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 البحث ممخص
استتتت البحا درتتتتوحلتاستتتتعحقا  دتتتتدتحا مراتتتتعحختتتتة حستتتتقليحا اتاسمتتتتعحا  دتس تتتتعحقستتتتراعحت  حاتااتتتت ح
ا رستتدددبحدنتتد حاتتلتيحا نتتتالعحمرتت.حالستت اتات.حق  رفةتت حجتتءاحا اتتلبح تتةحعستتتا حلتاستتعح  خ ف تتعحمرتت.ح

،ح3102ر ت.حمتدةحح3102ا نتالدبحا صندم عحا اسسرعحفيحا خقتصعحا اصتيعح تر حا ت تتيحات حمتدةح
 ر نختتبحدد تنتتمحا اتتد يحقء تت ح  رلةتتلححAltmanخلا تتعح رلةتتلحمةنتتعحا لتاستتعحاتت ح تتر حناتتقء حق تتةحفتتيحا 

ا نتالدبحا  يحالح كق حغةتحادلتيحمر.حالس اتات،حثةح رلةلحت  حاتاا حا رسدددبحدنتد حالست اتاتيعح
 اتتءاحا نتتتالدب،حقء تت حاتت ح تتر ح ررةتتمحا ار تتق ح  فتيتتتحاتااتت حا رستتدددبح  رتت حا نتتتالدب،حقدد  تتد يح
 رلةلحال حسراعحت  ه.حثتةحتطتهحجتءاحا ا  ةتتحخنتقبحاال ت حا اتاسمتعحا تء حةن ست حع  تهحالابنتتح ستقليح

حا اتاسمع.
ق قصمحا دروحع .ح  حا مراعحخة حسقليحا اتاسمعحقسراعحت  حاتاات حا رستدددبحدنتد حاست اتاتح

نلادح  رف حسقليحا نتالع،حمراعحعةسدخ عحرةوح الق حت  حاتاا حا رسدددبحدند حالس اتاتيعحسر ادحم
ا اتاسمع.حثةح ةحعستا ح ررةمحعضدفيحخإل د حا  ةتابحتاددعحمر.حا ناتقء حاسسدستيحا اثرتعحفتيحرستةح
نتتتالعحا ماةتتمحقلتستتعح تالتتةحا ارك تتعح تتل حا ماةتتم،حق قصتتمحا درتتوح  دةةتتلحا ن تتد  حا ا قصتتمحع ةاتتدحاتت ح

حا  ررةمحاسسدسي.حح
محملةتليح اثتمحابنتتابح ستقليحا اتاسمتعحعلحالادح قصمحا دروحع .ح نهحدد تغةحا ح  حجنتد حمقاات

  حا ابنتتتحا تتء حة ضتتا ح غرخ تتعحجتتءاحا مقااتتمحجتتقح  ح التتق حاال تت حا اتاسمتتعحنتتتيالدحاتت ح رتتلحاالد تت ح
ح.حBig4ا اتاسمعحا كخت حا مد ا ع
ستتقليحا اتاسمتتعضحفتضتت عحالستت اتاتضحت  حاتااتت حا رستتدددبحدنتتد حاستت اتاتيعح:حالكمماا ت الماح ح اا 
ح ر نخبحدد تنمحا اد ي.حAltmanضحناقء حBig4تاسمعحا مد ا عا نتالعضحاالد  حا ا
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The effect of audit quality on the integrity of the auditor's 

opinion on going concern. An empirical Study on listed 

industrial companies in Egypt 

 

Abstract 
 

The purpose of this research is studying and examining the relationship 
between the audit quality and the going concern opinion of auditor.  

To achieve this goal has been done an Empirical study on listed industrial 
companies in Egypt, for the period from 2013 to 2017. In the first, the sample 
was identified by Altman Z.score model, to know the companies that non 
concern. Second, auditor opinion was identified by content analysis of auditor 
reports of their companies. Third, link the previous variable with type audit 
firms as indicator of audit quality.      

The research found that the relationship between the audit quality and 
auditors’ opinion about going concern is a positive. So this opinion will be 
fair when audit quality be achieving.  

Then an additional analysis was done by entering control variables on the 
basic model, represented in the company size and the degree of ownership 
concentration, the results of additional analysis supported the findings from 
the basic analysis. 

Also, the research found that the best indicator for measure the audit 
quality is that audit firm a one of the big four.  
Keywords: Audit quality; Going concern; Going concern audit opinion; 
Big 4; Altman Z.score model. 
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 مقدم  البحث -1
ا اقضتقمدبحا اداتعحقا  تيح رثةتتحا ستل حاادحلحن حف هح  حسقليحا اتاسمتعحا  دتس تعح ضتربحات ح

خة حا ددرثة حفيحالمحاالد حقفيحالتمحقاتب،حقيتةلالحجتءاحالج اتدةحفتيحثتمحرتلقوح ةاتدبحاد  تع،حقا  تيح
حالح اللحدفد حا ك دندبحالا صدل عحا كخةتيحقا ص ةتي.

ع ت.ححق ةلالح جا عحا اتاسمعحفيحقابحاسةادبحا اد  عحدسخ حةيتدليحردستعحاست  لايحا فتقا ةحا اد  تع
،حااتدح االتناةحات حا  تدءحFinancial Failureقستقلحعنتءاتحادالتتحةنتخااةحفتيحرد تعحقستقلحفنتمحاتد يح

ا فتتتتاتحا صتتتر لحفتتتيحا قاتتتبحا اندستتت .حقفتتتيحا  د تتت حةقستتتهحاستتت  لايحا فتتتقا ةحا اد  تتتعحا رتتتقةح اتااتتت ح
يحا رستتتدددبحفتتتيحرد تتتعحمتتتلةحا داتتتهحخاتتتءاحا نتتتءاتحمنتتتلادحةتتتت ح  حا نتتتتالعح قاستتتهحانتتتالربحاد  تتتعحرتتتدل

ح(Kilgore, et al., 2014).قدد  د يحالح كق حغةتحادلتيحمر.حالس اتات

قالحالد حا دةحاتاات حا رستدددبحخإختلا حت  حمت حاتل حاتلتيحا نتتالعحمرت.حالست اتاتحة ضت ح ررالتةح
ا ن صتتتتي،حقء تتتت حدستتتتخ ح  حا ملةتتتتلحاتتتت حاتااختتتتيحا رستتتتدددبحالتتتتدنقاحةنثتتتتتق حع تتتت.ح  ح فةتتتت ةحفتضتتتت عح

ا اتاسمع.حق ك حفيحثمحاسةادبحا اد  عحا ردليحا  يح  متت ح اتدحامثتةحالس اتاتحغةتحار ةح مار عح
ا نتتتتالدبحفتتتيحا قاتتتبحا ردضتتتتحقا  تتتيحاتتتلح تتتبل حع تتت.حعفرستتتاد،حفتتتإ حال ستتتداحا متتتدةحجتتتقحسمتتتمحاتااتتت ح

حا رسدددبحةخل حت  دحفيحال حالتيحا نتالعحمر.حالس اتاتح ر حا اس فخمحا فتي .

 ح صتتم حا فتتتاتابحا  تتيح قاستتهحاتااتت حا رستتدددبح ثنتتد حقاتت حا ستتلةتحدد تتءالتح  حجتتءاحا تتت  ح متتلحاتت
مار عحا اتاسمع،حقلح كا حا صتمقدعحفتيحال ت تعح كتقي حا تت  حق كناتدح كات حفتيحا ن تد  حا  تيحاتلح رتلوح
دسخ حجءاحا ت  .حرةوح  حا ندتيحفيح فتيتحاتاا حا رسدددبحم حملةحاتلتيحا نتتالعحمرت.حالست اتاتح

فرسحا نتالع. قفيحنتسحا س دقحعءاح ةحة ةحا ندتيحم حء  حفيحا  فتيت،حدد تغةحا ححالح رمسمحخناد عحقا 
 متت حا نتتتالعح صتتمقددبحاد  تتع،حاتتلح كتتق حستتخددحفتتيحمتتلةحاتتلت ادحمرتت.حالستت اتاتحفتتإ حء تت حاتتلح ضتتتح
اتااتت حا رستتدددبحس حاستت  لايحا فتتتقا ةحا اد  تتعحا تتءة ح م اتتتلق حمرتت.ح فتيتتتاحفتتتيحا  تتدءحا فتتتاتابحاتتتلح

ح  د يحالح تفلحا ثفعحفيحاال دهحقفيحسام هحا اان ع.ح فقاق حدافدضد ه،حقدد

ق كيح س    حاتاا حا رستدددبحات حعختلا حا تت  حا ستر ةحدنتد حاتلتيحا نتتالعحمرت.حالست اتاتحفمر تهح
ا رتتتتدلحمرتتت.حاستتت فر ه،حق  ح التتتق ح خةتتتتاحفتتتيحصتتتندمعحا نتتتتالع،حق  ح رتتتدف حمرتتت.حا  مرتتت ةحقا  تتتلتي ح

 اانتتي،حقاستت  لاةحا ناتتدء حا ا  رتتتعحا  تتيح ستتدملحمرتت.ح مضتتةلحا رالتتةحاا استت اتحا تتء ح ستتدملاحمرتت.ح
ا  نخبحدد  مثتحا اد يحقء  ح لم ادح ت  هحدند حالس اتاتيع،حدد ضدفعحع .ح رفة حسقليحا اتاسمعحرةوح
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 Geiger and متلح رتلحا مقااتمحا اتبثتيحفتيحستراعحت  حاتاات حا رستدددبحدنتد حالست اتاتيعح ناتدح
Rama, 2006).)ح

ا رسدددبحفيحاصتحاسبقلحم حعخلا حت  دحدند حالتيحا نتالعحمرت.حالست اتات،حق ندت حق ملحاتاا ح
 ستم.حاتااختقحا رستدددبحدند حالست اتاتيع،حقححح021جءاحا اسبق  عحا حام دتحا اتاسمعحا اصت حتاةح

فيحا قابحا ردضتحع .حا قفد حخاءاحا اس ق  عحا ح ر ح رفة حسقليحا اتاسمعحقا  يح اال حات حعختلا ح
حسر ةحفيحال حالتيحا نتالعحمر.حالس اتاتحفيحا اس فخمحا انثقت.حت  

 مشكم  البحث -2
 اثتتتمحا امرقاتتتتدبحا اردستتتخ عحا انتتتت  حاسسدستتتيح راردستتتتدعحقا  تتتتيح ستتت  لةحفتتتتيحا  تتتدءحا ملةتتتتلحاتتتت ح
ا فتتتاتابحا  تتيح ر  اتتدحا كثةتتتحاتت حا  اتتق حقمتتلةحا  دكتتل،حق   تتت  حرتتليحجتتءاحا  اتتق حقمتتلةحا  دكتتلح

بح ر تتدسق حامرقاتتدبحاقثتتققحفةاتتد.حق  تتقفتحجتتءاحا ثفتتعحفتتيحا امرقاتتدبحاتت ح تتر حفتتإ حا  تتء حا فتتتاتا
اتاسمتتعحا فتتقا ةحا اد  تتع،حق تتةلالحا ثفتتعحعءاح رففتتبحستتقليحا اتاسمتتع.حقجتتءاحةختتتتحاج اتتدةحا اة تتدبحا اان تتعح

حا ارر عحقا مد ا عحخسقليحا اتاسمع،حدرةوح نمالسحمر.حثفعحا اس ا حداانعحا اتاسمع.

فتتإ حا ستتقليحا  تتيح  رخاتتدحاستت  لاقحا فتتقا ةحا اد  تتعح اثتتمحا ردستتدبحقا تغدتتدبحقاتت حجتتءاحا ان رتت ح
قا  قامدبحا ح لا حاتاا حا رسدددب،حقس حجتءاحا ردستدبحقا تغدتدبحقا  قامتدبحلا اتدحا  تقتيحقا ةاةتليح

.حقاتتلح اثتتمحExpectations gapمتت حاتتدح فلاتتهحفمتترحاتااتت حا رستتدددب،حفتتإ حجنتتد حفستتقيح قامتتدبح
رسدددبحفيح فتيتاحم حا نتالق حا  تيحاتلح تبثتحمرت.حافتلتيحا نتتالعحمرت.حالست اتاتحفتيحعندتيحاتاا حا 

رد تتعحقستتقلحانتتالربحاد  تتعحقدد  تتد يحا  نخ تتهحا ادالتتتح راستت تةلة ،حاتت ح جتتةحردستتدبحقتغدتتدبحق قامتتدبح
اس  لايحا فقا ةحا اد  عحفيحا قابحا ردضت.ح ء  ح صدلحا حاس ق  دبحاتاا حا رستدددبح  تءحاتل ح

حا نتالعحفيحالم ددتح ثند حمار عحا اتاسمع.حاس اتاتيع

قاتت حا ستتلةتحدد تتءالتح  حاتااتت حا رستتدددبحلح فتتقةحخ فةتت ةحفتضتت عحالستت اتاتح رماةتتم،حق كتت حعلاتيح
ا نتالعحجيحا  يح فقةحخاءاحا  فة ةحثةح فقةحاتاا حا رسدددبحدد  رف حا حال حار اعحاس  لاةحا لاتيح

حISA No. 570)ا اد  تع،حقء ت ح دمتدح ام تدتحا اتاسمتعحا تلق يح  تتضت عحالست اتاتحفتيحامتلالحا فتقا ةح
دند حالست اتاتيع.ح تء  حمنتلادحةت ةحا نتدتيحع ت.ح فةت ةحفتضت عحالست اتاتحفتإ حا فصتلحجتقح فةت ةحا لاتيح

ح اءاحا تتض عحق رف حاتاا حا رسدددبحا حسراعحجءاحا  فة ة.ح
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ة رفتتت حاتتت حاتتتل حار اتتتعحفتضتتت عحق دس ستتتدحمرتتت.حاتتتدحستتتخ حفتتتإءاحاستتت  دبحاتااتتت حا رستتتدددبح  ح
الس اتاتحقا ندتيحع .حء  حفيح فتيتاحفإنهح الق حالح قف.حخستة حات حاست ق ة هح ستداحاست  لايحا فتقا ةح
ا اد  تتع،حق  ضتتدح نتتد حقارتتليحاتت ح جتتةحتغدتتد اةحقار  دستتد اةحق قامتتد اة.حق كتت حجتتمح رتتلوحء تت حخ رفتت ح

ا  ستتدبلبحا  د  تتع:حاتتدحستتقليحا اتاسمتتعحاتت حستتقليحا اتاسمتتعاحقدد  تتد يح االتت حخرتتقتيحانتتالرعحا درتتوحفتتيح
انثتتقتحاانتتيا،حاتتدحارتتللابحقافتتدة سحستتقليحا اتاسمتتعا،حاتتدحرتتلقلحاستت ق  عحاتااتت حا رستتدددبحدنتتد ح
 فة ةحفتض عحاست اتاتحا نتتالعحات حانثتقتحاانتيا،حاتدحا ابنتتابحا  تيح م اتلحمرةاتدحاتاات حا رستدددبح

ا اتاسمتعحدستراعحت  حاتاات حا رستدددبحدنتد حح ر رف حا ح فة ةحفتضت عحالست اتاتا،حاتدحمراتعحستقلي
 فة ةحفتض عحالس اتاتا،حجمح  رف حمراعحسقليحا اتاسمعحدسراعحت  حاتاا حا رسدددبحدنتد ح فةت ةح

 فتض عحالس اتاتحفيحاصتا

حأهم   ودوافع البحث -2
تاتابحا ح جا عحاس  لاةحا امرقادبحا اردسخ عحالال ربحل  دءحا ملةلحا حا فحأهم   البحث ند ح

الا صتدل عحاتت ح تتر حاستت  لايحا فتتقا ةحا اد  تتع،حق ر تتد حجتتبل حا استت  لاق ح امرقاتتدبحاقثتتققحفةاتتدح
حقلح د يحا ثفعحفيحا فقا ةحا اد  عحعلحا ح ر حا اتاسمعحا  يح رف حاتاقةحسقليحات تمع.

متتتدةةتحق  رفتتت حستتتقليحا اتاسمتتتعحفتتتيحرد تتتعحا تتتدةحاتااتتت حا رستتتدددبحدتتتدلا حمار تتتعحا اتاسمتتتعح دمتتتدح را
حا اان عحق رخ عحار  دسدبحقتغددبحاس  لايحا فقا ةحا اد  ع.

قالاتتتدحا ضتتتلحاتتت حافلاتتتعحقانتتتالرعحا درتتتوح  ح جتتتةحالر  دستتتدبحقا تغدتتتدبحا  تتتيح  رخاتتتدحاستتت  لاقح
ا فقا ةحا اد  عحا حاتاا حا رسدددبحجقحا داهحدد  نخ هحق فتل ةحا نتءاتحا ادالتتحفتيحرد تعح متت حا نتتالعح

 تتعحا تتد تحاد  تتعحاتتلح تتبثتحمرتت.حاتتلتيحا نتتتالعحمرتت.حالستت اتات.حقدد  تتد يح ندتت حا  تتيح فتتقةحداتاسم اتتدحس
 جا تتتعحا درتتتوحاتتت ح جا تتتعحردستتتعحاستتت  لايحا فتتتقا ةحا اد  تتتعح تتتت  حاتااتتت حا رستتتدددبحدنتتتد حاتتتل حاتتتلتيح

حا نتالعحمر.حالس اتاتحق دصعحفيحقابحاسةادبحا اد  ع.

التيحا نتالعحمر.حالس اتاتحعءاحا  تةةححقالحةنسلحاتاا حا رسدددبحفيحعخلا حا ت  حا سر ةحم حال 
حدد امدةةتحا اان عحقرف حسقليحا اتاسمع.

فتتتإ حا تتتلاف حاسسدستتتيحجتتتقحدرتتتوحقا  دتتتدتحا مراتتتعحختتتة حستتتقليحا اتاسمتتتعححلااادوافع البحاااثقدد نستتتدعح
قستراعحت  حاتاات حا رستدددبحدنتد حاتلتيحا نتتالعحمرت.حالست اتات.حالاتدح  حان تتد حستقليحا اتاسمتتعح

اسمتعحا اصتتيعح اثتمح رتلحلقافت حا درتو،حس حاصتلاا عح فتدتيتحا اتاسمتعحا صتدلتيحمت حفيحاالد  حا اتح
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االد  حا اتاسمعحا اصتيعحفيحا فصتد حمت حا اادتستدبحقا ا د تتدبحا اد  تعحان تضتع،حالاتدح  حجنتد ح
ا ملةتتلحاتت حاتااختتيحا رستتدددبحفتتيحاالد تت حا اتاسمتتعحا اصتتتيعحغةتتتحاستت فرة حقلحةقستتلح تتلةاةحا  دجةتتمح

 ماريحا كدفي،حدد ضدفعحع .ح ق حاليحا اتاسمعحقمتلةحقستقلحا اندفستعحا رف ف تعحختة حاالد ت حا مرايحقا
ا اتاسمعحا اصتيع.حقملةحقسقلحا نتدف عحا كدف عح إلفصد حم حاس مد ح سممحدم حاالد  حا اتاسمعح
 فختتمح  متتد حا لن تتعحفتتيحافدختتمح لا حمار تتدبحاتاسمتتعحءابحستتقليحان تضتتعح  ندستت حاتت حجتتءاحاس متتد .ح

ء  حفإ حخة عحا اادتسعحا اان عحفيحاصتح ر د حع .ح رسة حسقليحا اتاسمعحقيند يحخء حا سالح تف ح 
حسقليحا اتاسمعحفيحاالد  حا اتاسمعحا اصتيع.

حهدف البحث -4
 ستتتم.حا درتتتوحفتتتيحثتتتمحانتتتالر هحقفتتتيحضتتتق ح جاة تتتهحقلقافمتتتهحع تتت.حا  رفتتت حاتتت ح  ح رفتتت حستتتقليح

ح حا سر ةحفيحال حالتيحا نتالعحمر.حالس اتات.ا اتاسمعح اال حاتاا حا رسدددبحا حعخلا حا ت 

قاتت ح تتر ح رفةتت حجتتءاحا اتتلبح ستتم.حا درتتوحا تت.ح رفةتت ح جتتلابحفتم تتعحاناتتدضح رلةتتلحارتتللابح
قافتتتدة سحستتتقليحا اتاسمتتتع،حق رلةتتتلحاستتت ق  عحاتااتتت حا رستتتدددبحمتتت ح فةتتت ةحفتضتتت عحالستتت اتاتحدنتتتالمح

ابحاسسدست عحا  تيح االت ح  ح س تنتلحقاضلحقارللحفيحا قابحا ردضت،حدد ضدفعحع ت.ح رلةتلحا ابنتتح
حخادحاتاا حا رسدددبح رقفد حخاءاحا اس ق  ع.

ححدود البحث -0
 ف صتحا دروحمر.حلتاسعحقا  ددتحا مراعحخة حسقليحا اتاسمعحقالتيحاتاا حا رسدددبحمر.حعخلا ح

دل  تتعحا تتت  حا ستتر ةحمتت حاتتل حاتتلتيحا نتتتالعحمرتت.حالستت اتات.حقطتتء  حلحة  تتتقحا درتتوحع تت.حا مراتتعحا  د
اس ت حخة حا ا  ةتي حقا  تيح سمتمحستراعحت  حاتاات حا رستدددبحدنتد حاتلتيحا نتتالعحمرت.حالست اتاتح

حالدرلحابنتابحسقليحا اتاسمع.

الاتتدح ف صتتتحمرتت.حعثدتتدبحا مراتتعحا ستتددفعحمرتت.حا نتتتالدبحا صتتندم عحا استتسرعحدد خقتصتتعحا اصتتتيعح
 تةحاست  لااهحح-حAltman Z.scoreحناتقء ح-قء  حس حا ناقء حا اس  لةحفيح رلةتلحمةنتعحا درتوح

فتيحا  نختبحدد تنتمحا اتتد يح رنتتالدبحا صتندم عحففتته.حق  ةتتاحفتإ حادخر تعحن تتد  حا درتوح ر مات ةحانتتتق عح
حدضقادهح رلةلحمةنعحا درو.

ح
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حخط  البحث -6
ات حانثتتقتحانتالرعحا درتتوحقفتتيحضتق ح جاة تتهحقلقافمتهحق جلافتتهحقفتتيحثتمحرتتلقلاحفتإ حا ا دفتتيحاتت ح

حا دروح سةتحالادحةري:
 سقليحا اتاسمعحا  دتس عحا حانثقتحااني.ح6/0
 ا  دتحا مدةح تتض عحالس اتاتحقاس ق  عحاتاا حا رسدددبحمناد.ح6/3
 ررةتتتمحا مراتتتعحختتتة حستتتقليحا اتاسمتتتعحقستتتراعحت  حاتااتتت حا رستتتدددبحدنتتتد حاتتتلتيحا نتتتتالعحمرتتت.حح6/2

 قان فدقحفت حا درو.حالس اتات
 ا لتاسعحا   خ ف ع.ح6/4
 وحقا  قص دبحقاسدلبحا دروحا اف ترع.ن د  حا درح6/0

 جودة المراجع  الخ رج   من منظور مهني 6/1
 اثتتمحستتقليحا اتاسمتتعح رتتلحا اقضتتقمدبحا اداتتعحا  تتيحلاتتبحاج اداتتدحالخةتتتاحاتت حاسكتتدل اةة حقء تت ح
سجاة اتتدحدد نستتدعح كتتمحاتت حاستت  لايحا فتتقا ةحا اد  تتعحقاتااختتيحا رستتدددب،حقيتتةلالحا رتتلةوحمتت حستتقليح

جا تعحع .حةيتدليح ححKilgore, et al.,(2014)ا اتاسمعحا حرلقوحاسةادبحا اد  ع،حففلح ندتبحلتاسعح
ستتتقليحا اتاسمتتتعحمنتتتلحفنتتتمحا نتتتتالدبحاد  تتتد،حقء تتت ح تتتلقتحاتااتتت حا رستتتدددبحفتتتيحا  نخ تتتهحمنتتتلحرتتتلقوح
اسةادبحا اد  تعحق ر دنتدحضتت حستتسحا نتءاتحاختمحرتلقثاد.حقسجا تعحستقليحا اتاسمتعحستة ةح ندق اتدحفتيح

حا نفدطحا  د  ع:

حماهوم جودة المراجع  وأهميحه  6/1/1
يحا اتاسمع،حقدد تغةحا ح جاة ادحعلح نهحلحةقستلحاتاتقةحارتللحجند حسل حقاضلحدند حاتاقةحسقل

قا ت حمر هحا حسدن حاسكدل اةة .حق كلحمر.حء  حع دتحسقليحا اتاسمعحا صدلتحات حاسرتسحامتدةةتح
رةوحا ضتلحات حجتءاحا  تدتح  حستقليحا اتاسمتعحاقضتقمدحامفتلا،ححIAASBا اتاسمعحا لق  عحقا  دكةلح

ثتتت.حدتتتدلم تابحقا فختتتق حا متتتدة.حقاتتتلحةتستتت حء تتت حع تتت.ح متتتللحاس تتتتابحقلحةقستتتلح اتتتدح متيتتت حارتتتللح ر
ا اا اعحدمار عحا اتاسمع،حرةوح  حالمح تبحةا ةحخستقليحا اتاسمتعحات حقساتعحنثتتاحا  دصتع.حفستقليح
ا اتاسمعحا حقساعحنثتحاتاا حا رسدددبح اثمحال حالت هحمر.حال  ةاةحدد امدةةتحا اان ع،ح ادحستقليح

استتت  لايحا فتتتقا ةحا اد  تتتعحجتتتيحاتتتل حاتتتلتيحاتااتتت حا رستتتدددبحمرتتت.ح رخ تتتعححا اتاسمتتتعحاتتت حقساتتتعحنثتتتت
ح قامد اةحقار  دسد اةحا حا اتاسمع.
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ق متتتللبحارتتتدقلبح متيتتت حستتتقليحا اتاسمتتتع،حق ق حاتتت حاجتتت ةحخ متيتتت حستتتقليحا اتاسمتتتعحجتتتيحلتاستتتعح
DeAngelo(1981)رةتتوح قضتتربح  حستتقليحا اتاسمتتعح  اثتتمحفتتيحار اتتد حاتتلتيحاتااتت حا رستتدددبحح

اك نتتدبحا  رتيتتتدبحفتتيحا نثتتدةحا اردستتخيحقا فتتقا ةحا اد  تتعحقا  فتيتتتحمتت حء تت .حقي ضتتلحاتت حجتتءاححمرتت.
ا  متيت ح نتهح تةحةات ةحخقساتدبحا نثتتحا ستتددفعحرةتوحاا صتتحمرت.ح رتلح قامتدبحقار  دستدبحاستت  لايح

 Krishnan andا فقا ةحا اد  عحقجيح  ح كق حا فقا ةحا اد  عح د  عحا حا  رتيتدب.حاادحسممحلتاستعح
Schauer(2001)ن فلحجءاحا  متي حدسخ ح سدجرهح درملحااةحفيحسقليحا اتاسمعحقجتقحا  تةاةحاتاات حح 

(حففلحنثتبح ستقليحا اتاسمتعحات ح تر حدرمتلة :ح0991ا رسدددبحدد امدةةتحا اان ع.ح ادحلتاسعحرس  
استتت  لايححاسق ضحا  تتتةاةحاتااتتت حا رستتتدددبحدد امتتتدةةتحا اان تتتع،حقلتستتتعحعنتتتددمهحلر  دستتتدبحقتغدتتتدب

ا فقا ةحا اد  ع،حقا ثدنيضحال حالتيحاتاا حا رسدددبحمر.حاك نتدبحاس  تد حقا  تيحفتيحا فتقا ةحا اد  تعح
قا  فتيتحمناتد.حق تت حا ددرثتعح  حا درمتلحا ثتدنيح اثتمح رتلحار  دستدبحقتغدتدبحاست  لايحا فتقا ةحا اد  تعح

 اال ح فس ةحا درملحاسق حا .حدرملة ،ححقجءاحة  ر حم حا  ةاةحاتاا حا رسدددبحدد امدةةتحا اان ع،ح ء  
حقجادحنتسحقسا يحا نثتحا  يح ةحا ندتيحع ةاادحسددفد.ححح

(حففلحمتفبحسقليحا اتاسمعحا حقسا يحا نثتحا سددفعحرةوحمتف ادحددنادح3100 ادحلتاسعحسداي 
ا تقاميح مار تعححا دةحاتاا حا رسدددبحا ار ةةحدامدةةتحا اتاسمعحا افخق عحاخقلحمداد،حدد  ن  صحا تلاة 

ا اتاسمعحقا كن حم حمار دبحا  ي.حالاتدح كتلبحمرت.ح  حمتلةحالج اتدةحخستقليحا اتاسمتعحةتبل حع ت.ح
ا ضتتتاتحدد نتتتالعحا  تتيحةتت ةحاتاسم اتتدحقاستت  لايحا فتتقا ةحا اد  تتع،حق جتتةحجتتءاحاسضتتتاتحففتتلحا ثفتتعحختتة ح

حاتاا حا رسدددبحقاس  لايح فتيتا.

