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ممخص البحث

است ت البحا درت تتوحل اتست تتعحقا د تتدتحا مرات تتعحخت تتة حست تتقليحا اتاسم تتعحا دتس ت تتعحقست تتراعحت حا اتا ت ت ح

ا رستتدددبحدنتتد حاتتلتيحا ن تتالعحمرتت.حالس ت اتات.حق رفة ت حجتتءاحا اتتلبح تتةحعس ت ات حل اتستتعح خ ف تتعحمرتت.ح
ا نتالدبحا صندم عحا اسسرعحفيحا خقتصعحا اصتيعح تر حا ت تتيحات حمتدةح3102حر ت.حمتدةح،3102ح

ق تتةحفتتيحا خلا تتعح رلةتتلحمةنتتعحا ل اتستتعحات ح تتر حناتتقء حAltmanح ر نختتبحدد تنتتمحا اتتد يحقء ت ح رلةتتلح
ا نتالدبحا يحالح كق حغةتحادلتيحمر.حالس اتات،حثةح رلةلحت حاتاا حا رسدددبحدنتد حالست ا اتتيعح
اتتءاحا ن تتالدب،حقء ت حا ت ح تتر ح ررةتتمحا ار تتق ح فتيتتتحا اتا ت حا رستتدددبح ر ت حا ن تتالدب،حقدد تتد يح
رلةلحال حسراعحت ه.حثتةحتطتهحجتءاحا ا ةتتحخنتقبحاال ت حا اتاسمتعحا تء حةن ست حع تهحالابنتتح ستقليح

ا اتاسمع .ح
ق قصمحا دروحع .ح حا مراعحخة حسقليحا اتاسمعحقسراعحت حا اتات حا رستدددبحدنتد حاست اتاتح
ا نتالع،حمراعحعةسدخ عحرةوح الق حت حاتاا حا رسدددبحدند حالس ا اتتيعحسر ادحمنلادح رف حسقليح
ا اتاسمع.حثةح ةحعس ات ح ررةمحعضدفيحخإل د حا ةتابحتاددعحمر.حا ناتقء حاسسدستيحا اثرتعحفتيحرستةح

ن تتالعحا ماةتتمحقلتستتعح تالتتةحا ارك تتعح تتل حا ماةتتم،حق قصتتمحا درتتوح دةةتتلحا ن تتد حا ا قصتتمحع ةاتتدحا ت ح
ا ررةمحاسسدسي.حح ح
الادح قصمحا دروحع .ح نهحدد تغةحا ح حجنتد حمقااتمحملةتليح اثتمحابنتتابح ستقليحا اتاسمتعحعلح
حا ابنتتتحا تتء حة ضتتا ح غرخ تتعحجتتءاحا مقااتتمحجتتقح ح التتق حاال ت حا اتاسمتتعحنتتيالدحات ح رتتلحاالد ت ح

ا اتاسمعحا كخت حا مد ا ع.Big4ح ح

الكمم ا ت الماح ح ا :حستتقليحا اتاسمتتعضحفتضت عحالس ت اتاتضحت حا اتا ت حا رستتدددبحدنتتد حاست ا اتتيعح
ا نتالعضحاالد حا اتاسمعحا مد ا عBig4ضحناقء حAltmanح ر نخبحدد تنمحا اد ي .ح
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نعمة حرب مشابط/د

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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 -1مقدم البحث

اادحلحن حف هح حسقليحا اتاسمتعحا دتس تعح ضتربحات حا اقضتقمدبحا اداتعحقا تيح رثةتتحا ستل ح

خة حا ددرثة حفيحالمحاالد حقفيحالتمحقاتب،حقيتةلالحجتءاحالج اتدةحفتيحثتمحرتلقوح ةاتدبحاد تع،حقا تيح

الح اللحدفد حا ك دندبحالا صدل عحا كخةتيحقا ص ةتي .ح

ق ةلالح جا عحا اتاسمعحفيحقابحاسةادبحا اد عحدسخ حةيتدليحردستعحاست لايحا فتقا ةحا اد تعحع ت.ح
قستقلحعنتءاتحادالتتحةنتخااةحفتيحرد تعحقستقلحفنتمحاتد يح،Financial Failureحااتدح االتناةحات حا تدءح
ا فت تتاتحا ص تتر لحف تتيحا قا تتبحا اندست ت .حقف تتيحا د ت ت حةقس تتهحاست ت لايحا فت تقا ةحا اد تتعحا ر تتقةح ا اتات ت ح

ا رستتدددبحف تتيحرد تتعحم تتلةحا داتتهحخا تتءاحا ن تتءاتحمنتتلادحة تتت ح حا نتتتالعح قاس تتهحانتتالربحاد تتعحر تتدليح
قدد د يحالح كق حغةتحادلتيحمر.حالس اتات) .(Kilgore, et al., 2014ح
قالحالد حا دةحا اتات حا رستدددبحخإختلا حت حمت حاتل حاتلتيحا نتتالعحمرت.حالست اتاتحة ضت ح ررالتةح
ا ن صت تتي،حقء ت ت حدست تتخ ح حا ملةت تتلحا ت ت حاتااخت تتيحا رست تتدددبحالت تتدنقاحةنثت تتتق حع ت تت.ح ح فة ت ت ةحفتض ت ت عح
الس اتاتحغةتحار ةح مار عحا اتاسمع.حق ك حفيحثمحاسةادبحا اد عحا ردليحا يح متت ح اتدحامثتةح
ا نتتتالدبحف تتيحا قاتتبحا ردض تتتحقا تتيحا تتلح تتبل حع تت.حعفرستتاد،حف تتإ حال س تتداحا م تتدةحجتتقحسم تتمحا اتات ت ح
ا رسدددبحةخل حت دحفيحال حالتيحا نتالعحمر.حالس اتاتح ر حا اس فخمحا فتي  .ح
قات حا ستتلةتحدد تتءالتح حجتتءاحا تتت ح متتلحات ح صتتم حا فت اتتابحا تتيح قاستتهحا اتات حا رستتدددبح ثنتتد ح
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
الحرمسمحخناد عحقافرسحا نتالع.حقفيحنتسحا س دقحعءاح ةحة ةحا ندتيحم حء حفيحا فتيت،حدد تغةحا ح
متت حا نتتالعح صتتمقددبحاد تتع،حاتتلح كتتق حستتخددحفتتيحمتتلةحاتتلت ادحمرتت.حالست اتاتحفتتإ حء ت حاتتلح ضتتتح

ا اتا ت حا رستتدددبحس حاس ت لايحا ف تقا ةحا اد تتعحا تتءة ح م اتتلق حمرتت.ح فتي تتاحفتتيحا تتدءحا ف ت اتتابحاتتلح
فقاق حدافدضد ه،حقدد د يحالح تفلحا ثفعحفيحاال دهحقفيحسام هحا اان ع.ح ح
ق كيح س

حاتاا حا رستدددبحات حعختلا حا تت حا ستر ةحدنتد حاتلتيحا نتتالعحمرت.حالست اتاتحفمر تهح

ا رت تتدلحمر تت.حاست ت فر ه،حق ح ال تتق ح خةت تتاحف تتيحص تتندمعحا نت تتالع،حق ح ر تتدف حمر تت.حا مرت ت ةحقا تتلتي ح
ا اس ت اتحا تتء ح ستتدملاحمرتت.ح مضتتةلحا رالتتةحا اانتتي،حقاس ت لاةحا ناتتدء حا ا رتتتعحا تتيح ستتدملحمرتت.ح
ا نخبحدد مثتحا اد يحقء ح لم ادح ت هحدند حالس ا اتتيع،حدد ضدفعحع .ح رفة حسقليحا اتاسمعحرةوح
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ناتدح متلح رتلحا مقااتمحا اتبثتيحفتيحستراعحت حا اتات حا رستدددبحدنتد حالست ا اتتيعح Geiger and
) .)Rama, 2006ح
ق ملحاتاا ح ا رسدددبحفيحاصتحاسبقلحم حعخلا حت دحدند حالتيحا نتالعحمرت.حالست اتات،حق ندت ح
جءاحا اسبق عحا حام دتحا اتاسمعحا اصت حتاةح021ححدند حالست ا اتتيع،ح حق ستم.حاتااختقحا رستدددبح
فيحا قابحا ردضتحع .حا قفد حخاءاحا اس ق عحا ح ر ح رفة حسقليحا اتاسمعحقا يح اال حات حعختلا ح
ت حسر ةحفيحال حالتيحا نتالعحمر.حالس اتاتحفيحا اس فخمحا انثقت .ح

 -2مشكم البحث

اث تتمحا امرقا تتدبحا اردس تتخ عحا انت ت حاسسدس تتيح راردس تتدعحقا تتيح ست ت لةحف تتيحا تتدءحا ملة تتلحات ت ح

ا فت اتتابحا تتيح ر اتتدحا كثةتتتحات حا اتتق

حقمتتلةحا دكتتل،حق تت

حرتتليحجتتءاحا اتتق

حقمتتلةحا دكتتلح

فتتإ حا تتء حا ف ت ات اتبح ر تتدسق حامرقاتتدبحاقثتتققحفةاتتد.حق تتقفتحجتتءاحا ثفتتعحفتتيحا امرقاتتدبحا ت ح تتر ح
اتاسمتتعحا ف تقا ةحا اد تتع،حق تتةلالحا ثفتتعحعءاح رففتتبحستتقليحا اتاسمتتع.حقجتتءاحةختتتتحاج اتتدةحا اة تتدبحا اان تتعح
ا ارر عحقا مد ا عحخسقليحا اتاسمع،حدرةوح نمالسحمر.حثفعحا اس ا حداانعحا اتاسمع .ح

قا ت حجتتءاحا ان ر ت حفتتإ حا ستتقليحا تتيح رخاتتدحاس ت لاقحا ف تقا ةحا اد تتعح اثتتمحا ردستتدبحقا تغدتتدبح
قا قامدبحا ح لا حاتاا حا رسدددب،حقس حجتءاحا ردستدبحقا تغدتدبحقا قامتدبحلا اتدحا تقتيحقا اةةتليح
مت حاتتدح فلاتتهحفمتترحا اتات حا رستتدددب،حفتتإ حجنتتد حفستتقيح قامتتدبح.Expectations gapحقاتتلح اثتتمح
عندتيحاتاا حا رسدددبحفيح فتيتاحم حا نتالق حا تيحاتلح تبثتحمرت.حافتلتيحا نتتالعحمرت.حالست اتاتحفتيح
رد تتعحقستتقلحانتتالربحاد تتعحقدد تتد يحا نخ تتهحا ادالتتتح راس ت تةلة ،حا ت ح جتتةحردستتدبحقتغدتتدبحق قامتتدبح
اس لايحا فقا ةحا اد عحفيحا قابحا ردضت.ح ء ح صدلحا حاس ق دبحاتاا حا رستدددبح تءحاتل ح
اس ا اتتيعحا نتالعحفيحالم ددتح ثند حمار عحا اتاسمع .ح
قا ت حا ستتلةتحدد تتءالتح حا اتا ت حا رستتدددبحلح فتتقةحخ فة ت ةحفتض ت عحالس ت اتاتح رماةتتم،حق ك ت حعلاتيح

ا نتالعحجيحا يح فقةحخاءاحا فة ةحثةح فقةحاتاا حا رسدددبحدد رف حا حال حار اعحاس لاةحا لاتيح
تتضت عحالست اتاتحفتيحامتلالحا فتقا ةحا اد تع،حقء ت ح دمتدح ام تدتحا اتاسمتعحا تلق يح (ISA No. 570ح
دند حالست ا اتتيع.ح تء حمنتلادحةت ةحا نتدتيحع ت.ح فةت ةحفتضت عحالست اتاتحفتإ حا فصتلحجتقح فةت ةحا لاتيح
اءاحا تتض عحق رف حاتاا حا رسدددبحا حسراعحجءاحا فة ة.ح ح
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ق دس س تتدحمر تت.حا تتدحس تتخ حف تتإءاحاست ت دبحا اتات ت حا رس تتدددبح حة رفت ت حات ت حا تتل حار ا تتعحفتضت ت عح
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 حقارتتليحا ت ح جتتةحتغدتتد اةحقار دستتد اةحق قامتتد اة.حق ك ت حجتتمح رتتلوحء ت حخ رف ت ح

ستتقليحا اتاسمتتعاحقدد تتد يح اال ت حخرتتقتيحانتتالرعحا درتتوحفتتيحا ستتدبلبحا د تتع:حاتتدحستتقليحا اتاسمتتعحا ت ح
انثتتقتحاانتتيا،حاتتدحارتتللابحقافتتدة سحستتقليحا اتاسمتتعا،حاتتدحرتتلقلحاس ت ق عحا اتا ت حا رستتدددبحدنتتد ح
فة ةحفتض عحاست اتاتحا نتتالعحات حانثتقتحاانتيا،حاتدحا ابنتتابحا تيح م اتلحمرةاتدحا اتات حا رستدددبح
ر رف حا ح فة ةحفتضت عحالست اتاتا،حاتدحمراتعحستقليحا اتاسمتعحدستراعحت حا اتات حا رستدددبحدنتد ح
فة ةحفتض عحالس اتاتا،حجمح رف حمراعحسقليحا اتاسمعحدسراعحت حاتاا حا رسدددبحدنتد ح فةت ةح

فتض عحالس اتاتحفيحاصتا

 -2أهم
ند حأهم

ودوافع البحث ح
البحثحا ح جا عحاس لاةحا امرقادبحا اردسخ عحالال ربحل دءحا ملةلحا حا ف اتتابح

الا صتدل عحات ح تتر حاست لايحا فتقا ةحا اد تتع،حق ر تتد حجتتبل حا است لاق ح امرقاتتدبحاقثتتققحفةاتتدح
قلح د يحا ثفعحفيحا فقا ةحا اد عحعلحا ح ر حا اتاسمعحا يح رف حاتاقةحسقليحات تمع .ح
ق رف ت حستتقليحا اتاسمتتعحفتتيحرد تتعحا تتدةحا اتاتت حا رستتدددبحد تتدلا حمار تتعحا اتاسمتتعح دمتتدح رامتتدةةتح
ا اان عحق رخ عحار دسدبحقتغددبحاس لايحا فقا ةحا اد ع .ح
قالاتتدحا ضتتلحا ت حافلاتتعحقانتتالرعحا درتتوح ح جتتةحالر دستتدبحقا تغدتتدبحا تتيح رخاتتدحاس ت لاقح
ا فقا ةحا اد عحا حاتاا حا رسدددبحجقحا داهحدد نخ هحق فتل ةحا نتءاتحا ادالتتحفتيحرد تعح متت حا نتتالعح
ا تتيح فتتقةحداتاسم اتتدحس تتعحا تتد تحاد تتعحاتتلح تتبثتحمرتت.حاتتلتيحا ن تتالعحمرتت.حالس ت اتات.حقدد تتد يح ند ت ح
جا تتعحا درتتوحا ت ح جا تتعحردستتعحاس ت لايحا ف تقا ةحا اد تتعح تتت حا اتا ت حا رستتدددبحدنتتد حاتتل حاتتلتيح

