0إل4 سياارمس ساع ا ةوعاارف  با ا  م عاالس نهبيع االمبحوث المحاسبية 

 اارتتهقباارم تتهلار و تت اارمة وتتعا تت افتتأر با صتت ر ام ةتتةاالهاباايةتتلاو5155إل نتته   او ستتباستت  هاستت ها
المجماااة العممياااة لمدراساااات  تتتقهااارمبا  تتتع:اهر تتت امتتت ااريتتتب   اارمستتت ةعاا ر قبصتتتعاارمصتتتبيع ا

  0184-0109و:ا0إل3ةوعاارف  با ا  م عاهمو ل ا ا والبحوث المالية والتجارية

 امن اام فبأارفعقيبامم بس  اارمبا  عاارميفب عاقفق وهامس قباارفعقيباو5106إلمسمقه اسس اية  م ا
 ةوتتتعاامجماااة المحاسااابة والمراجعاااة هباستتتعام هانوتتتع ا- تتت اتتتتقءا تتتقهااقف تتت ر فايمةوتتتعاارمبا  تتتعا

  081-033و:ا0إل4ارف  با ا ن اسقيف ا
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