(حخستتقليحا اتاسمتعحاتت ح تتر حقضتت حIAASBلق  تتعحقا  دكةتتلح ق فتلحاجتت ةحاسرتتسحامتتدةةتحا اتاسمتعحا 
 ر تق حمرت.حثرثتعحسقانت حا اتل رب،حقا ا تستدبح مار تعحا اتاسمتع،حقا ست دقحح0ع دتاح سقليحا اتاسمتع

ا تتء ح تت ةحاتت ح ر تتهحمار تتعحا اتاسمتتع.حفاتت حرةتتوحا اتتل ربحفتتإ حال  تتةاةحدامتتدةةتحا اتاسمتتعحقستتادبح
عحا اتاسمعح اثمح رلحا سقان حا اداعح سقليحا اتاسمع.ح ادحا حرةوحاتاا حا رسدددبحا ء ح فقةحدمار 

ا ا تسدبحفإ ح فتيتحاتاا حا رسدددبحا تء ح رفت حا اتلبحات حا اتاسمتعحجتقح رتلحا سقانت حاسسدست عح
 ستتقليحا اتاسمتتع.ح اتتدحا ستت دقحا تتء ح تت ةحاتت ح ر تتهحمار تتعحا اتاسمتتعحفتتإ حرقالاتتعحا نتتتالدبحقال  تتتةاةح

حا اتاسمعح اثرق ح جةحا مندصتحا  يح رف حسقليحا اتاسمع.دد فدنق حقسامعحاال  ح

                                                 
 .A framework for audit quality: key elements that create an environment for audit qualityح1
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(حستقليحا اتاسمتعحمرت.ح ناتدحاتل حاتلتيحاتاات حا رستدددبح3106الادحمتفبحلتاستعحةتقنسحقم ست. 
مر.حاك ندبحاس  د حقا ا د تدبحا سقجتيع،حقلتسعحا ثفعحا  يح فتلاادح است  لايحا فتقا ةحا اد  تعحات ح

ا فتتتقا ةحا اد  تتتعحاتتت ح  تتتعح رتيتتتتدبحسقجتيتتتع،حق  تتتت  ح  تتتتح تتتر حلاتتتعحا امرقاتتتدبحا افلاتتتعحق رتتتقح
الك ندبحع .حرلح الق حمنلاحاس ق ح  تحا اتاسمعحا افخق حان ت حع .ح اص.حلتسعحااالنتع،حات ح
ا  ةااهحدد امدةةتحا اان عحقاقاملحقآلا حا سترق حا اانتي.حقدتد نثتح اتءاحا  متيت حة ضتلح نتهحتالتةح كثتتح

 نتتدبحا  رتيتتتدبحا سقجتيتتعحفتتيحا فتتقا ةحا اد  تتعحقء تت حفتتيحضتتق حمرتت.حاتتلتيحاتااتت حا رستتدددبحمرتت.حاك
ا  ةاةحاتاات حا رستدددبحدد امتدةةتحا اان تع.حقء ت ح اثتمحقارتليحففتهحات حار  دستدبحقتغدتدبحاست  لايح
ا فقا ةحا اد  ع،حمر.حا تغةحا ح مللحجءاحالر  دسدبحقا تغددبحقا  يح بل حع .حا سدبحفستقيحا  قامتدبح

حفيحا اتاسمع.

ستتخ حة ضتتتلح  حالج اتتدةحخستتقليحا اتاسمتتتعحةتتةلالحفتتيحرتتتدلبحا فتترسحقالنا تتدتابحا اد  تتتعحقااتتدح
 رنتالدبحقء  حةتس حع .ح  حاس  لايحا فقا ةحا اد  عحا ءة ح س تةلق حات ح لاتعحا اتاسمتعحق م اتلق ح

ار تعحمر.ح فتيتحا اتاسمعحفيحا  دءحاتاتا اةحا ا  رتتعحة قامتق حات حاتاات حا رستدددبح  ح فتقةحدتدلا حم
ا اتاسمعحدنالمح االناةحا حا  نخبحدد ا د تحا اد  عحا  يحالح  مت ح ادحا نتالع.حق  ضتدح رتءةتجةحات ح

حا ا د تحا ا قامعحا  يحالح رلوح رنتالعحفيحا اس فخم.

 تتتء  ح متتتللبحقا  رتتتتبح متتتدتي حستتتقليحا اتاسمتتتعحدستتتخ حصتتتمقدعح متيتاتتتدحاتتت حسدنتتت حقارتتتلحاتتت ح
نت حاس تت .حرةتوحتالتةح ق ح متيت ح ستقليحا اتاسمتعحمرت.حاتلتيحا سقان حا  يح بثتحفةاتدحقاغتتد حا سقا

اتاا حا رسدددبحمر.حاك ندبحا  يحقا ا د تدبحفيحا نتالعحماقاتدحقا فتقا ةحا اد  تعح صقصتد،حقدمتلح
ان فتتدلحء تت حا  متيتت ح تتةحعضتتدفعحسدنتت حآ تتتحقجتتقحا  تتةاةحاتااتت حا رستتدددبحدد امتتدةةتحا اان تتعحا انثاتتعح

 حا امفتتتتق ح  ح ستتتت    حاتااتتتت حا رستتتتدددبح  ح ال نتتتت حا  رتيتتتتتدبح مار تتتتعحا اتاسمتتتتع،حسنتتتتهح تتتت سحاتتتت
قا ا د تدبحا  يح  ةحفيحا نتالعحقجتقح تةحةر تةةحدد امتدةةتحا اان تعحا انثاتعح مارته.حقات حا ستلةتحدد تءالتح
  حاك نتدبحاتاات حا رستتدددبح ر رتيتتدبحستتةنمالسحمرت.حلاتعحا امرقاتتدبحا التستعحفتتيحا فتقا ةحا اد  تتع،ح

ست  لايحا فتتقا ةحا اد  تعحق تت سحالراتد،ح تتء  ح االت حا نثتتتح ستقليحا اتاسمتتعحاتت حقجتءاح متتلح رتلحا د تت حا
حانثقتح نادح رلحقسد مح ضةة حفسقيحا  قامدب.

قطء  حة ةحا  تالةةحفيح متي حسقليحا اتاسمعحمر.حالتيحاتاا حا رسدددبحمر.ح ضة حجتءاحا تستقيح
  تيحاتلح رتلوحفتيحا است فخمحقدد  تد يحا حرةوحلاعحامرقادبحا فقا ةحا اد  عحقا  نخبحدد ا د تحا اد  عحا
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ال حالتيحا نتالعحمر.حالس اتات.حقء  حفيحضق حا  ةاةحاتاا حا رسدددبحدد امتدةةتحا اان تعحا انثاتعح
ح ماره.

ق دس ستتدحمرتت.حاتتدحستتخ ح االتت ح متيتت حستتقليحا اتاسمتتعحمرتت.ح ناتتدح ا تتدةحاتااتت حا رستتدددبحا ار تتةةح
لا حستترق حا اانتتعحا  تتيح االتت حاتت حامتتلالح فتيتتتح رفتت حدد امتتدةةتحا اان تتعح مار تتعحا اتاسمتتعحقاقامتتلحقآ

ار  دستدبحاستت  لايحا فتقا ةحا اد  تتعحات حا اتاسمتتعحات حرةتتوح فةت ةحاتتل حاتلتيحا نتتتالعحمرت.حالستت اتاتح
حاادح سدملحمر.ح ضةة حفسقيحا  قامدبحفيحا اتاسمع .

رةوح  ح رفةت ححا اتاسمعحفإنادح ند حا ح جاة ادحس تابحمار عحا اتاسمع.حألهم   جودةقدد نسدعح
سقليحا اتاسمعح مقلحدد نت حمر.حالمحا حا نتالعحا  يحة ةحاتاسم ادحقمر.حاتاا حا رسدددبحا ء ح فقةح

حدمار عحا اتاسمعحق  ضدحمر.حا اس تةلة حا حمار عحا اتاسمعحقجةحاس  لايحا فقا ةحا اد  ع.

  تتت  حانتتالربححفاتت حرةتتوح جاة اتتدح رنتتتالعحا  تتيحةتت ةحاتاسم اتتدحفتتإ حستتقليحا اتاسمتتعح تتبل حع تت.
ا قالد تتتتعحقا استتتتدجاعحفتتتتيح تتتتلم ةحاتاتتتتقةحرقالاتتتتعحا نتتتتتالدب،حق تتتتبل حع تتتت.ح رستتتتة حستتتتقليحا امرقاتتتتدبح

.حالاتدح ناتدح رتمتمحماتمح سنتعح(Alfraih,2016)ا اردسخ عحفيحا فقا ةحا اد  عحقدد  د يحةيدليحاصلااة ادح
،ح(Zgarni, et al., 2016)ا اتاسمعحقلقتجدحفيحةيدليحسقليحا  فدتيتحا اد  عحق  ت  حعلاتيحاستطتد ح

حاادحةبل حع .حسدءخ عحا نتالعح رس ثادت.

قدد نسدعحسجا تعحستقليحا اتاسمتعح اتاات حا رستدددبح قحدامنت.ح لقح اال ت حا اتاسمتعحا تء حةن ست ح
تام هح ع  هحاتاا حا رسدددبحفتإ حال  تةاةحخستقليحا اتاسمتعحةتنمالسحدد ةستد حمرت.حا اال ت حات حرةتوحسر

 دكةتلابحدتد حا  تلادبحا  تيح فتلاادحاال ت حا اتاسمتعح  انت.حات حا ا  ردتتدبححقنتات ه،حقدد  تد يحعم تد 
(.حفةبل حء  حع .حةيدليحا  ر حمر.حاالد  حا اتاسمتعحا  تيح3104ا اان عحقامدةةتحا اتاسمعح راقلي،

 رف حسقليحا اتاسمع،حقاك سد حمار حسللح قحمر.حاسامحا اردفثعحمر.حا ماتر حا رتد ةة حق دصتعح
حخة حاالد  حا اتاسمع.حفيحثمحا اندفسع

 اتتتدح جا تتتعحستتتقليحا اتاسمتتتعحدد نستتتدعح استتت  لايحا فتتتقا ةحا اد  تتتعحفإناتتتدح ندتتت حاتتت ح ناتتتدح اثتتتمح رخ تتتعح
لر  دستتد اةحقتغدتتد اةحاتت حمار تتعحا اتاسمتتع،حق جااتتدحاصتتلاا عحا فتتقا ةحا اد  تتعحقاتتلتيحاتااتت حا رستتدددبح

االدن تعح فة اتهح فتلتيحا نتتالعحمرت.حمر.حا  نخبحدد ا د تحا اد  عحا  يحالح رلوح رنتتالعحفتيحا است  فخمحقا 
قطتء  حة ضتلح  حالج اتدةحخستقليحا اتاسمتعحةتبل حع ت.حGeiger and Rama, 2006). الست اتات 
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 لا حمار تتتعحا اتاسمتتتعحدد نتتتالمحا ارتضتتتيح كتتتمح  تافاتتتدحقا قفتتتد حداستتت ق  عحاتااتتت حا رستتتدددبح ستتتداحالتتتمح
ح.(Kilgore, et al., 2014)اس تابح

 المراجع مع يير جودة  6/1/2
اج اتتبحا ملةتتلحاتت حا اة تتدبحا اان تتعحخستتقليحا اتاسمتتعحق كتت ح جتتةحا صتتلاتابحا اان تتعحا  تتيحاج اتتبح

 ISAرةوح صلتحام دتح حIAASBخسقليحا اتاسمعح صلتجدحاسرسحامدةةتحا اتاسمعحا لق  عحقا  دكةلح
No. 220 دبحا ارتتلليح(حدنتتد حتاددتتعحستتقليحاتاسمتتعحا فتتقا ةحا اد  تتع.حقي نتتدق حجتتءاحا ام تتدتحا استت ق 

 اتاا حا رسدددبحف ادحة مر حخإستا ابحتاددعحا سقليحمر.حمار عحاتاسمتعحا فتقا ةحا اد  تع.حقي ضتلحات ح
ستا ا ادح ملحا حاسبق  دبحاال  حا اتاسمع،حالاتدحةر تةةح جءاحا ام دتح  حنثةحتاددعحا سقليحقس دس ادحقا 

دتتد حا اال تت حقا متتدارة حف تتهحةر ةاتتق حخإتستتد حنثتتدةح تاددتتعحا ستتقليحقا رتتتدلحمر تتهح ةتتقفتح دكةتتلاحامفتتقلح
دد امتتدةةتحا اان تتعحقا ا  ردتتدبحا  نث ا تتع،حالاتتدحةتتقفتح دكةتتلاحامفتتقلحدتتد حا  فتتدتيتحا صتتدلتيحمتت حا اال تت ح
دنتتد حمار تتدبحا اتاسمتتعحار اتتع.حالاتتدح  راتتمحفتتتقحا اتاسمتتعحاستتبق  عح  خةتت حعستتتا ابحتاددتتعحا ستتقليح

حمر.ح كرة حا اتاسمع.

 عحا نتالد حفيحاالد  حا اتاسمعحرةوح  ضتلح  حا نتتي حا استبق حمت حالادحةقضلحا ام دتحاسبق 
ا  كرةتتت حة راتتتمحاستتتبق  عح رفةتتت حا ستتتقليحا مداتتتعح كتتتمح كرةتتت ،حالاتتتدح تتتةحا  دكةتتتلحمرتتت.ح جا تتتعحال  تتتةاةح

حدد ا  رددبحاس را عحءابحا صرعح  رفة حسقليحا اتاسمع.

سمتع،حدرةتوحةند تيحاتامد اتدحمنتلحالادح كتلحا ام تدتحمرت.حاتامتديحتاددتعحا ستقليحفتيحالتمحاتارتمحا اتا
اختتق حا مراتتدبحاتت حا ماتتتر حق كر تتتدبحا اتاسمتتع،حقالستتت اتاتحفتتيح رتت حا مراتتتدب،حقمنتتلح مةتتة حفتيتتت ح
ا اتاسمع.حالادحةند يحاتامديحتاددعحا سقليحمنتلح نتةتءح كرةت حا اتاسمتعحات ح تر حا تدةحنتتي حا اتاسمتعح

اآل تتتي ،حدد ضتتدفعحع تت.حا رستتق ح اندانتتعححدد  قس تتهحقا نتتتاب،حقفرتتصحماتتمح مضتتد حفتيتت حا اتاسمتتع
فتيتت حا اتاسمتتعحفتتيحاساتتقتحا صتتمدعحقا اثةتتتيح رستتل ،حقاتتلحةتت ةحالستت مدنعحددنتت دصحاتت ح تتدت حا تتيتت ح

ح اندانعحاثمحجءاحاساقت.ح

الادحا ضلحا حجءاحا ام دتح نهحةند يح مةة حفدرصدح تاددعحسقليحاتاسمتعحا فتقا ةحا اد  تعح رنتتالدبح
اتتتد ،حق  ضتتدحا اتاسمتتتدبحاس تتتت حا  تتتيحةتتتت حا اال تت ح نتتتهحاتتت حا ضتتتتقت حعستتتتا حا التستتعحفتتتيحستتتققحا 

فرتتتصح تاددتتتعحسقل اتتتد.حقيستتت حمرتتت.حفتتتدرصحتاددتتتعحا ستتتقليحعستتتتا ح فةتتت ةحاقضتتتقميح  رالتتتدةحا اان تتتعح
حا اااعحا  يحا  ءجدحفتي حا اتاسمعحقالس ن دسدبحا  يح قصمحع ةادحفيحص دغعحا  فتيت.ح
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ةتت حآ  تتعحاندستتدعح را ددمتتعحدرةتتوح رصتتاةح  ةقيتتلحا اال تت حخ دكةتتلحالاتتدح كتتلحا ام تتدتحمرتت.حضتتتقتيح  خ
امفتتتق حدتتتتد حا س دستتتدبحقا ستتتتتا ابحا ا مرفتتتعحخنثتتتتدةحتاددتتتعحا ستتتتقليحار اتتتعحقالدف تتتتعحق ماتتتمحدتدمر تتتتع.ح

حقسغتا حا  رف حا حفدمر عحتاددعحا سقليحةند يحا  قثة ح إلستا ابحا ا دمعحفيحتاددعحا سقلي.

ح331اسمتتعحفتتيحاصتتتحففتتلح تتةحاصتتلاتحام تتدتحا اتاسمتتعحا اصتتت حتاتتةحقدد نستتدعح امتتدةةتحستتقليحا اتح
دند حاتاادعحا سقليحمر.حمار دبحاتاسمعحامرقادبحاد  عح دتي  ع،حق اثمحجءاحا ام تدتح تساتعح ام تدتح

حا اندتحع  هحسددفدحقلحة  ر حمنهحفيحالمحففتا ه.ح331ا اتاسمعحا لق يحتاةح

ستقليحا اتاسمتعحقرتصتبحمرت.حا  تةاةحاالد ت حا اتاسمتعحالادحاج ابحجة عحا تاددتعحا اد  تعحا اصتتيعحخ
مداتتعحخستتقليحا اتاسمتتعحقا االد تت حا  تتيح تاستت حا نتتتالدبحا استتسرعحدد خقتصتتعحا اصتتتيعح دصتتع.حقء تت ح

ا  تتدصحخ متتلةمحدمتت ح رالتتدةحاتتدنق حستتققحت سحا اتتد حح3111 ستتنعحح032استت ندلاحمرتت.حا فتتدنق حتاتتةح
انهحع .ضح ةنندحدد اة عحستسمح فةتلحدتهحح00ا ادليح،حقا ء ح نةتح0993 سنعحح90ا صدلتحدد فدنق حتاةح

اتااخقحا رسدددبحا ءة حةسقةح اتةحاتاسمتعحا نتتالدبحا افةتليح قتاااتدحخخقتصتعحاسقتاقحا اد  تعحقنتتالدبح
الك  تتتد حا متتتدةحقا نتتتتالدبحا مدارتتتعحفتتتيحاستتتد حاسقتاقحا اد  تتتعحقصتتتندلة حالستتت ثادتحا اننتتتديحدتتتد خنق ح

تيحا اة عحنتقطحق رالدةحاةلحقن  حاتااختيحا رستدددبحفتيحا ستسمحقنتالدبحا  داة ,حق ض حاسرسحعلا
حا اندتحع  ه ح

ق دكةلاحمر.حرتصحا اة عحا مداعح رتاددعحا اد  عحمر.حسقليحا اتاسمعحففلحصلتحاتاتحاسرتسحعلاتيح
خ دستت سحقرتتليحا تاددتتعحمرتت.حستتقليح ماتتد حاتااختتيحح3111(ح ستتنعح14ا اة تتعحا مداتتعح ستتققحا اتتد حتاتتةح 

فةلة حدسسمحاتااخيحا رستدددبحدد اة تعحا مداتعح ستققحا اتد ،حقا امتل حدفتتاتحاسرتسحعلاتيحا رسدددبحا ا
.حقداقست حجتءاح3104 ستنعحح01،حا امل حدد فتاتح3119(ح سنعح34ا اة عحا مداعح رتاددعحا اد  عحتاةح 

ا فتاتح رنتالمحاسرتسحعلاتيح تدصحخقرتليحا تاددتعحمرت.حستقليح ماتد حاتااختيحا رستدددبحا افةتلة حدستسمح
اتااختتيحا رستتدددبحدد اة تتعحا مداتتعح رتاددتتعحا اد  تتع.حقي  تتءحا اسرتتسحاتاتا تتهحمرتت.ح  حةتت ةحام ادلجتتدحاتت ح
اسرتتتسحعلاتيحا اة تتتعحا مداتتتعح رتاددتتتعحا اد  تتتع.حقيتتت ةحاتتت ح تتتر حجتتتءاحا قرتتتليحا ددمتتتعحاتااختتتيحا رستتتدددبح

 تيح صتلت ادحا اة تع.حا اسسرة حدد اة عح ر دكلحات حا تدااةحدااتدااةحقففتدح امتدةةتحا اتاسمتعحا اصتتيعحقا 
www.fra.gov.egح

حالعوامل المؤثرة عمى جودة المراجع  6/1/3
ا ضلحاادحسخ حملةحقسقلح متي حارللحققاضلح سقليحا اتاسمعحقء  حل ت ربحقساتدبحا نثتتح
دنتتد حستتقليحا اتاسمتتعحاتت حرةتتوحاس تتتابحءابحا مراتتعحخاتتد.حق  ضتتدح ثاتتتحنتتتسحا انتتالرعحمنتتلح رلةتتلح
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سقليحا اتاسمعحرةوحا ضلح نهحةقسلح ددة حقاضلحخة حاسكدل اةة حا ءة ح نتدق قاححا مقاامحا ابثتيحمر.
حجءاحا مقاام،حقء  حالحةتس ح  ضدحع .حا  ربحقسادبحا نثتح   تابحءابحا مراعحدد اتاسمع.

قدد تغةحا حال  ربحفيح رلةلحا مقاامحا ابثتيحمر.حسقليحا اتاسمتعحعلح نتهح االت ح صتنة حجتءاح
مقااتتتمحات د تتتعحداتااتتت حا رستتتدددب،حقمقااتتتمحات د تتتعحداال تتت حا اتاسمتتتعحق  ةتتتتاحمقااتتتمححا مقااتتتمحع تتت.

حات د عحدماةمحا اتاسمعتت

فدد نسدعح رمقاامحا  يح تبثتحمرت.حستقليحا اتاسمتعحق تت دهحداتاات حا رستدددبح قحدامنت.ح لقحدتتيت ح
متعحات حرةتوحالست فر حا اتاسمعحا ء ح فقةحدمار عحا اتاسمعحف اال حخرقت ادحفيضحاس فر حفتيت حا اتاس

ا ثدجت حقا ءجني.حدد ضدفعحع .حا نتابحمر.حفتيت حا اتاسمتعحقء ت ح ر رفت حات ح  حا ماتمحةت ةح دمتدح
ق كات ح جا تعحح،(Chen, et al., 2001) رامتدةةتحا اان تعحق  حمار تعحا اتاسمتعحاتلحرففتبح جتلافادح

ا نتابحالدرلحمقاامحسقليحا اتاسمتعحفتيح  حجتءاحا نتتابحةتبل حع ت.ح نستة حساتقلح مضتد حا تتيت ،ح
قا  متتتبحمرتت.حا انتتالربحا  تتيح رتتلوح ثنتتد حمار تتعحا اتاسمتتع،حقرستتةحا  تتربحفتتيحا تتت  حختتة ح مضتتد ح

حا تتي ،حقاتاسمعح ماد حا تتي حاادحةبل حفيحا ناد عحع .ح رفة حجلبحا اتاسمع.