ا نتالعحمر.حالس اتاتحق دصعحفيحقابحاسةادبحا اد ع .ح
قالحةنسلحاتاا حا رسدددبحفيحعخلا حا ت حا سر ةحم حال حالتيحا نتالعحمر.حالس اتاتحعءاحا تةةح
دد امدةةتحا اان عحقرف حسقليحا اتاسمع .ح
قدد نستتدعحلااادوافع البحاااثحفتتإ حا تتلاف حاسسدستتيحج تتقحدر تتوحقا دتتدتحا مراتتعحختتة حستتقليحا اتاسم تتعح

قستراعحت حا اتات حا رستدددبحدنتد حاتلتيحا نتتالعحمرت.حالست اتات.حالاتدح حان تتد

حستقليحا اتاسمتتعح

اتاسمتعحا اصتتيعح اثتمح رتلحلقافت حا درتو،حس حاصتلاا عح فتدتيتحا اتاسمتعحا صتدلتيحمت ح
فيحاالد حا ح
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االد حا اتاسمعحا اصتيعحفيحا فصتد حمت حا اادتستدبحقا ا د تتدبحا اد تعحان تضتع،حالاتدح حجنتد ح
ا ملةتتلحا ت حاتااختتيحا رستتدددبحفتتيحاالد ت حا اتاسمتتعحا اص تتيعحغةتتتحاس ت فرة حقلحةقستتلح تتلةاةحا دجةتتمح

ا مرايحقا ماريحا كدفي،حدد ضدفعحع .ح ق حاليحا اتاسمعحقمتلةحقستقلحا اندفستعحا رف ف تعحختة حاالد ت ح
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 ندست حات حجتتءاحاس متتد .ح
ء حفإ حخة عحا اادتسعحا اان عحفيحاصتح ر د حع .ح رسة حسقليحا اتاسمعحقيند يحخء حا سالح تف ح
سقليحا اتاسمعحفيحاالد حا اتاسمعحا اصتيع .ح

 -4هدف البحث ح

س تتم.حا در تتوحف تتيحث تتمحان تتالر هحقف تتيحض تتق ح جاة تتهحقلقافم تتهحع تت.حا رفت ت حات ت ح ح رفت ت حس تتقليح

ا اتاسمعح اال حاتاا حا رسدددبحا حعخلا حا ت حا سر ةحفيحال حالتيحا نتالعحمر.حالس اتات .ح
قا ت ح تتر ح رفة ت حجتتءاحا اتتلبح ستتم.حا درتتوحا تت.ح رفة ت ح جتتلابحفتم تتعحاناتتدضح رلةتتلحارتتللابح

قاف تتدة سحس تتقليحا اتاسم تتع،حق رلة تتلحاست ت ق عحا اتات ت حا رس تتدددبحمت ت ح فةت ت ةحفتضت ت عحالست ت اتاتحدن تتالمح
قاضلحقارللحفيحا قابحا ردضت،حدد ضدفعحع ت.ح رلةتلحا ابنحتتابحاسسدست عحا تيح االت ح ح س تنتلح
خادحاتاا حا رسدددبح رقفد حخاءاحا اس ق ع .ح

 -0حدود البحث ح

ف صتحا دروحمر.حلتاسعحقا ددتحا مراعحخة حسقليحا اتاسمعحقالتيحاتاا حا رسدددبحمر.حعخلا ح

ا تتت حا ستتر ةحمت حاتتل حاتتلتيحا نتتالعحمرتت.حالست اتات.حقطتتء حلحة تتتقحا درتتوحع تت.حا مراتتعحا ددل تتعح
اس ت حخة حا ا ةتي حقا تيح سمتمحستراعحت حا اتات حا رستدددبحدنتد حاتلتيحا نتتالعحمرت.حالست اتاتح
الدرلحابنتابحسقليحا اتاسمع .ح
الاتتدح ف صتتتحمرتت.حعثدتتدبحا مراتتعحا ستتددفعحمرتت.حا نتتالدبحا صتتندم عحا استتسرعحدد خقتصتتعحا اص تتيعح

قء حس حا ناقء حا اس لةحفيح رلةتلحمةنتعحا درتوح-حناتقء حAltman Z.scoreح-ح تةحاست لااهح
فتيحا نختبحدد تنتمحا اتتد يح رنتتالدبحا صتندم عحففتته.حق ةتتاحفتإ حادخر تعحن تتد حا درتوح ر مات ةحانتتتق عح
دضقادهح رلةلحمةنعحا درو .ح
ح
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 -6خط البحث ح

ات حانثتتقتحانتالرعحا درتتوحقفتتيحضتق ح جاة تتهحقلقافمتهحقجلافتتهحقفتتيحثتمحرتتلقلاحفتإ حا ا دفتتيحات ح

ا دروح سةتحالادحةري :ح

0/6حسقليحا اتاسمعحا دتس عحا حانثقتحااني.
 3 /6ح ا

دتحا مدةح تتض عحالس اتاتحقاس ق عحاتاا حا رسدددبحمناد.

2/6ح ررة تتمحا مرا تتعحخ تتة حس تتقليحا اتاسم تتعحقس تتراعحت حا اتات ت حا رس تتدددبحدن تتد حا تتلتيحا نت تتالعحمر تت.ح
الس اتاتحقان فدقحفت حا درو.

4/6حا لتاسعحا

خ ف ع.

0/6حن د حا دروحقا قص دبحقاسدلبحا دروحا اف ترع.

 1/6جودة المراجع الخ رج

من منظور مهني

اثتتمحستتقليحا اتاسمتتعح رتتلحا اقضتتقمدبحا اداتتعحا تتيحلاتتبحاج اداتتدحالخة تتاحا ت حاسكتتدل اةة حقء ت ح
سجاة اتتدحدد نستتدعح كتتمحا ت حاس ت لايحا ف تقا ةحا اد تتعحقاتااختتيحا رستتدددب،حقيتتةلالحا رتتلةوحم ت حستتقليح
ا اتاسمعحا حرلقوحاسةادبحا اد ع،حففلح ندتبحلتاسعح)Kilgore, et al.,(2014حع .حةيتدليححجا تعح

س تتقليحا اتاسم تتعحمن تتلحفن تتمحا نت تتالدبحاد تتد،حقء ت ت ح تتلقتحا اتات ت حا رس تتدددبحف تتيحا نخ تتهحمن تتلحر تتلقوح
اسةادبحا اد تعحق ر دنتدحضتت حستتسحا نتءاتحاختمحرتلقثاد.حقسجا تعحستقليحا اتاسمتعحستة ةح ندق اتدحفتيح
ا نفدطحا د ع :ح

 1/1/6ماهوم جودة المراجع وأهميحه ح

جند حسل حقاضلحدند حاتاقةحسقليحا اتاسمع،حقدد تغةحا ح جاة ادحعلح نهحلحةقستلحاتاتقةحارتللح

قا ت حمر هحا حسدن حاسكدل اةة .حق كلحمر.حء حع دتحسقليحا اتاسمعحا صدلتحات حاسرتسحامتدةةتح
ا اتاسمعحا لق عحقا دكةلحIAASBحرةوحا ضتلحات حجتءاحا

تدتح حستقليحا اتاسمتعحاقضتقمدحامفتلا،ح

قلحةقس تتلح اتتدح متي ت حار تتللح رثتت.حدتتدلم تابحقا فخ تتق حا متتدة.حقاتتلحةتستت حء ت ت حع تت.ح متتللحاس ت تتابح
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
ا اتاسم تتعحات ت حقسا تتعحنث تتتحاست ت لايحا فت تقا ةحا اد تتعحج تتيحا تتل حا تتلتيحا اتات ت حا رس تتدددبحمر تت.ح رخ تتعح
قامد اةحقار دسد اةحا حا اتاسمع .ح
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ق متتللبحارتتدقلبح متي ت حستتقليحا اتاسمتتع،حق ق حا ت حاج ت ةحخ متي ت حستتقليحا اتاسمتتعحجتتيحل اتستتعح
)DeAngelo(1981حرةتتوح قضتتربح حستتقليحا اتاسمتتعح اثتتمحفتتيحار اتتد حاتتلتيحا اتا ت حا رستتدددبح
مرتت.حاك نتتدبحا رتيتتتدبحفتتيحا نثتتدةحا اردستتخيحقا ف تقا ةحا اد تتعحقا فتيتتتحم ت حء ت .حقي ضتتلحات حجتتءاح
ا متيت ح نتهح تةحةات ةحخقساتدبحا نثتتحا ستتددفعحرةتوحاا صتتحمرت.ح رتلح قامتدبحقار دستدبحاست لايح
ا فقا ةحا اد عحقجيح ح كق حا فقا ةحا اد عح د عحا حا رتيتدب.حاادحسممحل اتستعح Krishnan and
)Schauer(2001ح ن فلحجءاحا متي حدسخ ح سدجرهح ردملحااةحفيحسقليحا اتاسمعحقجتقحا تةاةحا اتات ح
حدمتلة :ح
ا رسدددبحدد امدةةتحا اان ع.ح ادحلتاسعحرس )0991حففلحنثتبح ستقليحا اتاسمتعحات ح تر ر
اسق ضحا تتةاةحا اتات ت حا رس تتدددبحدد امتتدةةتحا اان تتع،حقلتس تتعحعنتتددمهحلر دس تتدبحقتغد تتدبحاست ت لايح
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 ردمتلحا ثتدنيح اثتمح رتلحار دستدبحقتغدتدبحاست لايحا فتقا ةحا اد تعح
.حدملة ،ح
قجءاحة ر حم حا ةاةحاتاا حا رسدددبحدد امدةةتحا اان ع،ح ء ح اال ح فس ةحا ردملحاسق حا ر
قجادحنتسحقسا يحا نثتحا يح ةحا ندتيحع ةاادحسددفد.ححح ح
ادحلتاسعحسداي )3100حففلحمتفبحسقليحا اتاسمعحا حقسا يحا نثتحا سددفعحرةوحمتف ادحددنادح
ا دةحاتاا حا رسدددبحا ار ةةحدامدةةتحا اتاسمعحا افخق عحاخقلحمداد،حدد ن صحا تلاة حا تقاميح مار تعح
ا اتاسمعحقا كن حم حمار دبحا ي.حالاتدح كتلبحمرت.ح حمتلةحالج اتدةحخستقليحا اتاسمتعحةتبل حع ت.ح

ا ض تتاتحدد ن تتالعحا تتيحة ت ةحاتاسم اتتدحقاس ت لايحا ف تقا ةحا اد تتع،حقجتتةحجتتءاحاسض تتاتحففتتلحا ثفتتعحختتة ح
اتاا حا رسدددبحقاس لايح فتيتا .ح
ق فتلحاجت ةحاسرتتسحامتتدةةتحا اتاسمتعحا لق تتعحقا دكةتتلح )IAASBحخستتقليحا اتاسمتعحات ح تتر حقضت ح

ع دتاح سقليحا اتاسمتع0ح ر تق حمرت.حثرثتعحسقانت حا اتل رب،حقا ا تستدبح مار تعحا اتاسمتع،حقا ست دقح
ا تتء ح ت ةحات ح ر تتهحمار تتعحا اتاسمتتع.حفات حرةتتوحا اتتل ربحفتتإ حال تةاةحدامتتدةةتحا اتاسمتتعحقستتادبح

اتاا حا رسدددبحا ء ح فقةحدمار عحا اتاسمعح اثمح رلحا سقان حا اداعح سقليحا اتاسمع.ح ادحا حرةوح
ا ا تسدبحفإ ح فتيتحاتاا حا رسدددبحا تء ح رفت حا اتلبحات حا اتاسمتعحجتقح رتلحا سقانت حاسسدست عح
ستتقليحا اتاسمتتع.ح اتتدحا س ت دقحا تتء ح ت ةحا ت ح ر تتهحمار تتعحا اتاسمتتعحفتتإ حرقالاتتعحا ن تتالدبحقال تةاةح
دد فدنق حقسامعحاال حا اتاسمعح اثرق ح جةحا مندصتحا يح رف حسقليحا اتاسمع .ح

1

A framework for audit quality: key elements that create an environment for audit quality.ح
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الادحمتفبحل اتستعحةتقنسحقم ست)3106 .حستقليحا اتاسمتعحمرت.ح ناتدحاتل حاتلتيحا اتات حا رستدددبح
مر.حاك ندبحاس

د حقا ا د تدبحا سقجتيع،حقلتسعحا ثفعحا يح فتلاادح است لايحا فتقا ةحا اد تعحات ح

تتر حلا تتعحا امرقا تتدبحا افلا تتعحق ر تتقحا فت تقا ةحا اد تتعحات ت ح تتعح رتيت تتدبحسقجتي تتع،حق تت ت

الك ندبحع .حرلح الق حمنلاحاس ق ح

تحا اتاسمعحا افخق حان ت

ح

تتتح

حع .ح اص.حلتسعحااالنتع،حات ح

ا ةااهحدد امدةةتحا اان عحقاقاملحقآلا حا سترق حا اانتي.حقدتد نثتح اتءاحا متيت حة ضتلح نتهحتالتةح كثتتح
مرتت.حاتتلتيحا اتا ت حا رستتدددبحمرتت.حاك نتتدبحا رتيتتتدبحا سقجتيتتعحفتتيحا ف تقا ةحا اد تتعحقء ت حفتتيحضتتق ح
ا ةاةحا اتات 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

فيحا اتاسمع .ح
قااتتدحستتخ حة ضتتلح حالج اتتدةحخستتقليحا اتاسمتتعحةتتةلالحفتتيحرتتدلبحا فتترسحقالنا تتدتابحا اد تتعح
رنتالدبحقء حةتس حع .ح حاس لايحا فقا ةحا اد عحا ءة ح س تةلق حات ح لاتعحا اتاسمتعحق م اتلق ح

