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هدفت الدراسةةة الت تيديد العما و والميريراا المرثرف في تيديد أتعاب المراجعة الخارجية يبي ة امعما   الملخص:

إتباع المنهج المصفي وتم جمع البياناا امولية السمدانية و دى تأثير ذلك علت فاعلية تقارير المراجعة الخارجية. تم 

تمصلت الدراسة إلت وجمد تأثيراا جمهرية  عن طريق االسيبانة علت  كاتب المراجعة الخارجية يمالية الخرطمم.

للعما و الخاصةةة يمكاتب المراجعة وكةةرعاا عملم المراجعة في إطار تيديد أتعاب المراجعة الخارجية في فاعلية 

راجعة. وينام علت النيائج تمصةةةةةت الدراسةةةةةة ييفعيو دور االياا الراايية ل ةةةةةرعاا عملم المراجعة في تقارير الم

 يايعة عملياا تيديد أتعاب المراجعة الخارجية، واهيمام  جلس تنظيم  هنة المياسةةةبة والمراجعة يالسةةةمداي يينظيم 

 و راابة عملية أتعاب المراجعة الخارجية.

 اتعاب المراجعة، تقارير المراجعة الخارجية. الكلمات المفتاحية:

 

The impact of audit Fees in the effectiveness of external audit reports: 

A field study 

 

Khalid Yousif  Ibrahim Salih 

Abdelnasir  Moh.nour Ahmed 

 

Abstract: This study aims to identifies the factors and variables that affect the 

determination of external auditing fees in the Sudanese business environment. In addition 

to their impact on the effectiveness of external audit reports. The descriptive approach 

was followed and preliminary data was collected by means of the questionnaire at the 

external audit offices in Khartoum district. The findings of this study revealed that there 

are significant effects of the factors of audit offices and audit client companies in 

determining external audit fees in the effectiveness of audit reports. Based on the results, 

the study recommends activating the role of supervisory mechanisms for audit client 

companies in following up the process of determining external audit fees. Finally, it draws 

the attention of the Accounting and Auditing Organization Board in Sudan to regulate 

and control the process of external audit fees.  
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 أوال: المقدمة:

أي تيديد أتعاب المراجعة  سألة حيمية لكو  ن المراجعين والمن آا الخاضعة للمراجعة سمام    

 ن حيث تقييم المراجعين لمدى عداليها وتناسبها  ع  ا يبذلمنه  ن جهد و ا ييكبدوي  ن تكلفة و ا 

لمراجعة يييملمي  ن  س ملياا جرام ايا هم يأعمالهم، أو  ن حيث  دى كعمر المن آا الخاضعة ل

ييصملها علت عائد أو  نفعة تبرر تيمو  ثو هذه امتعاب، واد زاد االهيمام يممضمع أتعاب 

المراجعة  ن حيث ضرورف ييث أسس تيديد امتعاب و دى تأثيرها علت عو  ن سلمك واسيقل  

يو علت وعفامف المراجع. وتعيبر عملية تيديد امتعاب  ن أعقد العملياا اليي تماجه المراجع والعم

حد سمام نظرا الرتباطها يعما و عديده  يداخلة. ويقصد يالمراجعة علت وجه الييديد تلك اإلجراماا 

النظا ية لفيص القمائم المالية، و راجعة الدفاتر والسجلا وأنظمة الرااية الداخلية والييقق  ن 

يايد علت صدق وسل ة القمائم أرصدف ينمد اائمة الدخو واائمة المرعز المالي، إليدام الرأي الفني الم

 المالية.

 

 مشكلة الدراسة: 

تيمثو   كلة الدراسة في عيفية تقييم فاعلية تقارير المراجعة الخارجية  ن خل  المامف علت العما و 

 الخاصة يييديد أتعاب المراجعة الخارجية، ويمكن صياغة   كلة الدراسة  ن خل  امس لة اليالية:

ما و الخاصة يمكاتب المراجعة عإحدى أيعاد تيديد أتعاب المراجعة الخارجية أ/ هو يمجد أثر للع

 وفاعلية تقارير المراجعة الخارجية؟

تيديد أتعاب المراجعة الخارجية  أثر في ،ب/ هو يمجد للعما و الخاصة ي رعاا عملم المراجعة

 وفاعلية تقارير المراجعة الخارجية؟

 

 فرضيات الدراسة:

 لت اخيبار صية الفرضياا ااتية:تسعت الدراسة ا 

أ/ يمجد أثر  عنمي ذو داللة إحصائية للعما و الخاصة يمكاتب المراجعة عإحدى أيعاد تيديد أتعاب 

 المراجعة الخارجية وفاعلية تقارير المراجعة الخارجية.

 ب/ يمجد أثر  عنمي ذو داللة إحصائية للعما و الخاصة ي رعاا عملم المراجعة عإحدى أيعاد

 تيديد أتعاب المراجعة الخارجية وفاعلية تقارير المراجعة الخارجية.

 

 أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الت تيديد العما و والميريراا المرثرف في تيديد أتعاب المراجعة الخارجية يبي ة 

 ن امعما  السمدانية و دى تأثير ذلك علت فاعلية تقارير المراجعة الخارجية. ويمكن تيقيق ذلك 

 خل  امهداف الفرعية اليالية:

أ/ اخيبار أثر العما و الخاصة يمكاتب المراجعة عإحدى عما و تيديد أتعاب المراجعة الخارجية 

 وفاعلية تقارير المراجعة الخارجية.

ب/ اخيبار أثر العما و الخاصة ي رعاا عملم المراجعة عإحدى عما و تيديد أتعاب المراجعة 

 قارير المراجعة الخارجية.الخارجية وفاعلية ت

 

 أهمية الدراسة:

تيمثو أهمية الدراسة في أي أتعاب المراجعة الخارجية وتأثيرها علت تقارير أ/ األهمية العلمية: 

المراجعة  ن الممضمعاا اليي لم تيظت ياهيمام عبير  ن الباحثين في يي ة امعما  السمدانية، 

العمو المراجعي و ا ترديه  ن دور فعا  في اليكم علت  وأهمية أتعاب المراجعة الخارجية في  جا 

 فاعلية امدام المهني.
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: تيمثو في حاجة البي ة السمدانية الت تطمير  سيمى الممارسة المهنية ووضع ب/ األهمية العملية

 أسس لييديد أتعاب المراجعة الخارجية.

 

 منهجية الدراسة:

 اعيمدا الدراسة علت المناهج اليالية:

 ج الياريخي: لييبع الدراساا السايقة ذاا الصلة يممضمع الدراسة.المنه

 المنهج االسينباطي: لييديد وصياغة   كلة وفرضياا البيث.

 ج. المنهج االسيقرائي: الخيبار  دى صية الفرضياا.