 متتلحا  دجةتتمحا مراتتيحقا مارتتيحا كتتدفيحسمضتتد حفتيتت حا اتاسمتتعحقال  تتةاةحدفقامتتلحقآلا حستترقال دبحقح
،حق  ضتتدحJenkins and Vermeer(2013)اانتتعحا اتاسمتتعحاتت ح جتتةحجتتءاحا مقااتتمحقففتتدح لتاستتعح

ا سادبحا ن ص عحسمضد حفتي حا اتاسمعح رمت حلقتاحاااتدحفتيحء ت ،حفتإءاحالتد حفتيت حا اتاسمتعح ل تهح
  را تتتعحفتتتإ حجتتتءاحةتتتبل حع تتت.حال  تتتةاةحدد امتتتدةةتحا اان تتتعحقاس را تتتعحقاقامتتتلحقآلا حقستتترقال دبحنةمتتتعح

ا اانتتع،حااتتدحةسمرتتهحةتتبل حمار تتعحا اتاسمتتعحدتتد سقليحا ا رقدتتعح دصتتعحفتتيحثتتمحقستتقلحضتت قطحا قاتتبح
ح.(Svanberg and Ohman, 2013) ثند حمار عحا اتاسمعح

 اتاسمعح رلحا مقاامحا ابثتيحفيحسقليحا اتاسمتعحس حق اثمحا مراعحخة حاتاا حا رسدددبحقماةمحا
فتي حا اتاسمعح م الحمر.حاقثتيحا نتالعحا  يحة ةحاتاسم ادحفيحا رصتق حمرت.حا امرقاتدبحا ا  رتتعح
قا  تتيحاتتلح ستتدملحمرتت.حفاتتةحخة تتعحا ماةتتمحق خ متتعحننتتد هحقا رصتتق حمرتت.حاسل تتعحا اداتتعحا  تتيح صتتم ح

ح(.حح3100بحقا لفد تح ا كدسل,حا رصق حمرةادحدد ترصحا مدل ح راس نلا

 اتتدحدد نستتدعح رمقااتتمحا  تتيح تتبثتحمرتت.حستتقليحا اتاسمتتعحق تتت دهحداال تت حا اتاسمتتعحا تتء حةن ستت حع  تتهح
فتيتت حا اتاسمتتعحفإناتتدحملةتتليحقاناتتدضحلتستتعحا  ختتتيحا اان تتعحقا مرا تتعحسمضتتد حاال تت حا اتاسمتتع،حفقففتتدح

متعحةبالتلق حمرت.ح جا تعحا  ختتيحا اان تعحفتإ حا است تةلة حات حا اتاسحChen, et al.,(2001) لتاستعح
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قا مرا تتعحسمضتتد حاال تت حا اتاسمتتع.حدد ضتتدفعحع تت.حنتتاتيحاال تت حا اتاسمتتعحقستتام هحا  ةدتتعحفتتيح فتتل ةح
ح لادبحا اةةي،حقا  ةااهحدد فقانة حقا امدةةتحا اان عحا انثاعح اانعحا اتاسمع.

ق اال ح  ح كق ح   مد حا  تيح رصتمحمرةاتدحاال ت حا اتاسمتعحلقتاحفتيحستقليحا اتاسمتعحات حرةتوح
تطتتهحاس متتد حا ات تمتتعحخ تتلادبحءابحستتقلي،حقدد  تتد يحفتتإ حاس متتد حا ان تضتتعح كتتق حنثةتتتح تتلادبح
ءابحسقليح امحقء  حس حا دم ح م فلح  حاال ت حا اتاسمتعح فرتمحا ساتلحا اختءق حفتيحا اتاسمتعحمنتلادح

 حاس مد حان تضع،حقا  رتبحن د  حا لتاسدبحا  يح ندق بحاس مد حالدرلحمقاامحسقليحا اتاسمتع،ح كقح
(ح  حاس متتد حاتتلح كتتق حابنتتتاحمرتت.حستتقليحا اتاسمتتع،حدامنتت.ح3100رةتتوح قضتتربحلتاستتعحا كدستتل 

(حففتلح قضتربحمتلةح3106 ةلالحستقليحا اتاسمتعحات حات تتدبحاس متد .ح اتدحلتاستعحا نتد ت حقا منفتت  
رتتءتبحاتت حححJung, et al.,(2016)مراتتعحختتة ح  متتد حا اتاسمتتعحقسقل اتتد،حق كتت حلتاستتعححقستتقل

ان تد حا سقليحفيحثمح  مد حات تمعحغةتحمدل ع،حسنادحالح كق حافدخمحا   دضيحم ح رتيتدبحفيح
حا فقا ةحا اد  ع.ح

ا ستل ححق االت حا نثتتحع ت.ح تق حاتليحالت دتدطحات حا ماةتمحالدرتلحمقااتمحستقليحا اتاسمتع،حق فتلحثتدت
حCarey and Simnett (2006)رق ح دثةتحجءاحا مدامحمر.حسقليحا اتاسمع،حففلح قضربحلتاستعح

  ح ق حف تيحالت ددطحخة حاال  حا اتاسمعحقا ماةمحةتبل حع ت.ح تت حستقليحا اتاسمتع،حقالتد حا ابنتتح
حمرتت.حء تت حمتتلةحاتتلتيحاتااتت حا رستتدددبحمرتت.حعصتتلاتحت  حستتر ةحمتت حاستت اتاتيعحا نتتتالعحا  تتيح  متتت 

جتتتءاحا ن ةستتتعححKncchel and Vanstraelen(2007) صتتتمقددبحاد  تتتع.ح كتتت حتفضتتتبحلتاستتتعح
ق قضربح نهحلحةقسلحل  رحمر.ح  ح ق حف تيحالت ددطحا حا ماةتمح تبثتحسترددحمرت.حستقليحا اتاسمتع.ح

رةتتوحاستت ن سبح  ح تتق حف تتتيحالت دتتدطحاتت ححGarcia, et al.,(2020)ق كتتلبحمرتت.حء تت حلتاستتعح
 .حان تد حسقليحا اتسمع،حخمحدد مالسح ثاتبحا ن د  حات تدبحسقليحا اتاسمعح اتءاحا ماةمح ةح بل حع

 تنتسحا ن ةستعحرةتوح رصتبحع ت.ح  ح,.Myers, et al  (ح(2003ا االد ت .حق فتلح قصتربحلتاستعح
ح ق حاليحالت ددطحا حا ماةمح اثمح رلحا مقاامحا ابثتيحعةسدددحمر.حسقليحا اتاسمع.ح

 حا اتاسمتعحفتيحاستد حننتدطحا ماةتمح رتلحا مقااتمحا اتبثتيحعةسددتدحالادح اال حام ددتح  صصحاالد ت
مرت.حستتقليحا اتاسمتع.حفمنتتلادح التق حفتيتت حا اتاسمتتعح ل تهحا امتفتتعحقا ااتدتيحا كدف تتعحخننتدطحا ماةتتمحفإنتتهح
ةتتت اال حاتتت ح لا حمار تتتعحا اتاسمتتتعحخستتتقليحات تمتتتع.حس حء تتت حا   صتتتصحةتتتبل حع تتت.ح تتتلم ةحق رستتتة ح

 ,.Chen, et al رسدددب،حالادح سدملحمر.حا  متبحمر.حا د تحاسماد حا فتاتابحا اان عح اتاا حا
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(.حقطتتء  حفتتإ ح  صتتصحفتيتت حا اتاسمتتعحفتتيحصتتندمعحا ماةتتمح انرتتهحفاتتةح ماتت حق نتتامحمتت ح(2001
ح خ معحقطة عحا ماةمحاادحةبثتحعةسدددحمر.حسقليحا اتاسمع.

 اندفستتتتعحختتتتة حاالد تتتت ح(ح  حا0992قدد ضتتتدفعحع تتتت.حا مقااتتتتمحا ستتتتددفعحففتتتتلحام ختتتتبحلتاستتتتعحفتتتتقليح 
ا اتاسمعح رلحا مقاامحا ابثتيحعةسدددحمر.حستقليحا اتاسمتع.حق رتلوحء ت حفتيحثتمح تقافتحستققح ندفستيح
رتتتح االد تت حا اتاسمتتعحدرةتتوح ستت    حاالد تت حا اتاسمتتعحاتت ح ستتقي ح تتلاد ادحفتتيحضتتق ح نق تت حقةيتتدليح

ة  دتحا اال ت حا تء حةر قات حسقليح لاد اد.حالادح  حا اندفسعحا رتيحخة حا االد  ح سممحماةمحا اتاسمعح
انتتتهح رفةتتت حستتتقليحا اتاسمتتتع.حالاتتتدح صتتتم حفتتتيحثتتتمحا اندفستتتعحا رتتتتيحا رصتتتق حمرتتت.حماتتتر حستتتللح قح

حالس اتاتحا حا مار حا رد ةة حعءاح ةح  رف حسقليحا اتاسمع.

قدد ضدفعحع ت.حا مقااتمحا ستددفعحفتإ حا تدةحا اة تدبحا اان تعحدد نتتابحمرت.حاالد ت حا اتاسمتعح اثتمح
مقااتتمحا اتتبثتيحمرتت.حستتقليحا اتاسمتتع،حرةتتوح خنتتبحا كثةتتتحاتت حا اة تتدبحا اان تتعحعصتتلاتحامتتدةةتح رتتلحا 

  نثتتت ةحاانتتتعحا اتاسمتتتع.حدد ضتتتدفعحع تتت.حا تتتدةحدمتتت حا تتتلق حخإننتتتد حاستتتد سح إلنتتتتابحمرتتت.حاالد تتت ح
ا اتاسمتتتتع،حاثتتتتمحاسرتتتتسحا نتتتتتابحمرتتتت.حاالد تتتت حاتاسمتتتتعحا نتتتتتالدبحا استتتتسرعحدد خقتصتتتتعحاساتيال تتتتعح

 PCAOB مةةحا حسقليحا اتاسمعحق  ضدحا حقسقلحنثدةح رتاددعحمرت.حستقليحاسلا حا اانتيح(،حقجءاح
ح.(Chen, et, al., 2001)فيحاال  حا اتاسمع

قي ضتتتلحااتتتدحستتتخ ح  حا مقااتتتمحا  تتتيح تتتبثتحمرتتت.حستتتقليحا اتاسمتتتعحملةتتتليحستتتقا حا ات د تتتعحدتتيتتت ح
اس تتت ،حق كتت حاداتتبحا اتاسمتتعح قحاال تت حا اتاسمتتعحق صتتم ح رلةتتلح جا تتعح رتتلحا مقااتتمحمتت حا مقااتتمح

دد اتدضتتترعحختتتة حا مقااتتمحا ات د تتتعحدتتيتت حا اتاسمتتتعحقا مقااتتتمححKilgore, et al.,(2014)لتاستتعح
ا ات د تتتعحداال تتت حا اتاسمتتتع،حقء تتت حاتتت ح تتتر ح تا حمةنتتتعحاتتت حاستتت  لايحا فتتتقا ةحا اد  تتتعحا  تتتدتسةة ح

 تتتعحا مقااتتمحا ات د تتتعحقا تتلا رةة حا ا اثرتتعحفتتتيح سنتتعحا اتاسمتتع،حقا ضتتتلحاتت حجتتتءاحا اتدضتترعحةيتتدليح جا
دتتي حا اتاسمعحقا  يح ادحمراعحخسقليحا اتاسمعحمت حا مقااتمحا ات د تعحداال ت حا اتاسمتع.حالاتدحصتلتح
اتتتب تاح فتيتتتتاحاتتتت حاسرتتتسحالنتتتتابحمرتتتت.حاالد تتت حاتاسمتتتعحا نتتتتتالدبحا استتتسرعحدد خقتصتتتعحاساتيال تتتتعح

PCAOBاسمتتعحمرتت.حا مقااتتمحق قضتتلحف تتهح  حتبستتد ح ستتد حا اتاسمتتعح م اتتلق حفتتيح فةتت ةحستتقليحا اتحح
ح.ح(Leisinger,2020)ا ات د عحدتتي حا اتاسمعح كثتحا حا مقاامحا ات د عحداال  حا اتاسمعح

قدد نسدعح رمقاامحا ابثتيحمر.حسقليحا اتاسمعحق  مر حدماةمحا اتاسمعحفإنادحملةليحق كت ح جااتدحاتدح
دتدحمنتلادح التق حا ماةتمحدتد حستقليحا اتاسمتعح  تدثتحعةسدحChen, et al.,(2001) نتدتبحع  تهحلتاستعح

 ل تتتهحستتتسربحقلفتتتد تحان ثاتتتع.حالاتتتدح ناتتتدح  تتتدثتحخا التتتمحا تاددتتتعحا لا ر تتتعح تتتل حا ماةتتتمحقالتتتتد يحقنةاجتتتعح
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ا لاتي،حقال حقسقلح صتفدبحغةتحادنقن ع.حالادح  حقستقلح سنتعحا اتاسمتعح تل حا ماةتمح تنمالسحعةسددتدح
تاسمتتعحقفتيتت حا اتاسمتتع.حق كتتلبحمرتت.حستتقليحا اتاسمتتعح دصتتعحمنتتلادحةقستتلح متتدق حاثاتتتحختتة ح سنتتعحا ا

(حففتلح قضتربح  حقستقلح سنتعحا اتاسمتعح تل حا ماةتمحةتبل حع ت.ح تمةتمح3100مر.حء  حلتاسعحمرت. 
ا مقااتتتمحا  تتتيح ستتتدملحمرتتت.حستتتقليحا اتاسمتتتع،حاتتت حرةتتتوحا رتتتتدلحمرتتت.حاستتت فر حاتااتتت حا رستتتدددب،ح

تااتت حا رستتدددبحانتتءح   تت هحق رستتة حستتقليحا  فتتدتيتحا اد  تتعحا افلاتتعح تته،حقا ا ددمتتعحا استت اتيح ماتتمحا
ا اتاسمتتعحر تت.حعمتتلالحا  فتيتتتحااتتدح رستت حستتقليحا اتاسمتتع.حقفتتيحنتتتسحا ستت دقحفرفتتلح قضتتربحلتاستتعح

Gor, et al., (2017)حسقليحا اتاسمعح  دثتحدال ح رت حا ماةمحفيحا فقا ةحا اد  ع،حق  ضدحال حح  
حا  ةااهحدفقاملحقآ  دبحرقالاعحا نتالدب.

متتلةحقستتقلحع تتدتحمتتدةحقاضتتلحقارتتللح رمقااتتمحا اتتبثتيحمرتت.حستتقليححقطنتتد احمرتت.حاتتدحستتخ حة ضتتل
ا اتاسمع.حقالحةتس حء  حل  ربحقسادبحنثتحاس تابحءابحا مراعحدد اتاسمع،حق ك ح االت حا فتق ح
  ح جةحجءاحا مقاامحجيحا مقاامحا ات د عحدتتي حا اتاسمعحةرةادحا مقاامحا ات د عحداال  حا اتاسمعحثةح

 د تتعحدماةتتمحا اتاسمتتع.حقاتتلحةتستت حء تت حع تت.ح  حاسستتدسحفتتيحمار تتعحا اتاسمتتعحجتتقحا ةتتتاحا مقااتتمحا اتح
فتيت حا اتاسمتعحا تء ح فتتقةحخاتد،حقدد  تد يحعءاحالتتد حفتيت حا اتاسمتعحاست فرحقاتتبجرحمرا تدحقمار تدحدنتتالمح
الدبحقار ةادحدآلا حقسرقال دبحا اانعحق ل تهحا رتلحاسلنت.حات حال  تةاةحاس راتيحقمر تهحعنتتابحالتدب،ح

ح  حسةبل حع .ح رفة حسقليحا اتاسمع،حق ةلالحجءاحا سقليحخ مدق حفتط حا اتاسمعحا حا ماةم.فإ حء

ق د يحفيحا ات دعحا ثدن عحات حرةتوحاسجا تعحا مقااتمحا ات د تعحداال ت حا اتاسمتعحرةتوح  تدثتحستقليح
 اان تعحا اتاسمعحعةسدددحفتيحرد تعحالتق حاال ت حا اتاسمتعحءابحستامعح ةدتعحقار ةاتدحدتد فقانة حقا امتدةةتحا

ق  ح الق ح مضدباحا حءق حا  ختي.حالادح ةلالحسقليحا اتاسمعحفيحرد عحرصق حاال ت حا اتاسمتعحمرت.ح
  مد ح  ندس حا حا سالحا اختءق ح راتاسمتعح ت سح كثتتح قح اتم.حقي رفت حء ت حفتيحثتمحا اندفستعحا رتتيح

حخة حاالد  حا اتاسمعحا حقسقلحجة دبح فقةحدد نتابحمر.حاالد  حا اتاسمع.

ا مقاامحا ات د تعحدماةتمحا اتاسمتعحفتيحا ات دتعحا ثد ثتع،حرةتوح  تدثتحستقليحا اتاسمتعحعةسددتدحثةح د يح
فيحرد عحالق حا ماةتمح ل تهحلفتد تحان ثاتعحقج التمحفمتد ح رتاددتعحا لا ر تع،حقي رفت حء ت حغد دتدحفتيحثتمح

عءاحالتتد ححعلاتيحنةياتتعحقءابحالتتتد ي،حااتتدحةةيتتلحستتقليحا  فتتدتيتحا ند ستتعحمتتناة.حالاتتدح تتةلالحستتقليحا اتاسمتتع
ا ماةتتمحار ةاتتدحدفقامتتلحقآ  تتدبحرقالاتتعحا نتتتالدب،حق جااتتدحقستتقلح سنتتعحاتاسمتتعحقا  تتيح اثتتمح رتتلح لقابح

ح تمةمحرقالاعحا نتالدبحق رم حلقتاحفدمرحفيحسقليحا اتاسمع.
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حمق ي س جودة المراجع  6/1/4
ا ستتبا حا تتء ح فتتلح قضتترندحف اتتدحستتخ ح جا تتعحستتقليحا اتاسمتتعحق متتللحا مقااتتمحا اتتبثتيحفةاتتد،حق كتت ح

  ت حنتسهحلا ادحم حال ت عحا دسحسقليحا اتاسمع.حقا حا صم حا تدسحستقليحا اتاسمتعحس حا اتاسمتعح
 اثمح لاعحغةتحاراقسعحق  سبحسرمع.حالادح كا حا صمقدعحفتيح  حا تء ح االت حعلتاكتهحات حا اتاسمتعح

ستتتتتتتتتا  ابحجتتتتتتتتقحان ساتتتتتتتتدحا ناتتتتتتتتد يحقجتتتتتتتتقح فتيتتتتتتتتتحا اتاسمتتتتتتتتعحففتتتتتتتتهحقلح االتتتتتتتت حعلتا حدتتتتتتتتدايحاتارتتتتتتتتمحقا 
.ح تتء  حستتة ةحا دستتادحاتت ح تتر حابنتتتابح االتت حام ددتجتتدحافتتدة سح ستتقليح(Francis,2004)ا اتاسمتتع
حا اتاسمع.

قاتت ح جتتةحجتتءاحا افتتدة سحرستتةحاال تت حا اتاسمتتع،حرةتتوح متتلحاتت حا افتتدة سحا افخق تتعحقا نتتد معح تتل ح
 تدثتح  حستقليحا اتاسمتعح حKrishnan and Schauer(2000)اسكتدل اةة ،حق فتلحاست ن سبحلتاستعح

.حChen, et, al.,(2001)عةسدددحدرسةحاال  حا اتاسمعحافدسدحدمللحا اانةة حف ه،حق ةلبحء ت حلتاستعح
(حق قضتتربح  حالراتتدحةالحرستتةحاال تت حا اتاسمتتعحالراتتدح3103الاتتدح كتتلبحمرتت.حء تت حلتاستتعحا نتتتادق  

 رفتت حاستت فر حفتيتت حا اتاسمتتع،حاتت حعاالدن تتعح  صتتصحفتيتت حا اتاسمتتعحفتتيحصتتندمعحا ماةتتم،حااتتدحاتتلح
(حففتلح قضتربح3100ةنمالسحعةسدددحمرت.حستقليحا اتاسمتع.حقلماتبحجتءاحالست ن دسدبحلتاستعحالستد  

ح  ح غرخ عحا لتاسدبحا سددفعحا تفبحمر.ح  حء  حا اف دسح اثمح فضمحاف دسح سقليحا اتاسمع.

ق اثمحسامعحقناتيحاال  حا اتاسمعحاف دستدحآ تتح ستقليحا اتاسمتع،حقاتلح التق حات د تدحا ت.حرتلحاتدح
سحا سدخ ،حس حفيحا  د  حاالد  حا اتاسمعحالخةتيحا رسةح كق حءابحناتيحقسامعح ةدع،حقء ت حدد اف د

ةتتتلمةحفتضتتت عحا  رتتت حمرتتت.حا اتاسمتتتع،حفةتتتةلالحا  رتتت حعءاحالتتتد حاال تتت حا اتاسمتتتعح ل تتتهحستتتامعح ةدتتتع.ح
قي رف حء  حمنلادح فلةحا اال  حمار دبحاتاسمعحءابحسقلي،حقجءاحخلقتاحةتبل حع ت.حالختتحرستةحاال ت ح

ح(.3119معح ا م ةخي،حا اتاس

 متتتلح رتتتلحافتتتدة سحستتتقليححBig4قات دتتتدطحاال تتت حا اتاسمتتتعحددرتتتلحاالد تتت حا اتاسمتتتعحا كختتتت حا مد ا تتتع
ا اتاسمع،حالادح متلحاف دستدحاالاترح راف دستة حا ستددفة ،حقء ت حس حنتتاكعحاال ت حا اتاسمتعحا اررتيحات ح

تاحق ل تتهحنتتاتيحقستتامعح ةدتتع.ح رتتلحاالد تت حا اتاسمتتعحا كختتت حا مد ا تتعحلح  رفتت حعلحعءاحالتتد حرساتتهحالخةتت
ق اثتتمحجتتءاحا اف تتدسح رتتلح جتتةحافتتدة سحستتقليحا اتاسمتتعحس حاالد تت حا اتاسمتتعحا كختتت حا مد ا تتعح  اةتتةح
دستتامعح ةدتتعحقنتتاتيحقاستتمعحقي تتقفتح تتلةادحالتتمحا االدن تتدبحا رةاتتعحستتقا حا ادل تتعح قحا كتتقالتحا دنتتتيعح

ح رحا حا مار حفر سح لةادحض قطحاس مد حا ابجرعحمرا دحقمار د.حقس حجءاحا االد  ح لةادحمللاحجد
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 قحعاالدن عحا   دضيحم حاس  د حافدخمحالر تدلحدد ماةم،حالادح نادح  ن.حالثةتتاحات حففتلجدح ستام ادح
دسخ حفنمحا اتاسمع،ح ء  حفاتيحرتيصتعحلا اتدحمرت.حستقليحا اتاسمتع.حقطتء  ح االت ح  رت حا نتتاكعح  ح

ح.(Geiger and Rama, 2006) كق ح رلحا مقاامحا ابثتيحعةسدددحمر.حسقليحا اتاسمعح

ضدفعحع .حا افدة سحا سددفعحف اال حسممحا فضد دحا اتفقمعحضلحاال  حا اتاسمعح رلحافتدة سحقدد 
  حمتتللحا فضتتد دحا اتفقمتتعحضتتلحاال تت ححPalmrose(2000)ستتقليحا اتاسمتتع،حففتتلح قضتتربحلتاستتعح

ا اتاسمعحة ندس حمالس دحا حسقليحا اتاسمع،حس حجءاحا فضد دحفتيحا  د ت ح منتيحفنتمحا اتاسمتع.حالاتدح
قفتقمادحا ح اتمحاالد ت حا اتاسمتعحا  تيححBig4 لتاسعح  حاالد  حا اتاسمعحا كخت حا مد ا عح قضربحا

(،حفدقضتتربح  ح3113 رتفتت حضتتلجدحاضتتد دحدستتخ حفنتتمحا اتاسمتتع.حق كتتلبحمرتت.حء تت حلتاستتعحنتتقاي 
ا فضتتد دحا اتفقمتتعحضتتلحاال تت حا اتاسمتتعحمتتدلي ح كتتق حن ةستتعحلن تتتد حستتقليحا اتاسمتتعحا افلاتتع،حقمتتلةح

 اتاسمعحمر.حاك ندبحا  رتيتدبحا سقجتيعحفيحا فقا ةحا اد  ع،حاادح مت حا اال  ح  ستد تحالتيحفتقحا
الخةتتي.حقمرتت.حا مالتتسحفالراتتدحان تضتتبحمتتللحا فضتتد دحا اتفقمتتعحضتتلحاال تت حا اتاسمتتعحفاتتءاح منتتيح رفتت ح

حا سقليحفيحا اتاسمدبحا  يحالاادحا اال  .ح

رتتلحا افتتدة سحا اداتتعحا تتء ح متتلحاقنتتتاحالاتتدح متتلحستتراعحت  حاتااتت حا رستتدددبحدنتتد حالستت اتاتيعح 
 ;Kncchel and Vanstraelen(2007)) ستتقليحا اتاسمتتع،حرةتتوحاستت  لابحلتاستتعحالتتمحاتت 

Gunny and Zhang(2013); (Ratzinger-Sakel (2013); Myers, et al.,(2014))ح
 ح رلحجءاحا اف دسحالابنتح سقليحا اتاسمع.حالادح قضربح ر حا لتاسدبح  حنتاكعحاال  حا اتاسمعحا

 رفتت حستتقليحا اتاسمتتعحدستتخ حاتتلتيحاتااتت حا رستتدددبحمرتت.حعصتتلاتححBig4االد تت حا اتاسمتتعحا مد ا تتعح
حا ت  حا سر ةحم حال حالتيحا نتالعحمر.حالس اتات.ححححححححححح

قي ضلحاادحسخ حملةحقستقلحاف تدسحارتللحنتدامح االت حاست  لااهح ف تدسحستقليحا اتاسمتع،حق كتيح
 حاستت  لااهحالابنتتتح ستتقليحا اتاسمتتعحفإنتتهح االتت حالم اتتدلحمرتت.حةتت ةحانتت فدقحاف تتدسحقارتتلحنتتدامح االتت

ا مقااتتمحا اتتبثتيحمرتت.حستتقليحا اتاسمتتعحقا افتتدة سحا ستتدخ حمتضتتاد.حقفتتيحجتتءاحا ستت دقح قضتتربحلتاستتعح
 Krishnan and Schauer(2000نهح اال حا  تالةةحمر.حال رة ،ح رتلجادحاددنتتحقاآل تتحغةتتحح 

الم اتتتدلحمرتتت.ح رتتتلحا مقااتتتمحا اتتتبثتيحمرتتت.حستتتقليحا اتاسمتتتعحاددنتتتت.حفدد نستتتدعح راتتتل محا اددنتتتتحفةتتت ةح
ا ات د تتتعحدتتيتتت حا اتاسمتتتعحقاناتتتدضح ختتتتيحقالتتتتد يحفتيتتت حا اتاسمتتتعحقاستتت فر هحقالنتتتتابحمر تتتهحقال  تتتةاةح
دد امتتدةةتحا اان تتعحقآلا حقستترقال دبحا اانتتع.حقدد نستتدعح راتتل محغةتتتحا اددنتتتحفإنتتهحةتت ةحالم اتتدلحمرتت.ح



 أثر جودة المراجعة الخارجية على سالمة رأى مراقب الحسابات.........                            نعمة حرب مشابطد/ 

19 

 

سقليحا اتاسمعحقا ات د عحداال  حا اتاسمع،حدامن.حة ةحاس  لاةحقسةرعحخلةرعحح رلحا مقاامحا ابثتيحمر.
ح ف دسحسقليحا اتاسمع.