مر.ح فتيتحا اتاسمعحفيحا دءحا ات ات اةحا ا رتتعحة قامتق حات حا اتات حا رستدددبح ح فتقةحدتدلا حمار تعح
ا اتاسمعحدنالمح االناةحا حا نخبحدد ا د تحا اد عحا يحالح مت ح ادحا نتالع.حق ضتدح رتءةتجةحات ح
ا ا د تحا ا قامعحا يحالح رلوح رنتالعحفيحا اس فخم .ح
تتء ح م تتللبحقا رت تتبح م تتدتي حس تتقليحا اتاسم تتعحدس تتخ حص تتمقدعح متيتا تتدحات ت حسدنت ت حقار تتلحات ت ح

ا سقان حا يح بثتحفةاتدحقاغتتد حا سقانت حاس تت .حرةتوحتالتةح ق ح متيت ح ستقليحا اتاسمتعحمرت.حاتلتيح
اتاا حا رسدددبحمر.حاك ندبحا يحقا ا د تدبحفيحا نتالعحماقاتدحقا فتقا ةحا اد تعح صقصتد،حقدمتلح
ان فتتدلحء ت حا متي ت ح تتةحعضتتدفعحسدن ت حآ تتتحقجتتقحا تةاةحا اتا ت حا رستتدددبحدد امتتدةةتحا اان تتعحا انثاتتعح
مار ت تتعحا اتاسمت تتع،حسنت تتهح ت ت سحا ت ت حا امفت تتق ح ح س ت ت

حا اتا ت ت حا رست تتدددبح ح ال ن ت ت حا رتيتت تتدبح

قا ا د تدبحا يح ةحفيحا نتالعحقجتقح تةحةر تةةحدد امتدةةتحا اان تعحا انثاتعح مارته.حقات حا ستلةتحدد تءالتح
حاك نتدبحا اتات حا رستتدددبح ر رتيتتدبحستتةنمالسحمرت.حلاتعحا امرقاتتدبحا التستعحفتتيحا فتقا ةحا اد تتع،ح

قجتءاح متتلح رتلحا د ت حاست لايحا فتقا ةحا اد تعحق ت سحالراتد،ح تتء ح االت حا نثتتتح ستقليحا اتاسمتتعحات ح
انثقتح نادح رلحقسد مح ضةة حفسقيحا قامدب .ح
قطء حة ةحا تالةةحفيح متي حسقليحا اتاسمعحمر.حالتيحاتاا حا رسدددبحمر.ح ضة حجتءاحا تستقيح

ا حرةوحلاعحامرقادبحا فقا ةحا اد عحقا نخبحدد ا د تحا اد عحا تيحاتلح رتلوحفتيحا است فخمحقدد تد يح
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ال حالتيحا نتالعحمر.حالس اتات.حقء حفيحضق حا ةاةحاتاا حا رسدددبحدد امتدةةتحا اان تعحا انثاتعح
ماره .ح
ق دس ستتدحمرتت.حاتتدحستتخ ح اال ت ح متي ت حستتقليحا اتاسمتتعحمرتت.ح ناتتدح ا تتدةحا اتا ت حا رستتدددبحا ار تتةةح
دد امتتدةةتحا اان تتعح مار تتعحا اتاسمتتعحقاقامتتلحقآلا حستترق حا اانتتعحا تتيح اال ت حا ت حامتتلالح فتيتتتح رف ت ح
ار دستدبحاست لايحا فتقا ةحا اد تتعحات حا اتاسمتتعحات حرةتتوح فةت ةحاتتل حاتلتيحا نتتالعحمرت.حالست اتاتح
اادح سدملحمر.ح ضةة حفسقيحا قامدبحفيحا اتاسمع  .ح
قدد نسدعحألهم

جودةحا اتاسمعحفإنادح ند حا ح جاة ادحس تابحمار عحا اتاسمع.حرةوح ح رفةت ح

سقليحا اتاسمعح مقلحدد نت حمر.حالمحا حا نتالعحا يحة ةحاتاسم ادحقمر.حاتاا حا رسدددبحا ء ح فقةح
دمار عحا اتاسمعحق ضدحمر.حا اس تةلة حا حمار عحا اتاسمعحقجةحاس لايحا فقا ةحا اد ع .ح
فات حرةتتوح جاة اتتدح رنتتالعحا تتيحةت ةحاتاسم اتتدحفتتإ حستتقليحا اتاسمتتعح تتبل حع تت.ح تت

حانتتالربح

ا قالد ت تتعحقا است تتدجاعحفت تتيح ت تتلم ةحاتات تتقةحرقالات تتعحا ن ت تتالدب،حق ت تتبل حع ت تت.ح رست تتة حست تتقليحا امرقات تتدبح
ا اردسخ عحفيحا فقا ةحا اد عحقدد د يحةيدليحاصلااة ادح).(Alfraih,2016حالاتدح ناتدح رتمتمحماتمح سنتعح

ا اتاسمعحقلقتجدحفيحةيدليحسقليحا فدتيتحا اد عحق ت

اادحةبل حع .حسدءخ عحا نتالعح رس ثادت .ح

حعلاتيحاستطتد ح)،(Zgarni, et al., 2016ح

قدد نسدعحسجا تعحستقليحا اتاسمتعح ا اتات حا رستدددبح قحدامنت.ح لقح اال ت حا اتاسمتعحا تء حةن ست ح
توحستام هح
ع هحاتاا حا رسدددبحفتإ حال تةاةحخستقليحا اتاسمتعحةتنمالسحدد ةستد حمرت.حا اال ت حات حرة ر

قنتات ه،حقدد تد يحعم تد ح دكةتلابحدتد حا تلادبحا تيح فتلاادحاال ت حا اتاسمتعح انت.حات حا ا ردتتدبح
ا اان عحقامدةةتحا اتاسمعح راقلي.)3104،حفةبل حء حع .حةيدليحا ر حمر.حاالد حا اتاسمتعحا تيح
رف حسقليحا اتاسمع،حقاك سد حمار حسللح قحمر.حاسامحا اردفثعحمر.حا ماتر حا رتد ةة حق دصتعح

فيحثمحا اندفسعحخة حاالد حا اتاسمع .ح
ا تتدح جا تتعحس تتقليحا اتاسم تتعحدد نس تتدعح است ت لايحا فت تقا ةحا اد تتعحفإنا تتدح ندت ت حات ت ح نا تتدح اث تتمح رخ تتعح
لر دستتد اةحقتغدتتد اةحات حمار تتعحا اتاسمتتع،حقجااتتدحاصتتلاا عحا فتقا ةحا اد تتعحقاتتلتيحا اتات حا رستتدددبح
مر.حا نخبحدد ا د تحا اد عحا يحالح رلوح رنتتالعحفتيحا است فخمحقااالدن تعح فة اتهح فتلتيحا نتتالعحمرت.ح

الست اتات  .(Geiger and Rama, 2006قطتء حة ضتلح حالج اتدةحخستقليحا اتاسمتعحةتبل حع ت.ح
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لا حمار تتعحا اتاسمتتعحدد نتتالمحا راتضتتيح كتتمح تافاتتدحقا قفتتد حداس ت ق عحا اتاتت حا رستتدددبح ستتداحالتتمح

اس تابح) .(Kilgore, et al., 2014ح

 2/1/6مع يير جودة المراجع

اج اتتبحا ملةتتلحا ت حا اة تتدبحا اان تتعحخستتقليحا اتاسمتتعحق ك ت ح جتتةحا صتتلاتابحا اان تتعحا تتيحاج اتتبح

خسقليحا اتاسمعح صلتجدحاسرسحامدةةتحا اتاسمعحا لق عحقا دكةلحIAASBحرةوح صلتحام دتح ISA

)No. 220حدنتتد حتاددتتعحستتقليحاتاسمتتعحا ف تقا ةحا اد تتع.حقي نتتدق حجتتءاحا ام تتدتحا اس ت ق دبحا ارتتلليح
اتاا حا رسدددبحف ادحة مر حخإس ات ابحتاددعحا سقليحمر.حمار عحاتاسمتعحا فتقا ةحا اد تع.حقي ضتلحات ح
جءاحا ام دتح حنثةحتاددعحا سقليحقس دس ادحقاس ات ا ادح ملحا حاسبق دبحاال حا اتاسمع،حالاتدحةر تةةح
خإتستتد حنثتتدةح تاددتتعحا ستتقليحقا رتتتدلحمر تتهح ةتتقفتح دكةتتلاحامفتتقلحدتتد حا اال ت حقا متتدارة حف تتهحةر ةاتتق ح
دد امتتدةةتحا اان تتعحقا ا ردتتدبحا نث ا تتع،حالاتتدحةتتقفتح دكةتتلاحامفتتقلحدتتد حا فتتدتيتحا صتتدلتيحمت حا اال ت ح

دنتتد حمار تتدبحا اتاسمتتعحار اتتع.حالاتتدح راتتمحفتتتقحا اتاسمتتعحاستتبق عح خةت حعست ات ابحتاددتتعحا ستتقليح
مر.ح كرة حا اتاسمع .ح
الادحةقضلحا ام دتحاسبق عحا نتالد حفيحاالد حا اتاسمعحرةوح ضتلح حا نتتي حا استبق حمت ح

ا كرةت ت حة را تتمحاس تتبق عح رفةت ت حا س تتقليحا مدا تتعح ك تتمح كرةت ت ،حالا تتدح تتةحا دكة تتلحمر تت.ح جا تتعحال ت تةاةح
دد ا رددبحاس را عحءابحا صرعح رفة حسقليحا اتاسمع .ح
الادح كتلحا ام تدتحمرت.حا اتمتديحتاددتعحا ستقليحفتيحالتمحا اترتمحا ا اتسمتع،حدرةتوحةند تيحاتامد اتدحمنتلح
اختتق حا مراتتدبحا ت حا ماتتر حق كر تتتدبحا اتاسمتتع،حقالس ت اتاتحفتتيح ر ت حا مراتتدب،حقمنتتلح مةتتة حفتي ت ح
ا اتاسمع.حالادحةند يحاتامديحتاددعحا سقليحمنتلح نتةتءح كرةت حا اتاسمتعحات ح تر حا تدةحنتتي حا اتاسمتعح

دد قس تتهحقا ن تتاب،حقفرتتصحماتتمح مضتتد حفتي ت حا اتاسمتتعحاآل تتي ،حدد ضتتدفعحع تت.حا رستتق ح اندانتتعح
فتي ت حا اتاسمتتعحفتتيحاساتتقتحا صتتمدعحقا اثة تتيح رستتل ،حقاتتلحة ت ةحالس ت مدنعحددن ت دصحا ت ح تتدت حا تتي ت ح
اندانعحاثمحجءاحاساقت.ح ح
الادحا ضلحا حجءاحا ام دتح نهحةند يح مةة حفدرصدح تاددعحسقليحاتاسمتعحا فتقا ةحا اد تعح رنتتالدبح

ا التستتعحفتتيحستتققحا اتتد ،حق ضتتدحا اتاسمتتدبحاس تتت حا تتيحةتتت حا اال ت ح نتتهحا ت حا ضتتتقت حعس ت ات ح
فرتتصح تاددتتعحسقل اتتد.حقيس ت حمرتت.حفتتدرصحتاددتتعحا ستتقليحعس ت ات ح فة ت ةحاقضتتقميح رالتتدةحا اان تتعح
ا اااعحا يحا ءجدحفتي حا اتاسمعحقالس ن دسدبحا يح قصمحع ةادحفيحص دغعحا فتيت.ح ح
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الاتتدح كتتلحا ام تتدتحمرتت.حضتتتقتيح خةت حآ تتعحاندستتدعح را ددمتتعحدرةتتوح رصتتاةح ةقيتتلحا اال ت حخ دكةتتلح

امف تتق حد تتد حا س دس تتدبحقا ست ت ات ابحا ا مرف تتعحخنث تتدةحتادد تتعحا س تتقليحار ا تتعحقالدف تتعحق ما تتمحدتدمر تتع.ح
قسغ ات

حا رف حا حفدمر عحتاددعحا سقليحةند يحا قثة ح إلس ات ابحا ا دمعحفيحتاددعحا سقلي .ح

اتاسمتتعحفتتيحاصتتتحففتتلح تتةحاصتتلاتحام تتدتحا اتاسمتتعحا اصتتت حتاتتةح331ح
قدد نستتدعح امتتدةةتحستتقليحا ح
دند حاتاادعحا سقليحمر.حمار دبحاتاسمعحامرقادبحاد عح دتي ع،حق اثمحجءاحا ام تدتح تساتعح ام تدتح
ا اتاسمعحا لق يحتاةح331حا اندتحع هحسددفدحقلحة ر حمنهحفيحالمحفف ات ه .ح
الادحاج ابحجة عحا تاددتعحا اد تعحا اصتتيعحخستقليحا اتاسمتعحقرتصتبحمرت.حا تةاةحاالد ت حا اتاسمتعح

مداتتعحخستتقليحا اتاسمتتعحقا االد ت حا تتيح اتس ت حا ن تتالدبحا استتسرعحدد خقتصتتعحا اص تتيعح دصتتع.حقء ت ح
است ندلاحمرتت.حا فتتدنق حتاتتةح032ح ستتنعح3111حا تتدصحخ متتلةمحدم ت

ح رالتتدةحاتتدنق حستتققحتسحا اتتد ح

ا صدلتحدد فدنق حتاةح90ح سنعح،0993حقا ء ح نةتحا ادليح00حانهحع .ضح ةنندحدد اة عحستسمح فةتلحدتهح
اتااخقحا رسدددبحا ءة حةسقةح اتةحاتاسمتعحا نتتالدبحا افةتليح قتاااتدحخخقتصتعحاسقتاقحا اد تعحقنتتالدبح
الك تتد حا متتدةحقا نت تتالدبحا مدارتتعحفتتيحاس تتد حاسقتاقحا اد تتعحقصتتندلة حالست ت ثادتحا اننتتديحد تتد خنق ح

قنتالدبحا داة ,حق ض حاسرسحعلاتيحا اة عحنتقطحق رالدةحاةلحقن

حاتااختيحا رستدددبحفتيحا ستسمح

ا اندتحع ه ح ح
ق دكةلاحمر.حرتصحا اة عحا مداعح رتاددعحا اد عحمر.حسقليحا اتاسمعحففلحصلتحاتاتحاسرتسحعلاتيح