منهج االحصائي المصفي: وذلك ياسيخدام االساليب االحصائية الملم ة في  عالجة يياناا د. ال

 الميدانية ياسيخدام يرنا ج اليز ة االحصائية للعلمم االجيماعية. الدراسة

 

 مصادر جمع البيانات:

أ/ المصادر امولية: تمثلت في أداف االسيبانة، واليي اسيهدفت  كاتب المراجعة الخارجية يمالية 

 الخرطمم.

الجا عية الميعلقة ب/ المصادر الثانمية: وتمثلت في الكيب والمراجع والدورياا العلمية والرسائو 

 يممضمع الدراسة ياإلضافة إلت المعلم اا المياحة ي بكة امنيرنت.

 

 حدود الدراسة:

 اليدود المكانية:  كاتب المراجعة الخارجية يمالية الخرطمم -

 م2018اليدود الز انية:  -

 

 :ثانيا: الدراسات السابقة

االهيمام لدى عو  نهم يييث عاي حظي  مضمع أتعاب المراجعة ياهيمام الباحثين واخيلفت جمانب 

 هناك تباين في الجمانب اليي أيرزها عو  نهم حسب  نظمره  نها:

في دراسيه عن العما و المرثرف في تيديد أتعاب    :)1( (2003دراسة سالم عبدهللا حلس) -

المراجعة يفلسطين، وهدفت الت تيديد العما و اليي ترثر علت  سيمى أتعاب المراجعة واياس 

وتيليو امهمية النسبية لهذه العما و  ن وجهة نظر المراجعين يرية المامف علت  دى أهمية 

عو  نها في تيديد  سيمى امتعاب. وتمصلت الدراسة الت تيديد خمسة ع ر  يرير في تيديد 

اتعاب المراجعة يفلسطين و ن أهمها حجم ال رعة الخاضعة للمراجعة والمات الذي يسيلز ه 

 تنفيذ عملية المراجعة. المراجع في

في دراسيه عن العما و المرثرف في تيديد أتعاب   (2) م( 2004دراسة: أحمد سباعي قطب) -

المراجعة يدولة اطر، وهدفت  لليمصو الت العما و المرثرف في تيديد أتعاب  راجعة اليساياا 

رثر علت أتعاب الخارجية وذلك يييديد العما و المرتبطة يالعميو ويمكيب المراجعة واليي ت

المراجعة. و ن النيائج اليي تمصلت اليها الدراسة الت إي أعثر العما و تأثيراً  ن وجهة نظر 

المراجعين هي ايمة إيراداا العميو، وتعدد فروع ال رعة، وطبيعة الصناعة، وتبعية وسمعة 

  كيب المراجعة.
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في دراسيهما عن   (3) م( 2006دراسة: إيمان حسين الشاطري وحسام عبدالمحسن العنقري)  -

أثر أتعاب المراجعة علت جمدف امدام المهني، وهدفت لليعرف علت تأثير انخفاض  سيمى أتعاب 

المراجعة علت جمدف امدام المهني، ياإلضافة الت تأثيره علت جمدف امدام المهني وعلت 

الدراسة الت عدم  اسيمرارية المكاتب المهنية وزيادف حدف المنافسة في سمق المراجعة. وتمصلت

وجمد تأثير عبير النخفاض امتعاب المهنية علت جمدف امدام المهني، وإي االنخفاض يردى الت 

عزوف المهنيين عن المهنة، وارتفاع تأثير االنخفاض يالنسبة لمكاتب المراجعة صريرف اليجم 

 عن درجة تأثيرها يالنسبة للمكاتب  يمسطة وعبيرف اليجم.

في دراسيه عن أتعاب المراجعة يدولة ليبيا،    (4) م( 2006س على أبو ستالة) دراسة:  فتحي وني -

وهدفت الت تيديد العما و اليي ترثر في تيديد أتعاب المراجعة يليبيا، وتمصلت الدراسة الت 

وجمد يعض الم اعو اليي ترثر علت عملية تيديد امتعاب وطريقة ونمع عقمد خد اا المراجعة، 

و يدداا ترثر علت أتعاب المراجعة تيعلق يالعميو  مضمع المراجعة  ثو وأي هناك عما و 

حجم العميو، وأي هنالك عما و تيماف علت  كيب المراجعة، وأي اإلفصاح عن أتعاب المراجعة 

 في القمائم المالية ييقق أثار تنافسية سلبية علت المراجعين الممارسين للمهنة.

في دراسيه عن العما و المرثرف في    (5) م( 2008طى )دراسة: محمد محمد عبدالقادر الديس  -

تسعير خد اا المراجعة، و هدفت  لليعرف علت  وتيليو العما و المرثرف في تسعير خد اا 

المراجعة  ما يردي إلت تيديد  دى تميز خد اا المراجعة اليي تقد ها  كاتب المراجعة، و دى 

 ن جمدف المراجعة. وأظهرا نيائج الدراسة وجمد إدراك ال رعاا المصرية للمسيمياا المخيلفة 

اخيلف يين إدراك ال رعاا لدرجة تميز  كاتب المراجعة، ووجمد تأثير لمدى االرتباط يمكاتب 

المراجعة العالمية  ما يساهم في تميع المكيب يعلوف امتعاب، ويردي فك االرتباط يمكيب 

 المصري عن يقية المكاتب الصررى. المراجعة العالمي إلت عدم تمييز  كيب المراجعة

في دراسيهما عن العما و المرثرف     (6) م( 2008دراسة: على محسن محمد وجمال محمد سرور ) -

في تيديد أتعاب المراجعة ياليمن، وهدفت الت يياي ودراسة العما و اليي ترثر في تيديد ايمة 

وجهة نظر المن آا والمراجعين. أتعاب المراجعة الخارجية، واياس وتيليو درجة عو عا و  ن 

وتمصلت الدراسة الت أي أعثر العما و تأثيرا في ال رعة هي حجم المن اف وعفامف وفاعلية النظام 

 المياسبي، أ ا يالنسبة  كيب المراجعة هي سمعة المكيب و سيمى امتعاب السائدف في السمق.

دراسيه عن اتعاب المراجعة في  (7) م( 2009دراسة: عبدالرحمن بن على محمد التويجري ) -

يالمملكة المييدف، و هدفت الت  قارنة امتعاب اليي تدفع للمراجع  قايو خد اا المراجعة واليي 

تدفع له  قايو خد اا أخرى يخلف المراجعة يقد ها لعميله يالمملكة المييدف. وتمصلت الدراسة 

وأي أتعاب المراجعة أعثر تأثرا الت زيادف أتعاب الخد اا امخرى تزيد عن أتعاب المراجعة، 

 ييجم المكيب وكهرته، وعذلك أرياح السنة اليالية.