ق ت حا ددرثعح نهحفيحثمحا ال محا اددنتح صم حسممح رلحجءاحا مقاامحاف دسدح قحابنتاح سقليح
يحا اتاسمتع.حا اتاسمع،حس ح ر حا مقاامحةند يح  ح  قافتحفيحفتي حا اتاسمعحاس امعحر .ح  رف حسقل

قدد نستتدعح راتتل محغةتتتحا اددنتتتحفتت اال حالم اتتدلحمرتت.ح رتتلحا مقااتتمحا اتتبثتيحمرتت.حستتقليحا اتاسمتتعحفتتيح
ضق حافدة سحسقليحا اتاسمعحقا  يح نامحرسةحاال  حا اتاسمع،حقسام ه،حقال حات دد هحدنتتاكعحات ح

ضتتلا،حقا فتتلتيحمرتت.ح،حقان تتتد حمتتللحا فضتتد دحا اتفقمتتعحBig4 رتتلحاالد تت حا اتاسمتتعحا كختتت حا مد ا تتعح
حعخلا حت  حسر ةحدند حالتيحا نتالعحمر.حالس اتات.

قطنثتتتيح ررةر تتعح رمقااتتمحقا افتتدة سحا  تتيح تتةحالم اتتدلحمرةاتتدحفتتيحا اتتل رة حا ستتددفة ،حة ضتتلح ناتتدح
  رف حمنلادح الق حاال  حا اتاسمعحات د تدحدنتتاكعحات ح رتلحاالد ت حا اتاسمتعحا كختت حا مد ا تع،حرةتوح

 االد  حالاالدن دبحا ادل عحقا كقالتحا دنتيعحا ابجرعح  رفة حسقليحا اتاسمع،حالادح نهحة قافتح ل ح ر حا
دستتخ حالختتتحرستتةح ماد اتتدحفإناتتدح رتتدف حلا اتتدحمرتت.حستتام ادحقدد  تتد يح تتن ت حمتتللحا فضتتد دحا اتفقمتتعح

حضلجد،حس حار اد حفنمحا اتاسمعح لةادحضمة حسلا.

دسحالابنتتح ستقليحا اتاسمتعحفتيحجتءاحا درتوحسنتهح ء  ح تت حا ددرثتعح نتهح االت حاست  لاةحجتءاحا اف ت
 رفتتت حالتتتمحا مقااتتتمحا اتتتبثتيحعةسددتتتدحمرتتت.حستتتقليحا اتاسمتتتعحستتتقا حا ات د تتتعحدتتيتتت حا اتاسمتتتعح قحداال تتت ح

حا اتاسمع.

 وس ئل حدع م جودة المراجع  6/1/5
ا اتاسمتع،ح سم.حسا  حا اة دبحا اان عحا انق عحخ  قيتحاانعحا اتاسمعحع .ح لم ةحق رفةت حستقليح
(ح  ح3102س حء تتت ح اثتتتمحا اتتتلبحاسستتتا.ح تتيتتت حا اتاسمتتتع.حق فتتتلح قضتتتربحلتاستتتعحمتفتتتعحقارةستتتي 

ناتتتتقء حمار تتتتعحا اتاسمتتتتعحةند تتتتيح  حة قاكتتتت حاتتتت حاستتتت سلابحا مصتتتتت،ح دصتتتتعحدمتتتتلحاسةاتتتتدبحا اد  تتتتعح
د محا ا ملليحقان تد حثفعحاس  لايحا فقا ةحا اد  عحفتيح فتيتتحا اتاسمتع،ح تء  حةند تيحا درتوحمت حقست

ح  لم ةحق رفة حسقليحا اتاسمع.

ا نتتابحمرت.حاالد ت حا اتاسمتعحات ح تر ححKrishnan, et al., (2017)ق فتلحاا ترتبحلتاستعح
جة عح قحساعحاس فرعحالدرلحقسد مح  لم ةحسقليحا اتاسمع.حق ابحا لتاسعحا ح تر حماتمحافدتنتعحختة ح

رتتسحالنتتتابحمرتت.حاالد تت حاتاسمتتعحا اتاسمتتدبحا  تتيحاتتدةحخاتتدحاالد تت حا اتاسمتتعحا  تتيح رنتتتبحمرةاتتدحاس
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،حقا اتاسمتتتدبحاس تتتت حا  تتتيح اتتتبحاتتت ح تتتر ح(PCAOB)ا نتتتتالدبحا استتتسرعحدد خقتصتتتعحاساتيال تتتعح
االد  حاتاسمعح  سحمرةادحعنتابحا ح  حساع،حق قصمحع .ح  حسقليحا اتاسمعح ةلالحفيحا اتاسمدبح

جتءاحا ن ةستع،ححLohlein(2016)ا  يح ابحا ح ر حاالد  حة ةحا نتتابحمرةاتد.حق فتلح كتلبحلتاستعح
قاس ن سبحااالدن عح رستة حق تلم ةحستقليحا اتاسمتعحات ح تر حا نتتابحمرت.حاالد ت حا اتاسمتعح قحات ح

ح.حححححPeer review ر حفرصحا ةاةمح

(حخستقليحا اتاسمتع،حات ح تر ح  تقيتح (IAASBق فلحاج ةحاسرسحامدةةتحا اتاسمعحا لق  عحقا  دكةل
رقاتد يح  فتيتتحا اتاسمتعحالدرتلحا قستد مح  تلم ةحستقليحا اتاسمتع.حرةتوحا سقان حا نالر عحقا ار تق حا ام

ستقا حفتتيحا نتتالمح قحا ار تق حقجتتلفبحجتتءاحا  متتل ربحح3 صتلتح متتل ربحسقجتيتتعحمرت.حامتتدةةتحا  فتيتتت
حع .ح لم ةحق رسة حسقليحا اتاسمع.ح

الاتتتتتدح رتتتتت حاسرتتتتتسحالنتتتتتتابحمرتتتتت.حاالد تتتتت حاتاسمتتتتتعحا نتتتتتتالدبحا استتتتتسرعحدد خقتصتتتتتعحاساتيال تتتتتعح
PCAOB)ح  ضتتتدح  تتتقيتح فتيتتتتحا اتاسمتتتعحاتتت ح تتتلم ةحالستتت فر ح تتيتتت حا اتاسمتتتعحقا   ةةتتتتحا تتتلقت ح)

 Monroe andا  ةاايح اال  حا اتاسمعحالقسد مح  رسة حق لم ةحسقليحا اتاسمع.حقلمةحء  حلتاسعح
Hossain(2013)ففلحاس ن سبحعاالدن عح لم ةحستقليحا اتاسمتعحات ح تر حا  تلقيتحا سدتدت ح اال ت حح

اسمتعحستقا حالتتمح اتسحستتنقابح قح كثتت،حرةتتوح  رست حستقليحا اتاسمتتعحدستخ ح تتقافتحا ستت يحقا فتتلتيحا اتح
 تتل حفتيتت حا اتاسمتتعحمرتت.حعختتلا حا تتت  حا ستتر ةحمتت حاتتل حاتتلتيحا نتتتالعحمرتت.حالستت اتات.حالاتتدح قضتتربح

(حعاالدن تتتعح تتتلم ةحستتتقليحا اتاسمتتتعحاتتت ح تتتر حا  تتتةاةحفتيتتت حا اتاسمتتتعحدد امتتتدةةتح3100لتاستتعحا كدستتتلح 
 Kumarاان تعحقآلا حق  را تدبحا اانتع،حق جااتدحا رتتدلحمرت.حالست فر .حرةتوح قضتربحلتاستعحا 

and Lim(2015)حاال تتت حآتثتتتحانلتستتتق حا تتء ح تتتقتطحفتتتيحفضتت رعحانا تتتدتحنتتتالعحانتتتتق حمتتتدةحح  
الد ح ل هحعاالدن دبحادل عحقالقالتحدنتيعحءابحالتد يحمد  عحق كناةحفداتلة حالست فر ،حااتدحارتمحح3110
حفتي حا اتاسمعحمر.حعخلا حا ت  حا سر ةحدند حافلتيحا نتالعحمر.حالس اتات.حححا حالتيح

قطتتء  حة ضتتلح  حا انتتتقطحدد استت ق  عحمتتت ح تتلم ةحق رستتة حستتتقليحا اتاسمتتعحجتتتيحا اة تتدبحا اان تتتعح
ا استت ق عحمتت حاانتتعحا اتاسمتتع،حق دس ستتدحمرتت.حاتتدحستتخ حفتتإ حجتتءاحا  رستتةندبح  خرتتقتحفتتيح  تتقيتح فتيتتتح

يحدا  ردتتدبحقار  دستتدبحاستت  لايحا فتتقا ةحا اد  تتع،حدد ضتتدفعحع تت.ح تتلم ةحاستت فر حا اتاسمتتعحدرةتتوح تتت
فتيتت حا اتاسمتتعحقاال تت حا اتاسمتتع،حق  ضتتدحا تتدةحجة تتعحاستت فرعحدد نتتتابحمرتت.حاالد تت حا اتاسمتتع.حق تتت ح

                                                 
،حقا  متل ربح  تصحامتدةةتح3106 ةحعصلاتح مل ربحمر.حامدةةتحا اتاسمعحا لق  عحدند ح فتيتحا اتاس ،حق ةح تمةراتدحانتءحل ستاختحح3

ح.210دد ضدفعحع .حعصلاتحا ام دتحح216،حق210،ح211
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ا ددرثعح  حا نتابحا لقت حمر.حاالد  حا اتاسمعح اثمح لايحاق تعح  تلم ةحستقليحا اتاسمتعحسناتدح رفت ح
 عحا مقاامحا ات د عحدتتي حا اتاسمعحقاال  حا اتاسمعحا سدخ حءالتجدحقا  يح بثتحعةسدددحمرت.حستقليح غرخ

حا اتاسمع.

 اإلط ر الع م لارض   االسحمرار ومسئول   مراقب الحس ب ت عنه   6/2
 متتلحفتضتت عحالستت اتاتح رتتلح جتتةحالف تاضتتدبحفتتيحا تالتتتحا اردستتخي،ح تتء  حستتة ةح ندق تتهحاتت حرةتتوح

اة هحا حا انثقتحا اردسخي،حقاست ق  عحاتاات حا رستدددبحمنته،حدد ضتدفعحع ت.حا ستتا ابحاتاقاهحق ج
حا  يح فقةحخادح ر رف حا حال حار اعحفتض عحالس اتات،حقا مقاامحا  يح لمةحرالاهحا ااني.

 ماهوم فرض   االسحمرار من المنظور المح سبي 6/2/1
قةحالس اتاتيعح  سحمر هحستل ،حفاتقح منتيحا حا امتقبح  حا نتالدبحسا مادح نندح  س ات،حقاتا

دنالمحمدةح  حا نتالعح كق حاس اتيحع .ح ستمحغةتتحارتلل،ح اتدحاردستخ دحفتإ حام تدتحا اردستدعحا تلق يح
 قضلح  حفتض عحالس اتاتح منتيح  ح كتق حا نتتالعحاست اتيحفتيح ماد اتدحقلحةت ةحح(IAS No.1)اسق 

ح صتة ادحفيحا اس فخمحا انثقتحقجقحادح مدل حسنعحا ح دتيخحعملالحا فقا ةحا اد  ع.

ق متتلحفتضتت عحالستت اتاتح رتتلحا تالتتد ةحاسسدستت عحا  تتيحخرنتتيحمرةاتتدحا  تتدتحا تالتتت ح راردستتدع،حفتتتيح
ةةتحا لق  تتعح ر فتيتتتحا اتتد يح متتلحجتتءاحا تتضتت عح جتتةحالف تاضتتدبح اتتءاحا  تتدت،حا  تتدتحا اتتتدج ايح رامتتد

الاتتدح  حادتتدلمحا اردستتدعحقا  تتيح اثتتمحا اتنتتلحاسسدستتيح متتلالحا فتتقا ةحا اد  تتعح تتت دهحدصتتتعح سدستت عح
دتتض عحالس اتات.حالادحةقسلحام فتدلحدتد حفتضت عحالست اتاتحجتيحاسستدسحلنت فدقحادتدلمحا اردستدع،ح

(ح  حفتضتتت عحالستتت اتاتيعح اثتتتمحاسستتتدسحا تتتء حخرنتتتيحمر تتتهحفتضتتت عح3114بحلتاستتتعحناتتتتي ففتتتلح قضتتتر
ا لقتيع،حقا حجءاحا تتضت عح تةح  خةت ح ستدسحالست رفدقحفتيحا اردستدع،حالاتدح تةحال  تةاةحداختل حا  كرتتعح

 جتةحا  دتي  عحس حعءاح ةح ال ح ل حا نتالعحن عح ر صت عحفرحاتدن حات حاست  لاةحا  كرتتعحا  دتي  تعحالدرتلح
ح سسحا  فة ةحا اردسخي.حح

قطند احمر.حادحسخ حففلحا ضلح جا عحفتض عحالس اتاتحفيحخند حا تالتحا اردسخي،حق سلتحا ندتيح
ع .ح نهحدد تغةحا ح جا عحجءاحا تتض عحعلح نهحلح منيحام ددتجدحالدرلحا اسرادب،حدامن.ح نهح ست قس ح

.حمتلةحاتلتيحا نتتالعحمرت.حالست اتات،حفتإءاحا دروح قلحم ح  عحمقاامح قحثتتقبح قحابنتتابح تل حمرت
ح ةح قسلح ر حا ابنتابحف رس ن  ح  حا نتالعحادلتيحمر.حالس اتات.ححح
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ق ملحعلاتيحا نتالعحا ساعحا اس ق عحم ح فة ةحفتضت عحالست اتات،حقمنتلحمرااتدحدد تعحمقااتمحات د تعح
حفصد حم ح ر حا مقاام.ددرلاوح قحثتقبحالح بثتحمر.حالتيحا نتالعحمر.حالس اتاتحفإنهحةند يحا 

 Going  حفتضتتت عحالستتت اتاتحح(IAS No.1)ق فتتلح قضتتتلحام تتتدتحا اردستتتدعحا تتتلق يحاسق ح
Concernملحات حا تتضت دبحاسسدست عحا  تيحةت ةحمرت.ح سدستادحعمتلالحا فتقا ةحا اد  تع.حق دس ستدحمرت.حح 

ء  حف د ادح ملبحا نتالعحاقا ةحاد  عحفإ حء  ح اثمحابنتاحمر.ح نادحاس اتي،حقلحةقستلحن تعح  صتتة ادح
صتتق حفتتيحثتتمحفتضتت عحالستت اتاتحةتت ةح ستتسةمحاس تتر حستتنعح د  تتعح متتلالحا فتتقا ةحا اد  تتع.حقء تت حس ح

قال  ةاادبحمرت.ح ستدسح  حا اننتديحاتدلتيحمرت.ح رفةت ح صتق ادحقا قفتد حدد  ةااد اتدحفتيحست دقحاسماتد ح
حا  خ مي.

قدد تغةحا حاس ق  عحا لاتيحم ح فة ةحفتض عحالس اتاتحفإ حاس  لايحا فقا ةحا اد  عح  رخق حا ح
فقا ةحا اد  ع،حق ك ح  رخق حانتهحاتاا حا رسدددبحملةحالك تد حخإخلا حا ت  حم حال حصلقحقملا عحا 

ا  ما حفيحمار دبحق ماد حا نتالعحدرةوحةلقحستتسحا نتءاتحقا ف تدةحدد  نخ تهحفتيحقاتبحادالتتحمت ح  تعح
حمقاامح قح رلاوح قحثتقبحااال ح  ح بثتحمر.حالتيحا نتالعحمر.حالس اتات.

 مسئول   مراقب الحس ب ت عن حقي م فرض   االسحمرار 6/2/2
جند حسللحالخةتاحرق حاس ق  عحاتاا حا رستدددبحمت ح فةت ةحفتضت عحالست اتاتححاادحلحن حف هح  

 رنتالعحارتمحا اتاسمتع،حقةالحجتءاحا ستل حدستخ حام فتدلحا تدم ح  حجتءحا تتضت عحغةتتحار اتعح  فة ااتدح
س ح دثةتجدحغةتحادل حفتيحمار تعحا اتاسمتع،حقء ت حدستخ حثتتقبحمتلةحا  دكتلحا  تيح رت هحخاتد.حق كت ح

ابحا رلةثتتعحفتتيحا خة تتعحالا صتتدل عحقفتتيحثتتمحا انتتالربحا اد  تتعحا ردلثتتعحفتتيحا فتتت حفتتيحثتتمحا استت سل
ا رد يح صدلحر ا دح رلةلحق قض لحاس ق  عحاتاات حا رستدددبحمت ح فةت ةحفتضت عحالست اتات.حق رستةح
جءاحا سل حاداتبحا اة تدبحا اان تعحخإصتلاتحا امتدةةتحا  تيح قضتلح دمتدلحقرتلقلحجتءاحا است ق  ع،حقالتد ح

سدستتتيحاتتت حء تتت حجتتتقح رخ تتتعحار  دستتتدبحاستتت  لايحا فتتتقا ةحا اد  تتتع،حقاردق تتتعح ضتتتةة حفستتتقيحا اتتتلبحاس
ا  قامدبحا ات د عحخاءاحا ند .حق امتفعحرلقلحق دمدلحجءاحا اس ق  عحةند يح رلةلجدحقان فداادحات ح جتةح

  تتيحامتتدةةتحا اتاسمتتعحا  تتيح ندق تتبحجتتءاحا استت ق  ع.حق ستتلتحا نتتدتيحع تت.حقستتقلحا ملةتتلحاتت حا امتتدةةتحا
،حقام تتدتح(SAS No. 126)ح036 ندق تتبحجتتءاحا اقضتتقبحقاناتتدضحام تتدتحا اتاسمتتعحاساتيالتتيحتاتتةح

،حقستة ةح رلةتلح(ISA No. 570)ح021،حقام تدتحا اتاسمتعحا تلق يحتاتةح021ا اتاسمعحا اصتت حتاتةح
سنتتهح م ختتتحا تتدخ ح ام تتدتحا اتاسمتتعحح021جتتءاحا استت ق  عحاتت حانثتتقتحام تتدتحا اتاسمتتعحا تتلق يحتاتتةح

حصت ،حالادح  حال سداحا مدةحفيحخرلا حا مد ةحجقحا  قسهحنرقحال  ةاةحدد امدةةتحا لق  ع.ا ا
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است ق  دبححدنتد حالست اتاتيعحة ضتلح  ح021قطنثتيح ررةر عحا مافعح ام دتحا اتاسمعحا لق يحتاةح
اتاا حا رسدددبح  ر صحفيحا رصق حمر.ح ل عحاتاسمعحالدف عحقار اعحرق حال حار اتعحاست  لاةح

 لاتيح تتض عحالس اتاتحفيحعملالحا فقا ةحا اد  ع،حقاس ن د حادحعءاحالد حةقستلحنتالدحسقجتيتدحرتق حاتلتيحا
ا نتتتالعحمرتت.حالستت اتاتحخنتتد احمرتت.ح ل تتعحا اتاسمتتعحا  تتيح تتةحا رصتتق حمرةاتتد،حقا  تتيح  مرتت حددرتتلاوح قح

لحمرتت.ح  حمتتلةحثتتتقبح االتت ح  ح رفتتيحخ كانتتدبحستترخ عحمرتت.حاتتلتيحا نتتتالعحمرتت.حالستت اتات.حاتت حا  دكةتت
قسقلح  عحعندتيحفيح فتيتحاتاا حا رسدددبحدند حالس اتاتيع،حلح اال حا نثتحع  تهحددنتهحضتادنعحرتق ح

دنتد ح جتلابحح311التيحا نتالعحمر.حالس اتات.حقء  حدسخ حادحقتلحفيحام دتحا اتاسمعحا تلق يحتاتةح
اتاات حا رستدددبحمرت.حاك نتدبح  حا  تدثةتابحا ار ارتعح رفةتقلحا ا رةاتعح فتلتيحا اتاسمع،حرةوحا ضلح

ا  رتيتتدبحا سقجتيتتعح كتتق ح كختتتحدد نستدعح  رتتلاوحا استت فخر عحقا  تتيحاتتلح كتق حستتخددحفتتيح قاتت حا نتتتالعح
ح.قملةحالت ادحمر.حالس اتات

  ح   يحنتسحا ت تيحا  تيح رف حاتاا حا رسدددبحا ح فة ةحا لاتيح تتض عحالس اتاتحفمر هحقمنلح
فة اادحالادحجتقحا رتق حقففتد ح  تدتحعمتلالحا  فتدتيتحا اد  تع،حقا تء ح التق حفتيحاس  لا ادحا لاتيح مامح 

ا  د تت حاثنتتيحمنتتتحنتتاتاحاتت ح تتدتيخحا فتتقا ةحا اد  تتع.حفتتإءاحالتتد ح فةتت ةحا لاتيح   تتيحف تتتيح اتتمحفالاتتدحجتتقح
دنتتتد حاسرتتتلاوحا ررفتتتع،حفمرتتت.حاتااتتت حا رستتتدددبح  حح061ارتتتللحفتتتيحام تتتدتحا اتاسمتتتعحا تتتلق يحتاتتتةح

لاتيح الةلحف تيح فة اادحع .حاثنيحمنتتحنتاتا.حالاتدحةند تيح  ح د تءحدمتة حالم دتدتحاتدحعءاح  ر حا حا 
التتتتد ح فةتتتتت ةحا لاتيح نتتتتتامحالدفتتتتتعحا امرقاتتتتتدبحءابحا مراتتتتع،حق  ح س تستتتتتتحاتتتتت حا لاتيحرتتتتتق حامتف اتتتتتدح

تالعحددسرلاوح قحا ثتقبحا ردلثعحدملحف تيحا  فة ةحقا  يح اال ح  ح رفيحخ كانتدبحسترخ عحمرت.حاتلتيحا نت
حمر.حالس اتات.

الادحةند يحمر.حاتاا حا رستدددبح  ح فتقةحختإستا ابحا اتاسمتعحا ضتدف عحمنتلح رلةتلحاسرتلاوح قح
ا ثتقبحا  يح رثةتحا ن حرق حافلتيحا نتالعحمر.حالس اتات،حا حال ءحفيحالم ددتحمقاامحا   تة ح

اتدحا لاتي،حق رلةتلحاتل حقستقلحا تلمةحا  يح فقةحخادحا لاتي،حاثمضح فة ةحا   هحا است فخر عحا  تيح فتقةحخ
ا كتتدفيحلف تاضتتدبحا لاتي،حاتت ح رتت حعاتتتاتابح   تتعحف اتتدحة مرتت حدتتد   هحا استت فخر عحقاتتل حستتلقاجد.ح
ق  ضدحمر.حاتاا حا رسدددبح فةت ةحاتل حا رصتق حمرت.ح ل تعحالدف تعحقار اتعح االت حات حا  قصتمحع ت.ح

س اتاتحمنلحاملالحا فقا ةحا اد  تع.حالاتدح ست ن  حاس ن د حدند حال حار اعحاس  لاةحا لاتيح تتض عحال
اتاا حا رسدددبحرس ح فلةتاحعاالدن عحقسقلحنالق حسقجتيعح  مر حددرتلاوح قحثتتقبح االناتدحانتتتليح
 قحاس امتتعح  ح رفتتيحخ كانتتدبحستترخ عحمرتت.حاتتلتيحا نتتتالعحمرتت.حالستت اتات.حق قستتلح رتت حا نتتالق حمنتتلادح
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الخةتتتتحرستتت ح فتتتلةتحاتااتتت حا رستتتدددب،حدرةتتتوح صتتتدلحح التتتق حرستتتةح ثتجتتتدحا ار اتتتمحقار اد  تتتعحرتتتلقثاد
حا فصد حا ار ةحم ح خ معحقلللبحجءاحا نالق ح اتا حضتقتيد .

ق نمالسحاس ق  عحاتاا حا رسدددبحدند حا  رفت حات ح فةت ةحا لاتيح تتضت عحالست اتاتحمرت.ح فتيتتاح
ا رستتدددبحفتتيحثتتمححختتلا محا تتت  حا  تتيحةرختتلةادحاتااتت ح021رةتتوحقضتتلحام تتدتحا اتاسمتتعحا تتلق يحتاتتةح

حا ثتقبحا ا  رتع.

الستتت اتاتحاتتت حقستتتقلحمتتتلةح دكتتتلحستتتقجت حاتتتلحةتتتبل حع تتت.حا نتتت حفتتتيحار اتتتعحفتضتتت عححفتتتتيحرد تتتع
الستتتت اتات،حقا لاتيح فصتتتتربحدنتتتتالمحالتتتتدبحمتتتت حاسرتتتتلاوحا  تتتتيح لبحع تتتت.حجتتتتءاحا نتتتت ،حفتتتتإ حاتااتتتت ح

ست اتاتيع،حق كتق حدمتلحا رسدددبحةخل حت  دحغةتحامللحات حعضتدفعحففتتيحمتلةحا  دكتلحا ستقجت حدنتد حال
ففتيح سدسحا ت  .حقفيحرد تعحمتلةحا فصتد حا كتدفيحفتيحا فتقا ةحا اد  تعحمت ح رت حاسرتلاوحفتإ حاتاات ح
ا رسدددبحةخل حت  دحا رتثتدح قحامدكستدحرست حاف ضت.حا رتد ،حقي ضتا حا  فتيتتحعنتدتيحصتتيرعحع ت.ح

حا نالق حا  يحالح بل حع .حملةحالتيحا نتالعحمر.حالس اتات.

رد تتعحمتتلةحار اتتعحفتضتت عحالستت اتاتح رنتتتالعحق تتةح فتتةحا نتتتالعحخ فةتت ةحء تت ،حقالتتد حاتااتت ح اتتدحفتتيح
ا رسدددبح ل هحا فندمتعحا كدف تعحدتد حا نتتالعح ت ح ت اال حات حالست اتاتحفتيحاةاق تعح ننت  اد،حق تةحعمتلالح

حا فقا ةحا اد  عحددف تا حاس اتاتيعحا نتالعحفمر.حاتاا حا رسدددبحعخلا حت  دحامدكسد.

عحتف حا لاتيحا ف دةحخ فة ةحفتض عحالس اتاتح قحالحف ت هحمنلادح  ر حاتاا حا رسدددبحقفيحرد 
انادحا ف دةحخء  ،حفةند يحمر.حاتاا حا رستدددبح  ح د تءحفتيحا رستدد حاتدحة ت ت حمرت.حء ت حات حآثتدتح
فتيح فتيتتا.حففتلحةنثتتحاتاات حا رستدددبحع ت.حء ت حمرت.ح نتهحاةتلاحمرت.حن تدقحا ترتصحقدد  تد يح صتلتح

فتيتاحخت  حا رت ،حقء  حفيحرد عحقسقلحابنتابح قضلح  حجند حملةح دكلحالحةبل حع .حا ن حفتيح 
اتتلتيحا نتتتالعحمرتت.حالستت اتات.ح اتتدحفتتيحرد تتعحمتتلةحقستتقلحاثتتمح رتت حا ابنتتتابحفتتإ حاتااتت حا رستتدددبح

ح ت ت ح  حا نتالعحادلتيحمر.حالس اتات.