ا اة تتعحا مداتتعح ستتققحا اتتد حتاتتةح )14ح ستتنعح3111حخ دست سحقرتتليحا تاددتتعحمرتت.حستتقليح ماتتد حاتااختتيح
ا رسدددبحا افةلة حدسسمحاتااخيحا رستدددبحدد اة تعحا مداتعح ستققحا اتد ،حقا امتل حدفتتاتحاسرتسحعلاتيح
ا اة عحا مداعح رتاددعحا اد عحتاةح )34ح سنعح،3119حا امل حدد فتاتح01ح ستنعح.3104حقداقست حجتءاح
ا فتاتحرنتالمحاسرتسحعلاتيح تدصحخقرتليحا تاددتعحمرت.حستقليح ماتد حاتااختيحا رستدددبحا افةتلة حدستسمح
اتااختتيحا رستتدددبحدد اة تتعحا مداتتعح رتاددتتعحا اد تتع.حقي تتءحا اسرتتسحا ات ات تتهحمرتت.ح حة ت ةحام ادلجتتدحا ت ح
اسر تتسحعلاتيحا اة تتعحا مدا تتعح رتادد تتعحا اد تتع.حقيت ت ةحات ت ح تتر حج تتءاحا قر تتليحا ددم تتعحاتااخ تتيحا رس تتدددبح
ا اسسرة حدد اة عح ر دكلحات حا تدااةحدااتدااةحقففتدح امتدةةتحا اتاسمتعحا اصتتيعحقا تيح صتلت ادحا اة تع.ح
 www.fra.gov.egح

 3/1/6العوامل المؤثرة عمى جودة المراجع ح

ا ضلحاادحسخ حملةحقسقلح متي حارللحققاضلح سقليحا اتاسمعحقء حل ت ربحقساتدبحا نثتتح

دنتتد حستتقليحا اتاسمتتعحات حرةتتوحاس تتابحءابحا مراتتعحخاتتد.حق ضتتدح ثاتتتحنتتتسحا انتتالرعحمنتتلح رلةتتلح
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ا مقاامحا ابثتيحمر.حسقليحا اتاسمعحرةوحا ضلح نهحةقسلح ددة حقاضلحخة حاسكدل اةة حا ءة ح نتدق قاح
جءاحا مقاام،حقء حالحةتس ح ضدحع .حا ربحقسادبحا نثتح

تابحءابحا مراعحدد اتاسمع .ح

قدد تغةحا حال ربحفيح رلةلحا مقاامحا ابثتيحمر.حسقليحا اتاسمتعحعلح نتهح االت ح صتنة حجتءاح
ا مقااتتمحع تت.حمقااتتمحات د تتعحدا اتا ت حا رس تتدددب،حقمقااتتمحات د تتعحداال تت حا اتاسم تتعحق ةتتتاحمقاا تتمح
ات د عحدماةمحا اتاسمع ت ح
فدد نسدعح رمقاامحا يح تبثتحمرت.حستقليحا اتاسمتعحق تت دهحدا اتات حا رستدددبح قحدامنت.ح لقحدتتيت ح
ا اتاسمعحا ء ح فقةحدمار عحا اتاسمعحف اال حخرقت ادحفيضحاس فر حفتيت حا اتاسمتعحات حرةتوحالست فر ح

ا ثدجت حقا ءجني.حدد ضدفعحع .حا نتابحمر.حفتيت حا اتاسمتعحقء ت ح ر رفت حات ح حا ماتمحةت ةح دمتدح
رامتدةةتحا اان تعحق حمار تعحا اتاسمتعحاتلحرففتبح جتلافادح)،(Chen, et al., 2001حق كات ح جا تعح
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
ا تتي ،حقاتاسمعح ماد حا تتي حاادحةبل حفيحا ناد عحع .ح رفة حجلبحا اتاسمع .ح

حق متتلحا دجةتتمحا مراتتيحقا مارتتيحا كتتدفيحسمضتتد حفتي ت حا اتاسمتتعحقال تةاةحدفقامتتلحقآلا حستترقال دبح
اانتتعحا اتاسمتتعحا ت ح جتتةحجتتءاحا مقااتتمحقففتتدح ل اتستتعح)،Jenkins and Vermeer(2013حق ضتتدح
ا سادبحا ن ص عحسمضد حفتي حا اتاسمعح رمت حلقتاحاااتدحفتيحء ت ،حفتإءاحالتد حفتيت حا اتاسمتعح ل تهح

نةمتتعح را تتعحف تتإ حج تتءاحةتتبل حع تت.حال ت تةاةحدد ام تتدةةتحا اان تتعحقاس را تتعحقاقام تتلحقآلا حقس تترقال دبح
ا اانتتع،حااتتدحةسمرتتهحةتتبل حمار تتعحا اتاسمتتعحدتتد سقليحا ا رقدتتعح دصتتعحفتتيحثتتمحقستتقلحض ت قطحا قاتتبح
ثند حمار عحا اتاسمعح) .(Svanberg and Ohman, 2013ح
ق اثمحا مراعحخة حاتاا حا رسدددبحقماةمحا اتاسمعح رلحا مقاامحا ابثتيحفيحسقليحا اتاسمتعحس ح
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
ا رصق حمرةادحدد ترصحا مدل ح راس نلابحقا لفد تح ا كدسل,ح.)3100حح ح
اتتدحدد نستتدعح رمقااتتمحا تتيح تتبثتحمرتت.حستتقليحا اتاسمتتعحق تتت دهحداال ت حا اتاسمتتعحا تتء حةن ست حع تتهح
فتي ت حا اتاسمتتعحفإناتتدحملةتتليحقاناتتدضحلتستتعحا خ تتيحا اان تتعحقا مرا تتعحسمضتتد حاال ت حا اتاسمتتع،حفقففتتدح
ل اتستعح)Chen, et al.,(2001حفتإ حا است تةلة حات حا اتاسمتعحةبالتلق حمرت.ح جا تعحا ختتيحا اان تعح
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قا مرا تتعحسمضتتد حاال ت حا اتاسمتتع.حدد ضتتدفعحع تت.حنتتاتيحاال ت حا اتاسمتتعحقستتام هحا ةدتتعحفتتيح فتتل ةح
لادبحا اةةي،حقا ةااهحدد فقانة حقا امدةةتحا اان عحا انثاعح اانعحا اتاسمع .ح
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

ك حق حاس مد حان تضع،حقا رتبحن د حا لتاسدبحا يح ندق بحاس مد حالدرلحمقاامحسقليحا اتاسمتع،ح
رةتتوح قضتتربحل اتستتعحا كدستتل )3100ح حاس متتد حاتتلح كتتق حابن تتاحمرتت.حستتقليحا اتاسمتتع،حدامنتت.ح
ةلالحستقليحا اتاسمتعحات حات تتدبحاس متد .ح اتدحل اتستعحا نتد ت حقا منفتت )3106حففتلح قضتربحمتلةح

قستتقلحمراتتعحختتة ح متتد حا اتاسمتتعحقسقل اتتد،حق ك ت حل اتستتعح)Jung, et al.,(2016ححرتتءتبحا ت ح
ان تد

حا سقليحفيحثمح مد حات تمعحغةتحمدل ع،حسنادحالح كق حافدخمحا دضيحم ح رتيتدبحفيح

ا فقا ةحا اد ع.ح ح
ق االت حا نثتتحع ت.ح تق حاتليحالت دتدطحات حا ماةتمحالدرتلحمقااتمحستقليحا اتاسمتع،حق فتلحثتدتحا ستل ح
رق ح دثةتحجءاحا مدامحمر.حسقليحا اتاسمع،حففلح قضربحل اتستعح)Carey and Simnett (2006ح
ح ق حف تيحالت ددطحخة حاال حا اتاسمعحقا ماةمحةتبل حع ت.ح تت

حستقليحا اتاسمتع،حقالتد حا ابنتتح

مرتت.حء ت حمتتلةحاتتلتيحا اتات حا رستتدددبحمرتت.حعصتتلاتحت حستتر ةحم ت حاس ت ا اتتيعحا ن تتالعحا تتيح متتت ح
صتتمقددبحاد تتع.ح ك ت حتفضتتبحل اتستتعح)Vanstraelen(2007

and

Kncchelحجتتءاحا ن ةستتعح

ق قضربح نهحلحةقسلحل رحمر.ح ح ق حف تيحالت ددطحا حا ماةتمح تبثتحسترددحمرت.حستقليحا اتاسمتع.ح
ق كتتلبحمرتت.حء ت حل اتستتعح)Garcia, et al.,(2020حرةتتوحاس ت ن سبح ح تتق حف تتيحالت دتتدطحا ت ح
ا ماةمح ةح بل حع .حان تد

حسقليحا اتسمع،حخمحدد مالسح ثاتبحا ن د حات تدبحسقليحا اتاسمعح اتءاح

ا االد ت .حق فتلح قصتربحل اتستعح))2003حMyers, et al.,

تنتسحا ن ةستعحرةتوح رصتبحع ت.ح ح

ق حاليحالت ددطحا حا ماةمح اثمح رلحا مقاامحا ابثتيحعةسدددحمر.حسقليحا اتاسمع.ح ح

الادح اال حام ددتح صصحاالد ت حا اتاسمتعحفتيحاستد حننتدطحا ماةتمح رتلحا مقااتمحا اتبثتيحعةسددتدح
مرت.حستتقليحا اتاسمتع.حفمنتتلادح التق حفتيت حا اتاسمتتعح ل تهحا امتفتتعحقا ااتدتيحا كدف تتعحخننتدطحا ماةتتمحفإنتتهح
ةت ت اال حات ت ح لا حمار تتعحا اتاسم تتعحخس تتقليحات تم تتع.حس حء ت ت حا ص تتصحة تتبل حع تت.ح تتلم ةحق رس تتة ح

ا ف اتتابحا اان عح اتاا حا رسدددب،حالادح سدملحمر.حا متبحمر.حا د تحاسماد ح Chen, et al.,
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).)2001حقطتتء حفتتإ ح صتتصحفتي ت حا اتاسمتتعحفتتيحصتتندمعحا ماةتتمح انرتتهحفاتتةح ما ت حق نتتامحم ت ح
خ معحقطة عحا ماةمحاادحةبثتحعةسدددحمر.حسقليحا اتاسمع .ح
قدد ض تتدفعحع تت.حا مقاا تتمحا س تتددفعحفف تتلحام خ تتتبحل اتس تتعحف تتقليح )0992ح حا اندفس تتعحخ تتة حاالد ت ت ح

ا اتاسمعح رلحا مقاامحا ابثتيحعةسدددحمر.حستقليحا اتاسمتع.حق رتلوحء ت حفتيحثتمح تقافتحستققح ندفستيح
رتتتح االد ت حا اتاسمتتعحدرةتتوح ست

حاالد ت حا اتاسمتتعحات ح ستتقي ح تتلاد ادحفتتيحضتتق ح نق ت حقةيتتدليح

حة قات ح
سقليح لاد اد.حالادح حا اندفسعحا رتيحخة حا االد ح سممحماةمحا اتاسمعحة دتحا اال ت حا تء ر
انتتهح رفة ت حستتقليحا اتاسمتتع.حالاتتدح صتتم حفتتيحثتتمحا اندفستتعحا ر تتيحا رصتتق حمرتت.حماتتر حستتللح قح
الس اتاتحا حا مار حا رد ةة حعءاح ةح رف حسقليحا اتاسمع .ح

قدد ضدفعحع ت.حا مقااتمحا ستددفعحفتإ حا تدةحا اة تدبحا اان تعحدد نتتابحمرت.حاالد ت حا اتاسمتعح اثتمح
رتتلحا مقااتتمحا اتتبثتيحمرتت.حستتقليحا اتاسمتتع،حرةتتوح خنتتبحا كثةتتتحا ت حا اة تتدبحا اان تتعحعصتتلاتحامتتدةةتح
نثت ت ةحاان تتعحا اتاسم تتع.حدد ض تتدفعحع تت.حا تتدةحدمت ت

حا تتلق حخإنن تتد حاس تتد سح إلنت تتابحمر تت.حاالد ت ت ح

ا اتاسمت تتع،حاثت تتمحاسرت تتسحا ن ت تتابحمرت تت.حاالد ت ت حاتاسمت تتعحا ن ت تتالدبحا است تتسرعحدد خقتصت تتعحاساتيال ت تتعح
،)PCAOBحقجءاح مةةحا حسقليحا اتاسمعحق ضدحا حقسقلحنثدةح رتاددعحمرت.حستقليحاسلا حا اانتيح
فيحاال حا اتاسمع) .(Chen, et, al., 2001ح
قي ض تتلحاا تتدحس تتخ ح حا مقاا تتمحا تتيح تتبثتحمر تت.حس تتقليحا اتاسم تتعحملة تتليحست تقا حا ات د تتعحدتتيت ت ح

ا اتاسمتتعح قحاال ت حا اتاسمتتعحق صتتم ح رلةتتلح جا تتعح رتتلحا مقااتتمحمت حا مقااتتمحاس تتت ،حق كت حاداتتبح
ل اتستتعح)Kilgore, et al.,(2014حدد اتدضتترعحختتة حا مقااتتمحا ات د تتعحدتتي ت حا اتاسمتتعحقا مقااتتمح
ا ات د تتعحداال ت ت حا اتاسم تتع،حقء ت ت حات ت ح تتر ح ات حمةن تتعحات ت حاست ت لايحا فت تقا ةحا اد تتعحا تتدتسةة ح
قا تتلا رةة حا ا اثرتتعحفتتيح سنتتعحا اتاسمتتع،حقا ضتتلحا ت حجتتءاحا اتدضتترعحةيتتدليح جا تتعحا مقااتتمحا ات د تتعح
دتتي حا اتاسمعحقا يح ادحمراعحخسقليحا اتاسمعحمت حا مقااتمحا ات د تعحداال ت حا اتاسمتع.حالاتدحصتلتح

ا تتب تاح فتيت تتاحات ت حاسر تتسحالنت تتابحمر تت.حاالد ت ت حاتاسم تتعحا نت تتالدبحا اس تتسرعحدد خقتص تتعحاساتيال تتعح
اتاسمتتعحمرتت.حا مقااتتمح
PCAOBحق قضتتلحف تتهح حتبستتد ح ستتد حا اتاسمتتعح م اتتلق حفتتيح فة ت ةحستتقليحا ح
ا ات د عحدتتي حا اتاسمعح كثتحا حا مقاامحا ات د عحداال حا اتاسمعح).(Leisinger,2020ح ح
قدد نسدعح رمقاامحا ابثتيحمر.حسقليحا اتاسمعحق مر حدماةمحا اتاسمعحفإنادحملةليحق كت ح جااتدحاتدح