في دراسيه عن  العما و المرثرف  في تيديد أتعاب   (8) م( 2010دراسة: ميشيل سعيد سويدان ) -

المراجعة يامردي هدفت الدراسة  الت  عرفة أثر العديد  ن العما و )حجم ال رعة ودرجة تعقد 

و خاطر اليدايق ونمع القطاع الذى تنيمت اليه ال رعة وحجم  كيب اليدايق( علت تيديد  عملياتها

أتعاب اليدايق لل رعاا امردنية، وتمصلت الدراسة الت وجمد علاة إيجايية يين حجم ال رعة 

 مضع المراجعة وتعدد فروعها وحجم  كيب المراجعة وأتعاب المراجعة، وأي أتعاب المراجعة 
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لبنمك أعلت  ن يااي القطاعاا امخرى، وأي حجم ال رعة  مضع اليدايق يعيبر  ن في اطاع ا

 أهم العما و الميددف متعاب اليدايق.

في دراسيها عن العما و الميددف متعاب اليدايق  (9) م(2017دراسة: غادة شحادة أبو هديب ) -

الداخلي في امردي وهدفت الدراسة إلت البيث في العما و المرثرف علت تيديد أتعاب اليدايق 

الخارجي  ن خل  تيديد العلاة يين الخصائص ذاا الصلة يال رعة  يو اليدايق )حجم 

أتعاب اليدايق(، وتيديد العلاة يين ال رعة، رييية ال رعة، درجة اليعقيد في ال رعة  ع 

الخصائص ذاا الصلة يمكيب اليدايق  )حجم  كيب اليدايق، وسمعة  كيب اليدايق، وطم  فيرف 

اسيمرارية علاة  كيب اليدايق  ع ال رعة  يو اليدايق(، وأظهرا نيائج الدراسة وجمد أثر ذو 

)حجم ال رعة، رييية ال رعة، داللة إحصائية  للخصائص ذاا الصلة يال رعة  يو اليدايق 

درجة اليعقيد( وأتعاب اليدايق، و وجمد أثر ذو داللة إحصائية ليجم  كيب اليدايق علت أتعاب 

اليدايق وعدم وجمد أثر لكو  ن طم  فيرف  اسيمرارية علاة  كيب اليدايق  ع ال رعة  يو 

ية المدرجة في يمرصة اليدايق وسمعة  كيب اليدايق علت اتعاب اليدايق في ال رعاا الخد 

 عماي، عما أظهرا أي الخصائص ذاا الصلة يال رعة  يو اليدايق هي امعثر تأثيراً.

 ثالثا: اإلطار النظري للدراسة

 أتعاب المراجعة: -1

تمثو خد ة المراجعة سلعة اايصادية، عما تمثو أتعاب المراجعة  صدر اإليراد الرئيسي لمكاتب    

عظيم أتعاب المراجعة الهدف الذي يسعت الت تيقيقه يرية اليصم  علت المراجعة وياليالي ياا ت

أفضو عائد  مكن  ن  مارسيه للمهنة، و ن الناحية امخرى تمثو أتعاب المراجعة عب ا  اليا علت 

المن آا الخاضعة للمراجعة تيماع أي تيصو  قايله علت  نفعة تبرر تيمله وفقا لمبدأ اليكلفة والعائد. 

يت عملية تيديد أتعاب المراجعة  سألة حيمية لكو  ن المراجعين والمن آا الخاضعة و ن هنا أض

للمراجعة سمام  ن حيث تقييم المراجعين لمدى عداليها وتناسبها  ع  ا يبذلمي  ن جهد وتكلفة و ا 

يييملمي  ن  س ملياا  ن جرام ايا هم يأعمالهم، أو  ن حيث  دى كعمر المن آا الخاضعة 

 (10) يصملها علت عائد أو  نفعة تبرر تيمو هذه امتعاب.للمراجعة ي

تيمثو أتعاب المراجعة في المبلغ الذي ييصو عليه المراجع الخارجي  ن  ن أف العميو  يو      

المراجعة  قايو  ا يقد ه  ن خد اا، وتعرف أتعاب المراجعة يأنها" تمثو تكلفة الجهد المبذو  

، و ضافا اليه أي نفقاا  عنية أخرى". وتمر  رحلة تيديد  يسميا علت أساس  عياري الساعة

امتعاب يأريعة  راحو رئيسية وهي  رحلة تيديد المراجع لألتعاب، و رحلة االتفاق  ع العميو 

 (11) و رحلة تقديم الفماتير للعميو، و رحلة تيصيو امتعاب.

يعملية  ايا ه نظير المداق اضاهاييق اليي الرسمم أو وامجمر المبالغ المراجعة يأنها أتعاب عرفت

 المن أف  يو يين ييم الذي االتفاق عقد يممجب امتعاب حجم تيديد وييم  ا،  ن أف ليساياا اليدايق

ً  والمداق الفيص  وحجم هذه المطلمية الخد اا ونمع اليدايق عملية سيسيرراه الذي للز ن وفقا

 (12) العملياا، و ن أهم أككا  امتعاب  ا يلي:

امتعاب الثايية: وهي المبلغ الذي ييدد  سبقا ويكمي ثايت غير اايو للزيادف في المسيقبو، ويجب . 1

 أي يكمي  يناسب  ع المهمة المطلمية  ن المراجع.

. امتعاب الميريرف: وهذه امتعاب تيدد وفقا للمات الذي تسيرراه عملية المراجعة والجهد المبذو ، 2

 لت ساعاا العمو.ويمكن أي ييدد امجر ينام ع
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. امتعاب ال رطية: وهي امتعاب اليي ييماف اليصم  عليها أو تيديد  قدارها ينام علت تيقق 3

أ ر  سيقبلي  عين، و ن الممكن أي تكمي نسبة   مية  ن ايمة المنفعة اليي تعمد علت العميو، ويعيبر 

 هذا النمع  ن امتعاب  خالف لقماعد وآداب سلمعياا المهنة.

 ات اتعاب المراجعة:محدد

أي  ن حق المراجع الذي يقمم ييقديم خد اا  هنية لعملئه يأ انة و مضمعية وفقا للمعايير الفنية 

المناسبة، اليصم  علت أتعاب  قايو تلك الخد اا اليي يرديها، ولكن هذه امتعاب تيأثر يعدف أ مر 

زدياد تعقيداا عقد المراجعة، و قدار ترفعها أو تخفضها  نها خطر المقاضاف وتيمله للمس ملية، وا

الطلب والفرص المياحة علت المراجعة الخارجية. ويجب أي تكمي امتعاب انعكاسا عادال لقيمة العمو 

 (13) الذي تم ليساب العميو.

