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یھدف البحث إلى اختبار أثر اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة على عدم تماثل 
شركة مساھمة غیر ) ١٠٥(المعلومات وإبطاء تقریر المراجعة، وذلك اعتمادًا على عینة قوامھا 

، وبإستخدام أسلوبي )م٢٠١٨ -  ٢٠١٥(الل الفترة من مالیة مسجلة بسوق األسھم السعودي خ
لعینتین مستقلتین، یوفر البحث دلیًال اختباریًا على ) ت(تحلیل االنحدار الخطي المتعدد، واختبار 

تباین النتائج التي تم الحصول علیھا للعالقة بین اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة وعدم 
صر نافذة الحدث، بینما توجد عالقة موجبة معنویة بین تماثل المعلومات طبقًا لطول أو ق

  .اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة وإبطاء تقریر المراجعة

 أمور المراجعة الرئیسیة، عدم تماثل المعلومات، إبطاء تقریر المراجعة.  

 

معلومات مفیدة إلتخاذ إن تحقیق ھدف المحاسبة بتزوید مستخدمي القوائم المالیة ب
قرارات إقتصادیة رشیدة، مرھون بمدى مصداقیة ھذه البیانات ومدى تعبیرھا عن حقیقة المركز 
المالي واألداء المالي للمنشأة، ومن ھنا جاء دور المراجعة الخارجیة إلضفاء ھذه المصداقیة من 

  . خالل التحقق من مدى صدق وعدالة القوائم المالیة
ة النشاط التجارى بواسطة وكیل نیابة عن المالك، تنشأ عالقة وكالة عندما تتم إدار

قد یمتلك الوكیل معلومات ). Fama & Jensen, 1983(بسبب الفصل بین الملكیة واإلدارة 
خاصة ال یعلمھا األصیل، بمعنى حدوث خلل في المعلومات بین األصیل والوكیل، وتعرف ھذه 

ي تؤدى إلى حدوث مشكلتین رئیسیتین للوكالة ھما المخاطرة الحالة بعدم تماثل المعلومات، والت
األخالقیة واإلختیارالمعاكس، ویتم تعیین مراقب حسابات خارجى لمكافحة مشكلتى المعلومات 

الضوء ) Jensen and Meckling ,1976(غیر المتماثلة بین األصیل والوكیل، حیث یسلط 
.  تماثل المعلومات بین المدیرین والمساھمینعلى المراجعة المستقلة كأحد طرق الحد من عدم

إلى أن أحد أھداف المراجعة المستقلة ھو الحد من عدم تماثل ) Piot, 2001(وقد أشار 
المعلومات، وتقلیل تضارب المصالح، وتخفیض تكالیف الوكالة، وبالتالي زیادة موثوقیة 

  .المعلومات المحاسبیة
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إبالغ رأیھم حول القوائم المالیة بصیغة على مدار عقود، قام مراجعي الحسابات ب
نمطیة في تقریر المراجعة، ومع ذلك، یتوقع أصحاب المصالح مزیدًا من المعلومات من 
مراجعي الحسابات، لقد أدت الشفافیة المحدودة ألنشطة المراجع الفعلیة إلى عدم الرضا عن أداء 

نوات األخیرة تغییرًا في  وقد شھدت السBrouwer et al., 2016). (مراجعي الحسابات 
نموذج إعداد تقریر مراجعي الحسابات، أحد ھذه التطورات ھو إفصاح المراجع في تقریره عما 
یسمى بأمور المراجعة الرئیسیة، حیث كشفوا عن تلك األمور التي في رأى المراجع المھنى 

         ).Gold and Heilman, 2019(كانت األكثر أھمیة في مراجعة القوائم المالیة للفترة الحالیة 

یسعى تقریر المراجع الموسع بشكلھ الجدید إلى تلبیة احتیاجات أصحاب المصالح من 
معلومات، حیث أجریت على تقریر المراجعة التقلیدي عدة تعدیالت، أحد ھذه التعدیالت یتعلق 

دمي القوائم بإضافة فقرة عن أمور أو مسائل المراجعة الرئیسیة والتي تقدم رؤى جدیدة لمستخ
 Brouwer et ).(المالیة تتعلق بالتقدیرات والمخاطر الھامة ذات الصلة بما ذكر بالقوائم المالیة 

al., 2016  

إلى أن اإلفصاح عن معلومات إضافیة ) Li, 2017(وعلى النقیض مما سبق فقد أشار 
وى وشكل عن طریق مراجعي الحسابات بالصین، لھ تأثیرات محدودة للغایة مقارنة مع محت

أمور المراجعة الرئیسیة للدول األجنبیة، وجاءت نتائج الدراسة ال تدعم فكرة أن اإلفصاح عن 
  . أمور المراجعة الرئیسیة یحقق منافع عالیة لمستخدمي القوائم المالیة

ورغم إھتمام عدد كبیر من الدراسات السابقة باختبار العالقة بین اإلفصاح عن 
عدم تماثل المعلومات، وإبطاء تقریر المراجعة، إال أنھ یمكن مالحظة أمورالمراجعة الرئیسیة و

أن معظم ھذه الدراسات أجریت على مشاركین وبیانات تتعلق ببیئات أجنبیة باستثناء دراستي 
، وال شك أن ذلك یطرح تساؤل )Altawalbeh and Alhajaya, 2019؛ ٢٠١٨بدوي، (

  لحصول علیھا على البیئة العربیة؟حول مدى إمكانیة تعمیم النتائج التي تم ا

 لذا یسعى البحث الحالى إلى اختبار أثر اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة 
)KAMs ( في تقریر المراجعة للشركات المدرجة في سوق األسھم السعودي على عدم تماثل

لمتعلقة المعلومات وإبطاء تقریر المراجعة، إلى جانب المساھمة في تضییق فجوة األدبیات ا
بتقییم آثار اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة في تقریر المراجعة، والذي أصبح إلزامیًا 

  .٢٠١٧للشركات المدرجة بسوق األسھم السعودي اعتبارًا من بدایة 

 

  : إن الباعث لإلھتمام باإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة یتمثل في اآلتي
- ٢٠٠٨(، خاصة بعد األزمة المالیة العالمیة التي وجھت إلى تقریر المراجعةتعدد اإلنتقادات ) ١(
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، حیث انتقد أصحاب المصالح على نطاق واسع تقاریر المراجعین الخارجیین )٢٠٠٩
)2019, and Issa Velte (وقد أشار ،)2015, Cordoş and Fülöp( إلى أن اللغة 

یر المراجعة تحد من فعالیتھ، كما أن تقاریر النمطیة، وقلة المعلومات التي یحتوي علیھا تقر
المراجعة المطولة والمعقدة ترتبط بزیادة مخاطر المعلومات، وصعوبة الوصول للمعلومات 
المالئمة إلتخاذ القرارات من جانب أصحاب المصالح غیر المحترفین، مما یزید من عدم 

ابات، وحاملي األسھم تماثل المعلومات وتضارب المصالح بین اإلدارة، ومراجعي الحس
 ,.Bédard et alوالمدینین وأصحاب المصلحة اآلخرین، ومن ثم تزداد فجوة التوقعات 

2016) Gold et al., 2012; .(  

إدراك مستخدمي القوائم المالیة بإنخفاض المحتوى المعلوماتي لتقریر المراجعة، نظرًا ) ٢(
اذ قرارات من جانب المستخدمین، إلنخفاض األدلة على استخدام تقریر المراجعة في اتخ

وأن ھناك إفصاحات إضافیة یرغب مستخدمي المعلومات في رؤیتھا كجزء من تقریر 
  ). Mock et al., 2009(المراجعة 

لذلك أشارت نتائج بحوث أكادیمیة إلى أھمیة التوسع في اإلفصاح في تقریر المراجعة، بما 
فیدة إلتخاذ القرارات المختلفة من جانب أصحاب  في توصیل معلومات مالتقریریزید من إعالمیة 

  .  )Turner et al. ,2010؛ ٢٠١٨بدوي، (المصالح 

 ,FRC, 2013; IAASB:على سبیل المثال( وقد قدم العدید من الجھات المھنیة 
2015; PCAOP, 2017 ( جھود من أجل التوسع في اإلفصاح  داخل تقریر المراجعة في

للقلق الكبیر من جانب أصحاب المصالح، وذلك بھدف زیادة أھمیة السنوات األخیرة، كرد فعل 
تقریر المراجعة في الحد من عدم تماثل المعلومات بین المراجع الخارجى وأصحاب المصالح، 

وقد استھدفت بعض الدراسات في البیئة العربیة ومن بینھا مصر . وزیادة جودة التقاریر المالیة
على (یر المراجعة، وتضمینھ فقرة عن أمور المراجعة الرئیسیة دراسة طبیعة وآثار تعدیالت تقر

؛ ٢٠١٦؛ عتیق، ٢٠١٣؛ ترزى، ٢٠١٢؛ البتى، ٢٠١١؛ خداش، ٢٠٠٨الذنیبات، : سبیل المثال
؛ بدوي، ٢٠١٨؛ أبو شلوف، ٢٠١٧؛ عباس، ٢٠١٧؛ یوسف، ٢٠١٧؛ منصور، ٢٠١٧أحمد، 
  : على تلك الدراسات ما یليویالحظ) ٢٠١٩؛ نویجى، ٢٠١٩؛ عزام، ٢٠١٨؛ محمود، ٢٠١٨

      تبانات ى االس ة عل ات الدراس ع بیان ي جم دت ف ات إعتم ذه الدراس ة ھ أن غالبی
Questionnaires      تبانات استخدمت ، ومن أھم اإلنتقادات الموجھة لھذا اإلسلوب، أن االس

تبانة           الل إس ن خ ببیة م ة س ن عالق شف ع أ الك ن الخط ھا، فم ر أغراض ي غی زال ف وال ت
 ).٢٠١٨أبوالعز، (
            ٍل من ى ك أنھا لم تتطرق ألثر تضمین تقریر المراجع فقرة عن أمور المراجعة الرئیسیة عل

ك     ى تل ة عل ة الحالی ز الدراس وف ترك ة وس ر المراجع اء تقری ات وإبط ل المعلوم عدم تماث
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 :المتغیرات، وذلك لما یلي
م    -   والمعدل  ٢٠٠٦الصادر في عام    ) ١(اإلستجابة لما ورد في معیار المحاسبة المصرى رق

وفیر المعلومات عن           "م  ٢٠١٥في عام    ة إلى ت ة ذات األغراض العام وائم المالی  وتھدف الق
ن        ضًا م ًا عری د قطاع ي تفی شأة والت ة للمن دفقات النقدی الي والت الي واألداء الم ز الم المرك

راراتھم االقتصادیة   ي اتخاذ ق ة ف وائم المالی م " (مستخدمي الق ار المحاسبة المصري رق معی
ق المراجع         ) ٢٠١٥،  ٩ فقرة   ":١" ة عن طری وائم المالی ویتم إضفاء الثقة على معلومات الق

  . الخارجي
د              - رارات أح دى متخذي الق د ل یض عدم التأك ي تخف ساھمة المعلومات ف یمثل معیـــار م

ات       یة المعلوم ور فرض ن منظ ك م ـات، وذل تخدام المعلومـ یة إلس اییر األساس  .المع
(Fama and Laffer, 1971)    

  : في ضوء ما سبق یمكن صیاغة مشكلة البحث من خالل التساؤلین التالیین
ات      ) ١( ل المعلوم دم تماث ى ع سیة عل ة الرئی ور المراجع ن أم صاح ع ؤثر اإلف ل ی ھ

)Information Asymmetry(؟  

ة    ) ٢( اء تقریرالمراجع ى إبط سیة عل ة الرئی ور المراجع ن أم صاح ع ل یؤثراإلف  Audit(ھ
Report Delay(؟  

 

دراسة أثراإلفصاح عن أمور المراجعة في ضوء مشكلة البحث یتمثل ھدف البحث في 
وإبطاء تقریرالمراجعة ) Information Asymmetry(الرئیسیة على عدم تماثل المعلومات 

)Audit Report Delay.(  

 

  :ترجع أھمیة البحث إلى عدة عوامل واعتبارات لعل من أھمھا ما یلي

 أن تقییم اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة سوف یوفر مساھمات ضروریة لألطراف )١(
المختلفة في األسواق الناشئة، ویأمل الباحثان أن تساعد تلك المساھمات المستثمرین في 

  .عملیة اتخاذ قراراتھم

تي تناولت ندرة الدراسات السابقة في البیئة العربیة ومن بینھا جمھوریة مصر العربیة وال) ٢(
اآلثار المتوقعة لإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة على عدم تماثل المعلومات 

  .وإبطاء تقریر المراجعة

إن مشكلة عدم تماثل المعلومات من أھم المشاكل التي تواجھ المستثمرین في سوق ) ٣(
  .السوقاألوراق المالیة، وینجم عنھا العدید من اآلثارالسلبیة التي تؤثر على كفاءة 
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 یأمل الباحثان أن یقدم البحث الحالي مساھمة لألدبیات المحاسبیة من خالل دراسة أثر )٤(
اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة على عدم تماثل المعلومات وإبطاء 

  .تقریرالمراجعة

  : نتائج البحث الحالي قد تكون مفیدة لألطراف التالیة) ٥(

 المراجعة الرئیسیة یمكن أن یعمل على جذب إنتباه إن اإلفصاح عن أمور : المستثمرون
 .المستثمرین نحو الشركات الجیدة لالستثمار

 تسعى الجھات الرقابیة واإلشرافیة إلى رفع مستوى كفاءة : الجھات الرقابیة واإلشرافیة
اإلقتصاد وجذب اإلستثمارات من الداخل والخارج، وتقلیص حجم المخاطر التي تواجھ 

ویلعب التوسع في اإلفصاح دورًا ھامًا في ھذا الشأن بما یوفره من .  ياإلقتصاد القوم
 .آلیة رقابیة تساعد ھذه الجھات على أداء الدور المنوط بھا

 یساعد المستوى المرتفع لإلفصاح في إعطاء إشارة إطمئنان وإضفاء الثقة لدى : اإلدارة
 .مالمساھمین بأن اإلدارة تسعى لتحقیق مصالحھم وتعظیم ثرواتھ

 قد یسھم البحث الحالي في إعطاء المراجعین صورة عن كیفیة تقییم : المراجع الخارجى
المستثمرین لإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة من خالل قراراتھم التي تنعكس على 

 .أحجام تداول األسھم
 اب من المحتمل أن تفتح نتائج البحث المجال أمام الباحثین لدراسة وتحلیل أسب: الباحثون

النتائج ومحاولة تفسیرھا من خالل دراسات أخرى باستخدام منھجیات ومقاییس مختلفة 
  .لمتغیرات الدراسة أو بإضافة متغیرات أخرى

 

  :تتمثل حدود البحث في الجوانب التالیة
یقتصر تطبیق البحث الحالي على الشركات المساھمة المقیدة في سوق األسھم السعودي  )١(

ي تنتمي إلى قطاعات غیر مالیة، حیث تم استبعاد الشركات التي تنتمي إلى والت) تاسى(
قطاعى البنوك والخدمات المالیة من عینة البحث الحالى، نظرًا الختالف طبیعة عملھا 
وسیاساتھا التمویلیة عن مثیالتھا في الشركات غیر المالیة، فضًال عن طبیعة تقاریرھا المالیة 

  . المتغیرات الخاصة بالبحث الحالي أمرًا صعبًاوالتي تجعل من قیاس بعض

یركز البحث الحالي على دراسة واختبار أثر اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة على  )٢(
 . عدم تماثل المعلومات وإبطاء تقریر المراجعة
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  في ضوء مشكلة البحث، وتحقیقًا ألھدافھ، تسیر خطة البحث على النحو اآلتي
 خلفیة نظریة- اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة: ولالقسم األ  
 مراجعة الدراسات السابقة وتطویر فرضیات البحث: القسم الثانى 
 تصمیم البحث: القسم الثالث 
 تحلیل النتائج : القسم الرابع 
 خالصة البحث والدراسات المستقبلیة: القسم الخامس 

 

 

      في ھذا القسم یتم التعرض لمبررات اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة، وطبیعة أمور 
المراجعة الرئیسیة المفصح عنھا بتقاریر مراجعي الحسابات، یلي ذلك استعراض أثر اإلفصاح 

  .عن أمور المراجعة الرئیسیة على عدم تماثل المعلومات وإبطاء تقریر المراجعة

 

أدى نمو األعمال التجاریة للشركات إلى اإلعتماد بكثرة على التمویل الخارجى، 
وحیث أن اإلدارة ھى المسئولة عن إعداد القوائم المالیة، وأن والفصل بین الملكیة واإلدارة، 

ومات لتقییم أداء اإلدارة والحكم أصحاب المصالح یعتمدون على ما تفصح عنھ اإلدارة من معل
علیھا، مما قد یؤدي إلى حدوث مفارقة واضحة في إعداد القوائم المالیة، وینتج عن تلك المفارقة 
ما یعرف بمخاطر المعلومات، وھنا تأتي أھمیة مراجعة القوائم المالیة من قبل مراجع خارجي 

ا أكثر موثوقیة وإمكانیة اإلعتماد مستقل، محاید ومؤھل وذلك لتحسین جودة المعلومات وجعلھ
  ). ٢٠١٩أبو العز، (علیھا 

ینقل تقریر المراجعة رأي المراجع حول ما إذا كانت القوائم المالیة تعرض بشكل عادل، 
ویوفر تقریر المراجعة الذي یحتوي على رأى . من جمیع النواحي الجوھریة، المركز المالى للشركة

انًا معقوًال بأن القوائم المالیة خالیة من األخطاء الجوھریة في للمستثمرین ضم) نظیف(غیر متحفظ 
یشیر إلى وجود أخطاء جوھریة " سلبي"أو " متحفظ " حین أن تقریر المراجعة الذي یتضمن رأى 

وإذا كان المراجع غیر قادر على تكوین رأى حول القوائم المالیة بسبب نقص أدلة المراجعة . أخرى
اجع أن یمتنع عن إبداء الرأى، وُتظھر درسات سابقة أن الغالبیة العظمى من الكافیة، یجب على المر

 ,.Lennox et alالشركات العامة تكون آراء المراجعین بشأن قوائمھا المالیة غیر متحفظة 
2019).(  

إلى عدم فعالیة تقریر ) (Gray et al., 2011; Vanstraelen et al., 2012وقد أشار 
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علومات الھامة حول المراجعة إلى مستخدمي القوائم المالیة، حیث أن تقریر المراجع في إیصال الم
وبالتالي، " رأي غیر متحفظ"المراجع یحتوي على لغة نمطیة، وعادة ما یختتم المراجعون التقریر بـ 

 ,.Church et al. 2008; Mock et al(فإن التقریر بشكلھ التقلیدي لھ قیمة إعالمیة منخفضة 
2013.(  

ت ة وقام ن Lennox, 2005)( دراس ة م سابات ٢٨٢٩٢ بفحص عین ي الح ر لمراقب  تقری
ن     رة م الل الفت درت خ ى أن    )١٩٩٨ - ١٩٩٥( ص ائج إل ارت النت د أش ن ) ٪٩٩،٨ (٢٨٢٤٦، وق م

ھى إخالء مسؤولیة    ) ٪٠،١ (٢٢من اآلراء غیر متحفظة، بینما ) ٪٠،١ (٢٤اآلراء غیر متحفظة، و  
  .عن الرأي، وال توجد آراء سلبیة

ًا، أوصى           دة ونفع ر فائ إستجابًة لمطالب أصحاب المصالح للحصول على تقاریر مراجعة أكث
ي   سا ف سابات بفرن ى لمراجعي الح س األعل رة  ٢٠٠٦المجل ع فق ر المراج ضمن تقری ، بضرورة أن یت

سیاسات         ) (JOAعن مبررات التقییمات     ذ ال ل تنفی ة، مث وائم المالی وتحتوي على المسائل الھامة لفھم الق
ة       ة الداخلی ر الرقاب ة وعناص بیة الھام دیرات المحاس بیة والتق  Haut Conseil des (المحاس

Commissaires aux Comptes, 2006.(  

ل  ا أدخ ة   (FRC, 2013)كم ة الدولی اییر المراجع ى مع ة عل رات مھم ة ( تغیی المملك
دا  دة وأیرلن د       ) المتح ي أو بع ي ف ي تنتھ ة الت سنوات المالی اریة لل بتمبر  ٣٠س ذه  ٢٠١٣ س ، وھ