نتدتبحع تهحل اتستعح)Chen, et al.,(2001حدتد حستقليحا اتاسمتعح تدثتحعةسددتدحمنتلادح التق حا ماةتمح
ل تتهحستتسربحقلفتتد تحان ثاتتع.حالاتتدح ناتتدح تتدثتحخا التتمحا تاددتتعحا لا ر تتعح تتل حا ماةتتمحقالتتتد يحقن اةجتتعح
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ا لاتي،حقال حقسقلح صتفدبحغةتحادنقن ع.حالادح حقستقلح سنتعحا اتاسمتعح تل حا ماةتمح تنمالسحعةسددتدح
مرتت.حستتقليحا اتاسمتتعح دصتتعحمنتتلادحةقستتلح متتدق حاثاتتتحختتة ح سنتتعحا اتاسمتتعحقفتيت حا اتاسمتتع.حق كتتلبح
مر.حء حلتاسعحمرت)3100 .حففتلح قضتربح حقستقلح سنتعحا اتاسمتعح تل حا ماةتمحةتبل حع ت.ح تمةتمح
ا مقاا تتمحا تتيح س تتدملحمر تت.حس تتقليحا اتاسم تتع،حات ت حرة تتوحا رت تتدلحمر تت.حاست ت فر حا اتات ت حا رس تتدددب،ح
ق رستتة حستتقليحا فتتدتيتحا اد تتعحا افلاتتعح تته،حقا ا ددمتتعحا اس ت اتيح ماتتمحا اتا ت حا رستتدددبحانتتءح

ت هح

ا اتاسمتتعحر تت.حعمتتلالحا فتيتتتحااتتدح رس ت حستتقليحا اتاسمتتع.حقفتتيحنتتتسحا س ت دقحفرفتتلح قضتتربحل اتستتعح
)Gor, et al., (2017ح حسقليحا اتاسمعح دثتحدال ح رت حا ماةمحفيحا فقا ةحا اد ع،حق ضدحال ح
ا ةااهحدفقاملحقآ دبحرقالاعحا نتالدب .ح

قطنتتد احمرتت.حاتتدحستتخ حة ضتتلحمتتلةحقستتقلحع تتدتحمتتدةحقاضتتلحقارتتللح رمقااتتمحا اتتبثتيحمرتت.حستتقليح
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

ات د تتعحدماةتتمحا اتاسمتتع.حقاتتلحةتس ت حء ت حع تت.ح حاسستتدسحفتتيحمار تتعحا اتاسمتتعحجتتقح
ا ة تتاحا مقااتتمحا ح
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
فإ حء حسةبل حع .ح رفة حسقليحا اتاسمع،حق ةلالحجءاحا سقليحخ مدق حفتط حا اتاسمعحا حا ماةم .ح
ق د يحفيحا ات دعحا ثدن عحات حرةتوحاسجا تعحا مقااتمحا ات د تعحداال ت حا اتاسمتعحرةتوح تدثتحستقليح
ا اتاسمعحعةسدددحفتيحرد تعحالتق حاال ت حا اتاسمتعحءابحستامعح ةدتعحقار ةاتدحدتد فقانة حقا امتدةةتحا اان تعح
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
خة حاالد حا اتاسمعحا حقسقلحجة دبح فقةحدد نتابحمر.حاالد حا اتاسمع .ح
ثةح د يح ا مقاامحا ات د تعحدماةتمحا اتاسمتعحفتيحا ات دتعحا ثد ثتع،حرةتوح تدثتحستقليحا اتاسمتعحعةسددتدح
فيحرد عحالق حا ماةتمح ل تهحلفتد تحان ثاتعحقج التمحفمتد ح رتاددتعحا لا ر تع،حقي رفت حء ت حغد دتدحفتيحثتمح
علاتيحنةياتتعحقءابحالتتتد ي،حااتتدحةةيتتلحستتقليحا فتتدتيتحا ند ستتعحمتتناة.حالاتتدح تتةلالحستتقليحا اتاسمتتعحعءاحالتتد ح
ا ماةتتمحار ةاتتدحدفقامتتلحقآ تتدبحرقالاتتعحا ن تتالدب،حقجااتتدحقستتقلح سنتتعحاتاسمتتعحقا تتيح اثتتمح رتتلح لقابح
تمةمحرقالاعحا نتالدبحق رم حلقتاحفدمرحفيحسقليحا اتاسمع .ح
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 4/1/6مق ي س جودة المراجع ح

فتتلح قضتترندحف اتتدحستتخ ح جا تتعحستتقليحا اتاسمتتعحق متتللحا مقااتتمحا اتتبثتيحفةاتتد،حق ك ت حا س تبا حا تتء 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 حعل اتكتهحات حا اتاسمتعح

ج ت ت تتقحان سا ت ت تتدحا نا ت ت تتد يحقج ت ت تتقح فتي ت ت تتتحا اتاسم ت ت تتعحفف ت ت تتهحقلح االت ت ت ت حعل ات حد ت ت تتدايحا اتر ت ت تتمحقاست ت ت ت ات ابح
ا اتاسمتتع).(Francis,2004ح تتء حستتة ةحا دستتادحا ت ح تتر حابن تتابح اال ت حام ددتجتتدحافتتدة سح ستتقليح
ا اتاسمع .ح
قا ت ح جتتةحجتتءاحا افتتدة سحرستتةحاال ت حا اتاسمتتع،حرةتتوح متتلحا ت حا افتتدة سحا افخق تتعحقا نتتد معح تتل ح

اسكتدل اةة ،حق فتلحاست ن سبحل اتستعح)Krishnan and Schauer(2000ح حستقليحا اتاسمتعح تدثتح
عةسدددحدرسةحاال حا اتاسمعحافدسدحدمللحا اانةة حف ه،حق ةلبحء ت حل اتستعح).Chen, et, al.,(2001ح
الاتتدح كتتلبحمرتت.حء ت حل اتستتعحا نتتتادق )3103حق قضتتربح حالراتتدحةالحرستتةحاال ت حا اتاسمتتعحالراتتدح
رف ت حاس ت فر حفتي ت حا اتاسمتتع،حا ت حعاالدن تتعح صتتصحفتي ت حا اتاسمتتعحفتتيحصتتندمعحا ماةتتم،حااتتدحاتتلح
ةنمالسحعةسدددحمرت.حستقليحا اتاسمتع.حقلماتبحجتءاحالست ن دسدبحل اتستعحالستد

)3100حففتلح قضتربح

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

ق اثمحسامعحقناتيحاال حا اتاسمعحاف دستدحآ تتح ستقليحا اتاسمتع،حقاتلح التق حات د تدحا ت.حرتلحاتدح
دد اف دسحا سدخ ،حس حفيحا د حاالد حا اتاسمعحالخةتيحا رسةح كق حءابحناتيحقسامعح ةدع،حقء ت ح
ة تتلمةحفتضت ت عحا رت ت حمر تت.حا اتاسم تتع،حفة تتةلالحا رت ت حعءاحال تتد حاال ت ت حا اتاسم تتعح ل تتهحس تتامعح ةد تتع.ح

قي رف حء حمنلادح فلةحا اال حمار دبحاتاسمعحءابحسقلي،حقجءاحخلقتاحةتبل حع ت.حالختتحرستةحاال ت ح
ا اتاسمعح ا م ةخي،ح .)3119ح
قات دتتدطحاال ت حا اتاسمتتعحددرتتلحاالد ت حا اتاسمتتعحا كختتت حا مد ا تتعBig4ح م تتلح رتتلحافتتدة سحستتقليح
ا اتاسمع،حالادح متلحاف دستدحاالاترح راف دستة حا ستددفة ،حقء ت حس حنتتاكعحاال ت حا اتاسمتعحا اررتيحات ح
رتتلحاالد ت حا اتاسمتتعحا كختتت حا مد ا تتعحلح رفت حعلحعءاحالتتد حرساتتهحالخةتتاحق ل تتهحنتتاتيحقستتامعح ةدتتع.ح

ق اثتتمحجتتءاحا اف تتدسح رتتلح جتتةحافتتدة سحستتقليحا اتاسمتتعحس حاالد ت حا اتاسمتتعحا كختتت حا مد ا تتعح اةتتةح
دستتامعح ةدتتعحقنتتاتيحقاستتمعحقي تتقفتح تتلةادحالتتمحا االدن تتدبحا رةاتتعحس تقا حا ادل تتعح قحا ك تقالتحا دن تتيعح
ا ابجرعحمرا دحقمار د.حقس حجءاحا االد ح لةادحمللاحجد رحا حا مار حفر سح لةادحض قطحاس مد ح ح
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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
كق ح رلحا مقاامحا ابثتيحعةسدددحمر.حسقليحا اتاسمعح) .(Geiger and Rama, 2006ح

قدد ضدفعحع .حا افدة سحا سددفعحف اال حسممحا فضد دحا اتفقمعحضلحاال حا اتاسمعح رلحافتدة سح
ستتقليحا اتاسمتتع،حففتتلح قضتتربحل اتستتعح)Palmrose(2000ح حمتتللحا فضتتد دحا اتفقمتتعحضتتلحاال ت ح
ا اتاسمعحة ندس حمالس دحا حسقليحا اتاسمع،حس حجءاحا فضد دحفتيحا د ت ح منتيحفنتمحا اتاسمتع.حالاتدح
قضربحا لتاسعح حاالد حا اتاسمعحا كخت حا مد ا عحBig4حقفتقمادحا ح اتمحاالد ت حا اتاسمتعحا تيح

رتف ت حضتتلجدحاضتتد دحدستتخ حفنتتمحا اتاسمتتع.حق كتتلبحمرتت.حء ت حل اتستتعحنتتقاي ،)3113حفدقضتتربح ح
ا فضتتد دحا اتفقمتتعحضتتلحاال ت حا اتاسمتتعحمتتدليح كتتق حن ةستتعحلن تتتد حستتقليحا اتاسمتتعحا افلاتتع،حقمتتلةح

التيحفتقحا اتاسمعحمر.حاك ندبحا رتيتدبحا سقجتيعحفيحا فقا ةحا اد ع،حاادح مت حا اال ح ستد تح
الخةتتي.حقمرتت.حا مالتتسحفالراتتدحان تضتتبحمتتللحا فضتتد دحا اتفقمتتعحضتتلحاال ت حا اتاسمتتعحفاتتءاح منتتيح رفت ح

ا سقليحفيحا اتاسمدبحا يحالاادحا اال .ح ح

الاتتدح متتلحستتراعحت حا اتات حا رستتدددبحدنتتد حالس ت ا اتتيعح رتتلحا افتتدة سحا اداتتعحا تتء ح متتلحاقن تتاح
;)(Kncchel and Vanstraelen(2007

ستتقليحا اتاسمتتع،حرةتتوحاس ت لابحل اتستتعحالتتمحا ت

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

االد ت حا اتاسمتتعحا مد ا تتعحBig4ح رف ت حستتقليحا اتاسمتتعحدستتخ حاتتلتيحا اتا ت حا رستتدددبحمرتت.حعصتتلاتح
ا ت حا سر ةحم حال حالتيحا نتالعحمر.حالس اتات.ححححححححححح ح
قي ضلحاادحسخ حملةحقستقلحاف تدسحارتللحنتدامح االت حاست لااهح ف تدسحستقليحا اتاسمتع،حق كتيح
ةت ةحانت فدقحاف تتدسحقارتتلحنتتدامح االت حاست لااهحالابنتتتح ستتقليحا اتاسمتتعحفإنتتهح االت حالم اتتدلحمرتت.ح
ا مقااتتمحا اتتبثتيحمرتت.حستتقليحا اتاسمتتعحقا افتتدة سحا ستتدخ حمتضتتاد.حقفتتيحجتتءاحا ست دقح قضتتربحل اتستتعح
Krishnan and Schauer(2000ح نهح اال حا تالةةحمر.حال رة ،ح رتلجادحاددنتتحقاآل تتحغةتتح
اددن تتت.حفدد نس تتدعح را تتل محا اددن تتتحفة ت ةحالم ا تتدلحمر تت.ح ر تتلحا مقااتتمحا ا تتبثتيحمر تت.حس تتقليحا اتاسم تتعح
ا ات د تتعحدتتيت ت حا اتاسمتتعحقانا تتدضح ختتتيحقالت تتد يحفتيت ت حا اتاسمتتعحقاست ت فر هحقالنت تتابحمر تتهحقال ت تةاةح
دد امتتدةةتحا اان تتعحقآلا حقستترقال دبحا اانتتع.حقدد نستتدعح راتتل محغةتتتحا اددنتتتحفإنتتهحة ت ةحالم اتتدلحمرتت.ح
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رلحا مقاامحا ابثتيحمر.حسقليحا اتاسمعحقا ات د عحداال حا اتاسمع،حدامن.حة ةحاس لاةحقسةرعحخلةرعح
ف دسحسقليحا اتاسمع .ح
ق ت حا ددرثعح نهحفيحثمحا ال محا اددنتح صم حسممح رلحجءاحا مقاامحاف دسدح قحابنتاح سقليح
ا اتاسمع،حس ح ر حا مقاامحةند يح ح قافتحفيحفتي حا اتاسمعحاس امعحر .ح رف حسقليحا اتاسمتع.ح
قدد نستتدعح راتتل محغةتتتحا اددنتتتحفت اال حالم اتتدلحمرتت.ح رتتلحا مقااتتمحا اتتبثتيحمرتت.حستتقليحا اتاسمتتعحفتتيح
ضق حافدة سحسقليحا اتاسمعحقا يح نامحرسةحاال حا اتاسمع،حقسام ه،حقال حات دد هحدنتتاكعحات ح
رتتلحاالد ت حا اتاسمتتعحا كختتت حا مد ا تتعح،Big4حقان تتتد

عخلا حت حسر ةحدند حالتيحا نتالعحمر.حالس اتات .ح

حمتتللحا فضتتد دحا اتفقمتتعحضتتلا،حقا فتتلتيحمرتت.ح

قطنث تتيح 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
ة قافتح ل ح ر حا االد حالاالدن دبحا ادل عحقا كقالتحا دنتيعحا ابجرعح رفة حسقليحا اتاسمع،حالادح نهح
دستتخ حالختتتحرستتةح ماد اتتدحفإناتتدح رتتدف حلا اتتدحمرتت.حستتام ادحقدد تتد يح تتن ت

حمتتللحا فضتتد دحا اتفقمتتعح

ضلجد،حس حار اد حفنمحا اتاسمعح لةادحضمة حسلا .ح
ء ح تت حا ددرثتعح نتهح االت حاست لاةحجتءاحا اف تدسحالابنتتح ستقليحا اتاسمتعحفتيحجتءاحا درتوحسنتهح
رف ت حالتتمحا مقااتتمحا اتتبثتيحعةسددتتدحمرتت.حستتقليحا اتاسمتتعحس تقا حا ات د تتعحدتتي ت حا اتاسمتتعح قحداال ت ح

ا اتاسمع .ح

 5/1/6وس ئل حدع م جودة المراجع

سم.حسا حا اة دبحا اان عحا انق عحخ قيتحاانعحا اتاسمعحع .ح لم ةحق رفةت حستقليحا اتاسمتع،ح