ق دس ستتدحمرتت.حاتتدحستتخ حة ضتتلح  تتقتحاستت ق  عحاتااتت حا رستتدددبحدنتتد حفتضتت عحالستت اتات،حقيندتت ح
جتءاحا   تتقتحاتت حا  متتل ربحا  تتيحرتتلثبحمرتت.حامتدةةتحا اتاسمتتعحا لق  تتع،حرةتتوح صتتلتحاسرتتسحامتتدةةتح

 متتتتل ربحسقجتيتتتعحمرتتتت.حامتتتدةةتحا اتاسمتتتتعحدنتتتد ح فتيتتتتتحاتااتتتت ححIAASBا اتاسمتتتعحا لق  تتتتعحقا  دكةتتتلح
،حقانمالستبحجتءاحا  متل ربحدنتالمحح216،حقام تدتح210،حام دتح211،حقا  يح نامحام دتحا رسدددب
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سقجت حمرت.حاست ق  عحاتاات حا رستدددبحدنتد حفتضت عحالست اتاتحااتدحاست قس حعستتا ح متل ربحمرت.ح
حا لق يحدند حالس اتاتيع.ح021ام دتح

فتضت عحالست اتاتضحجتيححق جةحجءاحا  مل ربحقا  يحانمالسبحمر.حاس ق  عحاتاا حا رسدددبحدند 
دنتتد حا تتت  حح211  ةتتتحنتتالمحقاضتتاق ح فتيتتتحاتااتت حا رستتدددبحقففتتدح ام تتدتحا اتاسمتتعحا تتلق يحتاتتةح

غةتتتحا امتتل ،حرةتتوح ضتتانبحففتتتيحاستتبق  دبحا لاتيحقا استتبق ة حمتت حا رقالاتتعحمرتت.ح  حاتت حضتتا ح
ءاحالتد حاست  لاةحفتضت عحاسبق  دبحا لاتيح فلةتحالتيحا نتالعحمر.حا دفد حالنتالعحاس اتي،حق رلةلحاتدحع

الس اتاتحفيحا اردسدعحار اد،حدد ضتدفعحع ت.حا فصتد حمت حاساتقتحءابحا مراتعحددلست اتاتيع.حالاتدح
 ضتتتانبحففتتتتيحاستتتبق  عحاتااتتت حا رستتتدددبحمرتتت.ح  حاتتت حاستتتبق  د هحاستتت ن د حاتتتل حار اتتتعحاستتت  لاةح

حسقجت حدند حالس اتات.ححا لاتيح تتض عحالس اتاتحفيحا اردسدع،حقادحعءاحالد حجند حملةح دكل

دنتتد حا فصتتد حمتت حاساتتقتحا ت  ستتعحح210قدد ضتتدفعح ر متتل ربحا ستتددفعحفرفتتلح تتةحعصتتلاتحام تتدتح
 راتاسمتعحفتيح فتيتتحاتاات حا رستتدددب،حقا ضتلحات حجتءاحا ام تدتح  حا فصتتد حمت حاتل حاتلتيحا نتتتالعح

حدح راسبق ة حم حا رقالاع.مر.حالس اتاتحا حاساقتحا ت  سعح راتاسمعحقا  يحةند يحا فصد حمنا

قا حا سلةتحدد ءالتح  حا  مل ربحا سدخ حءالتجدح اثمحمندصتحسلةليحفيح فتيتتحاتاات حا رستدددبح
 تتةح كتت حاقستتقليحفتتيحا  فتيتتتحاختتمح متتلةمحا امتتدةةت.حقاتت حقساتتعحنثتتتحا ددرثتتعح  ح رتت حا  متتل ربح اثتتمح

ستدددبحدنتد حا  رفت حات حستراعح فةت ةحا ا ندندح اس  لايحا فقا ةحا اد  عحف ادحة مر حدماتمحاتاات حا ر
ا لاتيحم حال حالتيحا نتالعحمر.حالس اتات،حالادحةبالتلحاج اتدةحا اة تدبحا اان تعحددجا تعح فةت ةحفتضت عح

حالس اتاتحال رخ عحلر  دسدبحقا  رددبحاس  لايحا فقا ةحا اد  ع.ححححححح

حسحمرارإجراءات المراجع  لمححقق من سالم  حقي م اإلدارة لارض   االح6/3/2
ا ضتتتلحاتتت حا نفتتتدطحا ستتتددفعح  حعلاتيحا نتتتتالعحجتتتيحا استتت ق عحمتتت ح فةتتت ةحفتضتتت عحالستتت اتاتحق  رتتتللح
اس ق  عحاتاا حا رسدددبحفيحا  رف حا حسراعحجءاحا  فة ة،حقا حا ارر ح  حامدةةتحا اتاسمعحا  يح

تحا نتتت ح تتتل ح ندق تتتبحالستتت اتاتيعحاج اتتتبح كثتتتتحخ رلةتتتلحا ابنتتتتابحقا ثتتتتقبحقاسرتتتلاوحا  تتتيحاتتتلح ثةتتت
اتاا حا رسدددبحدند حالس اتاتح كثتحا حاج اداادحدتد ستا ابحا  تيح فتقةحخاتدحاتاات حا رستدددبحفتيح

(.ح تتتء  ح ستتت قس حمرتتت.حاتااتتت حا رستتتدددبحاررثتتتعح3114رد تتتعحنتتتالهحفتتتيحاستتت اتاتحا نتتتتالعح ناتتتتي،
ف تتتدةحا ابنتتتتابحقا ثتتتتقبحا  تتتيحاتتتلح تتتبل حع تتت.حقستتتقلحنتتتالق حسقجتيتتتعحدنتتتد حاستتت اتاتحا نتتتتالع،حثتتتةحا 

حخإستا ابحا اتاسمعحا  يح االنهحا حا رالةحمر.حال حالتيحا نتالعحمر.حالس اتات.حححح
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ق  متتتللحاسرتتتلاوح قحا ثتتتتقبح قحالاتتتدح ر رتتت حمرةاتتتدحا ابنتتتتابحا  تتتيح رفتتتيحخ كانتتتدبحستتترخ عحرتتتق ح
فتضت عحالستت اتاتحقا  تتيحاتلح فتتقلحانتتتتليح قحاس امتتعحع ت.حا نتت حفتتيحاست اتاتحا نتتتالع.حقطنثتتتيح ررةر تتعح

ة ضتتلح نتتهح نتتدق حاساقمتتعحاتت حا ابنتتتابحا  تتيحاتتلح ستتدملحاتااتت حح021 تتدتحا اتاسمتتعحا تتلق يحتاتتةح ام
ا رسدددبحفيحا رالةحمر.حال حسراعح فة ةحا لاتيح تتض عحالس اتات.حق فلح تةح فست ةحجتءاحا ابنتتابح

قنسدعحان تد حنسدعحا  لاق ،ححالمؤشرات الم ل  ؛ع .حابنتابحاد  عحق ن ةر عحقابنتابح  ت ،حفا ح
ا  لاق حا ستيمع،حقا  لففدبحا نفل عحا  ن ةر عحا ستد دعحستقا حفتيحا خ دنتدبحا  دتي  تعح قحا است فخر ع،حقجتءاح
ابنتتتحمرتت.حنفتتصحستتةق عحا نتتتالعحااتتدحةسمراتتدحغةتتتحاتتدلتيحمرتت.حستتلالحلةقناتتدحفتتيح تتقاتيخحالستت رفدقح

قح متلةمحنتتق اد.حدد ضتدفعحا ارلليحقملةحا فلتيحمر.حالا ثد ح خنقلحا تدا دبحا فتق ح قح سلةلجدح 
ع تتتتت.حمتتتتتلةحا فتتتتتلتيحمرتتتتت.حا رصتتتتتق حمرتتتتت.حا  اقيتتتتتمحا تتتتترةةح   تتتتتقيتحا ان ستتتتتدبحا سلةتتتتتليحاسسدستتتتت عح قح
الس ثادتابحاسسدست عحاس تت .حات حاررثتعح  حمتلةحاتلتيحا نتتالعحمرت.حستلالحال  ةااتدبحدنتالمحمتدةح

ا لاق تعح اثتمحابنتتاحةدمتتوح قحالم اتدلحا كخةتتحمرت.حالا تتا حاصتةتحاسستمح  اقيتتمحاسصتق حغةتتحا 
حا ن حفيحالتيحا نتالعحمر.حالس اتات.

قات حضتا حا ابنتتتابحا اد  تعح  ضتدح رفتت ح ستد تح نتت ةر عحسقجتيتع،ح قح تلجقتحاررتتقلحفتيحا اتتعح
اسصتتق حا استت  لاعح  ق ةتتلحا  تتلففدبحا نفل تتع.حقمتتلةحافتتلتيحا نتتتالعحمرتت.ح فتتل ةح قةيمتتدبح قحمتتلةحستتلالح

ا حا امداربحاآلسرعحع ت.حا امتداربحا نفل تعحقء ت حدستخ حفتت حاةتقلححا  قةيمدبحا اس رفع،حقا  رق 
مرت.ح متداربحا نتتالع،حس حفتيحثتمحنفتصحستةق عحا نتتالعح فتمحثفتعحا اتقتلة حفتيحافتلتيحا نتتالعحمرتت.ح

حا سلالحفيحا اس فخمحاادحةرةيلح ةاعحا سةق ع.

تيحا نتتتالعحمرتتت.حقا  تتيحاتتتلح ثةتتتحا نتت ح تتتل حاتااتت حا رستتدددبحفتتتيحافتتلحالمؤشاارات الحشااا يم   اتتدح
الس اتاتحفإ ح جاادضحن عحا لاتيح  فدبحا مار تدب،حففتلا حالتقالتحعلاتيتعح سدست عحات حمتلةحقستقلحختلةمح
 اتتةحختتنتسحا كتتتد ي،حففتتلا حماةتتمح قحاتتقتلحااتتة،حثاتتقتحانتتدفسحاتتق ،حففتتلا حرتت حاا  تتدةح قح تتت  صح

 ح قحانتتالربحةتتبثتحدنتتالمحستتقجت حمرتت.حاستطتتد ،حقستتقلحصتتمقددبحفتتيحا ماتتمحدستتخ حنفتتصحا اتتقتلة
حماد  عحاقحضم حا  ساةةاب.

قا  تيح تبل حع ت.حح021ا  يح ةحا ندتيحع ةادحفيحام دتحا اتاسمعحا لق يحتاتةحالمؤشرات األخرى  ادح
ا ن حفتيحاست اتاتحا نتتالعحفاتيضحمتلةحال  تةاةحدا  ردتدبحت سحا اتد ح قحا ا  ردتدبحا فدنقن تعحاس تت ،ح
قستتتتقلحعستتتتتا ابحقلمتتتتدق حادنقن تتتتعح قح نث ا تتتتعحابسرتتتتعحضتتتتلحا نتتتتتالعحقا  تتتتيحعءاحنسرتتتتبحستتتت بل حع تتتت.ح

ا اتتتسلح  حلح ست    حا نتتالعحا قفتتد حخاتد،حقستقلحرتتقالوح متضتبح اتدحا نتتتالعححا د دتدبحضت اعحات 
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غةتتتحاتتبا حضتتلجدح قحا  تتداة ح اتتمحاتت حا  ستتد تحا ردلثتتع،حرتتلقوح  ةتتتابحفتتيحا فتتدنق ح قحا نثتتدةح قح
حس دسعحا لق عحقا  يحا حا ا قا ح  ح بثتحسردد حمر.حا نتالع.ح

(ح  حعرستتدةحا خنتتق حمتت ح3103ا للجاتتعح قدد ضتتدفعحع تت.حا ابنتتتابحا ستتددفعحففتتلحءالتتتبحلتاستتعح
 فل ةحا فتق حقا  ستا ربح رنتتالعح اثتمح رتلحا ابنتتابحا  تيح تبل حع ت.حا نت حفتيحاست اتاتحا نتتالع.ح

 نتتهح االتت حام دتتدتحا  صتتنة حال  اتتدنيححFeldman and Read (2013)الاتدحا ضتتلحاتت حلتاستتعح
ءاحا لتاستتعحمرتت.حخ دنتتدبح اتيال تتعحا ا تتلنيح رنتتتالعحابنتتتاح متتلةحافتتلت ادحمرتت.حالستت اتات،حقام اتتلبحجتت

 Fargher and ر صتنة حال  اتدني.ح اتدحلتاست .ححStandard and Poors (S&P)ققالد تعح
Jiang(2008)قح Khaddafi(2015)ففلح قضر دح  حا تنمحا اد يح رنتالعحا ح جةحا ابنتابحا  يح

اتلح تبل حع تت.حا نت حفتتيحاست اتاتحا نتتتالع،حقيتةلالحجتءاحا نتت حمنتلادح التتق حا تنتمحا اتتد يح ثنتد ح قحدمتتلح
عفصتتد حا نتتتالعحمتت ح قستتهحا فصتتقتحا سقجتيتتعحفتتيحا تاددتتعحالاتتدح االتت حام دتتدتحف تتتبحاسةاتتدبحا اد  تتع.ح

حJiang, et al.,(2010) قضتربحلتاستعححفتيحاست اتاتحا نتتالع،حرةتو رلحابنتابحا نت حح2ا لا ر ع
  حا نتتتالدبحا  تتيح فصتتربحمتت حء تت حرصتتربحمرتت.ح فتيتتتحاتاسمتتعح تتةحف تتهحا نتتدتيحع تت.حمتتلةحافتتلتيح

حا نتالدبحمر.حالس اتات.

  حا نتتالدبحا  تيح متدنيححKim and Lee(2016)قحAbabneh(2015)ق فلح ثاتتبحلتاست يح
ختتتدم حا اادتستتتدبحا  تتتيح  تتتت حاتتت حرتتتليحجتتتءاحا تنتتتم،حقاتتت ح جتتتةح رتتت حاتتت حا تنتتتمحا اتتتد يحاتتتلح فتتتقةح

ا اادتسدبحجيحعلاتيحاستطد .ح ء  ح اال حا نثتح لاتيحاستطد ح نادح رلحا ابنتابحا  يحالح بل حع ت.ح
حParker, et al.,(2005)ا نتتتتتتتت حفتتتتتتتتيحاتتتتتتتتلتيحا نتتتتتتتتتالعحمرتتتتتتتت.حالستتتتتتتت اتات.حالاتتتتتتتتدحءالتتتتتتتتتبحلتاستتتتتتتت .ح

حالاعحا نتالدبح  ضدح اثمح رلح ر حا ابنتاب.  حملةحال  ةاةحدرقححAbabneh(2015)ق

قدمتتلحا تتدةحاتااتتت حا رستتدددبحداررثتتعح رتتتلح قحدمتت حا ابنتتتابحا ستتتدخ حءالتجتتدحقا  تتيح االتتت ح  ح
احمرتت.ح  تتبل حع تت.حا نتت حفتتيحاستت اتاتحا نتتتالعحفةستت حمر تتهح  ح فتتقةحدتتدلا حا ستتتا ابحا ضتتدف ع،حقطنتتد  

 دكةلح قحاس دمدلحا نت حفتيحافتلتيحا نتتالعحمرت.حجءاحا ستا ابحفإنهح رصمحمر.ح ل عحالدف عحقار اعح 
حالس اتات.

قجتتيضحح021ق  متتللح رتت حا ستتتا ابحق كتت ح االتت حانتت فدقح جااتتدحاتت حام تتدتحا اتاسمتتعحا تتلق يحتاتتةح
 ررةتتتمحقاندانتتتعحا  تتتتلففدبحا نفل تتتعحقاستطتتتد حقا خ دنتتتتدبحا اد  تتتعحا اترر تتتعحقا  قامتتتتدبحءابحا مراتتتعحاتتتت ح

                                                 
حاساتيالي.حsoxا حادنق حح414 الق حجءاحا فصد حفيحنالمح فتيتحم حا تاددعحا لا ر عح دمدح رادليحح2
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 حقا تدا دبحا فتق حق رلةلحادحعءاح ةح تااد،حق  ضدحاتا يحاردضتتحا لاتي،حقفرصحخنقلحسنلابحا لة
اس ادمتتدبحا استتدجاة حقا االرتتتة حدد تاددتتعحقا رستتد حءابحا مراتتعح امتفتتعحا اصتتدم حا اد  تتع،حدد ضتتدفعح
ع تت.حالس تستتدتحمتت حالس نتتدتابحا فدنقن تتعح رنتتتالعحف اتتدحة تتصحا  فدضتتيحقا ا د دتتدبحقامفق  تتعح فةتت ةح

االدن تتعححا لاتيح ن د ساتتد ق فتتلةتحانمالدستتد ادحا اد  تتع،حق رلةتتلحاتتل حقستتقلح ت ةدتتدبح  تتقفةتحلمتتةحاتتد يحقا 
ق فةت ةحا فتلتيحا اد  تعح اتءاحاس تتابحمرت.ح تقفةتح قح  تتابح  تت ،حح  خ فادحا حاس تتابحءابحا مراتع

 اقا حعضدف عحق ر حاصدلاعح   عحا ح ر حاس تابحقا رصق حمر.حل ةمحدند حالت ادحمر.ح قفةتح
حا لمة.حجءاح

الاتتتدح فتتتقةحاتااتتت حا رستتتدددبحخ فةتتتت ةح  تتتهحا نتتتتالعح ر مداتتتمحاتتتت ح ردتتتدبحا ماتتتر حغةتتتتحا انتتتتتءي،ح
دد ضدفعحع .حا ف دةحخإستا ابحا اتاسمعحا ا مرفعحددسرلاوحا ررفعح  رلةلحاسرلاوحا  يحاتلح فرتمحات ح

.حالستت اتات،حا نتت حفتتيحافتتلتيحا نتتتالعحمرتت.حالستت اتات،ح قح رفتتدح تتء  ح تتبثتحمرتت.حاتتلتيحا نتتتالعحمرتت
قا  رفتتت حاتتت حقستتتقلحقالتد تتتعح ستتتا ربحالا تتتتا حقفرتتتصحخنتتتقلجة،حقا رصتتتق حمرتتت.ح فتتتدتيتحاسماتتتد ح

حا  نث ا عحقاتاسم اد،حق رلةلحالتد عحا لمةحا افلةحس حمار دبح صتبحددسصق ح ةحا     هح اد.

 ماتتتد حقدد ضتتتدفعحع تتت.حا ستتتتا ابحا ستتتددفعحفتتتإ حاتااتتت حا رستتتدددبح فتتتقةحخ فةتتت ةح  تتتهحا لاتيح 
ا استت فخر ع،حقالس تستتدتحاناتتدحرتتق حجتتءاحا   تته،حقاتتلح كتتق حجتتءاحا   تتهحمرتت.حستتخةمحا اثتتد ح صتتت عح

حاسصق ح قحالا تا ح قحعمدليحج الرعحا لةق ح قح فرةمح قح د ةتحا نتفدبح قحةيدليحت سحا اد .ح

اس ةتتتتيحاتتت حالاتتتدح فتتتقةحاتااتتت حا رستتتدددبحدافدتنتتتعحا امرقاتتتدبحا اد  تتتعحا استتت فخر عح رت تتتتابحا ستتتددفعح
ا ن تتتد  حا  دتي  تتتع،حقافدتنتتتعحا امرقاتتتدبحا اد  تتتعحا استتت فخر عح رت تتتتيحا رد  تتتعحاتتت حا ن تتتد  حا ا رففتتتعحر تتت.ح

ح دتي ه.

قي ضلحااتدحستخ ح  حعلاتيحا نتتالعحجتيحا است ق عحمت ح فةت ةحفتضت عحالست اتاتحق نرصتتحاست ق  عح
ا رستتدددبحخاتتءاحا استتت ق  عححاتااتت حا رستتدددبحفتتيحا  رفتتت حاتت حستتراعحجتتتءاحا  فةتت ةحق كتتيح تتتيحاتااتتت 

ةند تتيحا ف تتدةحختتإستا ابحعضتتدف عح راتاسمتتعح االنتتهحاتت حا رالتتةحا صتتر لحمرتت.حفتضتت عحاستت اتاتحا نتتتالع،ح
قاخمحا ف دةحخاءاحا ستا ابحةند يحا اررثعحا سةليح رابنتابحا  يحالح بل حع .ح كاندبحسرخ عحدند ح

ا ابنتتابحقلحةقستلح اتدح ت ةت ح قح فضتر عحاس اتاتيعحا نتالع.حقا ضتلحستددفدح  حجنتد حا ملةتلحات ح رت ح
حFargher and  Jiang (2008) ابنتحم حاآل تحا حرةوحاسجا ع.حق  ت حا ددرثعحا حلتاست يح

  ح جةحابنتحا ح ر حا ابنتابحا سدخ حءالتجدحجقحابنتحا تنمحا اد يحا ء ححKhaddafi (2015)ق
 حا ابنتتتتابحا اد  تتتعح قحا ابنتتتتابح  متتتت ح تتتهحا نتتتتالع.حرةتتتوح تتتت حا ددرثتتتعح  حدف تتتعحا ابنتتتتابحستتتقا
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ا  نت ةر عح قحا ابنتتابحاس تت حاتلح كتق حستخددح قحن ةستتعح رتنتمحا اتد ي،ح تء  حستة ةحالم اتدلحفتيحجتتءاح
حا دروحمر.حابنتحا تنمحا اد يح رنتالعحالقسةرعح  فة ةحافلتيحا نتالعحمر.حالس اتات.حح

حاسحمراري  الشرك عوامل حدع م الحكم المهني لمراقب الحس ب ت بشأن ح6/3/4
منتتتلادح فتتتقةحا لاتيحخ فةتتت ةحفتضتتت عحالستتت اتاتحفتتتإ حاتااتتت حا رستتتدددبح م اتتتلحمرتتت.حرالاتتتهحا اانتتتيح
ق خت تتتهح ررالتتتةحمرتتت.حستتتراعحجتتتءاحا  فةتتت ة،ح تتتء  حةند تتتيح تتتلم ةحرالاتتتهحا اانتتتيح استتتدمل هحمرتتت.حا قفتتتد ح

(ح3102لتاسعحاراتقلح حداس ق ة هح سداحاس  لايحا فقا ةحا اد  عحدند حاس اتاتيعحا نتالع.حق فلحالاب
ع دتاح  لم ةحالتد يحا رالتةحا اانتيح اتاات حا رستدددبحفتيحجتءاحا نتد ،حق  اثتمح لقابحجتءاحا  تدتحفتيضح
ا رتتتدلحمرتت.حاستت فر حاتااتت حا رستتدددب،حق  ح التتق ح خةتتتاحفتتيحصتتندمعحا ماةتتم،حق  ح فتتقةحددلستت مدنعح

ا اد  عحا  تيح ثاتتح ثنتد حح اسدمل هحفيحفاةحقفرصحا انالربحForensic auditorداتاس حاضد يح
مار عحا اتاسمع،حقار تدثهحدسسمحة ضا حا ردلبحا  يح سدبحفةادحعلاتيحا نتالعحع .حا ددبحاادتسدبح
علاتيحاستطتتتتد حفتتتتيحا اتاسمتتتتدبحا ستتتتددفع،حالاتتتتدح  ح رفةتتتت حا  كداتتتتمحختتتتة حا اتاسمتتتتعحا لا ر تتتتعحقا اتاسمتتتتعح

رضتتتقتحاتااتتت حا رستتتدددبح رختتتتاا ححا  دتس تتتعح مضتتتلحاتتت حا رالتتتةحا اانتتتيح اتااتتت حا رستتتدددب.حق  ضتتتد
ا  لتيخ تتعحا  تتيح ستتدملاحمرتت.ح مضتتةلحرالاتتهحا اانتتيحقاستت  لاةحناتتدء حا  نختتبحدد تنتتمحا اتتد يح اثتتمح رتتلح

حا قسد مح  لم ةحاتاتاحدند حاس اتاتيعحا نتالع.ح

قدد نثتحع .حاسلقابحا سدخ حءالتجدحة ضلح  ح غرخادح اثمحارللابحقمقااتمحستقليحا اتاسمتعحا  تيح
دتيحع ةاتتتدحستتددفد.حقدد  تتتد يح االتتت حاستت ن د ح  حرتتتتصحاتااتتت حا رستتدددبحمرتتت.حستتتقليحا اتاسمتتتعح تتةحا نتتت

ح االنهحا حا رالةحا اانيحا سر ةحدند حاس اتاتيعحا نتالع.