ة،       اء الجوھری شة مخاطر األخط شمل مناق اریرھم لت یع تق راجعین توس ب من الم رات تتطل التغیی
شف عن المخاطر        ع الك ى المراج األھمیة النسبیة، ونطاق المراجعة، على وجھ التحدید، یجب عل

ي المرا    "التي كان لھا    وارد ف شاملة، وتخصیص الم ة،  أكبر األثر على استراتیجیة المراجعة ال جع
ة    ق المراجع ود فری ھ جھ ة    ). FRC, 2013:6" (وتوجی ًضا شرح كیفی ى المراجعین أی ب عل یج

اٍف        شكل ك ة ب تحدید وتطبیق األھمیة النسبیة أثناء المراجعة ووصف كیفیة معالجة نطاق المراجع
  ). FRC, 2013(لمخاطر األخطاء الجوھریة التي حددھا 

ة والت    ة للمراجع اییر الدولی س المع د  أصدر مجل ار ) IAASB(أكی ) (ISA, 701المعی
ى أن      ار إل ذي أش ستقل وال ع الم ر المراج ي تقری سیة ف ة الرئی سائل المراجع صال م اص بإی والخ

سیة         ة الرئی  KAMsالغرض من اإلفصاح عن أو تضمین تقریر المراجع فقرة عن أمور المراجع
  ).IAASB, 2015(ھو تعزیز القیمة التواصلیة لتقریر المراجعة 

ا  دكم ي   PCAOB)(ر أص د ف ة جدی ار مراجع و ١ معی ر  ٢٠١٧ یونی ر تقری  لتغیی
ب       ة، ویتطل ة المراجع شركة وعملی ة بال ات الخاص ن المعلوم د م وفیر المزی دف ت ة، بھ المراجع

ة   المعیار من المراجع مناقشة      ور       CAMsأمور المراجعة الحرج م تعریف أم د ت ره، وق ي تقری  ف
ة  ة الحرج م CAMsالمراجع ضایا ت ا ق ى أنھ ق    عل ي تتعل ة والت ة المراجع ى لجن ا إل  إبالغھ

ھ     ا یوج بالحسابات الھامة نسبیًا بالقوائم المالیة، والتي تنطوى على أحكام ذاتیة من المراجعین، كم
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ة     ة الحرج ور المراجع د أم ي تحدی ؤثرة ف ل الم ف العوام ى مختل ر إل ى النظ ارالمراجعین إل المعی
CAMs) PCAOB, 2017 .(  

م    ة     یلخص ) ١(والجدول رق ر المراجع ي تقری ع ف  ,Velte and Issa( أدوات التوس
2019:(  

  )١(جدول رقم 

  أدوات التوسع في تقریرالمراجعة

  الجھة المھنیة
  أداة التوسع

   في التقریر
  محتوى األداة

المجلس األعلى لمراجعي 
  ٢٠٠٦الحسابات بفرنسا 

مبررات التقییمات 
JOA)(  

المالیة، مثل تنفیذ وتحتوي على المسائل الھامة لفھم القوائم 
السیاسات المحاسبیة والتقدیرات المحاسبیة الھامة وعناصر 

  .الرقابة الداخلیة

مجلس التقاریر المالیة 
  بالمملكة المتحدة

(UK FRC, 2013) 
(ISA,700)  

مخاطر األخطاء 
الجوھریة 

)RMM(  

مخاطر األخطاء الجوھریة التي كان لھا أكبر تأثیر جوھرى 
، وتطبیق األھمیة النسبیة، ونطاق على عملیة المراجعة

  .المراجعة

مجلس معاییر المراجعة 
والتوكید المھنى 
IAASB,) 2015 (

معیار المراجعة الدولي 
)٧٠١(  

أمور المراجعة 
  )(KAMالرئیسیة 

یجب على المراجع أن یحدد من األمور التي یتم إبالغھا إلى 
كبیرًا من المكلفین بالحوكمة، تلك األمور التي تتطلب اھتمامًا 

المراجع في أداء عملیة المراجعة، وعند اتخاذ ھذا القرار، 
  :یجب على المراجع مراعاة مایلى

مخاطر األخطاء الجوھریة، والتي تم تحدیدھا وفًقا لمعیار • 
  . المعدل(ISA, 315)المراجعة الدولى 

أحكام ھامة للمراجع تتعلق بالقوائم المالیة والتي تنطوى • 
لیة من جانب اإلدارة، بما في ذلك على تقدیرات عا

التقدیرات المحاسبیة التي تنطوى على درجة عالیة من 
  .عدم التأكد

التأثیر على مراجعة األحداث أوالمعامالت الھامة التي • 
  .حدثت خالل الفترة

مجلس الرقابة المحاسبیة 
على الشركات العامة 

)PCAOB, 2017(  

أمور المراجعة 
  )CAM(الحرجة 

 تنشأ عن مراجعة القوائم المالیة والتي تم االستفسار أى مسألة
عنھا من لجنة المراجعة وتتعلق بالحسابات أو اإلفصاحات 
والتي لھا أھمیة نسبیة بالنسبة للقوائم المالیة وتتضمن حكم 

  ).CAMs(أمور المراجعة الحرجة المراجع، 
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ع یجد أنھا قد شھدت تغییرات والمتأمل في المعاییر الدولیة المتعلقة بھیكل تقریر المراج       
ار       ع المعی ة م ت، خاص رور الوق رة بم ة كبی ي   )(ISA, 701ھیكلی ع ف ر المراج دأ تقری ث ب ، حی

سیة    ة الرئی ور المراجع سمى أم دیري ی سم تق ق ق ن  )KAMs(توثی شف ع ى الك دف إل ي تھ ، الت
ة  القضایا أو النقاط الحرجة التي حددھا المراجعون الخارجیون، والتي یرى المراجع    ون بأنھا مھم

ي        لفھم أفضل للمعلومات المالیة من قبل المستخدمین الخارجیین، باإلضافة إلى فھم اإلجراءات الت
  ).Dos Santos Marques et al., 2019( یقوم بھا المراجعین أنفسھم 

م        دولي رق ة ال ) ٧٠١(وقد اعتمدت الھئیة السعودیة للمحاسبین القانونیین معیار المراجع
ى           والخاص باإل  ذي نص عل ستقل، وال ع الم ر المراج بالغ عن األمور الرئیسیة للمراجعة في تقری

ر     " أن ي تقری صال ف ة االت ز قیم و تعزی ة ھ سیة للمراجع ور الرئی ن األم الغ ع ن اإلب رض م الغ
ذھا      م تنفی ي ت ة الت الغ عن    . المراجع عن طریق توفیر المزید من الشفافیة عن المراجع وفر اإلب وی

ي     األمور الرئیسیة ل   ساعدتھم ف لمراجعة معلومات إضافیة لمستخدمي القوائم المالیة المستھدفین لم
وائم       فھم تلك األمورالتي كانت لھا، بحسب الحكم المھنى للمراجع، األھمیة البالغة عند مراجعة الق

ور     ). ٢فقرة  ": ٧٠١"معیار المراجعة الدولي رقم   " (المالیة للفترة الحالیة   ار األم ا عرف المعی كم
ا    الرئ ة بأنھ سیة للمراجع ة       "ی ع، األھمی ى للمراج م المھن سب الحك ا، بح ت لھ ي كان ور الت ك األم تل

ین              ة من ب سیة للمراجع ور الرئی البالغة عند مراجعة القوائم المالیة للفترة الحالیة، ویتم اختیار األم
ة   م    " األمور التي یتم إبالغھا للمكلفین بالحوكم دولي رق ة ال ار المراجع رة ": ٧٠١"معی د  ). ٨ فق وق

ور         ) Bédard et al., 2019(أشار  ك األم سیة، ھى تل ة أو الرئی ة الحرج ور المراجع ى أن أم إل
  .ذات األھمیة القصوى في مراجعة القوائم المالیة الحالیة وفقًا لتقدیر المراجع

ة        سائل ذات األھمی ضمن الم سیة تت ة الرئی ور المراجع بق أن أم ا س ى م ظ عل ویالح
ل       الجوھریة عند مراجعة     ى من قب م المھن دھا للحك ي تحدی القوائم المالیة للفترة الحالیة، وتخضع ف

شفافیة من أجل                   د من ال وفیر مزی ستھدف ت ا ی الغ عنھ ا أن اإلب ة، كم ذ المراجع د تنفی المراجع عن
سابات          تعزیز قیمة االتصال في تقریر المراجع، ومن ثم تخفیض فجوة التوقعات بین مراجعي الح

  .لمالیةومستخدمي القوائم ا
 

دد    وى لع ل محت م تحلی د ت امین  ) ١٠٥(وق الل الع ة خ ر مراجع ) ٢٠١٨ -٢٠١٧(تقری
ا    صاح عنھ م اإلف ي ت ة الت ور المراجع دد أم د ع ك لتحدی ام . وذل ظ أن الع ھد ٢٠١٧وُیالح د ش م ق

سعودي،          ھم ال وق األس ي س ر        تغیرات كبیرة ف ة للتقری اییر الدولی ى المع ام األول لتبن ھ الع ث أن حی
الغ      ع، متضمنًا اإلب المالي، كذلك شھد ھذا العام حدوث تعدیالت في شكل ومحتوى تقریر المراج

دولي        ة ال ار المراجع ًا لمعی سیة تبع ة الرئی ور المراجع م  ). IAS, 701(عن أم ) ٢(والجدول رق
ب  یعرض تصنیف أمور المراجعة الرئیسیة الم      فصح عنھا تبعًا للقطاعات غیر المالیة، وحجم مكت

  ).Big4, Non Big4(المراجعة 
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  )٢(جدول رقم 
  تصنیف أمور المراجعة الرئیسیة المفصح عنھا

  عدد أمور المراجعة التي تم اإلفصاح عنھا

  القطاع  م  م٢٠١٨  م٢٠١٧

Big4  
Non 
Big4 

 Big4 إجمالى
Non 
Big4 

 إجمالى

  ٩١  ٦٠  ٣١ ١٠٧  ٧٠  ٣٧  المواد األساسیة  ١

  ٧  ٤  ٣  ١١  ٦  ٥ الطاقة  ٢

  ١٥  ١١  ٤  ٢١  ١٩  ٢ الرعایة الصحیة  ٣

  ١٢  ١٢  -  ١٣  ١١  ٢ السلع طویلة األجل  ٤

  ٧  ٥  ٢  ١٢  ٨  ٤ تجزئة األغذیة  ٥

  ١٠  ٣  ٧  ١١  ٤  ٧  تجزئة السلع الكمالیة  ٦

  ١٥  ٨  ٧  ١٥  ١٠  ٥ الخدمات اإلستھالكیة  ٧

  ٥  ٣  ٢  ٦  ٣  ٣ المرافق العامة  ٨

  ٢٨  ١٥  ١٣  ٣٧  ٢١  ١٥  األغذیةإنتاج  ٩

  ٢  -  ٢  ٢  -  ٢ الخدمات التجاریة والمھنیة  ١٠

  ١٤  ٤  ١٠  ١٥  ٤  ١١ اإلتصاالت  ١١

  ٧  ٢  ٥  ١١  ٣  ٨ اإلستثمار والتمویل  ١٢

  ١٠  -  ١٠  ١٢  -  ١٢  النقل  ١٣

  ٣  ٣  -  ٦  ٦  - األدویة  ١٤

  ٢٩  ٢٦  ٣  ٤٢  ٣٧  ٥ السلع الراسمالیة  ١٥

  ١٩  ٧  ١٢  ٢٥  ١٥  ١٠ إدارة وتطویر العقارات  ١٦

  ٢  ٢  -  ٣  ٣  - اإلعالم  ١٧

  ٢٧٦  ١٦٥ ١١١  ٣٤٨  ٢٢٠  ١٢٨  إجمالى أمور المراجعة المفصح عنھا

  :ویالحظ على الجدول السابق ما یلي

، في ٢٠١٧ مقارنة بعام ٢٠١٨  نقص عدد أمور المراجعة الرئیسیة المفصح عنھا في عام -
  . جمیع قطاعات عینة الدراسة السبعة عشر

ن في عدد أمور المراجعة الرئیسیة المفصح عنھا بین العامین في قطاعي  ال یوجد تبای-
  ).الخدمات اإلستھالكیة، والخدمات التجاریة والمھنیة(
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 Big4, Non)( یوجد تباین في عدد أمور المراجعة المفصح عنھا تبعًا لحجم مكتب المراجعة - 
Big4 وجود عالقة عكسیة بین حجم ، وبالنظر إلى البیانات الواردة بالجدول أعاله، ُیالحظ

مكتب المراجعة وعدد أمور المراجعة المفصح عنھا، حیث بلغ عدد أمور المراجعة في عام 
، كما بلغ عدد أمور )Non Big4(في حالة ) ٢٢٠(مقابل ) Big4(في حالة ) ١٢٨(م ٢٠١٧

في حالة ) ١٦٥(مقابل ) (Big4في حالة ) ١١١(م ٢٠١٨المراجعة المفصح عنھا في عام 
)Non Big4.(  

 تصنیف ألمور المراجعة الرئیسیة )Pinto and Morais, 2018(وقد أجرت دراسة 
بریطانیة، فرنسیة، ( شركة مساھمة ١٤٢المفصح عنھا تبعًا للمعاییر المحاسبیة، على عینة قوامھا 

نة  لشركات العی٢٠١٦، حیث بلغ عدد أمور المراجعة الرئیسیة المفصح عنھا في نھایة عام )ھولندیة
المرتبطة بالمعاییر المحاسبیة، ویتعلق الباقى أمور المراجعة الرئیسیة ٪ تمثل ٩٢،٧، منھا )٥٧٧(
وفیما یتعلق بأمور ). تكنولوجیا المعلومات، والرقابة الداخلیة(بمجاالت مخاطر أخرى مثل ) ٪٧،٣(

ألصول ھو منطقة ، فإن انخفاض قیمة ا٣٦المراجعة الرئیسیة وفًقا للمعیار المحاسبى الدولى رقم 
من إجمالى ) ٪١٩( أمر مراجعة رئیسى، أى ما یمثل ١٠٢المخاطر الرئیسیة حیث تم الكشف عن 

یتعلق ) ٪١٢(، )االعتراف باإلیرادات (١٨یتعلق بمعیار المحاسبة الدولى ) ٪١٤(أمور المراجعة، 
) ٪١١(، )لةالمخصصات والمطلوبات االحتمالیة واألصول المحتم (٣٧بمعیار المحاسبة الدولى

من أمور المراجعة الرئیسیة یتعلق )  ٪٩،٢( ، )ضرائب الدخل (١٢یتعلق بمعیار المحاسبة الدولى 
  ). االعتراف والقیاس: األدوات المالیة (٣٩بمعیار المحاسبة الدولى 

یوضح ملخص لطبیعة أمور المراجعة الرئیسیة من واقع تقاریر ) ٣(والجدول رقم 
  :٢٠١٧قاریر السنویة المنشورة لعینة الدراسة عن عام المراجعین الواردة بالت
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  )٣(جدول رقم 
  ملخص لطبیعة أمورالمراجعة الرئیسیة المفصح عنھا

    م  عدد أمور المراجعة المفصح عنھا
  )نسبة ٪(  تكرار  أمر المراجعة الرئیسى

 ٢٧  ٩٤  تبنى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  ١

 ١٢ ٤٢  اریةانخفاض قیم ذمم مدینة تج  ٢

 ١،٧  ٦  استرداد ذمم تجاریة مدینة  ٣

 ٠،٦  ٢  مخصصات المبیعات والخصم التجارى  ٤

 ١٥،٥  ٥٤  االعتراف باإلیراد  ٥

 ١،٤  ٥  تعھدات القروض وقروض بنكیة   ٦

 ٠،٣  ١  تخفیض رأس المال  ٧

 ٣،٧  ١٣  انخفاض في قیمة الشھرة وأصول غیر ملموسة  ٤

 ٢  ٧  أمور متعلقة بالزكاة والضریبة  ٥

 ١،٢  ٤  محاسبة عن تجمیع األعمال  ٦

 ١،٢  ٤  معامالت مع أطراف ذوي عالقة  ٧

 ٢،٩  ١٠  تقییم استثمارات عقاریة  ٨

 ١،٤  ٥  انخفاض في قیم أصول غیر متداولة  ٩

 ٠،٣  ١  تصنیف عقود االیجار  ١٠

 ٠،٩  ٣ تغیر في األعمار اإلنتاجیة لألصول  ١١

 ٠،٩  ٣ مخصص إستبدال أصول  ١٢

 ١١،٥  ٤١  المخزون ومخصص بضاعة بطیئة متقادمةتقییم   ١٣

 ٠،٦  ٢  أصول نشاط اإلزالة ومخصص إلتزامات اإلزالة   ١٤

 ٧،٤  ٢٦  تقییم ممتلكات وآالت ومعدات ومشروعات تحت التنفیذ  ١٥

 ٢،٩  ١٠  انخفاض استثمارات في شركات زمیلة ومشروعات مشتركة  ١٦

 ٢،٢  ٨  تقییم استثمارات متاحة للبیع  ١٧

 ٠،٦  ٢  ائم مالیة موحدةقو  ١٨

 ٠،٦  ٢  منح حكومیة ومخصصات رسوم حكومیة  ١٩

 ١،٢  ٤  أمور أخرى  ٢٠

  ١٠٠  ٣٤٨ إجمالى أمور المراجعة الرئیسیة المفصح عنھا
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٪ من أمور المراجعة الرئیسیة ٢٧یمكن القول إن ) ٣(وبالنظر إلى الجدول رقم 
عاییر الدولیة للتقاریر المالیة، یلیھ في المفصح عنھا على مستوى شركات العینة یتعلق بتبني الم

، ثم انخفاض قیم ذمم مدینة )٪١٥،٥(اإلیراد ) اإلعتراف أو تحقق أو إثبات(الوزن النسبي 
، كما بلغت نسبة أمور المراجعة المفصح )٪١١،٥(، یلیة تقییم المخزون )٪١٢(تجاریة یمثل 

، ثم إنخفاض قیمة الشھرة واألصول )٪٧،٤(عنھا والمتعلقة بتقییم الممتلكات واآلالت والمعدات 
 إلى أنھ حتى یكون (Almulla and Bradbury, 2018)وقد أشار ). ٪٣،٧(غیر الملموسة 

اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة مالئمًا من جانب المستثمرین، یجب أن یقدم اإلفصاح عن 
ر أسعاراألسھم أو أحجام  أخبارًا غیر متوقعة تؤدى إلى تغی KAMsأمور المراجعة الرئیسیة 

أن ما یزید عن ) ٣(ویالحظ من خالل إلقاء النظر على البیانات الواردة بالجدول رقم . التداول
على مستوى العینة تتعلق ) م٢٠١٧٪ من أمور المراجعة الرئیسیة المفصح عنھا في عام ٦٥(

اإلیرادات والمخزون ببنود القوائم المالیة الشائعة والتي یتم اإلفصاح عنھا باستمرار مثل 
  .وانخفاض القیمة

 

طبقًا لنظریة الوكالة فإن المراجع الخارجي یعمل كوكیل عن المساھمین وغیرھم من أصحاب                  
ة زیادة ثقة أصحاب الم      (Chow, 1982). المصالح   صالح في حیث أن الغرض من المراجعة الخارجی

ة ألصحاب المصالح    ة الخارجی ل أحد جھات الرقاب ة، أى أن المراجع الخارجي یمث وائم المالی معلومات الق
Kraakman, 1986).(  

ة               ستند القیم ث ت ة، حی ا التواصلیة واإلعالمی ى قیمتھ ة عل اریر المراجع ا تق وتعتمد مزای
ھ المراج            ا یقدم ین م ساق ب ى االت ة     التواصلیة لتقاریر المراجعة عل اریر المراجع عین من خالل تق

اریر    ة لتق ة اإلعالمی ستند القیم ا ت ھ، بینم ستخدمون ویفھمون ھ الم ب فی ا یرغ ستخدمین وم للم
  ). Mock et al., 2013(المراجعة على تصورات المستخدمین لفائدة المعلومات المقدمة 

وة ال      أثر بفج ا تت سوق لھ ة ورد فعل ال ر المراجع ة لتقری ة اإلعالمی ین إن القیم ات ب توقع
د أشار   (Velte and Issa, 2019).المراجع وأصحاب المصالح   ى أن  Porter, 1993)( وق  إل