س حء ت ح اثتتمحا اتتلبحاسستتا.ح تتي ت حا اتاسمتتع.حق فتتلح قضتتربحل اتستتعحمتفتتعحقارةستتي )3102ح ح
نا تتقء حمار تتعحا اتاسم تتعحةند تتيح حة قاكت ت حات ت حاست ت سلابحا مص تتت،ح دص تتعحدم تتلحاسةا تتدبحا اد تتعح
ا ا ملليحقان تد

حثفعحاس لايحا فقا ةحا اد عحفتيح فتيتتحا اتاسمتع،ح تء حةند تيحا درتوحمت حقستد مح

لم ةحق رفة حسقليحا اتاسمع .ح

ق فتلحاا ترتبحل اتستعح)Krishnan, et al., (2017حا نتتابحمرت.حاالد ت حا اتاسمتعحات ح تر ح
جة عح قحساعحاس فرعحالدرلحقسد مح لم ةحسقليحا اتاسمع.حق ابحا لتاسعحا ح تر حماتمحافدتنتعحختة ح
ا اتاسمتتدبحا تتيحاتتدةحخاتتدحاالد ت حا اتاسمتتعحا تتيحرنتتتبحمرةاتتدحاسرتتسحالنتتابحمرتت.حاالد ت حاتاسمتتعح
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ا نت تتالدبحا اس تتسرعحدد خقتص تتعحاساتيال تتعح)،(PCAOBحقا اتاسم تتدبحاس تتت حا تتيح ا تتبحات ت ح تتر ح
االد حاتاسمعح سحمرةادحعنتابحا ح حساع،حق قصمحع .ح حسقليحا اتاسمعح ةلالحفيحا اتاسمدبح
ا يح ابحا ح ر حاالد حة ةحا نتتابحمرةاتد.حق فتلح كتلبحل اتستعح)Lohlein(2016حجتءاحا ن ةستع،ح

قاس ن سبحااالدن عح رستة حق تلم ةحستقليحا اتاسمتعحات ح تر حا نتتابحمرت.حاالد ت حا اتاسمتعح قحات ح
ر حفرصحا ةاةمح.Peer reviewححححح ح
ق فلحاج ةحاسرسحامدةةتحا اتاسمعحا لق عحقا دكةل ))IAASBحخستقليحا اتاسمتع،حات ح تر ح تقيتح
ا سقان حا نالر عحقا ار تق حا امرقاتد يح فتيتتحا اتاسمتعحالدرتلحا قستد مح تلم ةحستقليحا اتاسمتع.حرةتوح
صتلتح متتل ربحسقجتيتتعحمرت.حامتتدةةتحا فتيتتت3حستقا حفتتيحا نتتالمح قحا ار تق حقجتتلفبحجتتءاحا متتل ربح

ع .ح لم ةحق رسة حسقليحا اتاسمع.ح ح
الات تتدح ر ت ت حاسرت تتسحالن ت تتابحمرت تت.حاالد ت ت حاتاسمت تتعحا ن ت تتالدبحا است تتسرعحدد خقتصت تتعحاساتيال ت تتعح
))PCAOBح ضتتدح تتقيتح فتيتتتحا اتاسم تتعحات ت ح تتلم ةحالست ت فر ح تتيت ت حا اتاسمتتعحقا ةة تتتحا تتلقت ح
ا ةاايح اال حا اتاسمعحالقسد مح رسة حق لم ةحسقليحا اتاسمع.حقلمةحء حلتاسعح Monroe and

)Hossain(2013حففلحاس ن سبحعاالدن عح لم ةحستقليحا اتاسمتعحات ح تر حا تلقيتحا سدتدت ح اال ت ح
اتاسمتعحستقا حالتتمح اتسحستتنقابح قح كثتت،حرةتتوح رست حستقليحا اتاسمتتعحدستخ ح تقافتحا ستتيحقا فتتلتيح
ا ح
تتل حفتيت حا اتاسمتتعحمرتت.حعختتلا حا تتت حا ستتر ةحمت حاتتل حاتتلتيحا نتتالعحمرتت.حالست اتات.حالاتتدح قضتتربح

ل اتستتعحا كدستتلح )3100حعاالدن تتعح تتلم ةحستتقليحا اتاسمتتعحا ت ح تتر حا تةاةحفتي ت حا اتاسمتتعحدد امتتدةةتح
ا اان تعحقآلا حق را تدبحا اانتع،حقجااتدحا رتتدلحمرت.حالست فر .حرةتوح قضتربحل اتستعح Kumar
)and Lim(2015ح حاال ت حآتثتتتحانلتستتق حا تتء ح تتقتطحفتتيحفض ت رعحانا تتدتحن تتالعحانتتتق حمتتدةح
3110حالد ح ل هحعاالدن دبحادل عحقالقالتحدنتيعحءابحالتد يحمد عحق كناةحفداتلة حالست فر ،حااتدحارتمح
ا حالتيحفتي حا اتاسمعحمر.حعخلا حا ت حا سر ةحدند حافلتيحا نتالعحمر.حالس اتات.ححح ح
قطتتء حة ضتتلح حا انتتقطحدد اس ت ق عحم ت ح تتلم ةحق رستتة حستتقليحا اتاسمتتعحجتتيحا اة تتدبحا اان تتعح
ا است ق عحمت حاانتتعحا اتاسمتتع،حق دس ستتدحمرتت.حاتتدحستتخ حفتتإ حجتتءاحا رستتةندبح خرتتقتحفتتيح تتقيتح فتيتتتح
ا اتاسمتتعحدرةتتوح تتيحدا ردتتدبحقار دستتدبحاست لايحا فتقا ةحا اد تتع،حدد ضتتدفعحع تت.ح تتلم ةحاست فر ح
فتيت حا اتاسمتتعحقاال ت حا اتاسمتتع،حق ضتتدحا تتدةحجة تتعحاست فرعحدد نتتابحمرتت.حاالد ت حا اتاسمتتع.حق تتت ح
3ح ةحعصلاتح مل ربحمر.حامدةةتحا اتاسمعحا لق عحدند ح فتيتحا اتاس ،حق ةح تمةراتدحانتءحل ستاختح،3106حقا متل ربح تصحامتدةةتح

،211ح،210حق216حدد ضدفعحع .حعصلاتحا ام دتح .210ح
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ا ددرثعح حا نتابحا لقت حمر.حاالد حا اتاسمعح اثمح لايحاق تعح تلم ةحستقليحا اتاسمتعحسناتدح رفت ح
غرخ عحا مقاامحا ات د عحدتتي حا اتاسمعحقاال حا اتاسمعحا سدخ حءالتجدحقا يح بثتحعةسدددحمرت.حستقليح

ا اتاسمع .ح

 2/6اإلط ر الع م لارض

االسحمرار ومسئول

مراقب الحس ب ت عنه

متتلحفتض ت عحالس ت اتاتح رتتلح جتتةحالف اتضتتدبحفتتيحا تالتتتحا اردستتخي،ح تتء حستتة ةح ندق تتهحا ت حرةتتوح
اتاقاهحقجاة هحا حا انثقتحا اردسخي،حقاست ق عحا اتات حا رستدددبحمنته،حدد ضتدفعحع ت.حا ست ات ابح
ا يح فقةحخادح ر رف حا حال حار اعحفتض عحالس اتات،حقا مقاامحا يح لمةحرالاهحا ااني .ح

 1/2/6ماهوم فرض

االسحمرار من المنظور المح سبي

ا حا امتقبح حا نتالدبحسا مادح نندح س ات،حقاتاقةحالس ا اتتيعح سحمر هحستل ،حفاتقح منتيح

دنالمحمدةح حا نتالعح كق حاس اتيحع .ح ستمحغةتتحارتلل،ح اتدحاردستخ دحفتإ حام تدتحا اردستدعحا تلق يح
اسق )(IAS No.1ح قضلح حفتض عحالس اتاتح منتيح ح كتق حا نتتالعحاست اتيحفتيح ماد اتدحقلحةت ةح
صتة ادحفيحا اس فخمحا انثقتحقجقحادح مدل حسنعحا ح دتيخحعملالحا فقا ةحا اد ع .ح

ا

تيحخنتتيحمرةاتتدحا
ق متتلحفتض ت عحالس ت اتاتح رتتلحا تالتتد ةحاسسدس ت عحا ت ر

تتدتحا تالتتت ح راردستتدع،حفتتتيح

تتدتحا اتتتدج ايح رامتتدةةتحا لق تتعح ر فتيتتتحا اتتد يح متتلحجتتءاحا تتضت عح جتتةحالف اتضتتدبح اتتءاحا

تتدت،ح

الاتتدح حادتتدلمحا اردستتدعحقا تتيح اثتتمحا اتنتتلحاسسدستتيح متتلالحا ف تقا ةحا اد تتعح تتت دهحدصتتتعح سدس ت عح
دتتض عحالس اتات.حالادحةقسلحام فتدلحدتد حفتضت عحالست اتاتحجتيحاسستدسحلنت فدقحادتدلمحا اردستدع،ح
حخنتتيحمر تتهحفتضتت عح
ففتتلح قضتتربحل اتستتعحنا تتي )3114ح حفتضتت عحالستت ا اتتيعح اثتتمحاسستتدسحا تتء ر
ا لقتيع،حقا حجءاحا تتضت عح تةح خةت ح ستدسحالست رفدقحفتيحا اردستدع،حالاتدح تةحال تةاةحداختل حا كرتتعح
ا دتي عحس حعءاح ةح ال ح ل حا نتالعحن عح ر صت عحفرحاتدن حات حاست لاةحا كرتتعحا دتي تعحالدرتلح جتةح
سسحا فة ةحا اردسخي.حح ح
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

ا دروح قلحم ح عحمقاامح قحثتتقبح قحابنتتابح تل حمرت.حمتلةحاتلتيحا نتتالعحمرت.حالست اتات،حفتإءاح
ةح قسلح ر حا ابنتابحفرس ن ح حا نتالعحادلتيحمر.حالس اتات.ححح ح
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ق ملحعلاتيحا نتالعحا ساعحا اس ق عحم ح فة ةحفتضت عحالست اتات،حقمنتلحمرااتدحدد تعحمقااتمحات د تعح
ددرلاوح قحثتقبحالح بثتحمر.حالتيحا نتالعحمر.حالس اتاتحفإنهحةند يحا فصد حم ح ر حا مقاام .ح
ق فتتلح قضتتلحام تتدتحا اردستتدعحا تتلق يحاسق ح)No.1

(IASح حفتض ت عحالس ت اتاتح

Going

Concernح ملحات حا تتضت دبحاسسدست عحا تيحةت ةحمرت.ح سدستادحعمتلالحا فتقا ةحا اد تع.حق دس ستدحمرت.ح
ء حف د ادح ملبحا نتالعحاقا ةحاد عحفإ حء ح اثمحابنتاحمر.ح نادحاس اتي،حقلحةقستلحن تعح صتتة ادح
تتر حستتنعح د تتعح متتلالحا فتقا ةحا اد تتع.حقء ت حس حفتتيحثتتمحفتض ت عحالس ت اتاتحة ت ةح ستتسةمحاسصتتق ح
قال ةاادبحمرت.ح ستدسح حا اننتديحاتدلتيحمرت.ح رفةت ح صتق ادحقا قفتد حدد ةااد اتدحفتيحست دقحاسماتد ح

ا خ مي .ح

قدد تغةحا حاس ق عحا لاتيحم ح فة ةحفتض عحالس اتاتحفإ حاس لايحا فقا ةحا اد عح رخق حا ح
اتاا حا رسدددبحملةحالك تد حخإخلا حا ت حم حال حصلقحقملا عحا فقا ةحا اد ع،حق ك ح رخق حانتهح
ا ما حفيحمار دبحقماد حا نتالعحدرةوحةلقحستتسحا نتءاتحقا ف تدةحدد نخ تهحفتيحقاتبحادالتتحمت ح تعح

مقاامح قح رلاوح قحثتقبحااال ح ح بثتحمر.حالتيحا نتالعحمر.حالس اتات .ح

 2/2/6مسئول

مراقب الحس ب ت عن حقي م فرض

االسحمرار

اادحلحن حف هح حجند حسللحالخةتاحرق حاس ق عحاتاا حا رستدددبحمت ح فةت ةحفتضت عحالست اتاتح

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
فتتيحثتتمحا اس ت سلابحا رلةثتتعحفتتيحا خة تتعحالا صتتدل عحقفتتيحثتتمحا انتتالربحا اد تتعحا ردلثتتعحفتتيحا فتتت ح
ا رد يح صدلحر ا دح رلةلحق قض لحاس ق عحا اتات 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
ا اتتلبحاسسدستتيحا ت حء تت حجتتقح رخ تتعحار دستتدبحاستت لايحا ف تقا ةحا اد تتع،حقاردق تتعح ضتتةة حفستتقيح
ا قامدبحا ات د عحخاءاحا ند .حق امتفعحرلقلحق دمدلحجءاحا اس ق عحةند يح رلةلجدحقان فداادحات ح جتةح

امتتدةةتحا اتاسمتتعحا تتيح ندق تتبحجتتءاحا اس ت ق ع.حق ستتلتحا نتتدتيحع تت.حقستتقلحا ملةتتلحا ت حا امتتدةةتحا تتيح
ندق تتبحجتتءاحا اقضتتقبحقاناتتدضحام تتدتحا اتاسمتتعحاساتيالتتيحتاتتةح036ح)،(SAS No. 126حقام تتدتح
ا اتاسمعحا اصتت حتاتةح،021حقام تدتحا اتاسمتعحا تلق يحتاتةح021ح)،(ISA No. 570حقستة ةح رلةتلح
جتتءاحا اس ت ق عحا ت حانثتتقتحام تتدتحا اتاسمتتعحا تتلق يحتاتتةح021حسنتتهح م ختتتحا تتدخ ح ام تتدتحا اتاسمتتعح
ا اصت ،حالادح حال سداحا مدةحفيحخرلا حا مد ةحجقحا قسهحنرقحال ةاةحدد امدةةتحا لق ع .ح
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قطنثتيح ررةر عحا مافعح ام دتحا اتاسمعحا لق يحتاةح021حدنتد حالست ا اتتيعحة ضتلح حاست ق دبح
اتاا حا رسدددبح ر صحفيحا رصق حمر.ح ل عحاتاسمعحالدف عحقار اعحرق حال حار اتعحاست لاةح