  حرتتتدلحاتااتت ححGeiger and Rama (2006)ق  تتلم ةحجتتءاحالستت ن د حففتتلحءالتتتبحلتاستتعح
فتتيحستتراعحت  حاتااتت حا رستتدددبحدنتتد ححا رستتدددبحمرتت.حستتقليحا اتاسمتتعح اثتتمح رتتلحا مقااتتمحا اتتبثتي

افتتلتيحا نتتتالعحمرتت.حالستت اتات.حالاتتدحءالتتتح  حجتتءاحا ستتقليح  رفتت حمنتتلادح التتق حاال تت حا اتاسمتتعحا تتء ح
.حBig4ةن ستتت حع  تتتهحاتااتتت حا رستتتدددبح ل تتتهحنتتتتاكعح قح رتتتلحفتتتتقبحاالد تتت حا اتاسمتتتعحا كختتتت حا مد ا تتتع

ةبحمرتت.حالتتتد يحاتااتت حرةتتوحتالتتحTagesson and Ohman(2015)ق كتتلبحمرتت.حء تت حلتاستتعح
ا رستتدددبحالدرتتلحمقااتتتمح رفةتت حستتتقليحا اتاسمتتع،حقاستت ن سبح  حاتتتلتيحاتااتت حا رستتتدددبحمرتت.حا رالتتتةح
ا ستتر ةحمرتت.ح فةتت ةحا لاتيحدنتتد حاستت اتاتيعحا نتتتالعحة تتدثتحعةسددتتدحدالتد  تته،حق تتةلالحجتتءاحا كتتتد يحمنتتلادح

.حBig4اتاسمعحا كخت حا مد ا عحةن س حاتاا حا رسدددبح اال  حاتاسمعح ل هحنتاكعحا ح رلحاالد  حا 
 تنتسحا ن ةستع،حق تةح ختيتتحجتءاحا ن ةستعححSvanberg and Ohman(2014)ق فتلح قصتربحلتاستعحح
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دتتتد حاالد تتت حا اتاسمتتتعحا كختتتت حا مد ا تتتعح تتتلةادحا ملةتتتلحاتتت حا ماتتتر حقلحة نتتتق حففتتتلحا ماتتتر حق ستتتدتيح
ح حا سر ةحدند حاس اتاتيعحا نتالع.اس مد ،ح ء  ح لةاةحا ست يحا كدف عحا  يح االناةحا حعخلا حا ت 

قاتت حا ستتلةتحدد تتءالتح  ح  تتتحففتتلحاس متتد حستتقا ح كدنتتبح  متتد حمار تتعحا اتاسمتتعح رفتتقا ةحا اد  تتعح
ا  دتي  تتعح قحح  متتد ح تتلادبح  تتت حغةتتتحا اتاسمتتعح فتتلاادحا اال تت ح تتنتسحا ماةتتمحاتتلحةتتبثتحستترددحمرتت.ح

حHabib(2013)ء تتتتت حلتاستتتتت يحرالتتتتتةحاتااتتتتت حا رستتتتتدددبحدنتتتتتد حاستتتتت اتاتيعحا نتتتتتتالع.حق كتتتتتلبحمرتتتتت.ح
رةوحا ضلحاناادح  ح  تحففلحاس مد حةةلالحفيحاالد  حا اتاسمعححRatzinger-Sakel(2013)ق

حا ص ةتي،حقلح رلوحغد ددحفيحاالد  حا اتاسمعحا كخت .ح

ق دس ستتتدحمرتتت.حاتتتدحستتتخ حة ضتتتلح متتتللحا مقااتتتمحا  تتتيح ستتتدملحمرتتت.ح تتتلم ةحا رالتتتةحا اانتتتيح اتااتتت ح
يعحق ملح غرخادحمقاامح  رفة حسقليحا اتاسمع.حق رلح جةحجءاحا مقااتمحة اثتمحا رسدددبحدند حالس اتاتح

فتتيحالن ستتد ح اال تت حاتاسمتتعح اثتتمح رتتلحاالد تت حا اتاسمتتعحا كختتت حا مد ا تتع.حقء تت ح متتةةحاتت حا ن ةستتعح
حا  يح ةحا  قصمحع ةادحسددفدحمنلح رلةلحافدة سحسقليحا اتاسمع.

تيحا نتتتالعحمرتت.حالستت اتاتحاتت حنثتتتيحا استت ثاتي حق ندتت ح جا تتعحت  حاتااتت حا رستتدددبحمتت حاتتل حاتتل
 اتءاحا تتت  حالامرقاتتعحاتةتليحقاتتبثتيحفتتيح ستتمةتحاسستاة.حق  متتدثةحجتتءاحا تد تتليحمنتلادحةتت ةحعصتتلاتح فتيتتتح

حDong, et al.,(2015).حقاست ن سبحلتاست يح(O'Reilly, 2009)ا اتاسمتعحاختمح قامتدبحا ستققح
ت حدنتليحدمتلحعصتلاتح فتيتتحاتاات حا رستدددبح  ح ستمدتحاسستاةح تن حKausar, et al.,(2017)ق

ا ارندتحف هحع .حقسقلحنالق حسقجتيعحالح بل حع .حملةحالتيحا نتالعحمر.حالس اتات،حق دصتعحمنتلادح
الاتتدح  حجتتءاحا تتت  حجتتدةحدد نستتدعح رتتلا نة ،حفرفتتلح التتق حجتتءاحا  فتيتتتحغةتتتحا قاتت حاتت حاختتمحا استت ثاتي .ح

عصتلاتحاتاات حا رستدددبح  فتيتتح نتةتحف تهح  ححFeldman and Read(2013) قضتربحلتاستعح
ع .حقسقلحنالق حسقجتيعحدند حاس اتاتيعحا نتالعحةبثتحدد سر حمرت.حا  صتنة حال  اتدنيح رنتتالعحات ح

حاخمحقالدلبحا  صنة حال  ادني.

ق ر دكةتتتلحمرتتت.ح جا تتتعحت  حاتااتتت حا رستتتدددبحدنتتتد حالستتت اتاتيعحفالاتتتدحاقضتتترندحستتتددفدح  حام تتتدتح
دنتتد حاساتتقتحا ت  ستتعح راتاسمتتعحام ختتتحا نتت حفتتيحاستت اتاتيعحا نتتتالعحاتت حح210ا اتاسمتتعحا تتلق يحتاتتةح

اساقتحا ت  سعح راتاسمعحقا  يحةند يحءالتجدحفتيح فتيتتحا اتاسمتع.ح تء  حةند تيحمرت.حاتاات حا رستدددبح
ا رتصحلا ادحمر.حسراعحت  هحفيحال حالتيحا نتالعحمر.حالس اتات،حس حا   دحفيحجءاحا ت  حةبثتح

ا سققحفتإءاحالدنتبحا نتتالعحاتدلتيحمرت.حالست اتاتحقاتدةحاتاات حا رستدددبحدد نتدتيحفتيح فتيتتاحسرددحمر.ح
ع .ح نادحغةتحادلتيحمرت.حالست اتاتحفتإ حء ت حةتبثتحسترددحمرت.حان تتد ح ستمدتح ستااادحقمرت.حاتتاتابح
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ست فخمحالس ثادتحقال  اتد حا ا مرفتعحخاتد،حااتدحاتلحةتبل حفمر تدحع ت.حمتلةحاتلت ادحمرت.حالست اتاتحفتيحا ا
 .(Mayer, et al., 2014)(ح Type 1 errorق  ر حمر.حجءاحا   دح ا   دحا حا نقبحاسق 

ق تةح نتتحاتاات حا رستدددبحفتيح فتيتتاحمت حء ت ،حح ادحعءاحالدنبحا نتالعحغةتحاتدلتيحمرت.حالست اتات
حفإ حجءاحاساتحةبثتحسرددحمر.حاتاتابحا اس ثاتي ،حات حرةتوحا تدااةحددل   تدتحا مالستيحدستخ حنفتص
ا امرقاتدبح تلةاةحااتدحةتبثتحدد ستتر حمرت.حستققحاسقتاقحا اد  تع،حقجتءاحا   تتدح ر رت حمر تهح ا   تدحاتت ح

قاتلحة سنت حاتاات حا رستدددبح رت حح(Mayer, et al., 2014) (حType 2 errorا نتقبحا ثتدنيح
ححححااس  د حدرتصهحمر.حسقليحا اتاسمع.

قااب الحساا ب ت بشااأن قاادرة ححمياال العالقاا  بااين جااودة المراجعاا  وسااالم  رأ  مرا 6/3
 الشرك  عمى االسحمرار واشحق ق فرض البحث.

ا ضلحا حاساستدةحا ستددفعح  حا اتلبحاسسدستيح اتاات حا رستدددبحجتقحعختلا حت  حفنتيحاردةتلحفتيح
اتتتل حصتتتلقحقملا تتتعحا فتتتقا ةحا اد  تتتعحاتتت ح رفةتتت حستتتقليحا اتاسمتتتع.حقا ضتتتلح  ضتتتدح  حامثتتتةحا لتاستتتدبح

ستقليحا اتاسمتعحتالتةبحمرت.حمنصتتي حجاتدضحا  تةاةحاتاات حا رستدددبححاسكدل ا عحا  تيح ندق تبحاقضتقب
دد امدةةتحا اان تعحقا قفتد حخ قامتدبحقردستدبحاست  لايحا فتقا ةحا اد  تع.حالاتدحا ضتلح  ح جتةحار  دستدبح
اس  لايحا فقا ةحا اد  عح  خرقتحفيحا دةحاتاا حا رسدددبحختلقحنتداقسحا   تتحادالتتاحدنتد حاتل حاتلتيح

تات.ح ء  ح قستمبحاست ق  دبحاتاات حا رستدددبحقنتاربحا  رفت حات حاتل حستراعحا نتالعحمر.حالس ا
حا لق يحقا اصت حدند حالس اتات.ح021 فة ةحا لاتيح تتض عحالس اتاتحقء  ح دمدح ام دتح

قاتتت حلتاستتتعحق ررةتتتمحا  متتتل ربحا رلةثتتتعحا  تتتيح اتتتبحمرتتت.حامتتتدةةتحا اتاسمتتتعحا لق  تتتعحا ضتتتتلح  ح
اا حا رسدددبحدند حفتض عحالست اتاتح تةح   ةتت.حق كت حالتد حفتيحا ستدخ حاس ق  عحا لاتيحقاس ق  عحاتح

اختتتمح متتتلةمحامتتتدةةتحا اتاسمتتتعحا لق  تتتعحقا  تتتيحالدنتتتبح  نتتتددهحع تتت.حرتتتلحا   تتتدخ حاتتت حامتتتدةةتحا اتاسمتتتعح
ا اصتيع،حلح ر ر حا حاتاا حا رسدددبح رقفد حخاءاحا اس ق  عح لا حعستا ابحاتاسمعحعضدف عح ر رف ح

تالعحمر.حالس اتاتحعلحفيحرد عحقسقلحابنتابح بل حع .حنتالق حسقجتيتعحفتيحاتلتيحا حال حالتيحا ن
ا نتتتالعحمرتت.حالستت اتات،حقجتتءاحجتتيحا رد تتعحا قرةتتليحا  تتيحالتتد ح نتتةتحفةاتتدحاتااتت حا رستتدددبحفتتيح فتيتتتاح

حم حاس اتاتيعحا نتالع.
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ددفدحفتإ حاتاات حق ك حا حعصلاتحا  مل ربحمر.حامدةةتحا اتاسمعحا لق  عحقالادح ةحا ندتيحع ةادحست
ا رستتتدددبحةتتتءالتحصتتتتارعحفتتتيح فتيتتتتاحاستتت ق  عحا لاتيحقاستتت ق  عحاتااتتت حا رستتتدددبحدنتتتد حاستتت اتاتيعح

حا نتالع،حق قض لحادحعءاحالد حجند حملةح دكلحسقجت حدند حالس اتات.حححح

قجتتءاح منتتيح  حاتااتت حا رستتدددبحلح فتتقةحدتتد  رف حاتت حستتراعحفتضتت عحالستت اتاتحففتتهحفتتيحرد تتعح
سقجتيتتعح تبل حع تت.حا نت حفتيحافتتلتيحا نتتالعحمرتت.حالست اتات،حق كت حستت فقةحخاتءاحا  رفتت ححقستقلحنتالق 

لا اتتدحفتتيحالتتمحمار تتعحاتاسمتتعحقس صتتدلحستتة اح سدستت دحاتت حعستتتا ابحا اتاسمتتع.ح تتء  حس ستتم.حاتااتت ح
حا رسدددبحلا ادح رقفد حخاءاحا اس ق  عحا ح ر ح رف فهح سقليحا اتاسمع.

ح(IAASB)ت حاسرتتتتتسحامتتتتتدةةتحا اتاسمتتتتتعحا تتتتتلق يحقا  دكةتتتتتلحقاتتتتت حا ستتتتتلةتحدد تتتتتءالتح  حمنتتتتتلادحاا تتتتت
ا  مل ربحا اندتحع ةادحسددفدحفيح فتيتحاتاا حا رسدددبحتفض ادحا ملةلحا حا ساتدبحرةتوح قضتربح

(ح  حجءاحا  مل ربح تةحةت ةح دةةتلجدحات حساتدبحملةتليح دصتعحا اادتستة ح3102لتاسعحمتفعحقارةسي 
متتعحارفاتتدحاتت حقستتقلحمدتتدتابحقاضتترعحفتتيح فتيتتتحاتااتت ح راتاسح(KPMG) راانتتع،حرةتتوح ختتلبحاننتتديح

ا رستتدددبحدنتتد حاتتل حار اتتعحاستت  لاةحا لاتيح تتضتت عحالستت اتات،حرةتتوحاتتلحةتتبل حء تت حاتت حقساتتعح
نثتجتدحع ت.حستتق حفاتة،حالاتتدح  حقستقلحجتءاحا تفتتتيحةتبل حع تت.ح قست  حن تدقحاستت ق  دبحاتاات حا رستتدددبح

حدادحة مل حالتا ه.ح

قستتقلحجتءاحا مدتتدتابح صتدلح اتتتاحقاامتتد،حرةتوح تتةح تمةتمحا  متتل ربحمرتت.ححق تت حا ددرثتتعح نتهحداتتدح  
فإنهحلحةند يحا دروحم حال حسلق حقسقلح ر حا مددتابحفتيح فتيتتحح3106ا امدةةتحا لق  عحانءحمدةح

اتااتتتتت حا رستتتتتدددبحاتتتتت حمتتتتتلااد،حق كتتتتت حاسفضتتتتتمحجتتتتتقحا درتتتتتوحمتتتتت حال ت تتتتتعحقفتتتتتد حاتااتتتتت حا رستتتتتدددبح
حند ح فة ةحفتض عحالس اتات.دد اس ق  دبحا  يحاض تبحمر هحد

الادح ت حا ددرثعح  حقسقلحاثمحجتءاحا مدتدتابحس ضتة حا اتعح كختتح  فتيتتحاتاات حا رستدددبحرةتوح
ستتتةةيلحار تتتقااحا امرقاتتتد ي،حالاتتتدح االتتت حاستتت  لااادحالابنتتتتح ستتتقليحا اتاسمتتتع.حقفتتتيحنتتتتسحا ستتت دقحففتتتلح

بحدنتد حاتلتيحا نتتالعح  حستراعحت  حاتاات حا رستدددحCarson, et al., (2013) قضتربحلتاستعح
مر.حالس اتاتح اثمحابنتاحسةلاحمرت.حستقليحا اتاسمتع،حق رفت حا اتلبحاسسدستيح راتاسمتعحات حرةتوح
عخلا حا ت  حفيحال حصلقحقملا عحا فقا ةحا اد  ع،حق نخ هحاس  لايحا فقا ةحا اد  تعحدد ا تد تحا  تيحاتلح

 حا ت  حا سر ةحدند حاس اتاتيعحا نتالعح رلوح رنتالعحفيحا اس فخمحا فتي .حقطء  حفإ حا فلتيحمر.حعخلا
الح اثمح رلحابنتابحسقليحا اتاسمع.حق  ضدحلح اال حعخلا حجءاحا ت  حعلحخ رف حسقليحا اتاسمع،ح  ح

ح  حا مراعحخةناادح ددل  ع.
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ق سم.حا دروحع .حا  رف حا ح  حاتاا حا رسدددبحعءاحرتصحمرت.حستقليحا اتاسمتعحف التق حاتدلتاح
حس اتاتح رنتالعحدنالمحصر ل.مر.ح فة ةحفتض عحال

قفيحجءاحا س دقحا ضلحسددفدح  ح غرخ عحفتقحا اتاسمعحا ان سدعح االد  حا اتاسمتعحا كختت حا مد ا تعح
Big4رتصق حمر.ح رفة حسقليحا اتاسمع.حقدد  د يح اال حام ددتحء  حابنتاح سقليحا اتاسمع،حالاتدحح 

 لةادحا ردفةح  خنيحا امدةةتحا ات د تعح  حاالد  حا اتاسمعحا كخت ححPayne (2002)اس ن سبحلتاسعح
خستتقليحا اتاسمتتع.حقء تت ح ررتتتدلحمرتت.حستتام اة،حق االةتتناةحاتت حا رصتتق حمرتت.ح  متتد حات تمتتع،حالاتتدح  ح
ا رتتتدلحمرتت.حستتقليحا اتاسمتتعحة تتت حاتت حمتتللحا تتلمدق حا فضتتد  عحا ار اتتمح  حة متتت ح اتتدحاال تت ح

 ن د حفدقضتتتربح  حاتااختتتيحجتتتءاحالستتتحMyers, et al.,(2014)ا اتاسمتتع.حق فتتتلحلماتتتبحلتاستتتعح
 كثتحلاعحفيح فة ةحفتض عحالس اتاتح مار جتة،ححBig4ا رسدددبحا ان سخة ح االد  حا اتاسمعحا كخت ح

قان تتتت حدد نستتتدعح اتتتةحا   تتتدحاتتت حا نتتتقبحاسق حقا ثتتتدنيحدنتتتد حا  فتيتتتتحمتتت حاتتتل حاتتتلتيحا نتتتتالعحمرتتت.ح
حالس اتات.

امتتدةةتحا اتاسمتتعحا اصتتتيعح تتةحةتت ةح متتلةرادحقدتتد نثتح خة تتعحا اادتستتعحا اان تتعحفتتيحاصتتتحة ضتتلح  ح
 ستتقيحدد  متتل ربحا ردلثتتعحفتتيحامتتدةةتحا اتاسمتتعحا لق  تتتع،حقطتتء  حفتتإ حاستت ق  عحاتااتت حا رستتدددبحفتتتيح
اصتحالادحالدنبحمر هحفيحا سدخ حاخمح ملةمحامدةةتحا اتاسمعحا لق  ع.حقدد  د يحفإ حاتاا حا رستدددبح

ا نتالعح تتض عحالس اتاتحقال حار ا هح ملالحا فقا ةحفيحاصتحة رف حا حال حسراعح فة ةحعلاتيح
ا اد  ع،حا ح لا حعستا ابحعضدف عح ر رف حا حال حالتيحا نتالعحمرت.حالست اتاتحففتهحفتيحرد تعحقستقلح

حابنتابح بل حع .حنالق حسقجتيعحدند حافلتيحا نتالعحمر.حالس اتات.

اصتتتتتحة ضتتتتلحان تتتتتد حستتتتقليحقدتتتتد نثتحع تتتت.حستتتتقليحا اتاسمتتتتعحفتتتتيحخة تتتتعحا اادتستتتتعحا اان تتتتعحفتتتتيح
(ح  حجنتتتتد حضتتتتم حفتتتتيحاصتتتتلاا عح فتيتتتتتحاتااتتتت ح3111ا اتاسمتتتتع،حرةتتتتوح قضتتتتربحلتاستتتتعحم ستتتت. 

ا رسدددبحم حا فقا ةحا اد  عح رنتالدبحفيحا فصد حم حاادتسدبحعلاتيحاستطد .حقيتس حجءاحا ضم ح
عحدستتخ حع تت.حان تتتد حستتقليحا اتاسمتتعحفتتيحاالد تت حا اتاسمتتعحا اصتتتيع.حالاتتدح تتن ت حستتقليحا اتاسمتت

 تتتق حاتتتليحا اتاسمتتتعحاتتت حنتتتتسحا اال تتت ،حقمتتتلةحالتد تتتعح دجةتتتمحاتااتتت حا رستتتدددب،حدد ضتتتدفعحع تتت.حمتتتلةح
(حخ رستة حستقليحا اتاسمتعحفتيحاالد ت حا اتاسمتعح3100اس فر هحا كتدفي.حق فتلح د ختبحلتاستعحا خ تدت  

تاسمتعحا اصتيعح دصعحفيحثمح ةاةتلحاادتستدبحعلاتيحالتطتد حات حدمت حا نتتالدب،حقا ستداحاالد ت حا ا
ح   ت  ح  مدخادحاادح فرمحا حسقليحا اتاسمع.
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(حدتتدا تا حاساقمتتعحاتت حا مقااتتمحا  تتيحاتت حا ااالتت ح  ح3102ق فتتلحاداتتبحلتاستتعحمتفتتعحقارةستتيح 
 رس حسقليحا اتاسمعحفيحخة عحا اادتسعحا اان عحفيحاصت،حقا حجءاحا مقااتمح تلم ةحاست فر حاتاات ح

اختتيحا رستتدددب،حقانتت حاالد تت حا اتاسمتتعحا  تتيح تتلةادحنستتدعحا رستتدددب،حال  تتةاةحدد  تتلقيتحالسدتتدت ح اتا
الخةتيحا حسققحا مامحات ح لا ح تلادبح  تت ح ماةتمحا اتاسمتع.حالاتدح تةحاا تتا ح رستة حنتتدف عحمار تعح
ا اتاسمعحا حرةوحالفصد حم حالسةحا ن صيح نتي حا اتاسمتع،حقاس متد حا ا رصتمحمرةاتد.حالاتدح

ا اتاسمتتتعحا اصتتتتيعحقاناتتتدحامتتتدةةتحا اتاسمتتتعحدنتتتد ح فتيتتتتح تتتةحاا تتتتا حدمتتت حا  متتتل ربحمرتتت.حامتتتدةةتح
ا اتاسمع،ح دصعحعضدفعحمددتابحفيحجءاحا  فتيتحم حال حار اعحفتض عحالس اتاتح رماةتمحقدمت ح
ا  متتتل ربحاس تتتت ،حااتتتدح نتتتالمح رستتتةندحفتتتيحنتتتالمحقار تتتق ح فتيتتتتحاتااتتت حا رستتتدددب،حقء تتت ح ستتتقيح

 لق  عحقا  يح ةح فدخرادح  عح مل ربحفيحامدةةتحا اتسمتعحدد  مل ربحا  يح ابحمر.حامدةةتحا اتاسمعحا
حا اصتيع.

قااتتتدحستتتخ ح االتتت حا نثتتتتح مراتتتعحت  حاتااتتت حا رستتتدددبحدنتتتد حاستتت اتاتيعحا نتتتتالعحمرتتت.ح نتتتهح رتتتلح
ابنتابحسقليحا اتاسمع،ح  ح  حا اتاسمعح  رس حسقل ادحعءاحالد حاتاات حا رستدددبحاتدلتاحمرت.حعختلا ح

تيعحا نتتتتالع.حالاتتتدح االتتت حا نثتتتتحع تتت.حستتتراعحت  حاتااتتت حا رستتتدددبحدنتتتد حا تتتت  حا ستتتر ةحدنتتتد حاستتت اتا
اس اتاتيعحا نتالعحلح  رف حعلحخ رف حسقليحا اتاسمع،ح  ح ناادحقساد ح نتسحا ني .حق م فلحا ددرثعح

ح  حقساعحا نثتحا ثدن عح اق ،ح ء  ح سم.حا دروح ثددبحجءاحا مراع.

ستراعحا تت  حدنتد حاست اتاتيعحا نتتالعحعلح نتهحفتيحا قاات حقدد تغةحا ح جا عحسقليحا اتاسمعحق جا عح
ا ماري،حقفيحثمحثتقبحا ماتمحستقا حفتيحاصتتح قحلق حا متد ةحاس تت ،ح فتمحار اد  تعحعنتدتيحاتاات ح

 ,.Ittonen, et alا رستدددبحفتيح فتيتتاحع ت.حا نت حفتيحاست اتاتحا نتتالع.حق كتلبحمرت.حء ت حلتاستعح
تاسمعحا  يح نتدتبحع ت.حا نت حفتيحاست اتاتحا نتتالعح متدل حرةوح ثاتبح  حنسدعح فدتيتحا اح(2017)
ح%حففهحا حردلبحا فرسحا ا قامعح رنتالدب.1نسدعح

قدد  تد يحفتإ حاتاات حا رستتدددبحلح اةتمحع ت.حا نتتدتيحفتيح فتيتتاحع ت.حا نتت حفتيحاست اتاتيعحا نتتتالع.ح
لوح رماةتتمحعءاحالتتد حق االتت حعتستتدبحء تت حع تت.حارفتتهحاتت حففتتلحا ماةتتم،ح قحاتت حاآلثتتدتحا ستترخ عحا  تتيحاتتلح رتت

حا ت  حغةتحسر ة،حقدد  د يح مسمحا حعفرسحا نتالعح قحارفهحا حان تد حسقليحا اتاسمع.

قماقاتدحعءاح رففتبحستقليحا اتاسمتعحففتتلح تنمالسحعةسددتدحمرت.حلاتتعحماتمحاتاات حا رستدددبحقدد  تتد يح
حي:سراعحت  هحم حالتيحا نتالعحمر.حالس اتات،حقطء  ح اال حان فدقحفت حا دروحالادحةر
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فرض البحاث  حاؤثر جاودة المراجعا  إيج با  عماى ساالم  رأ  مراقاب الحسا ب ت بشاأن قادرة الشارك  
 عمى االسحمرار. 

 الدراس  الحطب ق    6/4
اس البحا دروحلتاسعحقا  ددتحا مراتعحختة حستقليحا اتاسمتعحقستراعحت  حاتاات حا رستدددبحدنتد ح

ا ف تدةحدد لتاستعحا   خ ف تعحل  دتدتحفتت حا درتوححالتيحا نتالعحمر.حالس اتات،حق  رفة حجءاحا اتلبح تة
ا تتء ح تتةحانتت فداهحاتت حا لتاستتعحا نثتيتتع،ح تتء  حستتن ندق حف اتتدحةرتتي:ح جتتلابحا لتاستتعحا   خ ف تتع،ح قصتتة ح
ستتتا ابحا لتاستتع،حثتتةحا  ررةتتمحا رصتتد يح قا تتدسحا  ةتتتابحا لتاستتع،حاس اتت حقمةنتتعحا لتاستتع،ح لقابحقا 

حقن د سه.

حب ق  أهداف الدراس  الحط 6/4/1
 اتتلبحا لتاستتعحا   خ ف تتعحع تت.حا  دتتدتحفتتت حا درتتوح امتفتتعحا مراتتعحختتة حستتقليحا اتاسمتتعحقستتراعح
ت  حاتااتتت حا رستتتدددبحدنتتتد حالستتت اتاتيع،حقستتتة ةحا  دتتتدتحجتتتءاحا مراتتتعحمرتتت.حا نتتتتالدبحا استتتسرعحفتتتيح

فتتيححا خقتصتعحا اصتتيع،حق تةحا   تدتحخة تعحا اادتستعحا اان تعحفتيحاصتتحدستخ حاتدح مدن تهحات حان تتد 
حسقليحا اتاسمع،حقاردق عحاةسدلحا قسد مح لمةحسقليحا اتاسمعحفيحاالد  حا اتاسمعحا اصتيع.ح

 حوصيف وق  س مح يرات الدراس     6/4/2
ح اال ح رلةلحا ا  ةتحا  دد حقا اس فمحا حفت حا دروحا سدخ حءالتاحالادحةري:

 أوال  المح ير المسحقل
ا ا  ةتحا اس فمح ردرو،حقالادح قضرندحفإ حافتدة سحستقليحا اتاسمتعحا متلليحجودة المراجع   اثمح

ق ك ح اال حعساد ادحقانمالدسادحفيحاف دسحقارلحقجقح  ح الق حاال  حا اتاسمعحنتتيالدحات ح رتلحاالد ت ح
 ;Palmrose (2000); Payne (2002)) قء ت حا دستدحمرت.:حBig4ا اتاسمتعحا كختت حا مد ا تعح

Geiger and Rama (2006); Myers, et al.,(2014); Svanberg and Ohman 
(2014); Tagesson and Ohman (2015)). 