ا           ة عن أداء المراجعین، وم وائم المالی ستخدمي الق فجوة التوقعات تتمثل في التباین بین توقعات م
سم           د ق ستخدمین الخارجیین، وق ب الم ي من جان م الفعل ھ عن ادائھ م إدراك  (Porter, 1993)ت

ة         وة المعقولی وة األداء، وفج ا فج این     . فجوة التوقعات إلى مكونین ھم ة بالتب وة المعقولی ق فج وتتعل
ة              وائم المالی ستخدمي الق ة لم ات المعقول بین توقعات مستخدمي القوائم المالیة من المراجع والتوقع

سابات ي الح ن مراجع ار. م د أش ور المرا Velte, 2018)( وق ن أم صاح ع ى أن  اإلف ة  إل جع
 یمكن أن یقلل من فجوة المعقولیة عن طریق توصیل معلومات أكثر فائدة عن  KAMsالرئیسیة    

  . طبیعة عملیة المراجعة ونتائجھا ألصحاب المصالح
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الى                 ى الت ساؤل البحث ى الت ة عل احثین باإلجاب ر من الب كیف یمكن أن   : وقد اھتم عدد كبی
ئة المعلومات الخاصة بھم؟ وفي محاوالت من یؤثر تقریر المراجعة الموسع على المستثمرین وبی   

رى   ساؤل، أج ذا الت ى ھ ة عل احثین لإلجاب ة ) Smith, 2019(الب اریر مراجع وى تق ا لمحت تحلیًل
ا                ) موسعة(جدیدة   سنت، أم د تح ة ق ر المراجع راءة تقری ة لق د وجد أن القابلی بالمملكة المتحدة، وق
ي  فقد توصلت إلى) et al., 2014) Christensenدراسة   أن المشاركین التجریبیین أقل رغبة ف

ر       ة بتقری م مقارن ة مھ ر مراجع ن أم ة ع ر المراجع شف تقری دما یك شركات عن ي ال تثمار ف االس
دي  ة التقلی د  . المراجع ل وج و مماث ى نح شاركین Kachelmeier et al., 2018)(وعل  أن الم

ر     ي تقری دھا ف م تحدی ي ت سابات الت ي الح ل ف ة أق دیھم ثق ریبیین ل ور  التج ا أم ى أنھ ة عل المراجع
سیة   ة رئی د      . مراجع ك، وج ن ذل یض م ى النق ة   ) Doxey, 2015(عل شاركین بالتجرب أن الم

ة،     وائم المالی ي الق أ ف ة الخط اض احتمالی ة، وانخف اریر المالی داد التق ي إع ى ف ودة أعل دركون ج ی
ر مر     ن أم ة ع ر المراجع شف تقری دما یك شركة عن ي ال تثماراتھم ف م اس ن حج دون م ة ویزی اجع

سي د   . رئی ا وج ع     ) et alKöhler . ,2016(كم ون الوض رفین یقیم ستثمرین المحت أن الم
  . اإلقتصادي للشركة بشكل أفضل عندما ُیعرض علیھم أمر مراجعة رئیسي

ور       al., 2018) (Sirois etوقد أشار  رة أم ر اإلفصاح عن فق  في دراسة تجریبیة ألث
ى        ة عل ر المراجع ى أن        المراجعة الرئیسیة بتقری ائج إل ر، أشارت النت ي التقری ستخدمین ف ل الم تنق

المشاركین یكرسون المزید من اإلھتمام ألمور المراجعة الرئیسیة أو الحرجة التي تم إبرازھا في        
  . تقریر المراجعة

د أشار    ع اإلفصاح عن       ) Bédard et al., 2019(وق اعلون م ستثمرین یتف ى أن الم إل
ین مراجعي        إ KAMsأمور المراجعة الرئیسیة     ل المعلومات ب ذا أدى إلى خفض درجة عدم تماث

د    ) Czerney et al., 2014(كما أظھرت دراسة . الحسابات والمستثمرین سوق یتفاعل عن أن ال
ا               ستثمرین، مم دة للم دم معلومات جدی تحفظ ویق ر الم ع غی إضافة لغة توضیحیة في تقریر المراج

  . لعادیةینعكس بشكل إیجابى على أحجام التداول غیر ا

ة     Bailey et al., 1983)(ھذا وقد اختبرت دراسة  ر المراجع ر صیاغة تقری  آثار تغیی
ائج              د أشارت النت ة، وق ة تجریبی على القیمة التواصلیة واإلعالمیة للتقریر من خالل إجراء دراس

راء             ي تصورات الق رات ف ق تغیی ة تخل ر المراجع ا أجرى   . إلى أن التعدیالت في صیاغة تقری كم
)Chong and Pflugrath, 2008  (         ة ي نظری ي أسترالیا من خالل تبن ة استقصائیة ف دراس

ات        وة توقع ل فج ى تقلی اعد عل د س ة ق ر المراجع ي تقری ع ف ان التوس ا إذا ك ار م صال الختب اإلت
ى تصورات المراجعین          . المراجعة عیف عل أثیر ض ووجدوا أن أشكال تقاریر المراجعة كان لھا ت

  . من فجوة التوقعاتوالمساھمین ولم تقلل 
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دة تحظى             ة الجدی اریر المراجع داد تق ات إع ي تجعل متطلب سیة الت إن أحد األسباب الرئی
ة     وائم المالی ستخدمي الق ة لم اریر المالی داد التق ن مخاطر إع شف ع ا تك اد بأنھ و اإلعتق دعم؛ ھ بال

)IAASB,2012 .(    سیة ة الرئی ور المراجع ن أم صاح ع ث أن اإلف ن  KAMsحی شف ع  یك
ذه     مخاط  ع ھ الج المراج ع وكیف ع ب المراج دھا من جان م تحدی ي ت ة الت ة الھام ر التقاریر المالی

اریر    . المخاطر لتكوین رأى حول القوائم المالیة      ودة التق سین ج ومن المتوقع أن یؤدي ذلك إلى تح
ة    ات المراجع اییر    ). Nwaobia et al., 2016(المالیة ویقلل من فجوة توقع عو المع ع واض یتوق

سین             أن تؤ  ستثمرین واإلدارة وتح ین الم ات ب ل المعلوم ل عدم تماث ى تقلی دي المتطلبات الجدیدة إل
  (Kachelmeier et al., 2018 ).كفاءة تخصیص الموارد 

ار   ا أش ور    (Moroney et al., 2020)كم ن أم صاح ع ین اإلف ة ب ى أن العالق  إل
سیة   ة الرئی ة المراجع      KAMs المراجع ول قیم ستثمرین ح ع   وتصورات الم ة ومصداقیة المراج

سیة        ة الرئی ور المراجع صاح عن أم وحظ أن اإلف ث ل ة، حی ب المراجع أثر بحجم مكت  KAMsتت
د          سب ألح ر منت ب غی ة مكت ام بالمراجع یحسن القیمة المتصورة والمصداقیة فقط عندما یتولى القی

ر        ب كبی ام مكت ا إذا ق ار، أم ة الكب ب األربع ون    Big 4)(المكات ة، تك إجراء المراجع ة  ب القیم
سیة            ة رئی ور مراجع ة أم ر المراجع م تضمین تقری واء ت ة س  أو KAMوالمصداقیة المدركة عالی

سیة          ة الرئی ور المراجع ستثمرین      KAMsال، كما أن تضمین أم اه الم ت انتب ة یلف ر المراجع  بتقری
  .إلى الرسائل الجدیدة والموسعة

 

ى      ھناك عدید من اآلثار الملحوظة لإلفصاح عن أمور المراجعة الحرجة أو الرئیسیة عل
ة              ة بالمراجع ى مخاطر التقاضى المرتبط ون إل ب أن ینظر المراجع ة، یج ممارسة مھنة المراجع

سیة            ة أو الرئی ة الحرج ور المراجع ان  . عند تحدید ما إذا كان ینبغى علیھم اإلفصاح عن أم وإذا ك
ور                 ؤدى اإلفصاح عن أم د ی ع، فق سؤولیة المراج ل م من المحتمل أن یؤدي الكشف عنھا إلى تقلی
د       ي ق المراجعة الحرجة أو الرئیسیة في المناطق عالیة المخاطر إلى الحد من مخاطر التقاضى الت

ة       . یتعرض لھا المراجع   ة الحرج ور المراجع الغ عن أم على النقیض من ذلك، فإن الفشل في اإلب
د        أو ا تم تحدی م ی ھ ل ان أن ى، أو بی ة للتقاض اطر عالی اطق ذات مخ ي من سیة ف د CAMsلرئی ، ق

  ).Gimbar etal., 2016(یعرض المراجع إلى مسؤولیة أكبر 

ى أن إبطاء              ات إل ل الثمانینی ذ أوائ سابقة من ات ال أخر (أشارت األدبی ة   ) ت ر المراجع تقری
ة، و   د المراجع راجعین، وتعقی ال الم اطر أعم رتبط بمخ رى   ی ل األخ ع والعوام وع رأى المراج ن

ل اإلفصاح              ى العمی ب عل ي یج اح الت ار األرب وع أخب المتعلقة بأعمال المراجعة، وحجم العمیل ون
ة     ع المختلف ا وخصائص المراج ل (عنھ الف      : مث ع خدمات بخ دیم المراج ع وتق رة عمل المراج فت

  ).Durand ,2019(مراجعة الحسابات 
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ودة       ) (Li et al., 2019وقد بحثت دراسة  ى ج ع عل ر المراج ي تقری رات ف تأثیر التغیی
ة    الیف المراجع ة وتك ة (المراجع اب المراجع ي     ). أتع ة ف شركات المدرج ن ال ة م تخدام عین باس

سابات،          ي الح اریر مراجع دة لتق دیالت الجدی اد التع د اعتم ھ بع ین أن د تب دا، وق ة نیوزیلن بورص
ة  مع نقص القیمة المطلقة لإل  (تحسنت جودة المراجعة     ك،    )ستحقاقات اإلختیاری ى ذل ، باإلضافة إل

  . یرتبط ھذا التحسن في جودة المراجعة بزیادة أتعاب المراجعة

ع  ٨ و ٢٠١٥في  KAM  بدون ٨( تقریر مراجعة ١٦ومن خالل تحلیل المحتوى لـ   م
KAM  ي    ) ٢٠١٦ في ة، والت ق المراجع ، باإلضافة إلى أوراق العمل ذات الصلة التي أعدھا فری

م ال ة        ت ات المتعلق ة المعلوم د جدول ل، وبع ة بالبرازی ة خارجی ركة مراجع ن ش ا م صول علیھ ح
م       ) ت ( بإجراءات المراجعة المطبقة، واستخدام اختبار      ي ت ائج الت ستقلتین، أشارت النت ین م لعینت

سیة     ة الرئی ور المراجع رة أم ن فق صاح ع ى أن اإلف ا إل صول علیھ ادة  KAMالح ى زی ؤدي إل  ی
  ).et alDos Santos Marques . ,2019(ة إجراءات المراجع

ضمنت،       سیة ت ة الرئی ور المراجع ن أم صاح ع ن اإلف ة ع ة نظری رض لخلفی د التع وبع
م          ي ت سیة الت ة الرئی ور المراجع ة أم سیة، وطبیع ة الرئی ور المراجع ن أم صاح ع ررات اإلف مب

ل الم       ى عدم تماث سیة عل ة الرئی علومات وإبطاء   اإلفصاح عنھا، وأثر اإلفصاح عن أمور المراجع
ي      ) الثانى(تقریر المراجعة، یقوم الباحثان في القسم التالي     سابقة الت م الدراسات ال باستعراض ألھ

ویر                ي تط سھم ف ا ی ث، بم رات البح ین متغی ات ب اري عن العالق تم إجراؤھا على المستوى االختب
  .فرضیات البحث الحالي

 

 

یھدف ھذا القسم من البحث إلى دعم اإلطار النظري الذي تم تناولھ في القسم السابق 
بدراسات اختباریة عن أثر اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة وعدم تماثل المعلومات وإبطاء 

حیث یتضمن استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة بمشكلة البحث وذلك . تقریر المراجعة
ف على منھجیاتھا والمتغیرات التي اخضعتھا للدراسة، وأھم النتائج التي توصلت إلیھا، كما للتعر

  .یتضمن تطویر فرضیات الدراسة في ضوء ما إنتھت إلیھ نتائج الدراسات السابقة

 

 یعرض ھذا الجزء ملخصًا ألھم الدراسات السابقة التي تصدت الختبار أثراإلفصاح
مبررات التقییمات، مخاطر األخطاء الجوھریة، أمور المراجعة الحرجة، وأمور المراجعة (عن 

یعرض ) ٤(والجدول التالي رقم . على عدم تماثل المعلومات وإبطاء تقریر المراجعة) الرئیسیة
  :ملخصًا ألھم ھذه الدراسات
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  )٤(جدول رقم 
  ملخص الدراسات السابقة

  ثر اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة على عدم تماثل المعلوماتالدراسات السابقة عن أ. ١٫١
 (Christensen et al., 2014)دراسة 

اختبار رد فعل المستثمرین غیر المحترفین لتضمین تقریر المراجعة فقرة عن أمور المراجعة   ھدف الدراسة
 . متعلقة بتقدیرات القیمة العادلة(CAM)الحرجة 

منھجیة 
  الدراسة

  . مشارك من خریجى كلیة إدارة األعمال١٤١اسة تجریبیة على عینة قوامھا  در- 
  .سلوك المستثمرین:  المتغیر التابع-
  .أمور المراجعة الحرجة:  المتغیر المستقل-

 ھم أكثر عرضة لتغییر قرارتھم االستثماریة من CAMالمستثمرون الذین یحصلون على   نتائج الدراسة
 تقریر المراجعة بدون فقرة أمور المراجعة الحرجة، كما أن تأثیر المستثمرین الذین یتلقون

 .اإلفصاح عن فقرة أمور المراجعة الحرجة ینخفض إذا كان متبوعًا بحًال لذلك األمرالحرج
 (Köhler et al., 2016)   دراسة 

یر مراجع الحسابات في تقر) KAM(بحثت الدراسة في التأثیر المحتمل ألمور المراجعة الرئیسیة   ھدف الدراسة
  ).ISA, 701(كما ھو مطلوب في المعیار الدولى الجدید للمراجعة 

منھجیة 
  الدراسة

  . مستثمر غیر محترف٦٩ مستثمر محترف، و٨٩ دراسة تجریبیة على عینة مكونة من -
  .القیمة التواصلیة أو اإلعالمیة:  المتغیر التابع-
  .أمور المراجعة الرئیسیة:  المتغیر المستقل-

یحقق اإلفصاح عن أمورالمراجعة الرئیسیة قیمة تواصلیة أعلى للمستثمرین المحترفین فقط،   نتائج الدراسة
مما یعني أن المستثمرین غیر المحترفین لدیھم صعوبات في معالجة معلومات فقرة أمور 

  . المراجعة الرئیسیة
 (Carver and Trinkle,2017)دراسة 

مین تقریر المراجعة ألمور المراجعة الحرجة على قابلیة تقریر المراجعة اختبار أثر تض  ھدف الدراسة
  .للقراءة، وأحكام المستثمرین

منھجیة 
  الدراسة

  . مستثمر غیر محترف١٥٠ دراسة تجریبیة على عینة من -
  .القابلیة للقراءة، وأحكام المستثمرین:  المتغیر التابع-
  .أمور المراجعة الحرجة:  المتغیر المستقل-

ألمور المراجعة الحرجة تأثیرا سلبیا على قابلیة تقریر المراجعة للقراءة، ال یوجد أثر ألمور   نتائج الدراسة
  .المراجعة الحرجة على أحكام المستثمرین

 (Almulla and Bradbury, 2018)دراسة 
) ISA 701(لمراجعة الدولى قامت ھذه الدراسة باختبار أثر تقریر المراجعة المعدل طبقًا لمعیار ا  ھدف الدراسة

  . في نیوزیلندا على المالءمة القیمیة من جانب المستثمرین
منھجیة 
  الدراسة

  ).٢٠١٧- ٢٠١٥( شركة عن الفترة من ١٣٢ دراسة أرشیفیة على عینة قوامھا - 
  .رد فعل المستثمرین:  المتغیر التابع-
  ).KAMs(أمور المراجعة الرئیسیة :  المتغیر المستقل-



 

 ١٠٤ – 

– 

 
 

  ثر اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة على عدم تماثل المعلوماتالدراسات السابقة عن أ. ١٫١
  .ال یوجد تأثیر لإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة على رد فعل المستثمرین   الدراسةنتائج

 (Lennox et al., 2019)دراسة 
 على المالءمة القیمیة للمعلومات من قبل RMMاختبار أثر مخاطر األخطاء الجوھریة   ھدف الدراسة

  .المستثمرین
منھجیة 
  الدراسة

-٢٠١٢( شركة خالل الفترة ٤٨٨رة لعینة مكونة من  دراسة حدث بإستخدام نافذة صغی-
٢٠١٣.(  

  .مالءمة المعلومات من قبل المستثمرین:  المتغیر التابع-
  ).RMM(مخاطر األخطاء الجوھریة :  المتغیر المستقل-

  .توصلت ھذه الدراسة إلى أن تقاریر المراجعة الموسعة غیر إعالمیة للمستثمرین  نتائج الدراسة
  )٢٠١٨ بدوى،(دراسة 

التحقق من مدى تأثیر تضمین تقریر المراجعة على فقرة عن تقییم االستثمارات بالقیمة العادلة كأمر   ھدف الدراسة
درجة اعتماد المستثمر على تقریر المراجعة، وثقة المستثمر في قرار (مراجعة رئیسى على 

 ).المراجعة، وقرار االستثمار
منھجیة 
  الدراسة

 مستثمر في وظیفة مدیرى االستثمار ومحللى االستثمار ٩٥ عینة من  دراسة تجریبیة على-
  .والمحللین المالیین

درجة اعتماد المستثمرعلى تقریر المراجعة، ثقة المستثمر في قرار :  المتغیر التابع-
  .االستثمار، قرار االستثمار

قیمة العادلة كأمر تضمین تقریر المراجعة فقرة عن تقییم االستثمارات بال:  المتغیر المستقل-
  .مراجعة رئیسى

عدم وجود تأثیر معنوى لتضمین تقریر المراجعة فقرة عن تقییم االستثمارات بقیمة عادلة   نتائج الدراسة
كأمر رئیسى على اعتماد المستثمر على تقریر المراجعة، كما انخفضت استثمارات المستثمر 

  .وثقتھ في قرار االستثمار
 (Bédard et al., 2019)دراسة 

   JOA.اختبار رد فعل المستثمرین لتضمین تقریر المراجعة فقرة تعكس مبررات التقییمات    ھدف الدراسة
منھجیة 
  الدراسة

  .بفرنسا) ٢٠١١-٢٠٠٢(دراسة أرشیفیة عن الفترة من 
  . رد فعل المستثمرین:  المتغیر التابع-
  JOA.اإلفصاح عن مبررات التقییمات:  المتغیر المستقل-

ال توجد آثار لإلفصاح عن مبررات التقییم ضمن تقریر المراجعة على رد فعل المستثمرین،   ائج الدراسةنت
سواء في بدایة اإلفصاح، أو السنوات الالحقة، بمعنى ال توجد منافع لإلفصاح عن أمور 

  .المراجعة الرئیسیة
  )(Altawalbeh and Alhajaya, 2019دراسة 

بموجب ) KAMs( المستثمرین تجاه اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة اختبار رد فعل  ھدف الدراسة
  ).ISA,7(معیار 

منھجیة 
  الدراسة

  . شركة مسجلة ببورصة عمان١٢٨ دراسة حدث على عینة مكونة من -
  .رد فعل المستثمرین:  المتغیر التابع-
  .اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة:  المتغیر المستقل-
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  ثر اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة على عدم تماثل المعلوماتالدراسات السابقة عن أ. ١٫١
أشارت النتائج إلى أن اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة لھ قیمة إعالمیة من جانب   سةنتائج الدرا

  .المستثمرین
 (Alves Júnior and Galdi, 2020)دراسة 

  . اختبار أثر اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة على المالءمة القیمیة للمعلومات  ھدف الدراسة
منھجیة 
  الدراسة

 مشاھدة لشركات مقیدة ببورصة البرازیل خالل الفترة ٢٢٥ینة من  دراسة حدث على ع-
)٢٠١٧- ٢٠١٥.(  