ا لاتيح تتض عحالس اتاتحفيحعملالحا فقا ةحا اد ع،حقاس ن د حادحعءاحالد حةقستلحنتالدحسقجتيتدحرتق حاتلتيح
ا نتتالعحمرتت.حالست اتاتحخنتتد احمرتت.ح ل تتعحا اتاسمتتعحا تتيح تتةحا رصتتق حمرةاتتد،حقا تتيح مرت حددرتتلاوح قح
ثتتتقبح االت ح ح رفتتيحخ كانتتدبحستترخ عحمرتت.حاتتلتيحا نتتالعحمرتت.حالست اتات.حات حا دكةتلحمرتت.ح حمتتلةح
قسقلح عحعندتيحفيح فتيتحاتاا حا رسدددبحدند حالس ا اتتيع،حلح اال حا نثتحع تهحددنتهحضتادنعحرتق ح
التيحا نتالعحمر.حالس اتات.حقء حدسخ حادحقتلحفيحام دتحا اتاسمعحا تلق يحتاتةح311حدنتد ح جتلابح

ا اتاسمع،حرةوحا ضلح حا تدثةتابحا ار ارتعح رفةتقلحا ا رةاتعح فتلتيحا اتات حا رستدددبحمرت.حاك نتدبح
ا رتيتتدبحا سقجتيتتعح كتتق ح كختتتحدد نستدعح رتتلاوحا است فخر عحقا تتيحاتتلح كتق حستتخددحفتتيح قات حا نتتالعح
قملةحالت ادحمر.حالس اتات .ح
قمنلح رف حاتاا حا رسدددبحا ح فة ةحا لاتيح تتض عحالس اتاتحفمر هح ح

اس لا ادحا لاتيح مامح فة اادحالادحجتقحا رتق حقففتدح

يحنتسحا ت تيحا تيح

تدتحعمتلالحا فتدتيتحا اد تع،حقا تء ح التق حفتيح

ا د ت حاثنتتيحمنتتتحنتتاتاحات ح تتدتيخحا فتقا ةحا اد تتع.حفتتإءاحالتتد ح فة ت ةحا لاتيح

تتيحف تتيح اتتمحفالاتتدحجتتقح

ارتتللحفتتيحام تتدتحا اتاسمتتعحا تتلق يحتاتتةح061حدنتتد حاسرتتلاوحا ررفتتع،حفمرتت.حا اتا ت حا رستتدددبح ح
ر حا حا لاتيح الةلحف تيح فة اادحع .حاثنيحمنتتحنتاتا.حالاتدحةند تيح ح د تءحدمتة حالم دتدتحاتدحعءاح

الت تتد ح فة ت ت ةحا لاتيح نت تتامحالدفت تتعحا امرقات تتدبحءابحا مرات تتع،حق ح س تست تتتحا ت ت حا لاتيحرت تتق حامتف ات تتدح
ددسرلاوح قحا ثتقبحا ردلثعحدملحف تيحا فة ةحقا يح اال ح ح رفيحخ كانتدبحسترخ عحمرت.حاتلتيحا نتتالعح
مر.حالس اتات .ح
الادحةند يحمر.حاتاا حا رستدددبح ح فتقةحختإس ات ابحا اتاسمتعحا ضتدف عحمنتلح رلةتلحاسرتلاوح قح
ا ثتقبحا يح رثةتحا ن حرق حافلتيحا نتالعحمر.حالس اتات،حا حال ءحفيحالم ددتحمقاامحا تة ح
ا يح فقةحخادحا لاتي،حاثمضح فة ةحا

هحا است فخر عحا تيح فتقةحخاتدحا لاتي،حق رلةتلحاتل حقستقلحا تلمةح

ا كتتدفيحلف اتضتتدبحا لاتي،حا ت ح رت حعا ت اتتابح

تتعحف اتتدحة مر ت حدتتد

هحا اس ت 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
اس ن د حدند حال حار اعحاس لاةحا لاتيح تتض عحالس اتاتحمنلحاملالحا فقا ةحا اد تع.حالاتدح ست ن ح

اتاا حا رسدددبحرس ح فلةتاحعاالدن عحقسقلحنالق حسقجتيعح مر حددرتلاوح قحثتتقبح االناتدحانتتتليح
قحاس امتتعح ح رفتتيحخ كانتتدبحستترخ عحمرتت.حاتتلتيحا ن تتالعحمرتت.حالس ت اتات.حق قستتلح ر ت حا نتتالق حمنتتلادح
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التتق حرستتةح ثتجتتدحا ار اتتمحقار اد تتعحرتتلقثادحالخةتتتحرس ت ح فتتلةتحا اتا ت حا رستتدددب،حدرةتتوح صتتدلح
ا فصد حا ار ةحم ح خ معحقلللبحجءاحا نالق ح ا اتحضتقتيد .ح
ق نمالسحاس ق عحاتاا حا رسدددبحدند حا رفت حات ح فةت ةحا لاتيح تتضت عحالست اتاتحمرت.ح فتيتتاح
تيحةختتلةادحا اتا ت حا رستتدددبحفتتيحثتتمح
رةتتوحقضتتلحام تتدتحا اتاسمتتعحا تتلق يحتاتتةح021حختتلا محا تتت حا ت ر

ا ثتقبحا ا رتع .ح

فت تتيحرد تتعحار ا تتعحفتضت ت عحالست ت اتاتحات ت حقس تتقلحم تتلةح دك تتلحس تتقجت حا تتلحة تتبل حع تت.حا نت ت حف تتيح
الست ت اتات،حقا لاتيح فص تتربحدن تتالمحال تتدبحمت ت حاسر تتلاوحا تتيح لبحع تت.حج تتءاحا نت ت ،حف تتإ حا اتات ت ح

ا رسدددبحةخل حت دحغةتحامللحات حعضتدفعحففتتيحمتلةحا دكتلحا ستقجت حدنتد حالست ا اتتيع،حق كتق حدمتلح
ففتيح سدسحا ت .حقفيحرد تعحمتلةحا فصتد حا كتدفيحفتيحا فتقا ةحا اد تعحمت ح رت حاسرتلاوحفتإ حا اتات ح
ا رسدددبحةخل حت دحا رتثتدح قحامدكستدحرست حاف ضت.حا رتد ،حقي ضتا حا فتيتتحعنتدتيحصتتيرعحع ت.ح
ا نالق حا يحالح بل حع .حملةحالتيحا نتالعحمر.حالس اتات .ح
اتتدحفتتيحرد تتعحمتتلةحار اتتعحفتضت عحالست اتاتح رن تتالعحق تتةح فتتةحا ن تتالعحخ فة ت ةحء ت ،حقالتتد حا اتا ت ح
ا رسدددبح ل هحا فندمتعحا كدف تعحدتد حا نتتالعح ت ح ت اال حات حالست اتاتحفتيحاةاق تعح ننت اد،حق تةحعمتلالح
ا فقا ةحا اد عحددف ات
قفيحرد عحتف

حاس ا اتتيعحا نتالعحفمر.حاتاا حا رسدددبحعخلا حت دحامدكسد .ح
حا لاتيحا ف دةحخ فة ةحفتض عحالس اتاتح قحالحف ت هحمنلادح ر حاتاا حا رسدددبح

انادحا ف دةحخء ،حفةند يحمر.حاتاا حا رستدددبح ح د تءحفتيحا رستدد حاتدحة ت ت حمرت.حء ت حات حآثتدتح
فتيح فتيتتا.حففتلحةنثتتحا اتات 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 ن تتالعحمرتت.حالس ت اتات.ح اتتدحفتتيحرد تتعحمتتلةحقستتقلحاثتتمح ر ت حا ابن تتابحفتتإ حا اتا ت حا رستتدددبح
ت ت ح حا نتالعحادلتيحمر.حالس اتات .ح
ق دس ستتدحمرتت.حاتتدحستتخ حة ضتتلح تتقتحاست ق عحا اتات حا رستتدددبحدنتتد حفتضت عحالست اتات،حقيندت ح
جتءاحا

تتقتحات حا متتل ربحا تتيحرتتلثبحمرتت.حامتدةةتحا اتاسمتتعحا لق تتع،حرةتتوح صتتلتحاسرتتسحامتتدةةتح

ا اتاسم تتعحا لق تتعحقا دكة تتلحIAASBح م تتل ربحسقجتي تتعحمر تت.حام تتدةةتحا اتاسم تتعحدن تتد ح فتي تتتحا اتات ت ح
ا رسدددب،حقا يح نامحام دتح،211حام دتح،210حقام تدتح216ح،حقانمالستبحجتءاحا متل ربحدنتالمح
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سقجت حمرت.حاست ق عحا اتات حا رستدددبحدنتد حفتضت عحالست اتاتحااتدحاست قس حعست ات ح متل ربحمرت.ح
ام دتح021حا لق يحدند حالس ا اتتيع .ح
قجةحجءاحا مل ربحقا يحانمالسبحمر.حاس ق عحاتاا حا رسدددبحدند حفتضت عحالست اتاتضحجتيح
ةتتتحنتتالمحقاضتتاق ح فتيتتتحا اتا ت حا رستتدددبحقففتتدح ام تتدتحا اتاسمتتعحا تتلق يحتاتتةح211حدنتتد حا تتت ح
غةتتتحا امتتل ،حرةتتوح ضتتانبحفف تتيحاستتبق دبحا لاتيحقا استتبق ة حم ت حا رقالاتتعحمرتت.ح حا ت حضتتا ح
اسبق دبحا لاتيح فلةتحالتيحا نتالعحمر.حا دفد حالنتالعحاس اتي،حق رلةلحاتدحعءاحالتد حاست لاةحفتضت عح
الس اتاتحفيحا اردسدعحار اد،حدد ضتدفعحع ت.حا فصتد حمت حاساتقتحءابحا مراتعحددلست ا اتتيع.حالاتدح
ضتتانبحففت تتيحاستتبق عحا اتات ت حا رستتدددبحمر تت.ح حات ت حاس تتبق د هحاست ت ن د حا تتل حار ا تتعحاست ت لاةح

ا لاتيح تتض عحالس اتاتحفيحا اردسدع،حقادحعءاحالد حجند حملةح دكلحسقجت حدند حالس اتات.ح ح
قدد ضتتدفعح ر متتل ربحا ستتددفعحفرفتتلح تتةحعصتتلاتحام تتدتح210حدنتتد حا فصتتد حمت حاساتتقتحا ت ستتعح
راتاسمتعحفتيح فتيتتحا اتات حا رستتدددب،حقا ضتلحات حجتءاحا ام تدتح حا فصتتد حمت حاتل حاتلتيحا نتتالعح

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

قا حا سلةتحدد ءالتح حا مل ربحا سدخ حءالتجدح اثمحمندصتحسلةليحفيح فتيتتحا اتات حا رستدددبح
تتةح كت حاقستتقليحفتتيحا فتيتتتحاختتمح متتلةمحا امتتدةةت.حقات حقساتتعحنثتتتحا ددرثتتعح ح رت حا متتل ربح اثتتمح
ا ا ندندح اس لايحا فقا ةحا اد عحف ادحة مر حدماتمحا اتات حا رستدددبحدنتد حا رفت حات حستراعح فةت ةح
ا لاتيحم حال حالتيحا نتالعحمر.حالس اتات،حالادحةبالتلحاج اتدةحا اة تدبحا اان تعحددجا تعح فةت ةحفتضت عح

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

2/3/6حإجراءات المراجع لمححقق من سالم حقي م اإلدارة لارض

االسحمرار ح

ا ضتتلحا ت حا نفتتدطحا ستتددفعح حعلاتيحا ن تتالعحجتتيحا اس ت ق عحم ت ح فة ت ةحفتض ت عحالس ت اتاتحق رتتللح

اس ق عحاتاا حا رسدددبحفيحا رف حا حسراعحجءاحا فة ة،حقا حا ارر ح حامدةةتحا اتاسمعحا يح
ندق تتبحالس ت ا اتتيعحاج اتتبح كثتتتحخ رلةتتلحا ابن تتابحقا ثتتتقبحقاسرتتلاوحا تتيحاتتلح ثة تتحا ن ت ح تتل ح

اتاا حا رسدددبحدند حالس اتاتح كثتحا حاج اداادحدتد س ات ابحا تيح فتقةحخاتدحا اتات حا رستدددبحفتيح
رد تتعحن تتالهحف تتيحاست ت اتاتحا نت تتالعح نات تتي.)3114،ح تتء ح ست ت قس حمر تت.حا اتات ت حا رس تتدددبحاررث تتعح
ا ابنتتتابحقا ث تتتقبحا تتيحا تتلح تتبل حع تت.حقس تتقلحنتتالق حسقجتي تتعحدن تتد حاست ت اتاتحا نت تتالع،حث تتةحا ف تتدةح
خإس ات ابحا اتاسمعحا يح االنهحا حا رالةحمر.حال حالتيحا نتالعحمر.حالس اتات.حححح ح
25

د/نعمة حرب مشابط

أثر جودة المراجعة الخارجية على سالمة رأى مراقب الحسابات.........