يريط البعض يين  قدار امتعاب اليي ييصو عليها  كيب المراجعة  قايو  ا يرديه  ن خد اا    

ويين داة وجمدف المراجعة، ويروي أي  كاتب المراجعة اليي تطلب أتعاب أعبر إنما يكمي  قايو 

لمكيب تقديمها لخد اا  راجعة ذاا جمدف عالية،  ن ناحية أخرى يروي أي امتعاب المنخفضة تدفع يا

 (14) الت تقليو الجهد المبذو  في عملية المراجعة  ما يردى الت انخفاض جمدتها.

يرى أخر أي ابم  المراجع متعاب  نخفضة يعد سببا رئيسيا في  مارساا المراجعة غير المنظمة 

 ثو تخفيض المسيمى المطلمب  ن االخيباراا امساسية وإجراماا المراجعة اللز ة، خاصة  ع 

إلكراف ونظام الرااية النمعية واصمر تفعيو رااية الجمدف في  ن آا المراجعة. وتعكس ضعف ا

 مارساا المراجعة غير المنظمة ابم  المراجعة لخطر عا  يما ال يسمح ييقديم تأعيد  عقم  ي أي 

دف، صدق وعدالة القمائم المالية ويزيد  ن احيما  ف و المراجعة. وتعد عفاية أتعاب تكلفة  ركرا لجم

حيث تعكس أتعاب المراجعة تكلفة عملية المراجعة و ا ييميع يه المراجع  ن خبرف وسمعة و ا يملكه 

 (15)  ن  مارد وحمافز.

عند ا يمثو إجمالي أتعاب عميو المراجعة جزم عبير  ن إجمالي أتعاب  كيب المراجعة يمكن أي  

رف العميو الت خلق تهديد ناتج المصلية يردى االعيقاد علت أي هذا العميو واالهيمام يإ كانية خسا

 (16) ال خصية.

أي الضرمط اليهديدية ييخفيض امتعاب أحد أيرز العما و االايصادية السالبة السيقللية المراجع 

الخارجي، ويعزى ذلك الت زيادف المنافسة في سمق المراجعة، والت  ياوالا العملم تخفيض 

لمراجعة، و ن تأثيراا ضرمط تخفيض امتعاب تزيد  ن اليكاليف عمم ا يما في ذلك أتعاب ا

 (17) احيماالا ابم  المراجع للمعالجة المياسبية المفضلة للعميو.

 :تقرير المراجعة -2

الخارجي هم خلصة  ا تمصو اليه المراجع  ن خل   راجعيه واليعرف علت  تقرير المراجع 

واالسيفساراا والملحظاا وامدلة المريدف  أن طة المحدف االايصادية وفيص امدلة والمسينداا

االخرى اليي يراها ضرورية، ويعيبر اليقرير المثيقة المكيمية اليي اليد  ن الرجمع اليها لييديد 

 (18) س ملية المراجع. 

هنالك العديد  ن  الخصائص الرئيسية اليي يجب علت المراجع  راعاتها عند إعداد اليقرير حيت 

 (19) ااتي: مد، وتيمثو هذه الخصائص في ييقق الهدف المن 

 الصدق وام انة وعدم اليييز -

 الصراحة والمضمح وذلك ييجنب المصطلياا الرا ضة -

 تناسب  سيمى اليقرير  ع  سيمى إدراك  سيخد يه- 
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النيائج اليي  --تمضيح اإلجراماا والخطماا اليي اام يها عند تدايقه للبنمد ذاا امهمية الجمهرية  -

تمصو اليها،  ع يياي المعايير اليي تم اسيخدا ها للمصم  الت الرأي حيت يمكن الرير تيديد درجة 

 اعيمادهم علت  ا هم  عروض أ ا هم

  المات المناسب يعدم تأخير نيائج اليقرير.-

 

 رابعاً: الدراسة الميدانية

ييكمي  جيمع الدراسة امصلي  ن المراجعين الخارجيين يمكاتب المراجعة الخارجية   

 يمالية الخرطمم.

  خصائص عينة الدراسة:
 خصائص عينة الدراسة: (1جدو  رام )

 النسبة العدد الفئات البيان

 المؤهل العلمي

 11.4 4 دعيمراه

 22.9 8  اجسيير

 65.7 23 يكالمريمس

 100.0 35 المجممع

 التخصص العلمي

 57.1 20  ياسبة 

 8.6 3 ادارف اعما 

 20.0 7 اايصاد

 11.4 4 نظم  علم اا  ياسبية

 2.9 1 اخري

 100.0 35 المجممع

 المؤهل المهني

 2.9 1 ز الة أ ريكية

 8.6 3 ز الة سمدانية

 31.4 11 اخري

 57.1 20 ال تمجد

 100.0 35 المجممع

 سنوات الخبرة

 42.9 15 سنماا فااو 5

6 – 10 15 42.9 

11- 15 3 8.6 

16 – 20 1 2.9 

25 – 25 1 2.9 

 100.0 35 المجممع
 

 

( أعله، أي غالبية أفراد عينة الدراسة لديهم المرهو العلمي الجا عي 1ييبين  ن الجدو  رام ) -

يليهم امفراد  ن ذوي المرهو فمق %(، ثم 65.7( فرداً وينسبة )23)يكالمريمس(، حيث يلغ عددهم )

%(، ثم يليهم امفراد الذين ييملمي 22.9( افراد، وينسبة )8الجا عي ) اجسيير(، حيث يلغ عددهم )

%(، ويمكن القم  يأي عينة الدراسة  ن العيناا 11.4( افراد وينسبة )4)دعيمراه(، حيث يلغ عددهم )

 المرهلة جا عياً وفمق الجا عي.

( فرداً وينسبة 20جدو  أعله أي الرالبية  ن ليس لديهم  رهو  هني حيث يلغ عددهم )ييبين  ن ال -

( % ا ا الذين ييملمي ز الة 31.11( ينسبة )11%( أ ا الذين ييملمي ز الة اخرى )57.1)

%(، عما هناك فرد واحد فقط له 8.6( افراد وينسبة )3المياسبين القانمنيين السمدانية يلغ عددهم )

 %(. 2.9 ريكية ينسية )ز الة ا
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سنماا فااو وينفس  5%( لديهم الخبرف 42.9( فرد وينسبة )15ييبين  ن الجدو  أعله، أي هناك )-

-11%( الذين لديهم خبرف )8.6( افراد وينسبة )3( سنماا، وهنالك )10-6القدر الذين لديهم خبرف )

( سنماا 20-16لديه خبرف يين ) %(2.9(  ن أفراد عينة الدراسة وينسبة )1( سنماا، وهنالك )15

( سنة. ويلحظ أي غالبية أفراد عينة الدراسة خبرتهم عالية وهذا 25 -21وينفس القدرف ذوي الخبرف )

 يعنت أي آرائهم سيكمي سليمة مغراض البيث.