  .مالءمة المعلومات من قبل المستثمرین:  المتغیر التابع-
  .اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة:  المتغیر المستقل-

اجعة الجدید والذي أشارت نتائج الدراسة إلى وجود محتوى معلوماتى لمحتوى تقریر المر  نتائج الدراسة
، حیث توجد عالقة موجبة معنویة بین اإلفصاح عن أمور المراجعة )(KAMsیتضمن 

  .الرئیسیة وعوائد األسھم، كمقیاس للمالءمة القیمیة من جانب المستثمرین
  الدراسات السابقة عن أثر اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة على إبطاء تقریرالمراجعة. ٢٫١

 (Almulla and Bradbury, 2018)دراسة 
) ISA, 701(بحثت ھذه الدراسة تأثیر تقریر المراجعة المعدل طبقًا لمعیار المراجعة الدولى   ھدف الدراسة

  .في نیوزیلندا على جھد المراجعة، وجودة المراجعة
منھجیة 
  الدراسة

  ).٢٠١٧-٢٠١٥( شركة عن الفترة من ١٣٢دراسة أرشیفیة على عینة قوامھا 
  .، جودة المراجعة)إبطاء تقریر المراجعة، وأتعاب المراجعة(جھد المراجعة : تغیر التابع الم-
 KAM<اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة :  المتغیر المستقل-

ال یوجد تأثیر لإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة على إبطاء المراجعة، وأتعاب   نتائج الدراسة
  .المراجعة، وجودة المراجعة
 (Bédard et al., 2019)دراسة 

استھدفت الدراسة اختبار أثر التوسع في تقریر المراجعة عن طریق تضمین المراجع فقرة   ھدف الدراسة
إبطاء تقریر المراجعة، أتعاب المراجعة، (على المراجعة ) JOA(عن مبررات التقییمات 

  ).وجودة المراجعة
منھجیة 
  الدراسة

  .بفرنسا) ٢٠١١-٢٠٠٢(من دراسة أرشیفیة عن الفترة 
  .إبطاء المراجعة، تكالیف المراجعة، وجودة المراجعة:  المتغیر التابع-
 JOAتضمین تقریر المراجع فقرة عن مبررات التقییمات :  المتغیر المستقل-

  . وإبطاء تقریرالمراجعةJOAوجود إرتباط إیجابى بین   نتائج الدراسة
 (Reid et al., 2019)دراسة  

 على منافع RMMاختبار أثر تضمین تقریر المراجعة لفقرة عن مخاطر األخطاء الجوھریة   لدراسةھدف ا
  .وتكالیف المراجعة

منھجیة 
  الدراسة

  . سنوات٤دراسة حدث على عینة من الشركات المدرجة ببورصة لندن عن فترة 
  . المراجعةجودة التقاریر المالیة، وأتعاب المراجعة، وإبطاء تقریر:  المتغیر التابع-
   RMM.اإلفصاح عن مخاطر األخطاء الجوھریة:  المتغیر المستقل-

وجود تحسن معنوى كبیر في جودة التقاریر المالیة مقاسة بالقیمة المطلقة لإلستحقاقات   نتائج الدراسة
  .اإلختیاریة، وال یوجد أثر معنوى على أتعاب المراجعة، وإبطاء تقریرالمراجعة
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  :سات السابق عرضھا مایلىوُیالحظ على الدرا
أن ھناك دراسات استھدفت تقییم المحتوى المعلوماتي لتقریر المراجعة الموسع، من خالل ) ١(

دراسة ردود أفعال المستثمرین نتیجة للتوسع في تقریر مراجعي الحسابات بتضمینھ فقرة 
تبعت منھجیات وحتى تتمكن ھذه الدراسات من تحقیق أھدافھا إ. عن أمور المراجعة الرئیسیة

: مثل(مختلفة بما یتالئم مع طبیعة البیانات المتاحة إلجراء الدراسة، حیث إتبعت دراسات 
Christensen et al., 2014; Köhler et al., 2016; Carver and Trinkle, 

المنھج التجریبى، وقدمت أدلة تجریبیة مختلطة حول المحتوى المعلوماتي لإلفصاح ) 2017
جعة الرئیسیة على ردود أفعال المستثمرین، ویرجع ذلك إلى إختالف عن أمور المرا

 ,.Lennox et al(التصامیم التجریبیة، وعدم القدرة على قیاس ردود أفعال المستثمرین 
أما الدراسات األرشیفیة فلم تتوصل إلى محتوى معلوماتي إضافي لإلفصاح عن ). 2019

  .)Gutierrez et al. ,2018(مستثمرین أمور المراجعة الرئیسیة على ردود أفعال ال

) تأخر(دراسات إستھدفت تحدید أثر اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة على إبطاء ) ٢(
تقریر المراجعة مستخدمة في ذلك منھجیات مختلفة، وُیالحظ على ھذه الدراسات، وجود 

ى وجود تضارب في النتائج التي توصلت إلیھا، حیث أشارت بعض ھذه الدراسات إل
عالقة موجبة معنویة بین اإلفصاح عن مبررات التقییمات وإبطاء تقریر المراجعة مثل 

، فى حین توصلت دراسات أخرى إلى عدم وجود )Bédard et al., 2019(دراسة 
عالقة معنویة بین اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة وإبطاء تقریر المراجعة على 

  ). Almulla and Bradbury, 2018(سبیل المثال 

كما یالحظ الباحثان أن معظم الدراسات السابقة تستوعب التأثیر المحتمل ألمور المراجعة ) ٣(
الرئیسیة على المتغیر التابع من خالل أدلة تجریبیة، حیث یعمل المشاركون في كل تجربة 

تجریبیة كمقیمین إما لقرارات المستثمرین، أو لمسؤولیة وجھد المراجع، وتشمل األدوات ال
عوامل مختلفة قد تؤثر على العالقة بین اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة والمتغیر 

ومع ذلك، فال یمكن تجاھل نتائج ھذه الدراسات . التابع، مما قد یحد من إمكانیة تعمیم النتائج
 إذا ألن ھذه الدراسات توفر نظرة ثاقبة للعواقب المحتملة غیر المقصودة التي یمكن أن تحدث

 ,.ISA, 701)) (Gimbar et alتم اعتماد النسخة الحالیة من معیار المراجعة الدولي 
إلى مسألة اختیار المشاركین في التجربة من منظور ) ٢٠١٨أبو العز، (وقد أشار ). 2016

كفاءة التجربة، حیث یتأثر الصدق الداخلى لنتائج التجربة بعدم عشوائیة اختیارعینة 
ھم على الحاالت التجریبیة، كما یتأثر الصدق الخارجى لنتائج التجربة المشاركین وتوزیع

طلبة الدراسات العلیا : على سبیل المثال(وعمومیة نتائجھا، بمدى تمثیل األفراد المشاركین 
  .ألفراد المجتمع المستھدف) بالجامعات
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––  

 
 

 الرئیسیة على معظم الدراسات التي تصدت لدراسة واختبار أثراإلفصاح عن أمور المراجعة) ٤(
عدم تماثل المعلومات وإبطاء تقریر المراجعة أجریت على مشاركین وبیانات تتعلق ببیئات 

، وال )Altawalbeh and Alhajaya, 2019؛ ٢٠١٨بدوي، (أجنبیة باستثناء دراستى 
شك أن ذلك یطرح تساؤل حول مدى إمكانیة تعمیم النتائج التي تم الحصول علیھا على البیئة 

  ة؟ العربی

 

 

إن المستثمرین غیر المحترفین یتفاعلون مع اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة 
المرتبطة بالقیمة العادلة في القوائم المالیة، كما أن المستثمرین الذین یتلقون تقریر مراجعة 

المرجح أن یقوموا بتغییر قرارھم اإلستثمارى متضمنًا فقرة عن أمور المراجعة الرئیسیة من 
Christensen et al., 2014) .( وربما یرجع ذلك إلى إن اإلفصاح عن أمور المراجعة

الرئیسیة یحتوي على الكشف عن المخاطر الھامة والمحددة من قبل المراجعین على أنھا أمور 
ثل أشارت دراسات وعلى نحو مما). Almulla and Bradbury, 2018(مراجعة رئیسیة 

)Almulla and Bradbury, 2018; Bédard et al., 2019 ( إلى أھمیة اإلفصاح عن أمور
مما .  المراجعة الرئیسیة على المستثمرین، حیث أنھا تؤدى إلى الحد من عدم تماثل المعلومات

سات سبق یمكن القول، أن نتائج الدراسات السابقة قد سلكت أحد إتجاھین، األول، ویضم درا
على (أشارت إلى وجود أثر لإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة على رد فعل المستثمرین 

 واإلتجاه الثانى، ویضم دراسات توصلت إلى عدم معنویة al( et Köhler. ,2016:سبیل المثال
: على سبیل المثال(العالقة بین اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة و رد فعل المستثمرین 

Carver and Trinkle, 2017; Almulla and Bradbury, 2018; Gutierrez et al., 
2018 .(  

من العرض السابق، ُیالحظ تضارب النتائج حول العالقة بین اإلفصاح عن أمور 
المراجعة الرئیسیة ورد فعل المستثمرین كمقیاس لعدم تماثل المعلومات، لذلك یمكن صیاغة 

  : النحو اآلتيالفرض األول في صیغة العدم على

 

 

عندما تتطلب عملیة المراجعة مزیًدا من الجھد، فإن تقریر المراجعة یتأخرمدة أطول 
(Knechel and Payne, 2001)سیة ، إذ أن اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیKAMs 

یتطلب جھًدا إلعدادھا وتحدید اللغة المناسبة لتوصیلھا، وقد یؤدى ذلك إلى بذل مزید من الجھد 
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مخاطر ، وكذلك )Bédard et al., 2019(من جانب مراجعي الحسابات بسبب آثار المساءلة 
مع وھذا ال شك یتطلب من المراجعین قضاء مزیدًا من الوقت في مناقشة ھذه األمور . التقاضى

 لذلك فإنھ من المتوقع تأخر تقریر المراجعة Reid et al., 2019).(الشركات محل المراجعة 
أشار ، وعلى النقیض مما سبق فقد )٧٠١(في السنة األولى للعمل بمعیار المراجعة الدولي 

)Reid et al., 2019 ( إلى أن اإلفصاح عن مخاطر األخطاء الجوھریةRMMs  ال یؤثر على 
 & Almulla(ر المراجعة، وتتفق ھذه النتیجة مع ما أشارت إلیھ دراسات إبطاء تقری

Bradbury, 2018; Bédard et al., 2019 .(  

من العرض السابق، یمكن القول بوجود تضارب في النتائج حول العالقة بین اإلفصاح 
 على عن أمور المراجعة الرئیسیة وإبطاء تقریر المراجعة، لذلك یمكن صیاغة الفرض الثانى

  :النحو اآلتي

           
 

وبعد توفیر دعم اختباري أسھم في تطویر فرضیات البحث، یقوم الباحثان في القسم 
  . بتصمیم البحث وصیاغة النماذج المالئمة الختبار تلك الفرضیات) الثالث(التالي 

 

 

 

یتمثل مجتمع البحث في الشركات المساھمة المقیدة بسوق األوراق المالیة بالمملكة العربیة 
بعد استبعاد قطاعي البنوك والخدمات المالیة، وذلك لتحقیق  )م٢٠١٨ - ٢٠١٥(السعودیة خالل الفترة 

الف طبیعة أنشطة الشركات المالیة وتقاریرھا المالیة نوع من التجانس بین شركات العینة، نظرًا الخت
 الباحثان إلى اختیارعینة میسرة ، وبمراعاة البعد اإلجرائي السابق، انتھىعن الشركات غیر المالیة

شركة موزعة على سبعة عشر قطاعًا إقتصادیًا غیر ) ١٠٥(من تلك الشركات المقیدة یبلغ حجمھا 
٪ تقریبًا من إجمالى ٧٧، وبما یعادل ) بأسماء شركات عینة البحثقائمة" ١"مرفق ملحق رقم (مالي 

العینة النھائیة للبحث مصنفة وفقا للتوزیع القطاعي ) ٥(ویوضح الجدول رقم . عدد الشركات المقیدة
  .لسوق األسھم السعودي
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  التصنیف القطاعي لشركات عینة البحث): ٥(جدول رقم 

 القطاع م

عدد الشركات 

وفقًا للتصنیف 

القطاعي 

 )المجتمع(

عدد 

  شركات

 العینة

نسبة شركات 

العینة إلى 

 ) ٪(المجتمع 

نسبة شركات 

عینة القطاع إلى 

إجمالى العینة 

)٪(  

  ٣٤ ٨٥،٧١ ٣٦ ٤٢ المواد األساسیة ١

  ٤ ٨٠،٠٠ ٤ ٥ الطاقة ٢

  ٦ ٨٥،٧١ ٦ ٧ الرعایة الصحیة ٣

  ٣ ٦٦،٦٧ ٤ ٦ السلع طویلة األجل ٤

  ٣ ٧٥،٠٠ ٣ ٤ تجزئة األغذیة ٥

  ٤ ٥٠،٠٠ ٤ ٨ تجزئة السلع الكمالیة ٦

  ٦ ٦٠،٠٠ ٦ ١٠ الخدمات اإلستھالكیة ٧

  ٢ ١٠٠،٠٠ ٢ ٢ المرافق العامة ٨

  ٩ ٧٥،٠٠ ٩ ١٢ إنتاج األغذیة ٩

  ١ ٣٣،٣٣ ١ ٣ الخدمات التجاریة والمھنیة ١٠

  ٣ ٧٥،٠٠ ٣ ٤ اإلتصاالت ١١

  ٣ ٧٥،٠٠ ٣ ٤ اإلستثمار والتمویل ١٢

  ٤ ٨٠،٠٠ ٤ ٥ النقل ١٣

  ١ ١٠٠،٠٠ ١ ١ األدویة ١٤

  ٩ ٨٣،٣٣ ١٠ ١٢ السلع الراسمالیة ١٥

  ٧ ٧٢،٧٢ ٨ ١١ إدارة وتطویر العقارات ١٦

  ١ ٥٠،٠٠ ١ ٢ اإلعالم ١٧

  ١٠٠  ٧٦،٦٤ ١٠٥  ١٣٧  إجمالى
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موذج تحلیل االنحدار الخطى المتعدد بشأن اختبار فرضیات البحث، تم اإلعتماد على ن
)Regression Analysis Multiple Liner( ،حیث اعتمد الباحثان على نموذجین لالنحدار ،

یبنى على أن حجم التداول یعد دالة في كٍل من اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة : األول
  :والمتغیرات الضابطة، وذلك من خالل العالقة الدالیة التالیة

  )المتغیرات الضابطة+ اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة (دالة = جم التداول ح
  ):١(وبذلك یمكن صیاغة نموذج االنحدار األول على النحو المبین بالمعادلة رقم 

TVit = β0 + β1KAMs DISit + β 2 ROAit + β3 FSIZEit + β4 LEVit + β5 

LOSSit + it 

  :حیث

TVit كة  الشرحجم تداول أسھم)i ( في تاریخ نشر القوائم المالیة للفترة)t.(  

KAMs DISi للشركة اإلفص   اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة )i ( نھایة الفترة في)t.(  

ROAit الشركة العائد على أصول )i (الفترة  نھایةفي )t(.  

FSIZEit    حجم الشركة)i ( في نھایة الفترة)t.(  

LEVit  (بالشركة ) المدیونیة (الرافعة المالیةi ( في نھایة الفترة)t.(  

LOSSit    تحقیق الشركة)i ( لخسارة في نھایة الفترة)t.(  

it  الخطأ العشوائي  

 یبنى على أن إبطاء تقریرالمراجعة یعد دالة في كل من اإلفصاح عن أمور :أما النموذج الثانى
  :ل العالقة الدالیة التالیةالمراجعة الرئیسیة، والمتغیرات الضابطة، وذلك من خال

  )المتغیرات الضابطة+ اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة (دالة = إبطاء المراجعة 

  ):٢(وبذلك یمكن صیاغة نموذج االنحدار الثانى على النحو المبین بالمعادلة رقم 

AUD DELit = β0 +β1KAMs DISit + β 2 ROAit + β3 FSIZEit + β4 LEVit + 
β5 LOSSit + β6 BIG4it + it 

  :حیث أن

AUD DELit   (للشركة تقریرالمراجعة ) تأخر(إبطاءi (الفترة عن )t.( .  

KAMs DISi للشركة اإلفص   اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة )i ( نھایة الفترة في)t.(  

ROAit الشركة العائد على أصول )i (الفترة  نھایةفي )t(.  
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FSIZEit    حجم الشركة)i ( في نھایة الفترة)t.(  

LEVit   (بالشركة ) المدیونیة(الرافعة المالیةi ( في نھایة الفترة)t.(  

LOSSit    تحقیق الشركة)i ( لخسارة في نھایة الفترة)t.(  

BIG4it  نوع المراجع أو حجم مكتب المراجعة.  

it  الخطأ العشوائى  

 ریف اإلجرائى لھاوصفًا لمتغیرات البحث والتع) ٦(ویوفر الجدول رقم 

التعریفات اإلجرائیة لمتغیرات البحث): ٦(جدول رقم   
  المتغیرات

 رمز المتغیر اسم المتغیر
  مصدر البیانات  التعریف اإلجرائى للمتغیرات

  :المتغیر التابع

 TVit  حجم التداول

في تاریخ نشر ) i(عدد األسھم المتداولة للشركة 
في تحدید تاریخ نشر وقد تم االعتماد . التقریر السنوى

التقریر السنوى على أنھ تاریخ إصدار تقریر المراجع 
)Bédard et al., 2019.(  

https://www.
argaam.com/
ar/interactiv
e/charts/1/m
arket-indices  

  AUDDELit  إبطاء المراجعة
عدد األیام من تاریخ نھایة الفترة المحاسبیة حتى تاریخ 

  .توقیع المراجع على تقریره
التقریرالمالى 
  السنوى للشركة

  :المتغیر المستقل
اإلفصاح عن 

أمور المراجعة 
 الرئیسیة

KAMsDISit 

في حالة اإلفصاح ) ١(متغیر وھمى یأخذ القیمة 
) رصف(عن أمور المراجعة الرئیسیة، ویأخذ القیمة 

  .بخالف ذلك

التقریرالمالى 
  السنوى للشركة

  :المتغیرات الضابطة
العائد على 

 األصول
ROAit 

الى أصول           ى إجم صافي الدخل السنوى مقسوم عل
 t. في نھایة الفترة iالشركة 

شركة  اللوغاریتم الطبیعى إلجمالى أصول      FSIZEit حجم الشركة ي   iال ف
  . tترةالفنھایة 

الرافعة المالیة 
الشركة نسبة إجمالى االلتزامات إلى إجمالى أصول   LEVit  )المدیونیة(

i الفترة في نھایة t.  