 المح ير الح بعث ن    
ا ا  ةتتتحا  تتدد ح ردرتتو،ححسااالم  رأ  مراقااب الحساا ب ت بشااأن قاادرة الشاارك  عمااى االسااحمرار متتلح

تيتتتحاتااتت حقستتة ةحا تتدسحجتتءاحا ا  ةتتتحمرتت.حاتتترر ة ضحاسق تت.ح  اثتتمحفتتيح رلةتتلحاتتل حا نتتدتيحفتتيح ف
ا رستتتدددبح رنتتتالق حا سقجتيتتتعحا  تتتيح تتتبثتحمرتتت.حاستتت اتاتيعحا نتتتتالع،حقء تتت حاتتت ح تتتر حفرتتتصح فتتتدتيتح
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.ح اتتتدحKhaddafi (2015)ا اتاسمتتتعح رنتتتتالدبحا استتتسرعحدد خقتصتتتعحا اصتتتتيع،حقء تتت حا دستتتدحمرتتت.ح
ت.حا اتررتتعحا ثدن تتعحفإناتتدح  خرتتقتحفتتيح رلةتتلحاتتل حستتراعحت  حاتااتت حا رستتدددبحدنتتد حفتضتت عحالستت اتا

قء تت حاتت ح تتر ح رلةتتلحا نتتتالدبحا  تتيحاتتلح متتدنيحاتت حانتتالربحاد  تتعحق تتلةادحابنتتتابحاد  تتعحستترخ عح
قدد  تتتد يح تتتلةادحنتتتالق حسقجتيتتتعحفتتتيحاتتتلت ادحمرتتت.حالستتت اتات،حقاتتت حثتتتةحاتتتل حا تتتدةحاتااتتت حا رستتتدددبح

ح.ححWardayati, et al., (2017)دد ندتيحع .حء  حفيح فتيتا،حقء  حا دسدحمر.

   الدراس     مجحمع وعين 6/4/3
ة اثمحاس ا حا لتاسعحفيحالمحا نتالدبحا اسسرعحفتيحا خقتصتعحا اصتتيع.ح اتدحمةنتعحا لتاستعح  اثتمح
فيحسر حمةنعحا حا نتالدبحا اسسرعحفيحا خقتصعحا اصتيعحقا  يح تلةادح ةاتدبحاد  تعحاتلح تبل حع ت.ح

ةنعحا حا نتتالدبحا ن حفيحاس اتاتي ادحفيحا اس فخمحا انثقت.حق  رفة ح غتا حا دروحسة ةحسر حم
ا  يح مدنيحا ح رلحا مقاامحا اسخدعح  ةادبحا اد  عحقا  يحا تفبحمرةادحا ملةتلحات حا لتاستدبحا ستددفعح

 Parker, et al., (2005); Kncchel and Vanstraeleen (2007); Kim and Lee)قاناد
(2016); Foster and Shastri (2016)).داتمحا ستد  ،حق  اثمحجءاحا مقاامحفتيحت سحا اتد حا مح

حا  لففدبحا نفل عحا سد دع،حاستطد حا ار سةيحا سد دعح ا  سد تحا ا تاكاع(،حقصدفيحا  سد تحا  ن ةر ع.

ق ت حا ددرثعح  حقسقلح رلح قحدم ح قحالمحجءاحا مقاامح  سحنت دحمرت.ح  حا نتتالعحغةتتحاتدلتيح
مر.حالس اتات،ح تء  حالدنتبح  اتلحا ددرثتعحع ت.ح  ح رصتمحمرت.حخ دنتدبحا نتتالدبحا اصتتيعحا  تيح تةح
عمتتر حعفرستتادحدد تمتتمحقاتت حثتتةحامتفتتعحنتتقبحت  حاتااتت حا رستتدددبحا تتء حرصتتربحمر تتهح رتت حا نتتتالدبح

عحا ستتتددفعح متتر حا فتتترس.حق كتت حدستتتخ حمتتتلةحقستتقلحادمتتتليحخ دنتتدبحمتتت حافتترسحا نتتتتالدبحفتتتيح رستتن
اصت،حفإنهحسة ةحسر حمةنعحا دروحا ح ر ح رلةتلحا فتلتيحا اد  تعح رنتتالدبحا استسرعحفتيحا خقتصتعح
ا اصتتتيعحخقاستت عح رتتلحناتتدء حا  نختتبحدتتد  مثتحا اتتد يح قحا فتترس،حق م اتتلحجتتءاحا ناتتدء حمرتت.ح ستترق ح

(ح  حجتءاحا  ررةتتمحةنفستةحع تت.ح3114 يح ر رت حمر تتهحا  ررةتمحا  اةةتة ،حق فتتلحءالتتبحلتاستتعحناتتي عرصتد
ق جةحق نتاتحجتءاحا ناتدء حجتقححUnivariateنقمة ضحاسق حة اثمحفيحا  ررةمحا  اةةة ح ردل حا ا  ةتح

حق م اتتتلحجتتتءاحا ناتتتقء حمرتتت.حا  نختتتبحدتتتد فرسحاتتت ح تتتر حنستتتدعحا  تتتلف حا نفتتتل حع تتت.حBeaverناتتتقء ح
عساد يحا  صقة.حقي اةةحجءاحا ناقء حدد ساق عحفيحا   خة ،حق ك ح مد حمر تهح نتهح م اتلحمرت.حنستدعح

حاد  عحقارليح ف سح دص عحقارليحا ح صد صحا نتالعحقا غتد حددايحا  صد ص.

-Altmanق متلحناتقء ححMultivariate ادحا نتقبحا ثتدنيحفإنتهحا  ررةتمحا  اةةتة حا متللحا ا  ةتتابح
Z.scoreاحا ناتتتدء حق نتتتاتجدحق كثتجتتتدحاستتت  لاادحفتتتيحا  نختتتبحختتتإفرسحا نتتتتالدب.ح تتتء  حستتتة ةح جتتتةحجتتتءح
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الم ادلحمر.حجءاحا ناقء ح  رلةتلحاتل ح مثتتحا نتتالدبحن ةستعحا تنتمحا اتد ي،حقدد  تد يحار اد  تعحمتلةح
ح.Wardayati, et al.,(2017)الت ادحمر.حالس اتات،حقا  يح اثمحمةنعحا لتاسع،حقء  حا دسدحمر.ح

ق ستتت حمر تتهحدمتت حا  متتل ربحانتتءحء تت حا  تتدتيخحح0961جتتءاحا ناتتقء حمتتدةححAltmanقتحق فتتلح تت
حWardayati, et al.,(2017)،حقي اةةحجءاحا ناقء حدد لاعحرةوح قضربحلتاستعح3104ر .حمدةح

%حا حا نتتالدبحا ار اتمحعفرستاد.حقي كتق حجتءاحا ناتقء ح13  حجءاحا ناقء حاس  دبح  حة نددحخنسدعح
نستت حا اد  تتعحقا  تتيح االتت حاتت حا  نختتبحختتإفرسحا نتتتالدبحق ثاتتتحء تت حا ناتتقء حفتتيحاتت حاساقمتتعحاتت حا 
ح:Altman(1968)ا امدل عحا  د  عح دمدح

Z.score=1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+0.99X5حححح 
 حيث أن 

X1حت سحا اد حا مدامح/حعساد يحاسصق ح
X2حاستطد حا ار سةيح/حعساد يحاسصق ح
X3حا  ح/حعساد يحاسصق استطد حاخمحا تقا لحقا ضتحح
X4حا ف اعحا سقا عح رفققحا ارك ع/حعساد يحال  ةاادبح
X5حا اخ مدبح/حعساد يحاسصق حح

فامنتت.حء تت ح  حح3.99عءاحالدنتتبح مرتت.حاتت ححZقا ن ةستتعحاسسدستت عح اتتءاحا ناتتقء ح قضتتلح  حلتستتعح
ا نتالعح  ا  حددلس فتاتحا اد يحقلحةقسلح  عحار اد ح  مثتجدحاد  د،حقدد  د يح اال حا رالةحمرت.حا نتتالعح

فةتتل حء تت حمرتت.ح  حا نتتتالعح تتلةادحح0.10 اتتمحاتت ححZ ناتتدحاتتدلتيحمرتت.حالستت اتات.ح اتتدحعءاحالدنتتبحا اتتعح
حZالخةتتح متلةحاتلت ادحمرت.حالست اتات.ح اتدحعءاحالدنتبحا اتعححانالربحاد  عحق مثتتحاتد يحقجنتد حار اتد 

ف صتتم حعم تتد حاتتتاتاحردستتادحدتتد حا نتتتالعح  متتت ح انتتالربحق مثتتتح ح3.99قحح0.10  تتتاق حختتة ح
اد ي،حق منيحء  ح  حاساتح ر د ح اةيلحا حا لتاسدبحقا دروحق ر دندحا رالةحا ن صيح امتفتعحاتل ح

حح4التيحا نتالعحمر.حالس اتات.

ا ح  حجءاحا ناقء ح ملحا ح فضمحا نادء حق ناتجدحاس  لاادحفيحا قاتبحا ردضتتح ر نختبححقدد تغة
دد تنمحا اتد يح رنتتالع،حعلح  حات حمةقدتهح  خ فتهحمرت.حا نتتالدبحا صتندم عحففتهحالاتدح صتم ح  خ فتهح

                                                 
 اتتمحاتت ححZفتتإ حقضتت حا نتتتالعح تت سح  ةتتتا،ح اتتدحعءاحالدنتتبحا اتتعحح3.2قحح3.99عءاحالدنتتبح  تتتاق حختتة ححZاتت حا ستتلةتحدد تتءالتح  حا اتتعحح4

فإ حقض حا نتالعحافرفمحقلخلحا ح ق يحا رءتحا حاخمحعلاتيحا نتالعح  سن حا تنمحا اد ي،حق ك حجند حنتالدبحح0.10ق كختحا حح3.2
حجءاحا ال .فيححZملةليحاس اتبحقالدنبحا اعح
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 رنتتالدبحح0مر.حا نتالدبحغةتحا التسعحدد خقتصعحرةوح صم حعةستدلحا ف اتعحا ستقا عح رفتققحا ارك تع
ح التسع.غةتحا

ق دس سدحمر.حاتدحستخ حفتإ حناتدء حا  نختبحدد تنتمحا اتد يحاتلح االت حات ح رلةتلحاتل حاتلتيحا نتتالدبح
مرتت.حالستت اتاتحقء تت حس ح جتتةحابنتتتحاتت حابنتتتابحاستت اتاتحا نتتتالعحجتتيحا ابنتتتابحا اد  تتع،حق اثتتمح

ا ح جةحجءاحا نادء .حقدسخ ح قسهحا نفلحا  يحقرساتبححAltman-Z.scoreقناقء ححBeaverناقء ح
ف صتتم حاستت  لااهحفتتيحا  نختتبحداتتل حاتتلتيحا نتتتالدبحمرتت.حالستت اتات.ح تتء  حستتة ةححBeaver ناتتقء ح

 ر نختتبحدد تنتتمحا اتتد يح رنتتتالدبحا اصتتتيعحقاتت حثتتةح رلةتتلححAltman-Z.scoreالم اتتدلحمرتت.حناتتقء ح
 ح  خت حففتهحمرت.حا نتتالدبحا صتندم عح تء  حس ف صتتحال حالت ادحمر.حالست اتات.حقس حجتءاحا ناتقء

مةنتتعحا لتاستتعحمرتت.حا نتتتالدبحا صتتندم عحالاتتدحس ف صتتتحمرتت.حا نتتتالدبحا استتسرعحدد خقتصتتعحا اصتتتيعح
 ر .ح سامحعةسدلحا ف اعحا سقا عح رفققحا ارك عح رنتالدب.

جراءات الدراس  6/4/4 حأدوات وا 
حالادحةري:حWardayati, et al.,(2017) سة ةحعستا حا دروحمر.حثروحاتارمحا دسدحمر.ح

 ر نختبحدد تنتمحا اتد يح رنتتالدبححAltmanةت ةح رلةتلحمةنتعحا درتوحات ح تر حناتقء ححالمرحم  األولاى 
ا صندم عحا اسسرعحدد خقتصعحا اصتيعحقا  يح متدنيحات ح رتلحا مقااتمحا استخدعح  ةاتدبحا اد  تعحقا  تيح

عحا ستتد دع،حاستطتتد حا ار ستتةيحا ستتد دعح ا  ستتد تح  اثتتمحفتتيحت سحا اتتد حا مداتتمحا ستتد  ،حا  تتلففدبحا نفل تت
 اتتتمحاتتت ححZا ا تاكاتتتع(،حقصتتتدفيحا  ستتتد تحا  نتتت ةر ع.حرةتتتوحةتتت ةحا   تتتدتحا نتتتتالدبحا  تتتيح تتتلةادحا اتتتعح

،حقسة ةحام ددتحجءاحا نتالدبحءابحا د تحاد  عحقاالليحدد فرسحقدد  د يحالح كق حغةتحادلتيح0.10
حعحا درو.مر.حالس اتات،حقجءاحا نتالدبح اثمحمةن

ثتتروحاتتتابحرةتتوحةتت ةحعستتتاباحددستت  لاةحح(Z.score)قسغتتتا حلاتتعحا ن تتد  حستتة ةحعستتتا حناتتقء ح
ا ف اتعحا ستقا عح رفتققحا ارك تعحفتيح تدتيخحعمتلالحا فتتقا ةحا اد  تعحال ررةتمحاسدستيح تتت حا درتو،حثتةحةتت ةح

رستتتدددب،حق  ضتتتدحعستتتاباحددستتت  لاةحا ف اتتتعحا ستتقا عح رفتتتققحا ارك تتتعحفتتيح تتتدتيخحلرتتت ح  فتيتتتحاتااتتت حا 
حعستاباحددس  لاةحا ف اعحا سقا عح رفققحا ارك عحدملح دتيخحعملالحا فقا ةحا اد  عحخثرثعح نات.

                                                 
قا تء ح صتترلححZ.score،حقجتقحا سةتتمحا ثتدنيح ناتقء ححZETATMخ  تقيتحناتقء حح0922اتدةحمتتدةححAltmanات حا ستلةتحدد تءالتح  حح0

 رنتالدبحغةتحا اسسرعحفيحا خقتصع،حقجقحنتسحا ناقء حاسصريحا حاس خلا حنسدعحا ف اعحا سقا عح رفققحا ارك عحخنسدعحا ف اعحا لف تيعح
حAltman, et al., 1977) رفققحا ارك ع،حا حدفد حا نس حاس ت حالادحجيحا ح  ةةتحامداربحجءاحا نس . 
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ةت ةحفرتصح فتيتتحاتاات حا رستدددبح رنتتالدبحا  تيح تةح رلةتلجدحفتيحا اتررتعحاسق ت.،ححالمرحم  الث ن   
تاتي اد،حقدد  تتد يح فةتت ةحقاتت حثتتةح رلةتتلحت  حاتااتت حا رستتدددبحا تتء حرصتتربحمر تتهحا نتتتالعحدنتتد حاستت ا

حال حسراعحء  حا ت  .

فتتيحجتتءاحا اتررتتعحةتت ةحعل تتد حا  ةتتتحستتقليحا اتاسمتتعحاتت ح تتر ح رلةتتلحنتتقبحاال تت ححالمرحماا  الث لثاا  
ا اتاسمعحا ء حادةحدد اتاسمعح رنتتالدبحا  تيح تةح رلةتلجدحفتيحا اتررتعحاسق ت.،حقء ت حات حرةتوحنتتاكعح

ح.Big4 كخت حا مد ا عحاال  حا اتاسمعحا ح رلحاالد  حا اتاسمعحا

قا ح ر حعستا حانرلاتح  يحدس هحة ةح رلةلحا مراعحختة حستقليحا اتاسمتعحقستراعحت  حاتاات ح
عءاحقرستتلبحنتتالق حسقجتيتتعحح211ا رستتدددبحدنتتد حالستت اتاتيع.حف دمتتدح ام تتدتحا اتاسمتتعحا اصتتت حتاتتةح

اتاات حا رستدددبحةرتتبح بل حع .حملةحالتيحا نتالعحمر.حالس اتات،حق فصربحا نتالعحمت حء ت حفتإ ح
الن دداحا حعخلا حت  دحنث تتد،ح اتدحعءاح تةح تصتلحا نتتالعحمت حء ت حفإنتهح دمتدح ررالتةحا اانتيح راتاست حففتلح
ةرختتل حت  تتدحا رتثتتدح قحامدكستتد.حاتت حاررثتتعح  حمتتلةحا تتدةحاتااتت حا رستتدددبحخرتتتبحالن دتتداح قح متتلةمح

تابح ل حمر.حء  حفإ حاتاا حا رسدددبحت  هحدسخ حا ن حفيحاس اتاتحا نتالع،حدد تغةحا حقسقلحابن
 فتت حفتتيحا   تتدحاتت حا نتتقبحا ثتتدني.حقدد  تتد يحمنتتلح رلةتتلحنتتقبحاال تت حا اتاسمتتعحا تتء حةن ستت حع  تتهحاتااتت ح
ا رسدددبحا ء حقا حفيحجءاحا   د،حفتإءاحالتد حاتاات حا رستدددبحغةتتحان ست حسرتلحاالد ت حا اتاسمتعح

ءاحالتد حةن ست حسرتلح رت حا االد ت حفإنتهحةت ةحتفت حا كخت حا مد ا عحفإنهحةت ةحاختق حفتت حا درتو،ح اتدحع
حفت حا درو.ححح

قسغتتتا حلاتتعحا ن تتد  حا  تتيحةتت ةحا رصتتق حمرةاتتدحاتت حا  ررةتتمحا ستتدخ حستتة ةحعستتتا ح ررةتتمحعضتتدفيح
 ضدهحا مراعحخة حا ا  ةتحا  دد حقا ا  ةتحا اس فمحقء  حا ح ر حعل د حا  ةتابحتاددتعحا اثرتعحفتيح

الةحا ارك عح نتالعحا ماةم،حق  رلةلحا مراعحخة ح ر حا ا  ةتابحة ةحعستتا حرسةحنتالعحا ماةمحقلتسعح تح
 انرلاتح  يحا ملل.ح

حالححميل اإلحص ئي األس سي 6/4/5
ستتقليحا اتاسمتتعحقستتراعحت  حاتااتت حا رستتدددبحدنتتد حاتتلتيحا نتتتالعحمرتت.حةتت ةحا  دتتدتحا مراتتعحختتة ح

ق ثاتتحا مراتعحختة حا ا  ةتتححSPSS6ات ح تر ح ررةتمحالنرتلاتحا   تيحا دست هحخختنتدا حالس اتاتح
حا  دد حقا ا  ةتحا اس فمحالادحةري:

                                                 
 SPSS.23 ةحالم ادلحمر.حختندا حح6
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AO= β0 + β1AQ+ ϵ 
 حيث أن

AO :ح
β :ح

AQ:ح
ϵح:ح

 Auditor Opinionا ا  ةتتتحا  تتدد (حت  حاتااتت حا رستتدددبحدنتتد حاتتلتيحا نتتتالعحمرتت.ح 
 الس اتات.

Constantحا اعحا ثدخبحفيحامدل عحالنرلات.ح
ح ا ا  ةتحا اس فم(حسقليحا اتاسمع.Audit Quality ح

حا   دحا منقا ي.
حق ثاتحن د  ح ررةمحالنرلاتحفيحا سلاق حا  د  ع:

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .281
a
 .079 .072 .47738 

a. Predictors: (Constant), AQ 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares DF Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2.567 1 2.567 11.263 .001
b
 

Residual 29.854 131 .228   

Total 32.421 132    

a. Dependent Variable: AO 

b. Predictors: (Constant), AQ 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

β Std. Error Beta 

1 
(Constant) .514 .046  11.236 .000 

AQ .361 .108 .281 3.356 .001 

a. Dependent Variable: AO 
ح

حقا حا سلاق حا سددفعح اال ح رلةلحامدل عحالنرلاتحالادحةريح
AO = 0.514 + 0.361 AQ + ϵ 

ستتقليحا اتاسمتتعحقستتراعحت  حاتااتت حا رستتدددبحدنتتد حقي ضتتلحاتت حجتتءاحا امدل تتعح  حا مراتتعحختتة ح
قجتءاح منتتيحح1,129 ستتدق ححR²عةسدخ تتع.حالاتدحة ضتلح  حامداتتمحا  رلةتلححاتلتيحا نتتالعحمرتت.حالست اتات

لست اتاتح تستتاحا   ةتتحفتيح%حا حا   ةتحفيحت  حاتاا حا رسدددبحدنتد حاتلتيحا نتتالعحمرت.حا2,9  ح
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ح1.10  ح اتتمحاتتت حح1.110 ستتدق حححP-valueستتقليحا اتاسمتتع.حالاتتدح  حجتتءاحا مراتتتعحامنق تتعحس ح
(.حق االتتت ح قضتتت لحا مراتتتعحختتتة حا ا  ةتتتتحا  تتتدد حقا ا  ةتتتتح006،حصح3111استتت ق حا امنق تتتعح  اتتتة ،

حا اس فمحا ح ر ح هحالنرلاتحفيحا نالمحا  د ي:

ح
ح

رصتتد يحا ستتدخ حمتضتتهحقا نتتالمحا ستتدخ ح  تتهحالنرتتلاتح  حا مراتتعحختتة حقي ضتتلحاتت حا  ررةتتمحا 
ستتتقليحا اتاسمتتتعحقستتتراعحت  حاتااتتت حا رستتتدددبحدنتتتد حاتتتلتيحا نتتتتالعحمرتتت.حالستتت اتاتحفتتتيحا نتتتتالدبح
ا صندم عحا اسسرعحدد خقتصعحا اصتيعحمراعحعةسدخ ع.ح  ح  حستقليحا اتاسمتعح تبل حع ت.حستراعحت  ح

.حق  قافتت حقبااوف فاارض البحااثا نتتتالعحمرت.حالستت اتات،حقجتتءاحةتتبل حع تت.حاتاات حا رستتدددبحدنتتد حاتتلتيح
 Kncchel and ;حGeiger and Rama (2006)جتتءاحا ن ةستتتعحاتتت حن تتتد  حا لتاستتدبح 

Vanstraelen (2007ح; Khaddafi (2015)رةتوح قصتبح رت حا لتاستدبحع ت.ح  حا مراتعحختة حح
ستتقليحا اتاسمتتعحقستتتراعحا تتت  حدنتتد حالستتت اتاتيعحمراتتعحعةسدخ تتتع.حق كتت حلح  قافتت حجتتتءاحا ن ةستتعحاتتت ح

رةوحاس ن سبح  حسقليحا اتاسمتعح ت سح اتدح تدثةتاحسقجتيتدحمرت.حا تت  حدنتد ححPayne(2002)لتاسعح
حالس اتات.

 قضتتربح  حا مراتتتعحعةسدخ تتعحفإناتتدحلتاستتتدبحرلةثتتعحنستتخ دحمتتت حق تتت حا ددرثتتعح  حا لتاستتتدبحا  تتيح
ا لتاستتدبحا  تتيحتفضتتبحجتتءاحا مراتتعحقء تت ح مالتتسح جا تتعحستتقليحا اتاسمتتعحق دثةتجتتدحمرتت.حستتراعحت  ح

حاتاا حا رسدددبحدند حالس اتاتيعحفيحا قابحا ردضت.

ح

حح
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حالححميل اإلحص ئي اإلض في 6/4/6ح
قا ا  ةتتتتحا استتت فمحا ستتتدخ حءالتجاتتتدحفتتتيحا  ررةتتتمحالرصتتتد يح ضتتتدهحا مراتتتعحختتتة حا ا  ةتتتتحا  تتتدد ح

اسسدسيحة ةحعل د حا  ةتابح رتاددع،حقجءاحا ا  ةتابح اثمحدم حا مقاامحا ابثتيحمر.حا ا  ةتحا  تدد ح
حق كنادح  ت حم حن دقحا لتاسعحقجءاحا ا  ةتابح  اثمحفي:

صتتق حا نتتتالعحارتمحا اتاسمتتعحفتتيحرستةحنتتتالعحا ماةتم:حقيتت ةحا دستتهحدد رقغتدتي ةحا  خ متتيح ساتد يح ح -
 Fernando, et al., (2010).ناد عحا سنعحا اد  ع،حا دسدحمر.ح

لتسعح تالةةحا ارك عح نتالعحا ماةم:حقي ةحا دسهحخنسدعحاسستاةحا  تيح ا ركاتدح كختتحا استدجاة حقا  تيحح -
 Gul, et.%ح قح كثتتحع ت.حعساتد يحمتللحاسستاةحا مدل تعحا اصتلتيحقا ا لاق تع،حا دستدحمرت.0خر تبح

al.,(2010)  

حقطإل د حا  ةتابحا تاددعحمر.حناقء حالنرلاتحاسسدسيح ثاتحناقء حالنرلاتحالادحةري:
AO= β0 + β1AQ+ β2 size + β3 Conc + ϵ 

  حيث أن
AO :ح
β :ح

AQ:ح
Size:ح

Conc:ح
ϵح:ح

 Auditor Opinionا ا  ةتتتتحا  تتتدد (حت  حاتااتتت حا رستتتدددبحدنتتتد حاتتتلتيحا نتتتتالعحمرتتت.ح 
 الس اتات.