  أداة الدراسة الميدانية:

 الدراسة. اسيخدم الباحثاي اسيمارف االسيبانة عمسيلة رئيسية لجمع البياناا  ن عينة

 تكمنت االسيبانة  ن اسمين رئيسيين:

القسم امو : تيضمن البياناا ال خصية مفراد عينة الدراسة، تمثلت في المرهو العلمي، اليخصص 

 العلمي، المرهو المهني، سنماا الخبرف، وغيرها. 

ييددوا ( عبارف طلب  ن أفراد عينة الدراسة أي 34القسم الثاني: احيمى هذا القسم علت عدد )

اسيجاييهم عما تصفه عو عبارف وفق لقياس " ليكرا" الثلثي الميدرج الذي ييكمي  ن خمسة 

  سيمياا )يرثر،  يايد، ال يرثر(. واد تم تمزيع هذه العباراا علت  ياور الدراسة عما يلي:

( عباره، الميمر الثالث 11( عباره، الميمر الثاني تيضمن )13الميمر امو  تيضمن )

 .ف( عبار10) تيضمن

 الثبات اإلحصائي ألداة الدراسة: 

 ن اجو تيسين صدق امداف )اسيمارف االسيبانة( وثباتها فقد تم إجرام االخيبار القبلي لها عن 

طريق عرضها علت يعض امعاديميين  ن الجا عاا امخرى يررض الييق  ن صلحييها وسل ة 

بو تمزيعها علت المبيمثين ليساب الثباا اإلحصائي ووضمح عباراتها. حيث تم تيديثها ييعديلتهم ا

( فرداَ وتم حساب ثباا االسيبانة  ن هذه العينة 30السيمارف االسيبانة تم اخذ عو عينة الدراسة ييجم )

نيائج الثباا اإلحصائي إلجاياا أفراد العينة  (2رام )يممجب  عادلة اليجزئة النصفية يمضح الجدو  

 االسيطلعية:

 الثباا اإلحصائي: (2) جدو  رام
  عا و الثباا المقياس

 %93 نباخ الفاو عا و عر 
 

نباخ الفا للعباراا و( أي نسبة  عا و الثباا وفقا لمعادلة عر2ن  ن الجدو  رام )يييضح للباحث

%(  ما يعطت  ركر جيد لقمف وصدق 100لكا و اسيمارف االسيبانة جميعها عالية جداَ وتقارب )

 عباراتها  ن ابو المبيمثين، و ن ثم االعيماد عليها في اخيبار فرضياا الدراسة. االسيبانة وفهم

( والذي SPSSولييقيق أهداف الدراسة والييقق  ن فرضياتها تم اسيخدام البرنا ج اإلحصائي )  

ي ير اخيصاراً إلت اليز ة اإلحصائية للعلمم االجيماعية، وذلك السيخدام نيائج امساليب اإلحصائية 

 ليالية:ا

 نباخ الفا ليساب  عا و الثباا.وعر .1

 إلجاياا أفراد العينة علت العباراا. (Meanالمسط اليسايي ) .2

  عا و االرتباط لبيرسمي لكو فقرف. .3

 االنيدار الخطي الميعدد. .4

 

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات

 :تيليو و ناا ة عباراا الميمر االو  -1

. ترثر علت جمدف تقارير العما و المرتبطة يمكيب المراجعةيهدف هذا الميمر لمعرفة  ا إذا عانت 

 المراجعة الخارجية.
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 ااإلجاياا أفراد عينة الدراسة لعبار : الميمسطاا اليسايية واالنيرافاا المعيارية(3جدو  رام )

 الميمر امو 

 عبارات المحور األول
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 االهمية

 يؤثر 778. 2.57 اداء المكتب لخدمات استشارية بجانب خدمة المراجعة التقليدية

 يؤثر 404. 2.89 امتالك مكتب المراجعة لخبرات مهنية عالية من المراجعين

 يؤثر 725. 2.66 شهرة مكتب المراجعة في سوق خدمات المراجعة

 يؤثر 736. 2.60 المراجعةطول العالقة التعاقدية شركة عمالء 

 يؤثر 657. 2.74 ارتباط مكتب المراجعة بإحدى مكاتب المراجعة العالمية

 يؤثر 667. 2.71 حجم فريق المراجعة المطلوب لتنفيذ عملية المراجعة

 يؤثر 611. 2.74 الوقت الالزم  لتنفيذ عملية المراجعة

 يؤثر 775. 2.60 حجم مكتب المراجعة

 يؤثر 676. 2.69 المراجعة لمعايير الرقابة النوعيةالتزام مكتب 

 يؤثر 817. 2.46 استخدام مكتب المراجعة لوسائل تقنية حديثة في تنفيذ اعمال المراجعة

وجود تنظيم لعملية تحديد اتعاب المراجعة من قبل مجالس تنظيم مهنة 

 المحاسبة والمراجعة
 يؤثر 847. 2.40

 يؤثر 853. 2.49 المراجعةالمنافسة السائدة بسوق خدمات 

 يؤثر 0.410 2.65 العوامل المرتبطة بمكتب المراجعة

 

 

 ن الجدو  السايق لنيائج الميمر االو  )العما و المرتبطة يمكيب المراجعة( نجد أنه حصو علت 

العوامل  حسب  قياس ليكرا. اي اي غالبية المبيمثين يروي اي اوافق( أي 2.65وسط حسايي )

 ترثر في جمدف تقارير المراجعة الخارجية. بمكتب المراجعةالمرتبطة 

 تحليل ومناقشة عبارات المحور الثاني: -2

يهدف هذا الميمر لمعرفة ارام افراد عينة الدراسة حم  العما و المرتبطة ي رعاا عملم  

راا هذه المراجعة. ولمعرفة ذلك اليد  ن يياي اتجاه ارام افراد عينة الدراسة لكو عبارف  ن عبا

 الميمر، واسيخدم المسط اليسايي لمعرفة نييجة عو عبارف  ن عباراا هذه الميمر
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 ااإلجاياا أفراد عينة الدراسة لعبار : الميمسطاا اليسايية واالنيرافاا المعيارية(4جدو  رام )

 الميمر الثاني

 عبارات المحور الثاني
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 االهمية