 LOSSit صافي الخسارة
ة   ذ القیم ى یأخ ر وھم شركة  ) ١(متغی ت ال إذا حقق

  .بخالف ذلك) صفر(خسارة، ویأخذ القیمة 

حجم مكتب 
  المراجعة

BIG4 

ذ الق  ى یأخ ر وھم ة متغی ة  ) ١(یم ة مراجع ي حال ف
ة        ة األربع ب المراجع د مكات ل أح ن قب شركة م ال

  .بخالف ذلك) صفر(الكبار، ویأخذ القیمة 

التقریرالمالى 
  السنوى للشركة
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المتغیرات الضابطة ھى تلك المتغیرات التي یحتمل أن تؤثر على المتغیر التابع، والقدرة 
وقد تم التعامل مع المتغیرات الضابطة من خالل ). ٢٠١٨أبوالعز، (ث على تفسیر نتائج البح

) ٧(والجدول رقم . إدخالھا في تصمیم البحث لعزل أثرھا عن أثر المتغیرات المستقلة في البحث
  .یعرض المتغیرات الضابطة التي تم إضافتھا إلى تصمیم البحث الحالى، ومبررات إضافتھا

  )٧(جدول رقم 

  بطة ومبررات إضافتھاالمتغیرات الضا
  مبررات إضافتھ  المتغیر 

العائد على 
 األصول

إلى ) Almulla and Bradbury, 2018(تم إضافتھ كمتغیر ضابط، حیث أشارت دراسة 
وعلى النقیض . وجود عالقة سالبة معنویة بین العائد على األصول وإبطاء تقریر المراجعة

إلى وجود عالقة ) Altawalbeh and Alhajaya, 2019(مما سبق أشارت نتائج دراسة 
  كما أشارت دراسة .موجبة معنویة بین العائد على األصول وحجم التداول غیر العادى

2020)  (,Alves Júnior and Galdi إلى عدم معنویة العالقة بین العائد على األصول
البة معنویة ، بینما وجدت عالقة س)٢٠١٦،٢٠١٥(والعوائد غیر العادیة لألسھم بین العامین 

كما ). ٢٠١٧،٢٠١٦(بین العائد على األصول والعوائد غیر العادیة لألسھم بین عامى 
 إلى عدم وجود عالقة بین العائد على األصول وإبطاء (Reid et al., 2019)أشارت دراسة 
  .تقریر المراجعة

  حجم الشركة

إلى (Mclaughlin and Safieddine, 2008)تم إضافتھ كمتغیر ضابط، حیث أشارت دراسة 
وجود عالقة سالبة معنویة بین حجم الشركة وعدم تماثل المعلومات، فالشركات كبیرة الحجم توفر 

أشارت نتائج دراسة وعلى النقیض مما سبق . مزید من المعلومات مقارنة بالشركات صغیرة الحجم
)Altawalbeh and Alhajaya, (2019 الشركة  إلى وجود عالقة موجبة معنویة بین حجم

إلى وجود ) Almulla and Bradbury, 2018(كما أشارت دراسة . وحجم التداول غیر العادى
 Reid et)( دراسة عالقة سالبة معنویة بین حجم الشركة وإبطاء تقریر المراجعة، كما توصلت 

al., 2019)عالقة سالبة معنویة بین حجم الشركة إبطاء تقریر المراجعة إلى .  

الرافعة 
ة المالی

  )المدیونیة(

تعكس الرافعة المالیة درجة اإلعتماد على المدیونیة في تمویل األصول، وقد أشارت دراسة 
)Almulla and Bradbury, 2018 ( إلى عدم معنویة العالقة بین الرافعة المالیة وإبطاء

إلى  (Reid et al., 2019)وعلى النقیض مما سبق فقد أشارت دراسة  ،. تقریر المراجعة
بینما أشارت نتائج .  وجود عالقة معنویة بین الرافعة المالیة وإبطاء تقریر المراجعةعدم

إلى وجود عالقة موجبة معنویة بین ) Altawalbeh and Alhajaya, 2019(دراسة 
  .الرافعة المالیة وحجم التداول غیر العادى

صافي 
  الخسارة

 المتوقع على عدم تماثل تم إضافة صافي الخسارة كمتغیر ضابط، وذلك لعزل تأثیره
 ,Almulla and Bradbury(المعلومات وإبطاء تقریر المراجعة، وقد أشارت دراسة 

في حین .  عدم معنویة العالقة بین صافي الخسارة وإبطاء تقریر المراجعة إلى)2018
إلى وجود عالقة موجبة معنویة بین صافي الخسارة  (Reid et al., 2019)أشارت دراسة 

  .قریر المراجعةوإبطاء ت

حجم مكتب 
  المراجعة

إلى وجود عالقة سالبة معنویة بین ) Almulla and Bradbury, 2018(أشارت دراسة 
 (Reid et al., 2019)أشارت دراسة بینما . حجم مكتب المراجعة وإبطاء تقریر المراجعة

   .إلى عدم وجود عالقة معنویة بین حجم الشركة وإبطاء تقریر المراجعة
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صیاغة نماذج البحث، وكذلك التعریف اإلجرائى للمتغیرات، یقوم الباحثان في القسم بعد 
  .بتحلیل نتائج الدراسة االختباریة من إحصاءات وصفیة، ونتائج تحلیل االنحدار) الرابع(التالي 

 

 

 

لمتضمنة في نماذج البحث اإلحصاءات الوصفیة للمتغیرات ا) ٨(یعرض جدول رقم 
الحالي، وذلك بھدف إظھار الخصائص الممیزة لتلك المتغیرات على مستوى شركات عینة 

  .البحث

  إحصاءات وصفیة لمتغیرات البحث): ٨(جدول رقم 

عدد   المتغیرات
  المشاھدات

الحد 
اإلنحراف   الوسیط  المتوسط  الحد األقصى  األدنى

  المعیارى
  :المتغیر التابع

  ٢٧٥٧١٥١  ٣٥٠٢٨٩  ١١٠٦١٠٥ ٣٤٧٦٣٠٠٠  ١٧٨ ٤١٢  اولحجم التد
  ١٩،٩٤٨  ٥٩  ٦٠،٢٩  ١١٢  ٩  ٤١٧  إبطاء تقریر المراجعة

  :المتغیرت المفسرة
ة        اإلفصاح عن أمور المراجع

  ٠،٥٠١  ٠،٠٠  ٠،٥٠  ١  ٠ ٤١٩  الرئیسیة

شركة   ة ال ى  (ربحی د عل العائ
  ٠،٢٥٥٨  ٠،٠٤٢٦  ٠،٠٣٥٠  ٠،٣٧٧٩  ٤،٩٣١٩-   ٤٢٠  )األصول

شركة  م ال اریتم (حج لوغ
  ١،٥٦٣٧  ٢١،٥٧٦٢  ٢١،٧٦٨  ٢٦،٨٦٤٣ ١٦،٧٦٤٤ ٤٢٠  )طبیعى

  ٠،٢١٣٠  ٠،٣٩١٣  ٠،٣٩٣٠  ٠،٨٨٩٧ ٠،٠١٥٦ ٤٢٠  )المدیونیة(الرافعة المالیة 
  ٠،٤٠٤  ٠،٠٠ ٠،٢٠  ١  ٠ ٤٢٠  صافي الخسارة

  ٠،٥٠١  ١ ٠،٥٠  ١  ٠  ٤٢٠  حجم مكتب المراجعة

  :، ُیالحظ مایلى)٨(ول رقم المتضمنة بالجدوبإلقاء النظر على اإلحصاءات الوصفیة 

  ١١٠٦١٠٥أن متوسط حجم التداول على مستوى شركات العینة خالل فترة الدراسة یبلغ 
 . تقریبًا٢٧٥٧١٥١وإنحراف معیارى قدره 

  وفیما یتعلق بمتغیر إبطاء تقریر المراجعة، یتبین أن فترة إبطاء تقریر المراجعة تتراوح بین 
، وبإنحراف معیارى قدره )٥٩ (٦٠،٢٩یبلغ ) سیطو(یومًا، وذلك بمتوسط ) ١١٢، ٩(

 . تقریبًا١٩،٩٤٨
  ٥٠أن متوسط اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة على مستوى شركات العینة یبلغ٪ 
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 المتضمنة بالجدول رقم أما فیما یتعلق بالمتغیرات الضابطة، تظھر اإلحصاءات الوصفیة 
٪ تقریبًا، وأن متوسط حجم ٤ألصول  أن متوسط صافي الدخل الشامل إلى إجمالى ا)٨(

 تقریبًا، كما یبلغ متوسط الرفع المالى على ٢١،٧٧شركات العینة باللوغاریتم الطبیعى یبلغ 
 المتضمنة بالجدول كما یتبین من اإلحصاءات الوصفیة. ٪ تقریبًا٣٩مستوى شركات العینة 

  .٪ من شركات العینة تحقق خسائرخالل فترة الدراسة٢٠ أن )٨(رقم 
  من شركات ٥٠ أن )٨( المتضمنة بالجدول رقم  من اإلحصاءات الوصفیةأیضًاویتضح ٪

العینة یتم مراجعتھا من قبل أحد المكاتب التي تنتسب إلى أكبر أربع مكاتب مراجعة على 
 .مستوى العالم

 

 بین تعد مصفوفة ارتباط بیرسون األداة األولیة إلكتشاف مشكلة اإلزدواج الخطى
إلى أن درجة اإلزدواج الخطى بین المتغیرات ) (Gujarati, 2004ویشیر. المتغیرات التفسیریة

وبإلقاء النظر على العالقة بین . كحد أقصى) ٠،٨(التفسیریة تعتبر مقبولة إذا بلغ معامل اإلرتباط 
كلة في البحث ، یتبین أن اإلزدواج الخطى ال یمثل مش)٩(متغیرات البحث والمتضمنة بالجدول رقم 

اإلفصاح عن (الحالى، حیث أن كل معامالت اإلرتباط بین المتغیرات التفسیریة في البحث الحالى 
، حیث بلغ أقصى معامل ارتباط )٠،٨٠(أقل من ) أمور المراجعة الرئیسیة، والمتغیرات الضابطة

  ).المدیونیة(تقریبًا بین متغیرى حجم الشركة والرافعة المالیة ) ٠،٤٢١(

ھر نتائج تحلیل اإلرتباط لبیرسون على مستوى شركات عینة البحث، كما ھو وتظ
  ):٩(موضح بجدول رقم 

  وجود ارتباط سالب لكن غیرمعنوى بین اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة، وحجم
التداول، كمقیاس لعدم تماثل المعلومات، حیث بلغ معامل االرتباط بین اإلفصاح عن أمور 

 .تقریبًا) ٠،٠٨٤-(سیة وحجم التداول المراجعة الرئی
  بین حجم الشركة وحجم التداول، وھذا ) ٪١عند مستوى (وجود ارتباط موجب ومعنوى

 . یعنى زیادة حجم التداول مع زیادة حجم الشركة
  اإلفصاح عن أمور المراجعة (بین ) ٪١عند مستوى (وجود ارتباط موجب ومعنوى

یر المراجعة، مما یشیرإلى زیادة أعباء المراجعة وإبطاء تقر) الرئیسیة، صافي الخسارة
نتیجة إلجراءات اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة، وھذا یؤدى إلى زیادة فترة إبطاء 

 .تقریر المراجعة
  بین العائد على األصول وإبطاء تقریر ) ٪٥عند مستوى (وجود ارتباط سالب ومعنوى

بین حجم الشركة وإبطاء ) ٪١عند مستوى (المراجعة، كما یوجد ارتباط سالب ومعنوى 



 

 ١١٥  
 

––  

 
 

تقریر المراجعة، وھذا یشیر مبدئیًا إلى زیادة إبطاء تقریر المراجعة كلما إنخفض العائد 
 .على األصول، وحجم الشركة

  بین العائد على األصول واإلفصاح عن ) ٪١عند مستوى (وجود ارتباط سالب ومعنوى
ط موجب ومعنوى بین صافي الخسارة أمور المراجعة الرئیسیة، كذلك وجود ارتبا

واإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة، وھذا یشیر إلى أن إنخفاض العائد على األصول، 
 .أو تحقیق الشركة لخسائر، قد تكون أحد محددات اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة

  ح عن بین حجم مكتب المراجعة واإلفصا) ٪١عند مستوى (وجود ارتباط سالب ومعنوى
أمور المراجعة الرئیسیة، وھذا یعنى وجود عالقة عكسیة بین حجم مكتب المراجعة 

 .واإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة
  عدم وجود ارتباط معنوى بین )٩(تظھر مصفوفة ارتباط بیرسون الموضحة بجدول رقم ،

وحجم ) العائد على األصول، الرافعة المالیة، صافي الخسارة، حجم مكتب المراجعة
الرفع المالى، حجم (أیضًا، تظھر مصفوفة اإلرتباط عدم وجود ارتباط معنوى بین . التداول

حجم (وإبطاء تقریر المراجعة، كذلك، عدم وجود ارتباط معنوى بین ) مكتب المراجعة
  .واإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة) الشركة، والرفع المالى

  للعالقة بین متغیرات البحث) بیرسون(مصفوفة اإلرتباط ): ٩(جدول رقم 
  )٨( )٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١(  المتغیرات م

        ١  حجم التداول ١

ر    ٢ اء تقری إبط
       ١ **٠،١٦٨- المراجعة

٣  
ن   صاح ع اإلف
ة   ور المراجع أم

  الرئیسیة
-١  **٠،٤٤٧  ٠،٠٨٤      

 

٤  
شركة   ة ال ربحی

د ( ى  العائ  عل
  )األصول

-١  *٠،١٠٥-  *٠،١١٣-  ٠،٠١٠     
 

٥ 
شركة   م ال حج

اریتم ( لوغ
  )طبیعى

١ **٠،١٥٣ ٠،٠٠١- **٠،١٥٥- **٠،٢٨٠   
 

الرافعة المالیة  ٦
    ١ **٠،٤٢١ ٠،٠٨٦- ٠،٠١٠ ٠،٠٦٤ ٠٫٠٩٤  )المدیونیة(

  ١  *٠،١٢٢ *٠،١٢٢- **٠،٢٨٣- *٠،١٣٤ **٠،٢٦٦ ٠،٠٢٣-  صافي الخسارة ٧

ب    ٨ م مكت حج
  ١ *٠،١٠٩-  **٠،٢١٨ **٠،٣٣٩ *٠،١١٠ *٠،١٠٧- ٠،٠٥٧ ٠،٠١٩-  لمراجعةا

  ٪١االرتباط دال عند مستوى معنویة ** 

  ٪٥االرتباط دال عند مستوى معنویة * 



 

 ١١٦ – 

– 

 
 

 

بدایة تم التحقق من مدى وقوع نماذج االنحدار المقدرة في أى مشكلة من مشاكل القیاس 
 التي تستخدم في OLSتخلف واحد أو أكثر من فروض طریقة المربعات الصغرى والتي تنشأ نتیجة ل

  :تقدیر نماذج االنحدار ومن أھم تلك المشاكل ما یلي

-Durbin( بإستخدام اختبار دربن واطسون Autocorrelation: اإلرتباط الذاتى بین األخطاء - 
Watson) ( ،اإلرتباط الذاتى بین ، للكشف عن مدى وقوع النموذج في مشكلة)٢٠١١عنانى 

توصل الباحثان من ھذا االختبار إلى معامالت بالكشف عنھا في جداول دربن .  األخطاء
وجد أنھ ال یوجد ارتباط ذاتى في ظل ھذه المعامالت لجمیع ) Durbin- Watson(واطسون 

  .النماذج المقدرة

قوع النماذج المقدرة وتم التحقق من مدى و: Multi-collinearity مشكلة اإلزدواج الخطى -
لوحظ أن جمیع " VIF" في مشكلة االزدواج الخطى من خالل قیاس معامل تضخم التباین

، وأن قیمة )١٠(لمتغیرات نماذج االنحدار لم تتجاوز " VIF"قیم معامالت تضخم التباین 
 ,Rencher؛٢٠١٥عفیفي، )  (٠،١٠( أكبر من Tolerance)(التباین المسموح بھ 

عنى عدم وقوع النماذج المقدرة في ھذه المشكلة من مشاكل القیاس،علما بأن وھذا ی) 2003
 . لكل متغیر ستعرض ضمن نتائج االنحدارVIFقیمة 

 وللتحقق من ھذا الفرض األساسى تم استخدم اختبار Normality: اعتدالیة البواقى -
، ووجد أن الفرض متحقق بعد حذف Kolmogorov-Smirnovكولمجروف سمیرنوف 

عض القیم المتطرفة لمتغیرات نماذج البحث باستخدام الطرق اإلحصائیة المتعارف علیھا، ب
  .Standardized Resedualsمثل الدرجة المعیاریة للخطأ العشوائى للنموذج 

تم التحقق من عدم وجود مشكلة في ثبات تباین : Hetroscedasticity عدم ثبات التباین -
والقیم ) البواقى( إرتباط سبیرمان بین القیم المطلقة لألخطاء البواقى، وذلك باستخدام معامل

التقدیریة للمتغیر التابع في نماذج االنحدار، فوجد الباحثان انھا غیر دالة احصائیا لجمیع 
. نماذج االنحدار المقدرة مما یعنى عدم وقوع النماذج المقدرة في مشكلة عدم ثبات التباین

  .م نموذج االنحدار دون أیة مشاكل قیاسیة تؤثر في نتائجھوبذلك تتحقق أھم شروط استخدا

           
 

التي تم ) Enter(نتائج تحلیل االنحدار المتعدد بطریقة إدخال ) ١٠(یعرض الجدول رقم 
بحث بشأن معادلة انحدار حجم التداول على كل من اإلفصاح التوصل إلیھا على مستوى عینة ال

وتظھر نتائج تحلیل االنحدار المتعدد . عن أمور المراجعة الرئیسیة، والمتغیرات الضابطة
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معنویة نموذج االنحدار الخطى بین حجم التداول، كمقیاس لعدم ) ١٠(الموضحة بالجدول رقم 
اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة، (سرة تماثل المعلومات، ومجموعة المتغیرات المف

كذلك، تظھر نتائج تحلیل ). F(، وھو ما یستدل علیھ من داللة اختبار )والمتغیرات الضابطة
 المعدلة الخاصة R2)(أن قیمة معامل التحدید ) ١٠(االنحدار المتعدد الموضحة بالجدول رقم 

على كل من متغیراإلفصاح عن أمور بانحدار حجم التداول، كمقیاس لعدم تماثل المعلومات 
، وھو ما یعنى أن المتغیرات المفسرة )٠،١٤٩(المراجعة الرئیسیة، والمتغیرات الضابطة تعادل 

تفسر ) متغیر اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة، والمتغیرات الضابطة(في معادلة االنحدار 
  .علومات لشركات عینة البحث من التباین في حجم التداول كمقیاس لعدم تماثل الم٪١٤،٩

  )١٠(جدول رقم 

  نتائج تحلیل انحدار حجم التداول على اإلفصاح عن أمور المراجعة 
  الرئیسیة والمتغیرات الضابطة

إحصاءات اختبار   معنویة معامالت االنحدار
 اإلزدواج الخطى

  المتغیرات المستقلة
معامالت 
االنحدار 

)β(  

الخطأ 
المعیارى 

)Std. 
Error(  یمة ق)t(  

مستوى 
الداللة 

)Sig.(  

فترة 
  السماح
(Toler
ance) 

معامل 
تضخم 
التباین 

)VIF( 
   ***٠،٠٠  ٥،٢٧٣  ١،٠٥٧    ٥،٥٧٦  )Constant(ثابت االنحدار 

 ١،٠٢٢  ٠،٩٧٩ ***٠،٠٠٣  ٢،٩٩٦-   ٠،١٤٠ ٠،٤١٨-   اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة
  ١،١٢٨  ٠،٨٨٦  **٠،٠٤٨  ١،٩٨١-   ٠،٢٨٤  ٠،٥٦٣-   )ROAit(ربحیة الشركة 

 ١،٣٣١ ٠،٧٥٢ ***٠،٠٠ ٦،٤٧٦  ٠،٠٥١ ٠،٣٣٠  )FSIZEit(حجم الشركة 
 ١،٣٠٥ ٠،٧٦٦ ٠،٢٢٨ ١،٢٠٧  ٠،٣٧١ ٠٫٤٤٨  )LEVit(الرافعة المالیة 

 ١،١٣٤  ٠،٨٨٢ *٠،٠٧٩  ١،٧٦٢  ٠،١٨١  ٠،٣١٩  )LOSSit(صافي الخسارة 
  )Sig. < 0.01(٪، حیث إن ١الفروق دالة عند مستوى معنویة *** 

  )Sig. < 0.05(٪، حیث إن ٥الفروق دالة عند مستوى معنویة *  *
  )Sig. < 0.10(٪، حیث إن ١٠ الفروق دالة عند مستوى معنویة   * 

  ٠،١٤٩ = Adjusted R²) (معامل التحدید المعدل  ٠،١٥٩ = )R²(معامل التحدید 
  ***٠،٠٠٠) = F(داللة اختبار   ١٥،٢٨٥=  المحسوبة F)(قیمة 

  ٤٠٩) = N(عدد المشاھدات   ١،٨١٦) = Durbin-Watson(بار نتیجة اخت

، تظھر نتائج تحلیل االنحدار المتعدد  فرضیة البحث األولىوفیما یتعلق بنتائج اختبار
بین ) ٪١(وجود عالقة سالبة ودالة احصائیًا عند مستوى معنویة ) ١٠(الموضحة في الجدول رقم 

م التداول كمقیاس لعدم تماثل المعلومات بین المراجع اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة، وحج
وھو ما یعنى أن اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة یؤدى إلى نقص حجم . الخارجى والمستثمرین

التداول كمقیاس لعدم تماثل المعلومات، وتختلف تلك النتیجة مع ما توصلت إلیھ دراسات 



 

 ١١٨ – 

– 

 
 