Constantحا اعحا ثدخبحفيحامدل عحالنرلات.ح
ح ا ا  ةتحا اس فم(حسقليحا اتاسمع.Audit Quality ح

 Company size.حرسةحنتالعحا ماةم
 Concentration of ownership .حلتسعح تالةةحا ارك عح نتالعحا ماةم

حا   دحا منقا ي.
ق ثاتتححSPSSقي ةحا  ددتحا مراتعحا ستددفعحات ح تر ح ررةتمحالنرتلاتحا   تيحا ا متللحخختنتدا ح

حن د  ح ررةمحالنرلاتحفيحا سلاق حا  د  ع:

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .668
a
 .446 .433 .37302 

a. Predictors: (Constant), Conc, AQ, Size 
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ANOVA
a
 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 14.471 3 4.824 34.666 .000
b
 

Residual 17.950 129 .139   

Total 32.421 132    

a. Dependent Variable: AO 

b. Predictors: (Constant), Conc, AQ, Size 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

β Std. Error Beta 

1 

(Constant) -2.571- .364  -7.072- .000 

AQ .288 .085 .224 3.401 .001 

Size .146 .019 .538 7.864 .000 

Conc .334 .136 .169 2.464 .015 

a. Dependent Variable: AO 

ح
حقا حا سلاق حا سددفعح اال ح رلةلحامدل عحالنرلاتحا   يحا ا مللحالادحةريح

AO = -2.571+ 0.288 AQ + 0.146 Size + 0.334 Conc + ϵ  
قي ضتتتتلحاتتتت حا امدل تتتتعحا ستتتتددفعح  حا مراتتتتعحختتتتة حا ا  ةتتتتتحا استتتت فمحا ا اثتتتتمحفتتتتيحستتتتقليحا اتاسمتتتتعح

قا ا  ةتتتحا  تتدد حا اتتثرحفتتيحستتراعححرستتةحنتتتالعحا ماةتتمحق تالتتةحا ارك تتع،حقا  ةتتتابحا تاددتتعحا اثرتتعحفتتي
عةسدخ تتتع.حالاتتتدحة ضتتتلح  حامداتتتمححت  حاتااتتت حا رستتتدددبحدنتتتد حاتتتلتيحا نتتتتالعحمرتتت.حالستتت اتاتحمراتتتع

%حا حا   ةتحفتيحت  حاتاات حا رستدددبحدنتد حاتلتيح44,6قجءاح منيح  حح1,446 سدق ححR²ا  رلةلح
احا   ةتحفيحسقليحا اتاسمعحخقستقلحا  ةتتابحا تاددتع.حالاتدح  حجتءاحا مراتعحا نتالعحمر.حالس اتاتح تستح

،حقدد  تتد يحفتتإ حا  ةتتتابحا تاددتتعح تتةح تتبثتحمرتت.ح1,10 كتتمحا ا  ةتتتابح اتتمحاتت ححP-valueامنق تتعحس ح
ا مراعحا ةسدخ عحخة حا ا  ةتحا  تدد حقا ا  ةتتحا است فم،حااتدحةتبل حع ت.ح تلم ةحا ن تد  حا ا قصتمحع ةاتدح

ح ررةمحاسسدسي،حقيبيلحاخق حفت حا درو.ا حا 

  نح ئج البحث والحوص  ت ومج الت البحث المقحرح  6/5
 دس سدحمر.حادح فتلةحات حا لتاستعحا نثتيتعحقا   خ ف تعح االت حاست  رصحن تد  حا لتاستعحقا  قصت دبح

حقاسدلبحا دروحا اف ترعحالادحةري:

ح



 أثر جودة المراجعة الخارجية على سالمة رأى مراقب الحسابات.........                            نعمة حرب مشابطد/ 

44 

 

 نح ئج البحث  6/5/1
ا لتاستتتعحا نثتيتتتعحقا   خ ف تتتعحا  تتتيح ندق تتتبحا مراتتتعحختتتة حستتتقليح قصتتتربحا ددرثتتتعح متتتليحن تتتد  حاتتت ح

حا اتاسمعحقسراعحت  حاتاا حا رسدددبحدند حالتيحا نتالعحمر.حالس اتاتحق  خرقتح ر حا ن د  حفي:
عاالدن تعحا نثتتح ستقليحا اتاسمتتعحات حانثتقتح ناتتدح رتلحا قستد مح  ضتةة حفستتقيحا  قامتدب،حقطتء  حفتتإ ح -

ا ف دةحدد اتاسمعحا ح ر حاتاا حرسدددبحار ةةحدد امتدةةتحا اان تعحدرةتوحسقليحا اتاسمعح  اثمحفيح
 رفتتتت حا اتاسمتتتتعحار  دستتتتدبحاستتتت  لايحا فتتتتقا ةحا اد  تتتتعحاتتتت حرةتتتتوح فةتتتت ةحاتتتتل حاتتتتلتيحا نتتتتتالعحمرتتتت.ح

 الس اتات.ح
 متتللبحا مقااتتمحا اتتبثتيحمرتت.حستتقليحا اتاسمتتعحق قصتتربحا لتاستتعحع تت.ح  حا مقااتتمحا ات د تتعحدتتيتتت ح -

 تح جا عحا حا مقاامحا ات د عحداال  حا اتاسمعحقدماةمحا اتاسمع.ا اتاسمعح كث
 مللبحق نقمبحا افدة سحا  يح اثتمحابنتتابح ستقليحا اتاسمتع،حق قصتربحا لتاستعحع ت.ح  ح جتةح رت ح -

،ح قح ل تتهححBig4ا ابنتتتابحجتتيح  ح التتق حاال تت حا اتاسمتتعح رتتلحاالد تت حا اتاسمتتعحا كختتت حا مد ا تتعح
س حجتتتءاحا ابنتتتتح رفتتت حالتتتمحا مقااتتتمحا اتتتبثتيحعةسددتتتدحمرتتت.حستتتقليحنتتتتاكعحاتتت حجتتتءاحا االد تتت ،حقء تتت ح

 ا اتاسمع.
 خرتتقتبحاستت ق  عحاتااتت حا رستتدددبحمتت ح فةتت ةحفتضتت عحالستت اتاتحا نددمتتعحاتت حامتتدةةتحا اتاسمتتعحفتتيح -

ا رصتتق حمرتت.ح ل تتعحالدف تتعحقار اتتعح االتت حاتت حا  رفتت حاتت حاتتل حار اتتعحاستت  لاةحا لاتيح تتضتت عح
ا ةحا اد  تع.حق قصتربحا لتاستعحع ت.ح  حجتءاحا است ق  عح  تقتبحدمتلحصتلقتحالس اتاتحمنتلحعمتلالحا فتقح

دنتتد حالستت اتاتيعحح021ا  متتل ربحمرتت.حامتتدةةتحا اتاسمتتعحا لق  تتعح دصتتعحام تتدتحا اتاسمتتعحا تتلق يح
 قا  يحالدنبحن ةسعح  مل ربحسقجتيعحفيحامدةةتحا اتاسمعحا لق  عحدند ح فتيتحاتاا حا رسدددب.

بحخ ر حا اس ق  عحةند يحاررثعحا ابنتابحا  يحاتلح تبل حع ت.ح كانتدبحسترخ عح قفد حاتاا حا رسددد -
  بثتحمر.حالتيحا نتالعحمر.حالس اتاتحقا حثةحا ف دةحخإستا ابحا اتاسمعحا اندسدعح ر رف حا حء  .

 نقمبحق مللحا ابنتابحا  يح اال ح  ح ررثادحاتاا حا رسدددبحق م اتلحمرةاتدحفتيحجتءاحا نتد حعلح -
 عح قصربحع .ح  حا تنمحا اد يح رنتالعحق مثتجدح اثمح جةحجءاحا ابنتاب.  حا لتاس

اتت حا لتاستتعحا نثتيتتعح تتةحاستت ن د ح  ح رفةتت حاتااتت حا رستتدددبح ستتقليحا اتاسمتتعح تتلمةحرالاتتهحا اانتتيح -
 دند ح فة ةحاف تاضدبحا لاتيحدند حاس اتاتيعحا نتالع.ح

نتتالعحصتندم عحاستسرعحفتيحا خقتصتعحح21.ح ةحالس ن د حا حا لتاسعحا   خ ف عحا  تيح تةح  خ فاتدحمرت -
  حح3102ع تت.حح3102ا اصتتتيعحقا  تتيح متتدنيحاتت ح رتتلحا مقااتتمحا استتخدعح رتنتتمحا اتتد يحاتت حا ت تتتيح

انتتتدجليحرصتتتربحح022مرتتتةاة،ح  حجنتتتد ححAltman-Z.scoreانتتتدجلي،حق تتتةحعستتتتا حناتتتقء حح001
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فتترسحقدد  تتد يحاتتلح  ح ناتتدح متتدنيحاتت حا تنتتمحا اتتد يحقمرتت.حقنتت حا ح0.10 اتتمحاتت ححZا اتتعحمرتت.ح
  كق حغةتحادلتيحمر.حالس اتات.

خ ررةمحا ار ق ح  فتيتحاتاا حا رسدددبح رنتالدبحا  يح ةح رلةلجدحالمةنعح رلتاسعحا   خ ف ع،حا ضلح -
 فتيتتتحففتتهحمرتت.حح34 فتيتتتحة تتصحا نتتتالدبحا  تتيح متتدنيحاتت حا تنتتمحا اتتد ي،ح ضتتا حح022  حاتت ح

%ح فتيدتد.حق متلحء ت ح01العحمرت.حالست اتات،ح  حخنستدعحففتيح تبحالن دداحدسخ حا ن حفيحاتلتيحا نتتح
ابنتاحلن تد حسقليحا اتاسمعحفيحخة عحا اادتسعحا اان عحفيحاصتت.حقيتلمةحء ت حا ن ةستعحا  تيح تةح
ا  قصمحع ةادحفيحا لتاسعحا نثتيعح  حاتااخيحا رسدددبحلح اةرق ح إلندتيحفيح فتيتجةحع .حا ن حفيح

 ت.التيحنتالعحا ماةمحمر.حالس اتا
ا مدارتعحفتيحاصتتحBig4  تةحاست ن د حات تتدبحستقليحا اتاسمتعحفتيحاالد ت حا اتاسمتعحا كختت حا مد ا تعح -

 فتيتتتتاحاتتت ح فتتتدتيتحا اتاسمتتتعحا  تتتيح ضتتتانبحمرتتت.حففتتتتيح تتتتبحح30متتت حا االد تتت حاس تتتت ،حقء تتت حس ح
حالن دداحدسخ حا ن حفيحالتيحا نتالعحمر.حالس اتاتحالد حا ح ر حاالد  ح لةادحنتاكعحات حاالد ت 

%.حقء  حةلمةحا ن ةسعحا  يح ةحا  قصمحع ةادحات ح12.0  حخنسدعحBig4 ا اتاسمعحا كخت حا مد ا عح
،حق  حجتءاحBig4ا لتاسعحا نثتيعحقجيحات تتدبحستقليحا اتاسمتعحفتيحاالد ت حا اتاسمتعحا كختت حا مد ا تعح

  ملحا ح فضمحا ابنتابح سقليحا اتاسمع.
راعحخة حسقليحا اتاسمعحقسراعحت  حاتاا حا رسدددبح ةحا  قصمحا حا لتاسعحا   خ ف عحع .ح  حا م -

 دند حالتيحا نتالعحمر.حالس اتاتحمراعحعةسدخ ع.حاادحةلمةحاخق حفت حا درو.
 ةحا  قصمحع .حنتسحا ن ةسعحا ةسدخ عحا  تيح تةحا رصتق حمرةاتدحات حا لتاستعحا   خ ف تعحا  تيحارستيتبح -

عل تد حا  ةتتابحتاددتعحا اثرتعحفتيحرستةحنتتالعحال ررةمح سدستيحات حا  ررةتمحا ضتدفيحقا  تيح تةحفةاتدح
 ا ماةمحقلتسعح تالةةحا ارك عح نتالعحا ماةم،حقجءاح ل حع .حةيدليح لم ةحاخق حفت حا درو.ح

 حوص  ت البحث 6/5/2
حان رادحا حانالرعحا دروحقاتقتاحدد لتاسعحا نثتيعحقا   خ ف عحققصقلح ن د  حا دروحنقصيحدادحةري:

خ  تتقيتحاانتتعحا اردستتدعحقا اتاسمتتعحفتتيحاصتتتحخستتقليحا اتاسمتتعحقسمراتتدحاتت حاج اتتدةحا ساتتدبحا امن تتعح -
  جةح ق ق د ادحقء  ح  لم ةحق رسة حسقليحا اتاسمعحفيحاصت.

  قيتحامدةةتحا اتاسمعحا اصتيعح سقيحدد  مل ربحا  يح ت بحمرت.حامتدةةتحا اتاسمتعحا لق  تعحقء ت ح -
 دادحة قاك حا حا اس سلابحا ردلثعحفيحا قابحا ردضت.
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ةيتتتتدليحاج اتتتتدةحاالد تتتت حا اتاسمتتتتعحا اصتتتتتيعحخستتتتقليحا اتاسمتتتتعحاتتتت ح تتتتر حا  مرتتتت ةحا استتتت اتح ان ستتتتخيح -
ا االد ت حقمفتلحلقتابح لتيخ تعح  تلم ةحق رستة حستقليحا اتاسمتع.حدد ضتدفعحع ت.حعصتلاتح فتيتتحستتنق ح

 م حسقليحا اتاسمعح قح فتيتحنتدف عحة ضلحف هحعستا ابحتاددعحا سقلي.ح
ا اصتتتيعحختاددتعحستتقليحا اال ت حقء تت حات ح تتر حقضت حا س دستتدبحقاآل  تتدبحاج اتدةحاالد تت حا اتاسمتعح -

 ا  يح رف حا سقلي.
 تتلم ةحق مةيتتةحا ساتتقلحا اخءق تتعحاتت حاختتمحاالد تت حا اتاسمتتعحا اصتتتيعحدنتتد ح فةتت ةحاستت اتاتيعحا ماةتتمح -

 قالم ادلحمر.حا ابنتابحا تمد عحا  يح ضا حسراعحجءاحا  فة ةح.
د حاالد  حا اتاسمعحا ص ةتيحفيحاصتحق كتقي حاالد ت حاتاسمتعحالخةتتيح قفةتحا رقافةحقا  نس  حلنلا -

 ءابحالتابحاد  عحقالقالتحدنتيعحءابح ختيحاادح رف حسقليحا اتاسمعحفيحجءاحا االد  .

 مج الت البحث المقحرح  6/5/3
حا حن د  حق قص دبحا دروح اال حا ندتيحع .حدم حا درقوحا  يح تاجدحا ددرثعحاااعحاس فدرحقاناد:

 ثتحا  رت حا اردسخيحفيحا فتقا ةحا اد  تعحمرت.حستقليحا اتاسمتع،حات حا   خةت حمرت.حا نتتالدبحا ستسرعح -
 دد خقتصعحا اصتيع.

  ثتح  مد حا اتاسمعحمر.حسقليحا اتاسمع،حا حا   خة حفيحخة عحا اادتسعحا اان عحفيحاصت. -
 سعحا اان عحفيحاصت. ثتح لقيتحاال  حا اتاسمعحمر.حسقليحا اتاسمع،حا حا   خة حفيحخة عحا اادتح -
دند حاساقتحا ت  سعح راتاسمعحمرت.حستقليحا اتاسمتع،حح210 ثتحعصلاتحام دتحا اتاسمعحا لق يحتاةح -

 ا حا   خة حفيحخة عحا اادتسعحا اان عحفيحاصت.
ح
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 المراجع
 أوال  المراجع ب لم   العرب  

(.ح ثتح  مد حا اتاسمعحا  دتس عحمر.حسقليح تطتد حاننتآبحاسماتد :ح3100ا خ دت ،حجندةحفدتقق.ح 
ح-ا اسرتتعحا مرا تتعحا  ستتدتيحقا  اقيتتمحلتاستتعح  خ ف تتعحمرتت.حنتتتالدبحا استتدجاعحا اصتتتيع.ح

ح.020-90(،ح3،ح سدامعح ن د

 حفتتتيحا ااركتتتعح(.حاستتت ق حاتتتلتيحاتاسمتتتيحا رستتتدددبحا اادتستتتة3103ا للجاتتتع،حستتتر اد حاصتتت تي.ح 
ا اسرتعحا مرا تتعحا متط تعحا ستمقل عحمرتت.حاك نتدبحابنتتتابحا نت حفتتيحاست اتاتيعحا نتتتالدبح

ح.023ح–ح12(،ح0،ح  ردرقوحقا لتاسدبحا  سدتيع

(.حان تتتد حاستت ق حا متتد حا اتاسمتتعحقآثتتدتاحمرتت.حستتقليح3116ا نتتد ت ،حا اتتد ،حقا منفتتت ،حرستتدة.ح 
اتاسمتتتعحفتتتيحا ااركتتتعحا متط تتتعحا ستتتمقل ع.حاسلا حا اانتتتي:حلتاستتتعحاةلان تتتعحمرتتت.حاالد تتت حا 
ح.062-92(،ح0 ح31،اسرعحسدامعحا ار حمخلا مةية:حالا صدلحقا لاتي

قحام تتدتحا اتاسمتتعححPCAOB(.ححلتاستتعح ررةر تتعحسثتتتح3103ا نتتتادق ،حانتتيحرستت ح ختتقحا امتتد ي.ح 
ا تعحا اسرتعحا مرمرت.حستقليحمار تعحا اتاسمتعح  رفةت حا اتاسمتعحا ا كدارتع.ححح0ا لق يحتاةح

ح.0202-0310(،ح4،ح  را صدلحقا  سدتي

اسرتتتتعحا تالتتتتتح(.حستتتتقليحا اتاستتتت حالدرتتتتلحلمتتتتد ةحآ  تتتتدبحا رقالاتتتتع.ح3119ا م ةختتتي،حستتتتد ةحختتتت حمختتتتل .ح 
ح.019ح–ح000(،ح3 02،حا اردسخي

(.حا مقاامحا ابثتيحمر.حسقليحا اتاسمعحات حقساتعحنثتتحا اتتاسمة :ح3100ا كدسل،حنقت حدمحمحسد ة.ح 
ح-اسرتتعحالا صتتدلحقا  ستتدتيحلتاستتعح  خ ف تتعحمرتت.حاالد تت حا اتاسمتتعحفتتيحالةنتتعح تتتاخرس.ح

ح.021ح–ح019(،ح2،ح الر عحالا صدلحقا مرقةحا س دس عحسدامعحا ةي قنع

:حاتاادتتعحا ستتقليحمرتت.حمار تتدبحاتاسمتتعح331.ححام تتدتحا اتاسمتتعحا اصتتت حا اة تتعحا مداتتعح رتاددتتعحا اد  تتع
حhttps://www.fra.gov.egا امرقادبحا اد  عحا  دتي  ع.حا ح ر :ح

:حالستتتتتتتت اتاتيع.حاتتتتتتتت ح تتتتتتتتر :ح021ا اة تتتتتتتتعحا مداتتتتتتتتعح رتاددتتتتتتتتعحا اد  تتتتتتتتع.حام تتتتتتتتدتحا اتاسمتتتتتتتتعحا اصتتتتتتتتت ح
https://www.fra.gov.egح
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الر عح.حSPSSمحا رصد يح را  ةتابحا ا ملليحددس  لاةحختندا ح(.حا  ررة3111 اة ،ح سداعحتط  .ح 
حسدامعحا انقف ع.ح–ا  سدتيح

(.حابنتتتابحالستت لل حمرتت.حستتقليحا اتاسمتتع:حاتتل محاف تتت .ح0991رست ،حستتةلحمختتلحا ت تتد حصتتد ل.ح 
ح.366ح–ح312(ح,ح2,ح ا اسرعحا مرا عح را صدلحقا  سدتي

ا مقاامحا ابثتيحمر.حاس ق حسقليح لادبحا اتاسمع:ح(.ح3104راقلي،حا اال حمخلا مث ةحا اال .ح 
اسرعحا مرقةحالا صدل عحقا س دست عحلتاسعحاةلان عحا حقساعحنثتحا اتاسمة حا  دتسةة .ح

ح.069-001(،4،ا سنعحا ثدن عح حالر عحالا صدلحقا مرقةحا س دس عحسدامعحا ةي قنعح-

ا اسرتعحا مرا تعحستقليحمار تعحا اتاسمتع.ح(.ح ثتحاست تا ةس عحا اتاسمتعحمرت.ح3100سداي،حاسل حدمحم.ح 
ح.32ح-ح0(ح،ح3 سدامعح ن د،ح-ا  سدتيحقا  اقيمح

(.حلتاستتتتعح ررةر تتتتعحاةلان تتتتعح3102متفتتتتع،حنصتتتتتح تتتتهحرستتتت ،حارةستتتتي،حاستتتتل حارةستتتتيحمختتتتلا رال ة.ح 
ا اسرتعحا مرا تعحا  ستدتيح اف تردبح  تقيتحستقليحا اتاسمتعحقاقات حا خة تعحا اصتتيعحاناتد.ح

ح.060ح–ح631(ح0،ح  ن دسدامعحح-قا  اقيمح

(.حلتاستتتعح ررةر تتتعح تتتدم حا ا  ةتتتتابحا اتتتبثتيحفتتتيحستتتقليحا اتاسمتتتعح3100مرتتتي،حصتتتد لحرداتتتلحدمحم.ح 
الر تعحا مرتقةحح-اسرعحا مرقةحا لاتيعح ردرقوحا مرا عحا  دتس عحدد سقلا :حلتاسعحاةلان ع.ح

ح.033-29(،ح3،ح ا سرا عحا لاتيعحخسدامعح ةحلتاد 

(.ح ثتتتتحستتتقليحا اتاسمتتتعحمرتتت.حمار تتتدبحعلاتيحاستطتتتد حاتتت حلتاستتتعح3111.ح م ستتت.،حستتتاةتحالداتتتمحدمحم
ح.42-0(،ح3 40،حالر عحا  سدتيحسدامعحالسالنلتيعح–اسرعحا درقوحا مرا عح  خ ف ع.ح

(.حال ح دثةتحمدامحا  ختيحفيحاادةحا اتاسمتعحمرت.ح رستة حستقليحا رالتةح0992فقلي،حنقايحا سةل.ح 
سدامتعحح-ا اسرتعحا اصتتيعح رلتاستدبحا  سدتيتعح ف ع.حا اانيح راتاس :حلتاسعحنثتيعحق  خ

ح.416-202(،ح4،ح ا انصقتي

(.ح ثتتتحصتتلقتحل رتتعحرقالاتتعحا نتتتالدبحفتتيحا ااركتتعحا متط تتعحا ستتمقل عح3100الستتد ،ح دستتتحا ستتةل.ح 
ح-ا اسرتعحا مرا تعحا  ستدتيحقا  اقيتمحمر.حسقليحمار عحا اتاسمع:حلتاستعحنثتيتعحقاةلان تع.ح

ح.031ح-22(،ح0،ح سدامعح ن د
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(.حلتاسعح ررةر عحسلقابحلمةحالتد يحا رالةحا اانيح اتاا حا رستدددبح3102اراقل،حرس حنرفداي.ح 
ح.036ح–ح2(،ح3 02،حاسرعحا درقوحا لاتيعدند ح فة ةحاس اتاتيعحا انندي.ح

ا اسرتعح(.حال حاس ق  عحا اتاست حمت ح فةت ةحفتت حالست اتاتيع.ح3114ناتا،حغد  حنصتحاص ت..ح 
ح.96ح–ح00(,ح3ي,ح صدلحقا  سدتا مرا عح را 

(.حا تتد تحاانتتعحا اتاسمتتعحمرتت.حستتقليحا اتاسمتتع:حلتاستتعح ررةر تتعح3106ةتتقنس،حةيتت ،حم ستت.،حةيتت .ح 
الر تعحا مرتتقةحح–اسرتتعحتب حاا صتدل عحآلتا حمةنتعحات حا اتتاسمة حا  تتدتسةة حفتيحا سةا تت.ح
ح.210-260(،ح00، الا صدل عحقا  سدتيعحقمرقةحا   سةتحسدامعحا قال 
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 مالحق البحث
 ( أسم ء الشرك ت المسحخدم  في عين  الدراس 1ممحق رقم )

ح

 م
  اسم الشركة ورمزها 

 في البورصة المصرية
 م

في  اسم الشركة ورمزها 

 البورصة المصرية
 م

اسم الشركة ورمزها 

 البورصة المصريةفي 

1 

مدمىعح اخىاء نهصىاعاخ 

 مصز -انغذائُح 

(AJWA) 

2 

انشزكح انعامح نصىاعح 

 انىرق )راكرا(

(RAKT) 

3 

شزكح داَس نهمالتس 

 انداهشج

(DSCW) 

4 

انشزكح انعزتُح نمىرداخ 

 -األنثان "آراب دَزي 

 (ADPCتاوذا" )

5 

انشزكح انمصزَح نصىاعح 

 انىشا واندهىكىس

(ESGI) 

6 
 مصز –نُسُكى  شزكح

(LCSW) 

7 

انشزق االوسط نصىاعح 

 انشخاج

(MEGM) 

8 
شزكح انقاهزج نهذواخه 

(POUL) 
9 

 شزكح اسُك نهرعذَه

(ASCM) 

11 

شزكح مصز إلوراج 

 األسمذج )مىتكى(

(MFPC) 

11 

انشزكح انعزتُح وتىنفارا 

نهغشل وانىسُح )َىوُزاب( 

(APSW) 

12 
شزكح انعثىاخ انطثُح 

(MEPA) 

13 

اإلسكىذرَح ألسمىد شزكح 

 تىرذالوذ

(ALEX) 

14 

شزكح وادٌ كىو امثى 

 السرصالذ االراضٍ

(WKOL) 

15 

شزكح انىُم نحهُح 

 االقطان

(NCGC) 

16 

شزكح مصز نهشَىخ 

 وانصاتىن

(MOSC) 

17 

شزكح ممفُس نالدوَح  

وانصىاعاخ انكُماوَح 

(MPCI) 

18 

انشزكح انمصزَح 

 نهذواخه )اَدُكى(

(EPCO) 

19 

اورزكىورىىرال شزكح مصز 

نصىاعح اندزاوُد وانزخاو 

 )اَدٍ سرىن(

(MISR) 

21 

شزكح االسماعُهُح مصز 

 نهذواخه

(ISMA) 

21 

شزكح انشَىخ 

 انمسرخهصح ومىرداذها

(ZEOT) 

22 
شزكح انعزتُح نألسمىد 

(ARCC) 
23 

شمال انصعُذ نهرىمُح 

 وُىداب()واالوراج انشراعً 

(NEDA) 

24 

شزكح انعش انذخُهح 

االسكىذرَح  -نهصهة  

(IRAX) 

25 

شزكح انقاهزج نهشَىخ 

 وانصاتىن

(COSG) 

26 

مدمىعح خً إو سً 

نالسرثماراخ انصىاعُح 

 وانردارَح وانمانُح

(GMCI) 

27 

شزكح انشزقُح اَسرزن 

 كىمثاوٍ

(EAST) 

28 

شزكح انىصز نهمالتس 

 وانمىسىخاخ )كاتى(

(KABO) 

29 

شزكح االسكىذرَح نهغشل و 

 انىسُح )سثىُا نكس(

(SPIN) 

31 
شزكح انثذر نهثالسرُك 

(EBDP) 
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