 يؤثر 568. 2.83 متانة نظام الرقابة الداخلية في الوحدة االقتصادية قيد المراجعة

اعتماد الوحدة االقتصادية على تكنولوجيا معلومات متطورة في اداء النظام 

 المحاسبي
 يؤثر 676. 2.69

 يؤثر 765. 2.66 كبر حجم العمليات المالية المراد مراجعتها في الوحدة قيد المراجعة

 يؤثر 853. 2.51 ل القانوني للوحدة االقتصادية المراد مراجعتهاالشك

 محايد 932. 2.31 نوعية القطاع التي تنتمي الية الشركة محل المراجعة

 محايد 950. 2.26 مقدار االرباح المحققة خالل السن للوحدة االقتصادية محل المراجعة

 يؤثر 781. 2.51 عدد الوحدات التابعة للشركة قيد المرجعة

 يؤثر 667. 2.71 وجود لجان مراجعة فعالة بالوحدة االقتصادية

 يؤثر 531. 2.80 فعالية المراجعة الداخلية بالوحدة االقتصادية

 يؤثر 739. 2.57 وجود الزام باإلفصاح عن مقدار اتعاب المراجعة الخارجية

 يؤثر 731. 2.63 التزام الوحدة االقتصادية بتطبيق قواعد حوكمة الشركات

 يؤثر 438. 2.59 العوامل المرتبطة بشركات عمالء المراجعة

 

( أي حسب 2.59يعد دراسة الجدو  السايق لنيائج الميمر الثاني نجد أنه حصو علت وسط حسايي )

العوامل المرتبطة بشركات عمالء المراجعة )تؤثر  اي اي غالبية المبيمثين يروي اي ليكرا. قياس 

 .المراجعة الخارجية(في جودة تقارير 

 

 تحليل ومناقشة عبارات المحور الثالث: -3

يهدف هذا الميمر لمعرفة اارام حم  جمدف تقارير المراجعة الخارجية. ولمعرفة ذلك اليد  ن يياي  

اتجاه ارام افراد عينة الدراسة لكو عبارف  ن عباراا هذه الميمر، حيث تم اسيخدم المسط اليسايي 

 عبارف  ن عباراا هذه الميمر الثالث لمعرفة نييجة عو
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 ااإلجاياا أفراد عينة الدراسة لعبار : الميمسطاا اليسايية واالنيرافاا المعيارية(5جدو  رام )

 الميمر الثالث

 الثالثعبارات المحور 
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 االهمية

 يؤثر 561. 2.74 اقليتم اصدار تقارير المراجعة الخارجية بدرجة مخاطرة 

يتم تقييم مالئمة معلومات التقارير المالية لألطراف ذات العالقة بالوحدة 

 االقتصادية
 يؤثر 736. 2.60

 يؤثر 684. 2.66 يتم تقييم كفاية االدلة المتاحة لضمان استمرارية الوحدة االقتصادية

 يؤثر 598. 2.77 يتم التعبير عن حقيقة االوضاع المالية بالوحدة االقتصادية

 يؤثر 572. 2.71 يتم اعداد تقرير المراجعة في اطار مستوى الشك المهني

 يؤثر 736. 2.60 تعزيز مصداقية المعلومات المالية للوحدة االقتصادية

يتم توضيح فاعلية جودة االختيار االداري للسياسات المحاسبية بالوحدة 

 االقتصادية
 يؤثر 731. 2.63

 يؤثر 611. 2.74 تقارير المراجعة بدرجة عالية من االستقالليةيتم اعداد 

 يؤثر 611. 2.74 يتم اعداد تقارير المراجعة  الخارجية وفقاً للمتطلبات المهنية

 يؤثر 531. 2.80 ينم االفصاح عن مخاطر المعلومات الخاصة بالوحدة االقتصادية

 يؤثر 424. 2.700 جودة تقارير المراجعة الخارجية

 

( نجد أنه حصو جودة تقارير المراجعة الخارجيةيعد دراسة الجدو  السايق لنيائج الميمر الثالث )

الثلثي. اي اي غالبية المبيمثين يمافقمي  ليكراحسب  قياس  وافق( أي 2.70علت وسط حسايي )

 تيأثر يالعما و اعله. جودة تقارير المراجعة الخارجية علت اي

 

 سون:معامل االرتباط لبير -4

 ن حساب  عا و االرتباط يين العباراا في عو  يمر  ع اجمالي الميمر )االتساق  اي الهدف

 الداخلي( و عرفة  عنمية ذلك االرتباط.
 

 الميمر االو  واجمالي الميمر اااالرتباط يين عبار: (6جدو  رام )
  عنمية االرتباط  عا و االرتباط العبارة

 غير  عنمي 221. ن اط المحدف االايصاديةتخصص  كيب المراجعة في  جا  

  عنمي .467** ادام المكيب لخد اا اسي ارية يجانب خد ة المراجعة اليقليدية

  عنمي .558** ا يلك  كيب المراجعة لخبراا  هنية عالية  ن المراجعين

  عنمي .712** كهرف  كيب المراجعة في سمق خد اا المراجعة

  عنمي .536** كرعة عملم العملمطم  العلاة اليعاادية 

  عنمي .740** ارتباط  كيب المراجعة يإحدى  كاتب المراجعة العالمية

  عنمي .509** حجم فريق المراجعة المطلمب لينفيذ عملية المراجعة
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  عنمي .607** المات اللزم  لينفيذ عملية المراجعة

  عنمي .388* حجم  كيب المراجعة

  عنمي .547** المراجعة لمعايير الرااية النمعيةاليزام  كيب 

  عنمي .735** اسيخدام  كيب المراجعة لمسائو تقنية حديثة في تنفيذ اعما  المراجعة

وجمد تنظيم لعملية تيديد اتعاب المراجعة  ن ابو  جالس تنظيم  هنة 

 المياسبة والمراجعة
  عنمي .708**

  عنمي .817** المراجعةالمنافسة السائدف يسمق خد اا 
 

 

 

 طردية يين الميمرين العلاة أي نلحظ السايق دراسة وحساب  عا لا االرتباط في الجدو  يعد

ي يين عباراا الميمر االو  و يمسط دعالية( ويلحظ أي هناك ارتباط طر إحصائية داللة وذاا

 (.0.05ااو  ن القيمة العرفية )اجمالي الميمًر وذلك  ن خل  ايمة  سيمى المعنمية اليي  عظمها 
 

 الميمر الثاني واجمالي الميمر اااالرتباط يين عبار: (7جدو  رام )
  عنمية االرتباط  عا و االرتباط العبارة