)2020,  and GaldiúniorAlves J; 2019, Altawalbeh and Alhajaya ( حیث أشارت
نتائج ھذه الدراسات إلى وجود عالقة موجبة معنویة بین اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة ورد 

  . فعل المستثمرین

بعدم وجود تأثیر لإلفصاح عن أمور فرضیة البحث األولى ویتضح أن تلك النتیجة ال تدعم 
ومات، وعلیھ تم رفض فرض العدم وقبول الفرض البدیل المراجعة الرئیسیة على عدم تماثل المعل

وُیالحظ أن . بوجود عالقة موجبة بین اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة وعدم تماثل المعلومات
اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة لم یؤدى إلى خفض عدم تماثل المعلومات، ولعل ذلك یرجع 

 فقط ٢٠١٧اجعة الرئیسیة التي تم اإلفصاح عنھا في عام  من أمور المر٪٦٥إلى أن ما یزید عن 
مثل ) أرصدة الحسابات(تتعلق ببنود القوائم المالیة الشائعة والتي یتم اإلفصاح عنھا باستمرار 

 غیر KAMsمن المحتمل أن تكون أمور المراجعة الرئیسیة . اإلیرادات والمخزون وانخفاض القیمة
مثل (وظروف العمیل ) مثل دمج األعمال( تتعلق بالمعامالت المتعلقة بأرصدة الحسابات وإنما

معروفة قبل إصدار التقریر السنوى من خالل قنوات أخرى مثل التقاریر المؤقتة، ) االستمراریة
 بأنھ حتى یؤثر اإلفصاح عن (Almulla and Bradbury, 2018)ویتفق الباحثان مع ما أشار إلیھ 

ر األسھم أو حجم التداول، یجب أن یقدم اإلفصاح عن أمور أمور المراجعة الرئیسیة على أسعا
  . أخبارًا غیر متوقعةKAMsالمراجعة الرئیسیة 

وفیما یتعلق بالمتغیرات الضابطة، تظھر نتائج تحلیل االنحدار المتعدد الموضحة في الجدول 
 وحجم (FSIZEit)بین حجم الشركة ) ٪١(وجود عالقة موجبة ودالة عند مستوى معنویة ) ١٠(رقم 

كما تبین نتائج تحلیل االنحدار المتعدد الموضحة في . التداول كمقیاس لعدم تماثل المعلومات
بین العائد على األصول ) ٪٥(وجود عالقة سالبة ودالة عند مستوى معنویة ) ١٠(الجدول رقم 

)ROAit ( تبدو وحجم التداول، بمعنى أنھ كلما قل العائد على األصول زاد حجم التداول، وقد
ھذه النتیجة غیر منطقیة، ویمكن تبریرھا بأن اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة قد یكون 
أدى إلى نقص درجة عدم التأكد لدى المستثمرین، خاصة وأنھ یمثل تبنى جدید لمعیار المراجعة 

  .، مما إنعكس في زیادة حجم التداول)٧٠١(الدولى رقم 

وجود عالقة ) ١٠(ار المتعدد الموضحة في الجدول رقم تبین نتائج تحلیل االنحدوأخیرًا، 
  .وحجم التداول) LOSSit(بین صافي الخسارة ) ٪١٠(موجبة ودالة عند مستوى معنویة 


 

التي تم ) Enter(یل االنحدار المتعدد بطریقة إدخال نتائج تحل) ١١(یعرض الجدول رقم 
التوصل إلیھا على مستوى عینة البحث بشأن معادلة انحدار إبطاء تقریر المراجعة على كل من 

وتظھر نتائج تحلیل االنحدار . اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة، والمتغیرات الضابطة



 

 ١١٩  
 

––  

 
 

موذج االنحدار الخطى بین إبطاء تقریر المراجعة معنویة ن) ١١(المتعدد الموضحة بالجدول رقم 
، )اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة، والمتغیرات الضابطة(ومجموعة المتغیرات المفسرة 

كذلك، تظھر نتائج تحلیل االنحدار المتعدد الموضحة ). F(وھو ما یستدل علیھ من داللة اختبار 
المعدلة الخاصة بانحدار إبطاء تقریر المراجعة ) R2(أن قیمة معامل التحدید ) ١١(بالجدول رقم 

على كٍل من متغیر اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة والمتغیرات الضابطة تعادل 
، وھو ما یعنى أن اإلفصاح عن أمورالمراجعة الرئیسیة والمتغیرات الضابطة )٠،٣٢٩(

  .ركات عینة البحث تقریبًا من التباین في إبطاء تقریر المراجعة لش٪٣٣تفسرنحو 

  )١١(جدول رقم 

نتائج تحلیل انحدار إبطاء تقریر المراجعة على اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة 
  والمتغیرات الضابطة

إحصاءات اختبار   معنویة معامالت االنحدار
 اإلزدواج الخطى

  المتغیرات المستقلة
معامالت 
االنحدار 

)β(  

الخطأ 
المعیارى 

)Std. 
Error(  مة قی)t(  

مستوى 
الداللة 

)Sig.(  

فترة 
  السماح

(Tolera
nce) 

معامل 
تضخم 
التباین 

)VIF( 

   ***٠،٠٠٠  ٨،٧٩٦  ١٢،٢٦٤   ١٠٧،٨٧٣  )Constant(ثابت االنحدار 
اإلفصاح عن أمور المراجعة 

  الرئیسیة
١،٠٣٦  ٠،٩٦٦ ***٠،٠٠٠  ١١،٦٦٢  ١،٥٩٧ ١٨،٦٢٨ 

  ١،١٣١  ٠،٨٨٤  ٠،٧٩٤  ٠،٢٦٢  ٣،٢٢٩  ٠،٨٤٥  )ROAit(ربحیة الشركة 
 ١،٤٢٠ ٠،٧٠٤ ***٠،٠٠٠ ٥،٠٠٩-   ٠،٥٩٨ ٢،٩٩٥-   )FSIZEit(حجم الشركة 

 ١،٣٠٨ ٠،٧٦٤ **٠،٠٣٧ ٢،٠٩٤  ٤،٢١٦ ٨،٨٣٠  )LEVit(الرافعة المالیة 
 ١،١٣٩ ٠،٨٧٨ ***٠،٠٠٠ ٣،٩٧٣  ٢،٠٦٤ ٨،٢٠١  )LOSSit (صافي الخسارة

 ١،١٦٦  ٠،٨٥٧ ***٠،٠٠٠  ٤،٧٩٩  ١،٦٩٥    ٨،١٣٦  )BIG4(حجم مكتب المراجعة 
  )Sig. < 0.01(٪، حیث إن ١الفروق دالة عند مستوى معنویة *** 

  )Sig. < 0.05(٪، حیث إن ٥الفروق دالة عند مستوى معنویة *  *
  ٠،٣٢٩ = Adjusted R²) (معامل التحدید المعدل  ٠،٣٣٩ = )R²(معامل التحدید 

  ***٠،٠٠٠) = F(داللة اختبار   ٣٤،٣٤٩=  المحسوبة F)(قیمة 
ار   ة اختب ) = Durbin-Watson(نتیج

  ٤٠٨) = N(عدد المشاھدات   ١،٨٤٤

، تظھر نتائج تحلیل االنحدار المتعدد اختبار فرضیة البحث الثانیةوفیما یتعلق بنتائج 
بین ) ٪١(وجود عالقة موجبة ودالة احصائیًا عند مستوى معنویة ) ١١(الموضحة في الجدول رقم 

وھو ما یعنى زیادة إبطاء تقریر . ة الرئیسیة وإبطاء تقریر المراجعةاإلفصاح عن أمور المراجع



 

 ١٢٠ – 

– 

 
 

وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصلت إلیھ دراسة . المراجعة بعد اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة
Bédard et al., 2019)( وتختلف مع ما أشارت إلیھ دراسات ،(Almulla and Bradbury, 

2018; Reid et al., 2019) . بوجود عالقة فرضیة البحث الثانیة ویتضح أن تلك النتیجة تدعم
ویمكن القول بأن . موجبة ومعنویة بین اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة وإبطاء تقریر المراجعة

اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة قد یزید من أعباء المراجعة، ومن ثم تزداد فترة إبطاء 
 یتطلب جھًدا إلعدادھا KAMsإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة اتقریرالمراجعة، أى أن 

وتحدید اللغة المناسبة لتوصیلھا، وقد یؤدى ذلك إلى بذل مزید من الجھد من جانب المراجعین 
وھذا ال شك . مخاطر التقاضى، وكذلك )Bédard et al., 2019(الخارجیین بسبب آثار المساءلة 

ًا من الوقت في مناقشة ھذه األمور مع عمالء المراجعة، مما قد یتطلب من المراجعین قضاء مزید
  ). Reid et al., 2018(یؤدى إلى تأخیر تقریر المراجعة 

وفیما یخص المتغیرات الضابطة، تظھر نتائج تحلیل االنحدار المتعدد الموضحة في الجدول 
 وإبطاء (FSIZEit)شركة بین حجم ال) ٪١(وجود عالقة سالبة ودالة عند مستوى معنویة ) ١١(رقم 

 ھذه النتیجة، بأن الشركات الكبیرة (Carslaw and Kaplan, 1991)تقریر المراجعة، وقد فسر
قادرة على ممارسة ضغوط أكبر على المراجع الخارجى أن یبدأ ویكمل المراجعة في الوقت 

صائیًا عند مستوى  وجود عالقة موجبة ودالة إحكما تظھر نتائج تحلیل االنحدار المتعدد. المناسب
  . وإبطاء تقریر المراجعة) LEVit(بین الرفع المالى ) ٪٥(معنویة 

وجود عالقة موجبة ) ١١(كما تظھر نتائج تحلیل االنحدار المتعدد الموضحة في الجدول رقم 
  .وإبطاء تقریر المراجعةLOSSit) (بین صافي الخسارة ) ٪١(ودالة عند مستوى معنویة 

وجود عالقة ) ١١(تحلیل االنحدار المتعدد الموضحة في الجدول رقم أخیرًا، تبین نتائج 
وإبطاء تقریر ) BIG4(بین حجم مكتب المراجعة ) ٪١(موجبة ودالة عند مستوى معنویة 

  .)Carslaw and Kaplan ,1991(وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة المراجعة، 

 

للتحقق من النتائج التي تم الحصول علیھا من نماذج االنحدار السابقة، تم تقسیم فترة 
أى قبل اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة، وتتضمن عامى (الدراسة إلى الفترة القبلیة 

أى بعد اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة، وتتضمن (، والفترة البعدیة )٢٠١٦ - ٢٠١٥(
، وتم حساب متوسط كٍل من حجم التداول وإبطاء تقریر المراجعة، )٢٠١٨ -٢٠١٧عامى 

یعرض . لمقارنة الفروق بین المتوسطات، ومدى معنویة ھذه الفروق) ت(وبإستخدام اختبار 
  . لعینتین غیر مستقلتین) ت(اإلحصاءات الوصفیة ونتائج اختبار ) ١٢(الجدول رقم 

  



 

 ١٢١  
 

––  

 
 

  )١٢(جدول رقم 
قبل وبعد اإلفصاح عن أمور المراجعة) ت( اختبار اإلحصاء الوصفي ونتائج  

مستوى   قبل اإلفصاح  بعد اإلفصاح
الداللة 
Sig.)(  

T- 
Test  

الفرق بین 
إنحراف   الوسطین

 معیارى
  وسط

  حسابى
إنحراف 
  معیارى

  وسط
  حسابى

 
  المتغیر التابع

  حجم التداول  ١٣٣١،٤ ٣٣٥٣،٨  ٨٩٢،٦  ٢٠٢٥  ٤٣٨،٨-  ٢،٣٣٢-  **٠،٠٢١

٥١،٣٢ ١٨،٧٠٥  ٩٦،١٠ ١٧،٠٨١  ٤٤،٧٨  ١٣،٧  ***٠،٠٠٠  
إبطاء 

  المراجعة

وجود فروق بین حجم ) ١٢(وتظھر اإلحصاءات الوصفیة المتضمنة بالجدول رقم 
اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة، حیث بلغ متوسط حجم التداول في )  بعد-قبل(التداول 

 ألف سھم، بینما بلغ ١٣٣١،٤قریبًا العامین السابقین لإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة ت
 ألف سھم، ویتضح من العرض ٨٩٢،٦) بعد اإلفصاح(متوسط حجم التداول في العامین التالیین 

. السابق وجود فروق بین متوسطى حجم التداول قبل وبعد اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة
قاء النظر على البیانات المعطاه ، وبإلT-Test) ت(والختبار معنویة الفروق تم إستخدام اختبار 

 أى =Sig)٠،٠٢١( یتبین أن ھذه الفروق معنویة حیث أن مستوى الداللة) ١٢(في جدول رقم 
٪، كما یالحظ أن اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة أدى إلى نقص حجم التداول، ٥أقل من 

یة بصفة عامة، والمستثمرین كمقیاس لعدم تماثل المعلومات بین المراجع ومستخدمي القوائم المال
 أن ھذه النتیجة تدعم وتتسق مع ما توصل إلیھ الباحثان من ویمكن القول. منھم بصفة خاصة

، )١٠(نتائج تحلیل انحدار حجم التداول على المتغیرات المفسرة السابق عرضھا بجدول رقم 
 الرئیسیة وحجم تداول األسھم، بمعنى وجود عالقة سالبة ودالة إحصائیًا بین اإلفصاح عن أمور المراجعة

بمعنى أن اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة یؤدى إلى زیادة عدم تماثل المعلومات، مما أدى إلى إنخفاض 
  . حجم التداول

وجود فروق بین ) ١٢(اإلحصاءات الوصفیة المتضمنة بالجدول رقم  كما تظھر
أمور المراجعة الرئیسیة على مستوى متوسطى إبطاء تقریر المراجعة قبل وبعد اإلفصاح عن 

شركات العینة، حیث بلغ متوسط فترة إبطاء تقریر المراجعة في العامین السابقین لإلفصاح عن 
 یومًا في العامین التالیین لإلفصاح عن ٩٦،١٠ یومًا، مقابل ٥١،٣٢أمور المراجعة الرئیسیة 
، وبإلقاء T-Test) ت(تخدام اختبار والختبار معنویة الفروق، تم إس. أمور المراجعة الرئیسیة

یتبین أن ھناك فروق معنویة بین متوسطى ) ١٢(النظر على البیانات المعطاه في جدول رقم 
، یمكن القول أن اإلفصاح عن =Sig)٠،٠٠٠(حیث )  بعد-قبل(فترة إبطاء تقریر المراجعة 



 

 ١٢٢ – 

– 

 
 

ربما یرجع ذلك إلى زیادة أمور المراجعة الرئیسیة أدى إلى طول فترة إبطاء تقریر المراجعة، و
وھذه النتیجة تدعم وتتسق مع ما تم التوصل إلیھ من . إجراءات المراجعة التي یقوم بھا المراجع

نتائج تحلیل انحدار إبطاء تقریر المراجعة على المتغیرات المفسرة السابق عرضھا بجدول رقم 
)١١.(  

 

انحدار حجم التداول وإبطاء تقریر المراجعة على نظرًا ألنھ قد تم إجراء تحلیل 
 -قیاس قبلى(اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة والمتغیرات الضابطة، بإستخدام منھجیة 

، ویعرض ھذا الجزء تحلیل حساسیة ) سنتین بعد اإلفصاح-سنتین قبل اإلفصاح(، )قیاس بعدى
  ). سنة بعد اإلفصاح-سنة قبل اإلفصاح(النتائج السابقة ألخذ نافذة أقصر 

           
 

معنویة نموذج ) ١٣(تظھر نتائج تحلیل االنحدار المتعدد الموضحة بالجدول رقم 
اح عن أمور اإلفص(االنحدار الخطى للعالقة بین حجم التداول ومجموعة المتغیرات المفسرة 

كذلك، ). F(، وھو ما یستدل علیھ من داللة اختبار )المراجعة الرئیسیة والمتغیرات الضابطة
 R2(أن قیمة معامل التحدید ) ١٣(تظھر نتائج تحلیل االنحدار المتعدد الموضحة بالجدول رقم 

تغیرات ، وھو ما یعنى أن اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة والم)٠،١٢(تعادل ) المعدلة
  . من التباین في حجم التداول على أسھم شركات عینة البحث٪١٢الضابطة تفسر 



 

 ١٢٣  
 

––  

 
 

  )١٣(جدول رقم 
  نتائج تحلیل انحدار حجم التداول على اإلفصاح عن أمور المراجعة 

  الرئیسیة والمتغیرات الضابطة

  معامالت االنحدارمعنویة 
  إحصاءات اختبار
  اإلزدواج الخطى

  المتغیرات المستقلة
معامالت 
االنحدار 

)β(  

الخطأ 
المعیارى 

)Std. 
Error(   قیمة)t(  

مستوى 
الداللة 

)Sig.(  

فترة 
  السماح
(Toler
ance) 

معامل 
تضخم 
التباین 

)VIF( 
   ***٠،٠٠ ٣،٨١٠  ١،٥٤٠   ٥،٨٦٦  )Constant(ثابت االنحدار 

 ١،٠٠٧  ٠،٩٩٣ ٠،٣٢٠  ٠،٩٧٧  ٠،١٩٣   ٠،١٩٢  اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة 
  ١،١٥٨  ٠،٨٦٣  ٠،٢٥٣  ١،١٤٥-   ٠،٢٨٨  ٠،٣٣٠-   )ROAit(ربحیة الشركة 

 ١،٤٥٩ ٠،٦٨٦ ***٠،٠٠ ٣،٨٥٩  ٠،٠٧٤ ٠،٢٨٦  )FSIZEit(حجم الشركة 
 ١،٣٣٣ ٠،٧٥٠ ٠،١٥٨ ١،٤١٨  ٠،٥٢٥ ٠،٧٤٤  )LEVit(الرافعة المالیة 

 ١،١٥٠  ٠،٨٦٩ *٠،٠٩٠ ١،٧٠٦  ٠،٢٦١  ٠،٤٤٥  )LOSSit(صافي الخسارة 
  )Sig. < 0.01(٪، حیث إن ١روق دالة عند مستوى معنویة الف*** 
  )Sig. < 0.10(٪، حیث إن ١٠الفروق دالة عند مستوى معنویة *    

  ٠،١٢ = Adjusted R²) (معامل التحدید المعدل  ٠،١٤ = )R²(معامل التحدید 
  ***٠،٠٠٠) = F(داللة اختبار   ٦،٤٥٨=  المحسوبة F)(قیمة 

  ٢٠٠) = N(عدد المشاھدات   ١،٧٢٩) = Durbin-Watson(نتیجة اختبار 

وتشیر النتائج إلى عدم وجود معنویة العالقة بین اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة 
حتى یكون اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة مالئمًا ویمكن تفسیر ذلك بأنھ وحجم التداول، 

 أخبارًا  KAMsالمراجعة الرئیسیة من جانب المستثمرین، یجب أن یقدم اإلفصاح عن أمور 
 ,Almulla and Bradbury) تؤدى إلى تغیر أسعاراألسھم أو أحجام التداول) غیر متوقعة(

وفیما یخص المتغیرات الضابطة، تظھر نتائج تحلیل االنحدار المتعدد الموضحة في الجدول . (2018
 وحجم (FSIZEit) حجم الشركة بین) ٪١(وجود عالقة موجبة ودالة عند مستوى معنویة ) ١٣(رقم 

 )LOSSit(صافي الخسارة بین ) ٪١٠(التداول، كما توجد عالقة موجبة ودالة عند مستوى معنویة 
  . وحجم التداول


 

معنویة نموذج االنحدار ) ١٤(لمتعدد الموضحة بالجدول رقم تظھر نتائج تحلیل االنحدار ا
اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة (الخطى بین حجم التداول ومجموعة المتغیرات المفسرة 

كذلك، تظھر نتائج تحلیل االنحدار ). F(، وھو ما یستدل علیھ من داللة اختبار )والمتغیرات الضابطة



 

 ١٢٤ – 

– 

 
 

، وھو ما )٠،٢٧٢(تعادل )  المعدلةR2(أن قیمة معامل التحدید ) ١٤ (المتعدد الموضحة بالجدول رقم
متغیر اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة (یعنى أن المتغیرات المفسرة في معادلة االنحدار 

  . من التباین في إبطاء تقریر المراجعة٪٢٧،٢تفسر ) والمتغیرات الضابطة

  )١٤(جدول رقم 
  قریرالمراجعة على اإلفصاح نتائج تحلیل انحدار إبطاء ت

  عن أمور المراجعة الرئیسیة والمتغیرات الضابطة

  معنویة معامالت االنحدار
  إحصاءات اختبار 
 اإلزدواج الخطى

  المتغیرات المستقلة
معامالت 
االنحدار 

)β(  

الخطأ 
المعیارى 

)Std. 
Error(   قیمة)t(  

مستوى 
الداللة 

)Sig.(  

فترة 
  السماح
(Toler
ance) 

ل معام
تضخم 
التباین 

)VIF( 

   ***٠،٠٠٠ ٧،٢٩٦ ١٨،٠٦٠   ١٣١،٧٦٩  )Constant(ثابت االنحدار 

 ١،٠٠٧  ٠،٩٩٣ ***٠،٠٠٠  ٦،٤٧٤  ٢،٢٤٢    ١٤،٥١٤  اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة 

  ١،٧٦٧  ٠،٥٦٦  ٠،٧٧٥  ٠،٢٨٦-   ١٨،٠١٦  ٥،١٥٦-   )ROAit(ربحیة الشركة 

 ١،٤٦٤ ٠،٦٨٣ ***٠،٠٠٠ ٤،٤٣٠-   ٠،٨٧٢ ٣،٨٦٣-   )FSIZEit(حجم الشركة 

 ١،٤٠٠ ٠،٧١٤ **٠،٠٣٥ ٢،١٢٩  ٦،٢٥٦ ١٣،٣١٧  )LEVit(الرافعة المالیة 

 ١،٦٥٢ ٠،٦٠٥ *٠،٠٥٤ ١،٩٣٨  ٣،٦٥٨ ٧،٠٩٠  )LOSSit(صافي الخسارة 

  ١،١٩٢  ٠،٨٣٩  ***٠،٠٠٠  ٣،٦٣١  ٢،٤٤٣  ٨،٨٧١  )BIG4(حجم مكتب المراجعة 

  )Sig. < 0.01(حیث إن ٪، ١الفروق دالة عند مستوى معنویة *** 
  )Sig. < 0.05(٪، حیث إن ٥الفروق دالة عند مستوى معنویة *  *

  )Sig. < 0.10(٪، حیث إن ١٠الفروق دالة عند مستوى معنویة     * 

  ٠،٢٧٢ = Adjusted R²) (معامل التحدید المعدل  ٠،٢٩٤ = )R²(معامل التحدید 

  ***٠،٠٠٠= ) F(داللة اختبار   ١٣،٣٨٨=  المحسوبة F)(قیمة 

  ١٩٩) = N(عدد المشاھدات   ١،٧٨٩) = Durbin-Watson(نتیجة اختبار 

بین اإلفصاح عن ) ٪١(وتشیر النتائج إلى وجود عالقة موجبة ودالة عند مستوى معنویة 
حیث أن اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة قد أمور المراجعة الرئیسیة وإبطاء تقریرالمراجعة، 

وفیما یتعلق بالمتغیرات . لمراجعة، ومن ثم تزداد فترة إبطاء تقریرالمراجعةیزید من أعباء ا
وجود عالقة سالبة ) ١٤(الضابطة، تظھر نتائج تحلیل االنحدار المتعدد الموضحة في الجدول رقم 

 وفترة إبطاء المراجعة، وقد (FSIZEit)بین حجم الشركة ) ٪١(ودالة عند مستوى معنویة 
 ھذه النتیجة، بأن الشركات الكبیرة قادرة على ممارسة (Carslaw and Kaplan, 1991)فسر
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––  

 
 

كما توجد . ضغوط أكبر على المراجع الخارجى لإلنتھاء من عملیة المراجعة في الوقت المناسب
إبطاء تقریرالمراجعة، بین حجم مكتب المراجعة وفترة ) ٪١(عالقة موجبة ودالة عند مستوى معنویة 

كما تظھر نتائج تحلیل االنحدار ) Carslaw and Kaplan , 1991(راسة وتتفق ھذه النتیجة مع د
وأخیرًا، .  بین الرفع المالى وفترة إبطاء المراجعة)٪٥(وجود عالقة موجبة ودالة عند مستوى معنویة 

  . بین صافي الخسارة وفترة إبطاء المراجعة)٪١٠(توجد عالقة موجبة ودالة عند مستوى معنویة 

    
 

اإلحصاء الوصفي لمتوسطات حجم التداول وإبطاء تقریر ) ١٥(یعرض جدول رقم 
اإلفصاح عن أمور المراجعة المراجعة التي تم حسابھا من بیانات عینة البحث قبل وبعد 

  .الرئیسیة

)١٥(جدول رقم   
قبل وبعد اإلفصاح عن أمور المراجعة) ت(اإلحصاء الوصفي ونتائج اختبار   

مستوى   قبل اإلفصاح  بعد اإلفصاح

الداللة 

Sig.)(  

T- 

Test  

الفرق بین 

إنحراف   الوسطین

 معیارى

  وسط

  حسابى

إنحراف 

  معیارى

  وسط

  حسابى

 

  المتغیر التابع

  حجم التداول  ١٢٥٥،١ ٤٠٦٧،٢  ١٠٤١،٤  ٢٥٢٩،٨  ٢١٣،٧-  ٠،٧٧٧-   ٠،٤٣٩

  إبطاء المراجعة  ٥٦،٩٤ ١٨،٣٨٩  ٧٠،٠١ ١٩،٤٧٧ ١٣،٠٧  ٨،٥٤٣  ***٠،٠٠٠

وجود فروق بین حجم التداول ) ١٥(وتظھر اإلحصاءات الوصفیة المتضمنة بالجدول رقم 
توسط حجم التداول في العام السابق اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة، حیث بلغ م)  بعد- قبل(

بینما  بلغ متوسط حجم التداول في ،  ألف سھم١٢٥٥،١لإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة تقریبًا 
 ألف سھم، ویتضح من العرض السابق وجود فروق بین ١٠٤١،٤) بعد اإلفصاح(العام التالى 

لرئیسیة والختبار معنویة الفروق تم متوسطى حجم التداول قبل وبعد اإلفصاح عن أمور المراجعة ا
یتبین أن ) ١٥(، وبإلقاء النظر على البیانات الموضحة في جدول رقم T-Test) ت(إستخدام اختبار 

٪، ویمكن القول أن ٥ أى أكبر من = Sig)٠،٤٣٩(ھذه الفروق غیرمعنویة حیث أن مستوى الداللة 
دى إلى نقص حجم التداول كمؤشر لعدم قصر نافذة حدث اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة أ

تماثل المعلومات بین المراجع ومستخدمي القوائم المالیة بصفة عامة، والمستثمرین منھم بصفة 
وجود فروق بین متوسطى ) ١٥(كما تظھراإلحصاءات الوصفیة المتضمنة بالجدول رقم . خاصة

رئیسیة على مستوى مشاھدات العینة، إبطاء تقریر المراجعة قبل وبعد اإلفصاح عن أمور المراجعة ال
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حیث بلغ متوسط إبطاء تقریر المراجعة في العام السابق لإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة 
والختبار .  یومًا في العام التالى لإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة٧٠،٠١ یومًا، مقابل ٥٦،٩٤

إلقاء النظر على البیانات المعروضة في جدول ، وبT-Test) ت(معنویة الفروق، تم إستخدام اختبار 
حیث )  بعد- قبل(یتبین أن ھناك فروق معنویة بین متوسطى إبطاء تقریر المراجعة ) ١٥(رقم 

)٠،٠٠٠(Sig = . حیث یتضح أن اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة قد أدى إلى زیادة فترة
  .اءات المراجعة التي یقوم بھا المراجعإبطاء تقریر المراجعة، وربما یرجع ذلك إلى زیادة إجر

 

 

 Regression(في ھذا الجزء تم اإلعتماد على نموذج تحلیل االنحدار الخطى المتعدد 
Analysis Multiple Liner(جم التداول یعد دالة في كٍل ، والذي تم صیاغتھ على أساس أن ح

من عدد أمور المراجعة الرئیسیة المفصح عنھا والمتغیرات الضابطة، وذلك من خالل العالقة 
  :الدالیة التالیة

  )المتغیرات الضابطة+ عدد أمور المراجعة الرئیسیة المفصح عنھا (دالة = حجم التداول 
  ):٣(بالمعادلة رقم وبذلك یمكن صیاغة نموذج االنحدار على النحو المبین 

TVit = β0 + β1KAMs NUM + β 2 ROAit + β3 FSIZEit + β4 LEVit + β5 

LOSSit + it 

  :حیث

TVit الشركة حجم تداول أسھم )i ( في تاریخ نشر القوائم المالیة للفترة)t.(  

KAMs 
NUM 

سیة    ة الرئی ور المراجع دد أم ص   ع شركة   اإلف ا لل صح عنھ ي ) i( المف شر  ف اریخ ن ت
  ).t(قوائم المالیة للفترة ال

ROAit الشركة العائد على أصول )i (الفترة  نھایةفي )t(.  

FSIZEit    حجم الشركة)i ( في نھایة الفترة)t.(  

LEVit   (بالشركة ) المدیونیة(الرافعة المالیةi ( في نھایة الفترة)t.(  

LOSSit    تحقیق الشركة)i ( لخسارة في نھایة الفترة)t.(  

it  خطأ العشوائيال  

         وقبل تقدیر نموذج االنحدار تم التحقق من عدم وقوع النموذج في مشاكل القیاس، 
وتظھر ، كاإلرتباط الذاتى بین األخطاء، واإلزدواج الخطى، إعتدالیة البواقى، وعدم ثبات التباین

ار حجم نتائج تحلیل انحد) ١٦(أن نموذج االنحدار معنوى، ویوضح جدول رقم ) F(قیمة 



 

 ١٢٧  
 

––  

 
 

التداول على عدد أمور المراجعة الرئیسیة التي یتم اإلفصاح عنھا، ویتضح من تحلیل النتائج أن 
المعدلة  R2(٪ من حجم التداول، حیث أن ٢٥،٥تفسر ) المتغیرالمستقل، المتغیرات الضابطة(

  )٠،٢٥٥تبلغ 

  )١٦(جدول رقم 
  الرئیسیة نتائج تحلیل انحدار حجم التداول على عدد أمور المراجعة 

  المفصح عنھا والمتغیرات الضابطة
معنویة معامالت 

  االنحدار
  إحصاءات اختبار 
 اإلزدواج الخطى

  المتغیرات المستقلة

معامال
ت 

االنحدا
  )β(ر 

الخطأ 
المعیارى 

)Std. 
Error(  

قیمة 
)t(  

مستوى 
الداللة 

)Sig.(  

فترة 
  السماح
(Toler
ance) 

معامل 
تضخم 
التباین 

)VIF( 

٢،٨٢  )Constant(نحدار ثابت اال
٠،١٨٦ ١،٣٣٤ ٢،١١٥ ٠   

عدد أمور المراجعة الرئیسیة 
  المفصح عنھا

٠،٢٢
١ 

١،٠٧٠  ٠،٩٣٥ **٠،٠٤٢  ٢،٠٦١  ٠،١٠٧ 

-   )ROAit(ربحیة الشركة 
٠،٣٨٥  

١،٢٢١  ٠،٨١٩  ٠،١٧٩  ١،٣٥٣-   ٠،٢٨٥  

٠،٣٨  )FSIZEit(حجم الشركة 
٩ 

٠،٠٠٠ ٣،٨٣٧  ٠،١٠١**
* ١،٤٩٩ ٠،٦٦٧ 

١،١٧  )LEVit(یة الرافعة المال
٢ 

١،٢٥٣ ٠،٧٩٨ *٠،٠٩٠ ١،٧١٣  ٠،٦٨٤ 

٠،٣٩  )LOSSit(صافي الخسارة 
٩ 

١،٢٠٠  ٠،٨٣٤  ٠،٢٥٣ ١،١٥٠  ٠،٣٤٧ 

  )Sig. < 0.01(٪، حیث إن ١الفروق دالة عند مستوى معنویة *** 
  )Sig. < 0.05(٪، حیث إن ٥الفروق دالة عند مستوى معنویة *  *

  )Sig. < 0.10(٪، حیث إن ١٠ة الفروق دالة عند مستوى معنوی*    
  ٠،٢٥٥ = Adjusted R²) (معامل التحدید المعدل  ٠،٢٩٣ = )R²(معامل التحدید 

  ***٠،٠٠٠) = F(داللة اختبار   ٧،٧٢٠=  المحسوبة F)(قیمة 
ار  ة اختب ) = Durbin-Watson(نتیج

١،٦٧٨  
  ٩٨) = N(عدد المشاھدات 

بین عدد أمور ) ٪٥( عند مستوى معنویة وتشیر النتائج إلى وجود عالقة موجبة ودالة
المراجعة الرئیسیة المفصح عنھا وحجم التداول، كمقیاس لعدم تماثل المعلومات، وذلك في العام 

وفیما یخص المتغیرات الضابطة، تظھر نتائج تحلیل . األول لإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة
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ود عالقة موجبة ودالة عند مستوى معنویة وج) ١٦(االنحدار المتعدد الموضحة في الجدول رقم 
 وحجم التداول، كما توجد عالقة موجبة ودالة عند مستوى (FSIZEit)بین حجم الشركة ) ٪١(

  . بین الرفع المالى وحجم التداول) ٪١٠(معنویة 

 
 

 تم الختبار أثر عدد أمور المراجعة التي تم اإلفصاح عنھا على إبطاء تقریر المراجعة،
اإلعتماد على نموذج االنحدار الخطى المتعدد، والذي تم صیاغتھ على أساس أن إبطاء 

متغیرات تقریرالمراجعة یعد دالة في كٍل من عدد أمور المراجعة الرئیسیة التي تم اإلفصاح عنھا وال
  :الضابطة، وذلك من خالل العالقة الدالیة التالیة

+ عدد أمور المراجعة الرئیسیة التي تم اإلفصاح عنھا (دالة = إبطاء تقریر المراجعة 
  )المتغیرات الضابطة

  ):٤(وبذلك یمكن صیاغة نموذج االنحدارعلى النحو المبین بالمعادلة رقم 

AUD DELit = β0 +β1KAMs NUMit + β 2 ROAit + β3 FSIZEit + β4 LEVit 
+ β5 LOSSit + β6 BIG4it + it 

  :حیث

AUD DELit    تقریرالمراجعة) تأخر(إبطاء.  

KAMs 
NUMit  

شركة  اإلفص   عدد أمور المراجعة الرئیسیة        ا     ) i( لل م اإلفصاح عنھ ي ت ي  الت اریخ  ف ت
  ).t(نشر القوائم المالیة للفترة 

ROAit الشركة العائد على أصول )i(الفترة  نھایة في )t(.  

FSIZEit    حجم الشركة)i ( في نھایة الفترة)t.(  

LEVit   (بالشركة ) المدیونیة(الرافعة المالیةi ( في نھایة الفترة)t.(  

LOSSit    تحقیق الشركة)i ( لخسارة في نھایة الفترة)t.(  

BIG4it  نوع المراجع أو حجم مكتب المراجعة.  

i  الخطأ العشوائى  
 عرض نتائج تحلیل انحدار إبطاء تقریر المراجعة على عدد أمور المراجعة التي وقبل

تم اإلفصاح عنھا والمتغیرات الضابطة، تم التحقق من عدم وقوع النموذج في مشاكل القیاس، 
وتظھر ، كاإلرتباط الذاتى بین األخطاء، واإلزدواج الخطى، إعتدالیة البواقى، وعدم ثبات التباین

نتائج اختبار العالقة بین عدد ) ١٧( نموذج االنحدار معنوى، ویوضح جدول رقم أن) F(قیمة 
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أمور المراجعة الرئیسیة التي یتم اإلفصاح عنھا وحجم التداول، كمقیاس لعدم تماثل المعلومات، 
٪ من حجم ١٧،١تفسر ) المتغیرالمستقل، المتغیرات الضابطة(ویتضح من تحلیل النتائج أن 

  )٠،١٧١المعدلة تبلغ  R2(التداول، حیث أن 

  )١٧(جدول رقم 
  نتائج تحلیل انحدار إبطاء المراجعة على اإلفصاح عن أمور المراجعة 

  الرئیسیة والمتغیرات الضابطة

  معنویة معامالت االنحدار
  إحصاءات اختبار
  اإلزدواج الخطى

  المتغیرات المستقلة
معامالت 
االنحدار 

)β(  

الخطأ 
المعیارى 

)Std. 
Error(   قیمة)t(  

مستوى 
الداللة 

)Sig.(  

فترة 
  السماح
(Toler
ance)  

معامل 
تضخم 
التباین 

)VIF( 
   ***٠،٠٠٠  ٥،٤٦٤ ٣٢،٥٤٧   ١٧٧،٨٣١  )Constant(ثابت االنحدار 

 ١،٣٦٧ ٠،٧٣٢ **٠،٠١٧  ٢،٤٣٩  ١،٦٢٢    ٣،٩٥٨  عدد أمور المراجعة الرئیسیة 
  ١،٩١٦  ٠،٥٢٢  ٠،٤٥٠  ٠،٧٥٨  ٣٧،٧٥٤  ٢٨،٦٣١  )ROAit(ربحیة الشركة 

 ١،٥٧٢ ٠،٦٣٦ ***٠،٠٠٠ ٣،٧٤٤-  ١،٦٣٠ ٦،١٠١-  )FSIZEit(حجم الشركة 
 ١،٣٠٢ ٠،٧٦٨ ٠،٥٩١ ٠،٥٤٠  ٩،٧١٠ ٥،٢٣٩  )LEVit(الرافعة المالیة 

  ١،٨٥٣  ٠،٥٤٠ ٠،١١٧ ١،٥٨٣  ٦،١٢٩ ٩،٧٠٣  )LOSSit(صافي الخسارة 
ة    ب المراجع م مكت حج

)BIG4(  
١،٣٩٥  ٠،٧١٧  ***٠،٠٠١  ٣،٢٩٦  ٤،٢٩٦  ١٤،١٥٩  

  )Sig. < 0.01(٪، حیث إن ١الفروق دالة عند مستوى معنویة *** 
  )Sig. < 0.05(٪، حیث إن ٥الفروق دالة عند مستوى معنویة *  *

  ٠،١٧١ = Adjusted R²) (معامل التحدید المعدل  ٠،٢٢١ = )R²(معامل التحدید 
  ***٠،٠٠١) = F(داللة اختبار   ٤،٣٩٨=  المحسوبة F)(قیمة 
ار نتیج ) = Durbin-Watson(ة اختب

  ٩٩) = N(عدد المشاھدات   ١،٧٢٤

بین عدد أمور ) ٪١(وتشیر النتائج إلى وجود عالقة موجبة ودالة عند مستوى معنویة 
حیث أن زیادة عدد أمور المراجعة الرئیسیة التي تم اإلفصاح عنھا وإبطاء تقریرالمراجعة، 

د یزید من أعباء المراجعة، ومن ثم تزداد فترة إبطاء المراجعة الرئیسیة التي تم اإلفصاح عنھا ق
  .(Almulla and Bradbury, 2018) تقریرالمراجعة وتتفق تلك النتیجة مع دراسة

وفیما یتعلق بالمتغیرات الضابطة، تظھر نتائج تحلیل االنحدار المتعدد الموضحة في 
 (FSIZEit)بین حجم الشركة ) ٪١(وجود عالقة سالبة ودالة عند مستوى معنویة ) ١٧(الجدول رقم 

 وقد (Almulla and Bradbury, 2018)وإبطاء تقریر المراجعة، وتتفق تلك النتیجة مع دراسة 
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 ھذه النتیجة، بأن الشركات الكبیرة قادرة على ممارسة (Carslaw and Kaplan, 1991)فسر
بین ) ٪١(وى معنویة كما توجد عالقة موجبة ودالة عند مست. ضغوط أكبر على المراجع الخارجى

 Carslaw and Kaplan(إبطاء المراجعة وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة حجم مكتب المراجعة وفترة 
  .(Almulla and Bradbury, 2018)، وتختلف مع دراسة )1991,




 

لعینتین غیر مستقلتین، الختبار الفروق بین ) ت(في ھذا الجزء تم إجراء اختبار 
 وبعد اإلفصاح عن أمور -قبل اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة(متوسطى حجم التداول 