  عنمي .526**  يانة نظام الرااية الداخلية في المحدف االايصادية ايد المراجعة

 يطمرف في ادام  اعيماد المحدف االايصادية علت تكنملمجيا  علم اا

 النظام المياسبي

  عنمي .355*

  عنمي .414* عبر حجم العملياا المالية المراد  راجعيها في المحدف ايد المراجعة

  عنمي .668** ال كو القانمني للمحدف االايصادية المراد  راجعيها

  عنمي .797** نمعية القطاع اليي تنيمي الية ال رعة  يو المراجعة

  عنمي .576** االرياح الميققة خل  السن للمحدف االايصادية  يو المراجعة قدار 

  عنمي .643** عدد المحداا اليايعة لل رعة ايد المرجعة

  عنمي .630** وجمد لجاي  راجعة فعالة يالمحدف االايصادية

  عنمي .464** فعالية المراجعة الداخلية يالمحدف االايصادية

  عنمي .655** ياإلفصاح عن  قدار اتعاب المراجعة الخارجيةوجمد الزام 

  عنمي .612** اليزام المحدف االايصادية ييطبيق اماعد حمعمة ال رعاا
 

 

 طردية يين الميمرين العلاة أي نلحظ السايق دراسة وحساب  عا لا االرتباط في الجدو  يعد

عالية( ويلحظ أي هناك ارتباط طردي يين عباراا الميمر امو  و يمسط  إحصائية داللة وذاا

 ( 0.05اجمالي الميمًر وذلك  ن خل  ايمة  سيمى المعنمية اليي  عظمها ااو  ن القيمة العرفية )
 

 الثالث واجمالي الميمر رالميم اااالرتباط يين عبار: (8جدو  رام )
 االرتباط عنمية   عا و االرتباط العبارة

  عنمي .415* ييم اصدار تقارير المراجعة الخارجية يدرجة  خاطرف ااو 

ييم تقييم  لئمة  علم اا اليقارير المالية لألطراف ذاا العلاة يالمحدف 

 االايصادية

*391. 
  عنمي

  عنمي 292. ييم تقييم عفاية االدلة المياحة لضماي اسيمرارية المحدف االايصادية

  عنمي 222. ييم اليعبير عن حقيقة االوضاع المالية يالمحدف االايصادية 

  عنمي .483** ييم اعداد تقرير المراجعة في اطار  سيمى ال ك المهني 

  عنمي .391* تعزيز  صدااية المعلم اا المالية للمحدف االايصادية

ييم تمضيح فاعلية جمدف االخييار االداري للسياساا المياسبية يالمحدف 

 االايصادية 

.257 
  عنمي

  عنمي .562** ييم اعداد تقارير المراجعة يدرجة عالية  ن االسيقللية

  عنمي .924** ييم اعداد تقارير المراجعة  الخارجية وفقاً للميطلباا المهنية 
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 طردية يين الميمرين العلاة أي نلحظ السايق االرتباط في الجدو  دراسة وحساب  عا لا يعد

عالية( ويلحظ أي هناك ارتباط طردي عباراا الميمر امو  و يمسط اجمالي  إحصائية داللة وذاا

 ( 0.05الميمًر وذلك  ن خل  ايمة  سيمى المعنمية اليي  عظمها ااو  ن القيمة العرفية )

المتغيرات المستقلة )العوامل المرتبطة بمكتب المراجعة والعوامل المرتبطة تحليل االنحدار بين  -5

 تقارير المراجعة الخارجية(:جودة بشركات عمالء المراجعة و
العما و المرتبطة يمكيب المراجعة العما و المرتبطة ي رعاا تهدف هذه العلاة لمعرفة  اذا عاي )

وييم ذلك يإجرام انيدار  يعدد يين جعة الخارجية جمدف تقارير المرا( ترثر علت عملم المراجع

 الميريراا اعله. 

 يمضح  خيصر نممذج االنيدار: (9جدو  )

  عا و الييديد المعد   عا و الييديد  عا و االرتباط النممذج

1 .789a .622 .599 
 

  ( وهم عبارف عن  خيصر نممذج االنيدار وفيه نجد أي ايمة  عا و االرتباط يلرت 9) الجدو  رام

( جودة تقارير المراجعة الخارجيةيين الميرير اليايع )  امي  وهذا يعني وجمد ارتباط طردي0.789

العوامل المرتبطة بشركات عمالء  والعوامل المرتبطة بمكتب المراجعة والميريراا المسيقلة  )

%  ن اليريراا  62وهذا يعني أي  0.622تساوي  R²( عما نجد أي ايمة  عا و الييديداجعةالمر

( يكمي  ن تأثير الميريراا المسيقلة جودة تقارير المراجعة الخارجيةاليادثة في الميرير اليايع )

 % 38( يينما العوامل المرتبطة بشركات عمالء المراجعة والعوامل المرتبطة بمكتب المراجعة )

 يعمد إلت العما و امخرى غير  يضمنة في النممذج.

 يمضح تيليو اليباين: (10جدو  )

 درجاا اليرية  جممع المريعاا  صدر اليباين
 يمسط 

 المريعاا
 .Sig ف الميسمية

 000a. 26.360 1.898 2 3.796 االنيدار

     072. 32 2.304 االخطام

       34 6.100 المجممع
 

 

اعله وهم عبارف عن جدو  تيليو اليباين والذي يمكن  ن خلله  عرفة المعنمية  (10الجدو  رام )

ف الميسمية( حيث نجد أي الكلية للنممذج والقمف اليفسيرية للميريراا  جيمعه عن طريق إحصائية )

وهذا يقمدنا  0.05( وهي أاو  ن القيمة العرفية 0.000ايمة  سيمي المعنمية المصاحبة لها تساوي )

%( واإلارار يالمعنمية الكلية لنممذج االنيدار الخطي 5رفض فرض العدم عند  سيمى داللة ) إلت

جمدف المرتبطة ي رعاا عملم المراجعة والعما و الميعدد يين العما و المرتبطة يمكيب المراجعة و

 تقارير المراجعة الخارجية.

 يمضح  عا لا االنيدار: (11جدو  )
 P . Value ايمة احصائية االخيبار )ا( االنيدارايمة  عا لا  المعا لا

B0 .467 1.503 .143 

B1 .597 3.581 .001 

B2 .252 1.614 .116 
 

 

 

( وهم عبارف عن جدو  المعا لا وفيه نجد ايم  عا لا االنيدار المقدرف 11الجدو  رام)

( وهي 0.467واخيباراا المعنمية المصاحبة لها ، حيث نجد أي ايمة اليد الثايت للنممذج يلرت )

مة  يو ايمة الميرير اليايع المقدر عند ا تكمي ايم الميريراا المسيقلة  ساوية للصفر ,  عما نجد  عل

وهذا يعني أي زيادف  )العما و المرتبطة يمكيب  0.597العما و المرتبطة يمكيب المراجعة تساوي 
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ونلحظ أي القيمة  0.136المراجعة ( تردي إلت زيادف جمدف تقارير المراجعة الخارجية  يمعد  

بو فرض البديو وعليه نق 0.05وهي أاو  ن القيمة العرفية  0.001االحيمالية المصاحبة لها تساوي 

أي أي هذه القيمة لها تأثير  عنمي )اي العما و المرتبطة يمكيب المراجعة لها تأثير علت جمدف تقارير 

ً نجد  علمة  يو العما و المرتبطة ي رعاا عملم المراجعة   المراجعة الخارجية ( ، وأيضا

عملم المراجعة يمحدف وهذا يعني أي زيادف الجمدف في العما و المرتبطة ي رعاا  0.252تساوي

ونلحظ أي القيمة المصاحبة  0.252واحده تردي إلت زيادف جمدف تقارير المراجعة الخارجية يمعد  

وعليه نرفض فرض العدم أي أي هذه الزيادف  0.05وهي أعبر  ن القيمة العرفية  0.116لها تساوي 

 ليس لها تأثير  عنمي في جمدف تقارير المراجعة الخارجية .