نشرالقوائم ) قبل وبعد(م تحلیل النتائج من خالل عدة نوافذ للحدث، وقد ت) المراجعة الرئیسیة
  :م كما یلي٢٠١٧المالیة لعام 

  ).یوم قبل تاریخ نشر القوائم المالیة، یوم النشر، یوم بعد تاریخ نشر القوائم المالیة( أیام ٣نافذة  - 

ثة أیام بعد تاریخ نشر ثالثة أیام قبل تاریخ نشر القوائم المالیة، یوم النشر، ثال( أیام ٧نافذة  -
  ).القوائم المالیة

 ).خمسة أیام قبل تاریخ نشر القوائم المالیة، یوم النشر، خمسة أیام بعد تاریخ النشر( یوما ١١نافذة  - 

وفیما یلي نتائج اختبار الفروق بین متوسطات عینتین غیر مستقلتین قبل وبعد اإلفصاح 
  عن أمور المراجعة الرئیسیة 

اإلحصاء الوصفي لحجم التداول الذي تم حسابھ من بیانات ) ١٨(یعرض جدول رقم 
  .عینة البحث قبل وبعد اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة

  )١٨(جدول رقم 
قبل وبعد اإلفصاح عن أمور المراجعة) ت(اإلحصاء الوصفي ونتائج اختبار   

مستوى   اإلفصاحقبل   بعد اإلفصاح
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  المتغیر التابع

  حجم التداول ١٠٢١،٧  ٤١٥١،٩ ١٨٧٧،٨  ٨٠٩٧،٦  ٨٥٦،١  ٢،٠٨٨  **٠،٠٣٩
  ) أیام٣نافذة (

  حجم التداول  ١٤٣٩،٦  ٧٦٨٩،٣  ١١٢٣،١  ٣٥١٨،٥  ٣١٦،٥-  ٠،٩٥٧-  ٠،٥٠٠
  ) أیام٧نافذة (

 حجم التداول  ١٣٣٣،٤  ٦٩٥٠،٨  ٩٣٧،٢  ٢٩٨٤  ٣٩٦،٢-  ٠،٤٠٠-  ٠،٣٦٠
  ) یومًا١١نافذة(



 

 ١٣١  
 

––  

 
 

وجود فروق بین حجم ) ١٨(وتظھر اإلحصاءات الوصفیة المتضمنة بالجدول رقم 
، حیث بلغ متوسط حجم التداول في الیوم السابق لنشرالقوائم المالیة، ) أیام٣نافذة (التداول 

 ألف سھم تقریبًا، ١٠٢١،٧ئیسیة متضمنة تقریر المراجع الذي یحتوي على أمور المراجعة الر
 ألف سھم تقریبًا، ١٨٧٧،٨بینما بلغ متوسط حجم التداول في الیوم الالحق لنشر القوائم المالیة 

ویتضح من العرض السابق وجود فروق بین متوسطى حجم التداول قبل وبعد نشر قوائم مالیة 
لفروق بین متوسطى حجم والختبار معنویة ا. متضمنة إفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة

، T-Test) ت(التداول قبل وبعد اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة تم إستخدام اختبار 
یتبین أن ھذه الفروق معنویة حیث أن ) ١٨(وبإلقاء النظر على البیانات الموضحة في جدول رقم 

  . ٪٥ أى أقل من =Sig)٠،٠٣٩( مستوى الداللة

وجود فروق بین ) ١٨(لمتضمنة بالجدول رقم كما تظھراإلحصاءات الوصفیة ا
قبل وبعد اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة على )  أیام٧نافذة (متوسطى حجم التداول 

یتبین عدم ) ١٨(وبإلقاء النظر على البیانات المعروضة في جدول رقم . مستوى شركات العینة
كما . = Sig)٠،٥٠٠(یث ح)  أیام٧نافذة (معنویة الفروق بین متوسطى حجم التداول 

وجود فروق بین متوسطى حجم التداول ) ١٨(تظھراإلحصاءات الوصفیة المتضمنة بالجدول رقم 
  .=Sig)٠،٣٦٠(غیر معنویة حیث ، إال أن ھذه الفروق ) یوم١١نافذة (

 

 

 

لمراجعة الرئیسیة طبقًا لمتطلبات معیار لقد حظي موضوع اإلفصاح عن أمور ا
وقد الحظ الباحثان أن على إھتمام العدید من الدراسات األكادیمیة، ) ٧٠١(المراجعة الدولى رقم 

. معظم ھذه الدراسات أجریت على بیانات أجنبیة، ھذا إلى جانب تضارب نتائج تلك الدراسات
القة بین اإلفصاح عن أمور المراجعة كما الحظ الباحثان ندرة الدراسات التي اختبرت الع

الرئیسیة وعدم تماثل المعلومات وإبطاء تقریر المراجعة في البیئة العربیة، وھو ما یتطلب إجراء 
  .مزید من الدراسات

ور            ن أم صاح ع ر اإلف ار أث ة واختب ث دراس ذا البح تھدف ھ بق، اس ا س وء م ي ض ف
ل المعلومات وإبطاء         ة من شركات       المراجعة الرئیسیة على عدم تماث ى عین ة عل ر المراجع  تقری

ر اإلفصاح عن    : المساھمة السعودیة، وذلك من خالل اإلجابة عن التساؤل البحثى التالى    ما ھو أث
ة؟       ر المراجع ار    أمور المراجعة الرئیسیة على عدم تماثل المعلومات وإبطاء تقری  ومن أجل اختب

ات با            ل المعلوم ر عن عدم تماث م التعبی ث، ت ي      فرضیات البح داول ف م الت للوغاریتم الطبیعى لحج
ًا باللوغاریتم الطبیعى          ھ إجرائی م تعریف د ت ة فق تاریخ نشر القوائم المالیة، أما إبطاء تقریر المراجع
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ع     دارتقریر مراج اریخ إص شركة وت ة لل رة المالی ة الفت اریخ نھای ین ت ضیة ب ام المنق دد األی لع
سیة  (المستقل باإلضافة إلى ذلك، تم قیاس المتغیر        . الحسابات ة الرئی ) اإلفصاح عن أمور المراجع

ة   ذ القیم ى یأخ ر وھم ر  ) ١(كمتغی من تقری سیة ض ة الرئی ور المراجع ن أم صاح ع ة اإلف ي حال ف
ك ) صفر(المراجعة، ویأخذ القیمة   ة         . بخالف ذل ة مكون ى عین ث عل ار فرضیات البح م اختب د ت وق

ن  سعودى، وت  ) ١٠٥(م ھم ال سوق األس سجلة ب ساھمة م ركة م ًا   ش شر قطاع بعة ع ى س ى إل نتم
ة الواحدة     )م٢٠١٨ -٢٠١٥(إقتصادیًا غیر مالى خالل الفترة       ى تصمیم المجموع ، وباالعتماد عل

)Post-(Pre    ار دد، واختب ى المتع دار الخط ل االنح لوبى تحلی تخدام أس ر  ) ت(، واس ین غی لعینت
ى  Paired Samples T- Test)(مستقلتین  ًا عل م      یوفر البحث دلیًال اختباری ي ت ائج الت این النت  تب

ًا                 ات تبع ل المعلوم سیة وعدم تماث ة الرئی ور المراجع الحصول علیھا للعالقة بین اإلفصاح عن أم
سیة وإبطاء        . لطول أو قصر نافذة الحدث   ة الرئی ور المراجع ین اإلفصاح عن أم أما عن العالقة ب

ة معن         ة موجب ود عالق ى وج ث إل ائج البح ارت نت د أش ة، فق ر المراجع ن   تقری ین اإلفصاح ع ة ب وی
ة      ر المراجع اء تقری سیة وإبط ة الرئی ور المراجع ة     . أم ور المراجع ن أم صاح ع ى أن اإلف بمعن

ي         ) تأخر(الرئیسیة أدى إلى زیادة إبطاء   ادة اإلجراءات الت ى زی ك إل ع ذل ة، ویرج ر المراجع تقری
ث    رف الثال سیة للط ة الرئی ور المراجع یل أم یاغة وتوص د وص ا تحدی ستخد(یتطلبھ وائم م مي الق

ى          ). المالیة ا عل م اإلفصاح عنھ كما أجرى الباحثان تحلیًال إضافیًا ألثر عدد أمور المراجعة التي ت
عدم تماثل المعلومات وإبطاء تقریر المراجعة، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة موجبة ومعنویة    

ة    بین عدد أمور المراجعة التي تم اإلفصاح عنھا وعدم تماثل المعلومات، و  ة ومعنوی ة موجب عالق
  .بین عدد أمور المراجعة التي تم اإلفصاح عنھا وإبطاء تقریر المراجعة

 

في ضوء ما توصل إلیھ البحث الحالى من نتائج، یقترح الباحثان بعض المجاالت التي یمكن      
  :أن تشكل أساسًا لبحوث ودراسات مستقبلیة، یتمثل أھمھا فیما یلي

  .رالعالقة بین اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة وجودة التقاریر المالیةاختبا )١(
ات        )٢( ة للمعلوم ة القیمی ى المالءم سیة عل ة الرئی ور المراجع ن أم صاح ع ر اإلف ار أث اختب

  .المحاسبیة
 .اختبار العالقة بین اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة وكفاءة االستثمار )٣(
ة  اختبار أثر تضمین تقریر   ) ٤( المراجع فقرة عن أمور المراجعة الرئیسیة على جودة المراجع

  .وأتعاب المراجعة
تم اإلفصاح              ) ٥( ي ی سیة الت ة الرئی ور المراجع شركة وعدد أم ین خصائص ال اختبار العالقة ب

  .عنھا
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، المؤلف، كلیة التجارة،  في المحاسبةطرق البحث االمبریقى. ٢٠١٨.  أبو العز، محمد السعید- 
  .جامعة الزقازیق

، المؤلف، التحلیل المحاسبى للقوائم المالیة منھج معاصر. ٢٠١٩. أبو العز، محمد السعید -
  .كلیة التجارة، جامعة الزقازیق

أثر تعدیالت معاییر التدقیق الدولیة الخاصة بتقریر مدقق . ٢٠١٨.  أبوشلوف، أمانى فوزي- 
رسالة . دراسة میدانیة: ت على جودة التقاریر المالیة في البنوك العاملة باألردنالحسابا

  .، كلیة األعمال، جامعة اإلسراء الخاصة باألردنماجستیر

أثر اإلبالغ عن مسائل المراجعة الرئیسیة في تقریر مراقب . ٢٠١٧.  أحمد، وفاء یوسف-
، مجلة الفكر المحاسبى. اسة میدانیةدر: الحسابات على تضییق فجوة التوقعات في المراجعة

  .٥٣٠ -٤٥٥: ، العدد األول الجزء األول٢١كلیة التجارة، جامعة عین شمس، مجلد 

مدى أھمیة التقریر وفقًا لمتطلبات المعیار الدولى للمراجعة . ٢٠١٢.  البتى، عمران عامر-
االقتصاد مجلة .  في تحسین مستوى اإلبالغ في تقاریر المراجعة الخارجیة٧٠٠رقم 

 - ١٢٠: ١٠، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة طرابلس، لیبیا، العدد والعلوم السیاسیة
١٥٨.  

دراسة تحلیلیة آلراء المحاسبین القانونیین والمدیرین المالیین . ٢٠٠٨.  الذنیبات، على عبدالقدر- 
 وفقًا لمعیار التدقیق لشركات المساھمة العامة في األردن حول تعدیالت تقریر مدقق الحسابات

عمادة البحث العلمى، : ، الجامعة األردنیةالمجلة األردنیة في إدارة األعمال. ٧٠٠الدولى رقم 
  .٣٣١ - ٣١١: ٣، العدد ٤المجلد 

أثر المحتوى المعلوماتى لفقرة أمور المراجعة الرئیسیة بشأن . ٢٠١٨.  بدوي، ھبھ اهللا عبد السالم- 
.  دراسة تجریبیة على المستثمرین في مصر- لة على جودة قرار االستثماراالستثمارات بقیمتھا العاد

، قسم المحاسبة، كلیة التجارة، جامعة اإلسكندریة، المجلد الثانى، مجلة اإلسكندریة للبحوث المحاسبیة
  .٥٥٠ - ٤٩١: العدد الثانى

 الخاص )٧٠٠(أثر تعدیالت معیار التدقیق الدولى . ٢٠١٣.  ترزى، المنتصر باهللا سھیل-
، كلیة رسالة ماجستیر. دراسة تحلیلة: بتقریر مراقب الحسابات على تضییق فجوة التوقعات

  .التجارة، الجامعة اإلسالمیة، غزة

 المعدل ٧٠٠أثر تعدیالت معیار التدقیق الدولى رقم . ٢٠١١.  خداش، حسام الدین مصطفي-
نیة ألراء مدققى الحسابات دراسة میدا: الخاص بتقریر المدقق على تضییق فجوة التوقعات
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. ومعدى القوائم المالیة في شركات القطاع المالى والمستثمرین المؤسسین واألكادیمیین
، العدد ٧عمادة البحث العلمى، المجلد : ، الجامعة األردنیةالمجلة األردنیة في إدارة األعمال

٦٢٤- ٥٩٤: ٤.  

لجدیدة لمراقب الحسابات بشأن أثر تفعیل المسئولیات ا. ٢٠١٧.  عباس، آیة محمد عمرو-
االستمراریة على إدراك المستثمر المؤسسى لفجوة التوقعات وقراره باالستثمار في 

  .، قسم المحاسبة، كلیة التجارة، جامعة اإلسكندریة رسالة ماجستیر. دراسة تجریبیة- األسھم

 والخاص  المعدل٧٠٠أثر تطبیق معیار التدقیق الدولى . ٢٠١٦.  عتیق، إبراھیم محمد-
المجلة . یتقریر المدقق في تضییق فجوة التوقعات من وجھة نظر المستثمر الفلسطینى

: ٣، العدد ١٢عمادة البحث العلمى، المجلد : ، الجامعة األردنیةاألردنیة في إدارة األعمال
٥٧٥ -٥٤٧.  

یر أثر تعدیالت المعاییر الدولیة في محتویات تقر. ٢٠١٩.  عزام، یاسمین السید مصطفي-
، كلیة التجارة، رسالة ماجستیر غیر منشورة. دراسة میدانیة: المراجعة على قرار االئتمان

  .جامعة المنصورة

 دراسة :أثر حوكمة مجلس اإلدارة على اإلحتفاظ بالنقدیة. ٢٠١٥. عفیفي، ھالل عبد الفتاح -
، كلیة ةالمجلة المصریة للدراسات التجاریاختباریة على الشركات المساھمة المصریة، 

  .١١٨ - ٥١: التجارة، جامعة المنصورة، العدد الرابع

: التحلیل القیاسى واالحصائى للعالقات االقتصادیة. ٢٠١١. عنانى، محمد عبد السمیع -
 الطبعة الثالثة، المؤلف، كلیة التجارة، جامعة ،Windows SPSSمدخل حدیث باستخدام 

  .الزقازیق
 محددات اإلفصاح عن أمور المراجعة الرئیسیة في .٢٠١٨.  محمود، عبد الحمید العیسوى-

مجلة . تقریر المراجع الخارجى مع دراسة میدانیة في بیئة الممارسة المھنیة المصریة
  .٥٣٤ -٤٧٠: ، كلیة التجارة، جامعة طنطا، العدد األولالبحوث المحاسبیة

   :متاح على.  القوائم المالیةعرض.٢٠١٥ ".١"معیار المحاسبة المصرى رقم -

https://www.efsa.gov.eg/jtags/efsa_ar/158-a.pdf  

اإلبالغ عن مسائل المراجعة الرئیسیة في . ٢٠٢٠". ٧٠١" معیار المراجعة الدولى رقم -
یدات األخرى والخدمات المعاییر الدولیة للمراجعة والفحص والتأك. تقریرالمراجع المستقل

األخرى ذات العالقة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، الھیئة السعودیة للمحاسبین 
  .القانونیین، الریاض
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تقییم التعدیالت التي أدخلھا المجلس الدولى لمعاییر . ٢٠١٧.  منصور، أشرف محمد إبراھیم- 
 دراسة - ر األطراف األساسیة للمراجعةالمراجعة والتأكید على تقاریر المراجعة من وجھة نظ

، قسم المحاسبة والمراجعة، كلیة التجارة، جامعة عین شمس، مجلة الفكر المحاسبى. میدانیة
  .٣٧٧ - ٣٠٥: ٣، العدد ٢١المجلد 

أثر إلتزام مراقب الحسابات بمتطلبات تضمین تقریره . ٢٠١٩.  نویجى، حازم محفوظ محمد-
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  الزوردى للمجوھرات  ٥٩ نماء للكیماویات  ٦
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 لإلستثمارالصناعى
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  العبد اللطیف لإلستثمار الصناعى  ٦١ األسمنت السعودیة  ٨
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 الریاض للتعمیر  ٨٠ ینبع الوطنیة للبتروكیماویات  ٣١
 إعمار المدینة اإلقتصادیة  ٨١  تصنیع مواد التعبئة والتغلیف  ٣٢
 دار األركان للتطویر العقارى  ٨٢  الوطنیة لتصنیع وسبك المعادن  ٣٣
 اإلقتصادیةمدینة المعرفة   ٨٣ اتحاد مصانع األسالك  ٣٤
 المرافق العامة السعودیة ألنابیب الصلب  ٣٥
 الغاز والتصنیع األھلیة  ٨٤  الزامل لالستثمار الصناعى  ٣٦

  السعودیة للكھرباء  ٨٥  الطاقة
  الخدمات التجاریة والمھنیة رابغ للتكریر والبتروكیماویات  ٣٧
 الخطوط السعودیة للتموین  ٨٦ الدریس للخدمات البترولیة  ٣٨
  السلع الرأسمالیة المصافي العربیة السعودیة  ٣٩
  االحساء للتنمیة  ٨٧ الوطنیة السعودیة  ٤٠

  مجموعة استرا الصناعیة  ٨٨  الدوائیة
 السعودیة للصادرات الصناعیة ٨٩ السعودیة للصناعات الدوائیة  ٤١

 بوان والشركات التابعة لھا  ٩٠  اإلتصاالت
 ھربائیةالصناعات الك ٩١ اإلتصاالت السعودیة  ٤٢
 الخزف السعودیة ٩٢ إتحاد إتصاالت  ٤٣
 الكابالت السعودیة ٩٣ اإلتصاالت المتنقلة السعودیة  ٤٤

 أمیانتیت العربیة السعودیة  ٩٤  اإلعالم
المجموعة السعودیة لألبحاث   ٤٥

  والتسویق
 البابطین للطاقة واإلتصاالت ٩٥

  الفخاریةالسعودیة إلنتاج األنابیب  ٩٦  قطاع اإلستثمار والتمویل
  إنتاج األغذیة السعودیة للصناعات المتطورة  ٤٦
 مجموعة صافوال  ٩٧ المملكة القابضة  ٤٧
  وفرة للصناعة والتنمیة  ٩٨ عسیر للتجارة والسیاحة والمقاوالت  ٤٨

 المراعى  ٩٩  قطاع الرعایة الصحیة
 حلوانى إخوان  ١٠٠  الشرق األوسط للرعایة الصحیة  ٤٩
 الوطنیة للتنمیة الزراعیة  ١٠١ الطبیةالمواساة للخدمات   ٥٠
 القصیم القابضة لإلستثمار  ١٠٢ الحمادى للتنمیة واإلستثمار  ٥١
 الشرقیة للتنمیة  ١٠٣  دلھ للخدمات الصحیة  ٥٢
 الجوف للتنمیة الزراعیة  ١٠٤  الوطنیة للرعایة الطبیة  ٥٣
 جازان للطاقة والتنمیة  ١٠٥  الكیمیائیة السعودیة  ٥٤
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Abstract 
The research aims to test the effect of disclosure of key audit matters 

on information asymmetry and audit report delay, The study used a sample 
of non-financial Saudi firms, with (105) firms, over the period (2015 - 
2018), and by using multiple linear regression analysis methods, and Paired 
sample (T- test) , the research provides empirical evidence that there is  a 
variance of the results obtained for the relationship between the disclosure of 
the key audit matters and the information asymmetry  according to the 
length or shortness of the event window, while there is a positive 
relationship between the  disclosure of key audit matters and audit report 
delay.                                    
Keywords: Key Audit Matters, Information Asymmetry, Audit Report Delay 
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