 ا: النتائج والتوصياتخامس

 النتائج: -1

  ن خل  الدراسة النظرية والميدانية تمصو الباحثاي الت النيائج ااتية:

أتعاب المراجعة الخارجية تمثو المقايو النقدي الذي تيصو عليه  كاتب المراجعة الخارجية  -

 نظير ايا ها يفيص و راجعة اليقارير المالية ل رعاا عملم المراجعة.

الخارجي هم خلصة  ا تمصو اليه المراجع  ن خل  عملية المراجعة والفيص  المراجعتقرير  -

 لدفاتر وسجلا ال رعة ويعيبر اليقرير المثيقة المكيمية لييديد  س ملية المراجع الخارجي.

أظهرا نيائج الدراسة الميدانية وجمد تأثيراا جمهرية للعما و الخاصة يمكاتب المراجعة في  -

 أتعاب المراجعة الخارجية في فاعلية تقارير المراجعة.إطار تيديد 

أي العما و الخاصة ي رعاا عملم المراجعة في أطار تيديد أتعاب المراجعة الخارجية تعد  -

 ذاا تأثيراا  ليمظة علت فاعلية تقارير المراجعة الخارجية.

 

 التوصيات: -2

 :ينام علت النيائج السايقة للدراسة يمصي الباحثاي يااتي

تفعيو دور املياا الراايية ل رعاا عملم المراجعة في  يايعة عملياا تيديد أتعاب المراجعة  -

 الخارجية ضمانا لجمدف تقارير المراجعة الخارجية.

ضرورف اهيمام  كاتب المراجعة الخارجية يييديد أتعاب المراجعة ضمانا لملئمة امتعاب  ع  -

 عة.الجهد المبذو  في عملية الفيص والمراج

اهيمام  جلس تنظيم  هنة المياسبة والمراجعة يالسمداي يينظيم و راابة عملية أتعاب المراجعة  -

 الخارجية.

 

 قائمة المراجع:

سةةالم عبد ح حلس، العما و المرثرف في تيديد أتعاب المراجعة في فلسةةطين،  جلة الجا عة اإلسةةل ية،  -1

 275-248م، ص ص 2003، العدد امو ، 11المجلد

سةةةةباعي اطب، العما و المرثرف في تيديد أتعاب المراجعة دراسةةةةة  يدانية علت دولة اطر،  جلة  أحمد -2

-153م، ص ص 2004، العدد الثاني، 18االايصةةةةةةةاد واإلدارف، جا عة الملك عبد العزيز، المجلد 
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اثاره علت إيماي حسةةةين ال ةةةاطري وحسةةةام عبد الميسةةةن العنقري، انخفاض  سةةةيمى أتعاب المراجعة و -3

، العدد امو ، 20جمدف امدام المهني،  جلة االايصةةةةةةاد واإلدارف، جا عة الملك عبد العزيز، المجلد 

 163-97م. ص ص 2006

فييي ونيس علت أيم سيالة، العما و المرثرف في تيديد أتعاب المراجعة في الجماهيرية العظمت، رسالة  -4

 م.2006راساا العليا، جا عة أم در اي اإلسل ية، اجسيير في المياسبة غير  ن مرف، علية الد

دراسةةةةة تطبيقية  ن – يمد  يمد عبد القادر الديسةةةةطي، العما و المرثرف في تسةةةةعير خد اا المراجعة  -5

 جلة علية اليجارف للبيمث العلمية، جا عة اإلسةةةكندرية، المجلد  ،وااع كةةةرعاا المسةةةاهمة المصةةةرية

 م2008، العدد امو ، يناير 45

علت  يسةةةةةةن  يمد وجما   يمد سةةةةةةرور، العما و المرثرف في تيديد أتعاب المراجعة في الجمهمرية  -6

، العدد امو ، 22اليمنية،  جلة البيمث اليجارية المعاصةةةرف، علية اليجارف، جا عة سةةةمهاج، المجلد 

 159 -133م، ص ص 2008يمنيم 

ب المراجعة وأتعاب الخد اا امخرى اليي عبد الرحمن ين علت  يمد اليميجري، دراسةةةةة  قارنة متعا -7

يقد ها المراجع لعميو المراجعة وللعما و المرثرف فيهما تطبيق علت المملكة المييدف،  جلة البيمث 

 30-9م، ص ص 2009المياسبية، الجمعية السعمدية للمياسبة، المجلد الياسع، العدد الثاني، 

دراسةةة  يدانية علت ال ةةرعاا المدرجة –تعاب اليدايق  ي ةةيو سةةعيد سةةميداي، يعض العما و الميددف م -8

، العدد امو ، 24 جلة جا عة الملك عبد العزيز، االايصةةةةاد واإلدارف، المجلد  ،علت يمرصةةةةة عماي

 86-40م، ص ص 2010

غادف كةةةةةةيادف أيم هديب، العما و الميددف متعاب اليدايق الداخلي في امردي: دراسةةةةةةةة تطبيقية علت  -9

خد ية المدرجة في يمرصةةةةةة عماي، رسةةةةةالة  اجسةةةةةيير في المياسةةةةةبة واليمميو، علية ال ةةةةةرعاا ال

 116 -1م، ص ص 2017امعما ، جا عة ال رق اموسط )عماي(، 

 يمد سةةةةا ي راضةةةةي، تيليو العما و المرثرف في تيديد أتعاب المراجعة، المجلة العريية للمياسةةةةبة،  -10

 34، صم1998المجلد الثاني، العدد امو ، نمفمبر 

حسةةةةن عبد اليميد العطار، دراسةةةةة اخيبارية لميدداا أتعاب المراجعة في ظو اليطمراا المعاصةةةةرف  -11

، العدد 25لبي ة امعما  المصةةةةةةرية،  جلة البيمث اليجارية، علية اليجارف، جا عة الزاازيق، المجلد 
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