ق متتللحاسرتتلاوح قحا ثتتتقبح قحالاتتدحر ر ت حمرةاتتدحا ابنتتتابحا تتيح رفتتيحخ كانتتدبحستترخ عحرتتق ح
فتضت عحالست اتاتحقا تتيحاتلح فتتقلحانتتتتليح قحاس امتتعحع ت.حا نت حفتتيحاست اتاتحا نتتالع.حقطنثتتيح ررةر تتعح
ام تتدتحا اتاسمتتعحا تتلق يحتاتتةح021حة ضتتلح نتتهح نتتدق حاساقمتتعحات حا ابنتتابحا تتيحاتتلح ستتدملحا اتات ح

ا رسدددبحفيحا رالةحمر.حال حسراعح فة ةحا لاتيح تتض عحالس اتات.حق فلح تةح فست ةحجتءاحا ابنتتابح
ع .حابنتابحاد عحق ن ةر عحقابنتابح ت ،حفا حالمؤشرات الم ل ؛حان تد

حنسدعحا لاق ،حقنسدعح

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 ن تتالعحااتتدحةسمراتتدحغةتتتحاتتدلتيحمرتت.حستتلالحلةقناتتدحفتتيح تقاتيخحالس ت رفدقح
ا ارلليحقملةحا فلتيحمر.حالا ثد ح خنقلحا تدا دبحا فتق

ح قح سلةلجدح قح متلةمحنتتق اد.حدد ضتدفعح

ع ت تت.حمت تتلةحا فت تتلتيحمرت تت.حا رصت تتق حمرت تت.حا اقيت تتمحا ت تترةةح

ت تتقيتحا ان ست تتدبحا سلةت تتليحاسسدس ت ت عح قح

الس ثادتابحاسسدست عحاس تت .حات حاررثتعح حمتلةحاتلتيحا نتتالعحمرت.حستلالحال اةاتدبحدنتالمحمتدةح
قحالم اتدلحا كخةتتحمرت.حالا ت ات

حاصتةتحاسستمح اقيتتمحاسصتق حغةتتحا ا لاق تعح اثتمحابنتتاحةدمتتوح

ا ن حفيحالتيحا نتالعحمر.حالس اتات .ح
قات حضتا حا ابنتتابحا اد تعح ضتدح رفت ح ستد تح نت ةر عحسقجتيتع،ح قح تلجقتحاررتتقلحفتيحا اتتعح

اسصتتق حا است لاعح ق ةتتلحا تتلففدبحا نفل تتع.حقمتتلةحافتتلتيحا نتتالعحمرتت.ح فتتل ةح قةيمتتدبح قحمتتلةحستتلالح
ا قةيمدبحا اس رفع،حقا رق حا حا امداربحاآلسرعحع ت.حا امتداربحا نفل تعحقء ت حدستخ حفتت حاةتقلح
مرت.ح متداربحا نتتالع،حس حفتيحثتمحنفتصحستةق عحا نتتالعح فتمحثفتعحا اتقتلة حفتيحافتلتيحا نتتالعحمرتت.ح
فخمحاادحةةيلح ةاعحا سةق ع .ح
ا سلالحفيحا اس
ر
اتتدحالمؤشاارات الحشااا يم حقا تتيحاتتلح ثةتتتحا ن ت ح تتل حا اتا ت حا رستتدددبحفتتيحافتتلتيحا ن تتالعحمرتت.ح

الس اتاتحفإ ح جاادضحن عحا لاتيح فدبحا مار تدب،حففتلا حالتقالتحعلاتيتعح سدست عحات حمتلةحقستقلحختلةمح
اتتةحختتنتسحا كتتتد ي،حففتتلا حماةتتمح قحاتتقتلحااتتة،حثاتتقتحانتتدفسحاتتق ،حففتتلا حر ت حاا تتدةح قح تتت صح

ةتتبثتحدنتتالمحستتقجت حمرتت.حاستطتتد ،حقستتقلحصتتمقددبحفتتيحا ماتتمحدستتخ حنفتتصحا اتتقتلة ح قحانتتالربح
ماد عحاقحضم حا ساةةاب .ح
ادحالمؤشرات األخرىحا يح ةحا ندتيحع ةادحفيحام دتحا اتاسمعحا لق يحتاتة021حقا تيح تبل حع ت.ح

ا ن حفتيحاست اتاتحا نتتالعحفاتيضحمتلةحال تةاةحدا ردتدبحتسحا اتد ح قحا ا ردتدبحا فدنقن تعحاس تت ،ح
قس تتقلحعست ت ات ابحقلم تتدق حادنقن تتعح قح نث ا تتعحابسر تتعحض تتلحا نت تتالعحقا تتيحعءاحنسر تتبحست ت بل حع تت.ح
ا د دتدبحضت اعحات حا اتتتسلح حلح ست

حا نتتالعحا قفتتد حخاتد،حقستقلحرتقالوح متضتبح اتدحا نتتالعح
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غةتتتحاتتبا حضتتلجدح قحا تتداة ح اتتمحا ت حا ستتد تحا ردلثتتع،حرتتلقوح ة تتابحفتتيحا فتتدنق ح قحا نثتتدةح قح
س دسعحا لق عحقا يحا حا ا قا ح ح بثتحسرددحمر.حا نتالع.ح ح
قدد ضتتدفعحع تت.حا ابن تتابحا ستتددفعحففتتلحءالتتتبحل اتستتعحا للجاتتعح )3103ح حعرستتدةحا خنتتق حم ت ح
فل ةحا فتق

حقا ستا ربح رنتتالعح اثتمح رتلحا ابنتتابحا تيح تبل حع ت.حا نت حفتيحاست اتاتحا نتتالع.ح

الاتدحا ضتتلحات حل اتستتعح)Feldman and Read (2013ح نتتهح االت حام دتتدتحا صتتنة حال اتتدنيح
ا ا تتلنيح رن تتالعحابن تتاح متتلةحافتتلت ادحمرتت.حالس ت اتات،حقام اتتلبحج تءاحا ل اتستتعحمرتت.حخ دنتتدبح اتيال تتعح
ققالد تعح)Standard and Poors (S&Pح ر صتنة حال اتدني.ح اتدحل اتست .ح Fargher and

)Jiang(2008حق) Khaddafi(2015ففلح قضر دح حا تنمحا اد يح رنتالعحا ح جةحا ابنتابحا يح
اتلح تبل حع تت.حا نت حفتتيحاست اتاتحا نتتالع،حقيتةلالحجتءاحا نت حمنتلادح التتق حا تنتمحا اتتد يح ثنتد ح قحدمتتلح
ف تتتبحاسةاتتدبحا اد تتع.حالاتتدح اال ت حام دتتدتحعفصتتد حا ن تتالعحم ت ح قستتهحا فصتتقتحا سقجتيتتعحفتتيحا تاددتتعح
ا لا ر ع2ح رلحابنتابحا نت حفتيحاست اتاتحا نتتالع،حرةتوح قضتربحل اتستعح)Jiang, et al.,(2010ح
حا ن تتالدبحا تتيح فصتتربحم ت حء ت حرصتتربحمرتت.ح فتيتتتحاتاسمتتعح تتةحف تتهحا نتتدتيحع تت.حمتتلةحافتتلتيح

ا نتالدبحمر.حالس اتات .ح
ق فلح ثاتتبحل اتست يح)Ababneh(2015حق)Kim and Lee(2016ح حا نتتالدبحا تيح متدنيح
ات ت حا تن تتمحا ا تتد يحا تتلح ف تتقةحخ تتدم

حا اادتس تتدبحا تتيح تت ت حات ت حر تتليحج تتءاحا تن تتم،حقات ت ح ج تتةح رت ت ح

ا اادتسدبحجيحعلاتيحاستطد .ح ء ح اال حا نثتح لاتيحاستطد ح نادح رلحا ابنتابحا يحالح بل حع ت.ح

ا نت ت ت ت حف ت ت تتيحا ت ت تتلتيحا نت ت ت تتالعحمر ت ت تت.حالست ت ت ت اتات.حالا ت ت تتدحءال ت ت تتتبحل اتس ت ت ت ت .ح)Parker, et al.,(2005ح
ق)Ababneh(2015ح حملةحال ةاةحدر حقالاعحا نتالدبح ضدح اثمح رلح ر حا ابنتاب .ح
قدمتتلحا تتدةحا اتا ت حا رستتدددبحداررثتتعح رتتلح قحدم ت

حا ابن تتابحا ستتدخ حءالتجتتدحقا تتيح اال ت ح ح

تتبل حع تت.حا نت حفتتيحاست اتاتحا نتتالعحفةست حمر تتهح ح فتتقةحدتتدلا حا ست ات ابحا ضتتدف ع،حقطنتتد احمرتت.ح

جءاحا س ات ابحفإنهح رصمحمر.ح ل عحالدف عحقار اعح دكةلح قحاس دمدلحا نت حفتيحافتلتيحا نتتالعحمرت.ح
الس اتات .ح
ق متتللح رت حا س ت ات ابحق ك ت ح االت حانت فدقح جااتتدحا ت حام تتدتحا اتاسمتتعحا تتلق يحتاتتةح021حقجتتيضح
ررة تتمحقاندان تتعحا تتلففدبحا نفل تتعحقاستط تتد حقا خ دن تتدبحا اد تتعحا اترر تتعحقا قام تتدبحءابحا مرا تتعحات ت ح
2ح الق حجءاحا فصد حفيحنالمح فتيتحم حا تاددعحا لا ر عح دمدح رادليح414حا حادنق حsoxحاساتيالي .ح
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ا لاتي،حقفرصحخنقلحسنلابحا لة حقا تدا دبحا فتق

حق رلةلحادحعءاح ةح تااد،حق ضدحا ات يحاردضتتح

اس ادمتتدبحا استتدجاة حقا االرتتتة حدد تاددتتعحقا رستتد حءابحا مراتتعح امتفتتعحا اصتتدم حا اد تتع،حدد ضتتدفعح

ع تت.حالس تستتدتحم ت حالس نتتدتابحا فدنقن تتعح رن تتالعحف اتتدحة تتصحا فدضتتيحقا ا د دتتدبحقامفق تتعح فة ت ةح
ا لاتيح ن د ساتتدحق فتتلةتحانمالدستتد ادحا اد تتع،حق رلةتتلحاتتل حقستتقلح ت ةدتتدبح تتقفةتحلمتتةحاتتد يحقااالدن تتعح
خ فادحا حاس تتابحءابحا مراتعح قح تتابح تت ،حق فةت ةحا فتلتيحا اد تعح اتءاحاس تتابحمرت.ح تقفةتح
اقا حعضدف عحق ر حاصدلاعح

عحا ح ر حاس تابحقا رصق حمر.حل ةمحدند حالت ادحمر.ح قفةتح

جءاحا لمة.ح ح
الا تتدح ف تتقةحا اتات ت حا رس تتدددبحخ فةت ت ةح

تتهحا نت تتالعح ر مدا تتمحات ت ح رد تتدبحا ما تتر حغة تتتحا انت تتءي،ح

دد ضدفعحع .حا ف دةحخإس ات ابحا اتاسمعحا ا مرفعحددسرلاوحا ررفعح رلةلحاسرلاوحا يحاتلح فرتمحات ح
ا ن ت حفتتيحافتتلتيحا ن تتالعحمرتت.حالس ت اتات،ح قح رفتتدح تتء ح تتبثتحمرتت.حاتتلتيحا ن تتالعحمر ت.حالس ت اتات،ح
قا رف ت حا ت حقستتقلحقالتد تتعح ستتا ربحالا تت ات

حقفرتتصحخن تتقلجة،حقا رصتتق حمرتت.ح فتتدتيتحاسماتتد ح

ا نث ا عحقاتاسم اد،حق رلةلحالتد عحا لمةحا افلةحس حمار دبح صتبحددسصق ح ةحا
قدد ض تتدفعحع تت.حا ست ت ات ابحا س تتددفعحف تتإ حا اتات ت حا رس تتدددبح ف تتقةحخ فةت ت ةح

ا اس ت فخر ع،حقالس تستتدتحاناتتدحرتتق حجتتءاحا
اسصق ح قحالا ات

تته،حقاتتلح كتتق حجتتءاحا

هح اد .ح

تتهحا لاتيح ما تتد ح

تتهحمرتت.حستتخةمحا اثتتد ح صتتت عح

ح قحعمدليحج الرعحا لةق ح قح فرةمح قح د ةتحا نتفدبح قحةيدليحتسحا اد .ح ح

الاتتدح ف تتقةحا اتا ت حا رس تتدددبحدافدتنتتعحا امرقا تتدبحا اد تتعحا است ت فخر عح رت ت تتابحا س تتددفعحاس ةتتتيحات ت ح
ا ن تتد حا دتي تتع،حقافدتن تتعحا امرقا تتدبحا اد تتعحا است ت فخر عح رت ت تتيحا رد تتعحات ت حا ن تتد حا ا رفف تتعحر تت.ح
دتي ه .ح
قي ضلحااتدحستخ ح حعلاتيحا نتتالعحجتيحا است ق عحمت ح فةت ةحفتضت عحالست اتاتحق نرصتتحاست ق عح
ا اتا ت حا رستتدددبحفتتيحا رف ت حا ت حستتراعحجتتءاحا فة ت ةحق كتتيح تتتيحا اتا ت حا رستتدددبحخاتتءاحا اس ت ق عح
ةند تتيحا ف تتدةحختتإس ات ابحعضتتدف عح راتاسمتتعح االنتتهحات حا رالتتةحا صتتر لحمرتت.حفتض ت عحاست اتاتحا ن تتالع،ح

قاخمحا ف دةحخاءاحا س ات ابحةند يحا اررثعحا سةليح رابنتابحا يحالح بل حع .ح كاندبحسرخ عحدند ح
اس ا اتتيعحا نتالع.حقا ضتلحستددفدح حجنتد حا ملةتلحات ح رت حا ابنتتابحقلحةقستلح اتدح ت ةت ح قح فضتر عح
ابنتحم حاآل تحا حرةوحاسجا ع.حق ت حا ددرثعحا حل اتست يح) Fargher and Jiang (2008ح

ق)Khaddafi (2015ح ح جةحابنتحا ح ر حا ابنتابحا سدخ حءالتجدحجقحابنتحا تنمحا اد يحا ء ح
م تتت ح تتهحا نت تتالع.حرة تتوح تتت حا ددرث تتعح حدف تتعحا ابنت تتابحست تقا حا ابنت تتابحا اد تتعح قحا ابنت تتابح
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ا نت ةر عح قحا ابنتتابحاس تت حاتلح كتق حستخددح قحن ةستتعح رتنتمحا اتد ي،ح تء حستة ةحالم اتدلحفتيحجتتءاح
ا دروحمر.حابنتحا تنمحا اد يح رنتالعحالقسةرعح فة ةحافلتيحا نتالعحمر.حالس اتات.حح ح

4/3/6حعوامل حدع م الحكم المهني لمراقب الحس ب ت بشأن اسحمراري الشرك ح

من تتلادح فتتقةحا لاتيحخ فة ت ةحفتض ت عحالس ت اتاتحفتتإ حا اتاتت حا رستتدددبح م اتتلحمر تت.حرالاتتهحا اان تتيح

ق خت تتهح ررالتتةحمرتت.حستتراعحجتتءاحا فة ت ة،ح تتء حةند تتيح تتلم ةحرالاتتهحا اانتتيح استتدمل هحمرتت.حا قفتتد ح
داس ق ة هح سداحاس لايحا فقا ةحا اد عحدند حاس ا اتتيعحا نتالع.حق فلحالابحلتاسعحاراتقلح )3102ح
ع دتاح لم ةحالتد يحا رالتةحا اانتيح ا اتات حا رستدددبحفتيحجتءاحا نتد ،حق اثتمح لقابحجتءاحا

تدتحفتيضح

ا رتتتدلحمرتت.حاست فر حا اتات حا رستتدددب،حق ح التتق ح خةتتاحفتتيحصتتندمعحا ماةتتم،حق ح فتتقةحددلست مدنعح

داتاس حاضد يحForensic auditorح اسدمل هحفيحفاةحقفرصحا انالربحا اد عحا تيح ثاتتح ثنتد ح
مار عحا اتاسمع،حقار تدثهحدسسمحة ضا حا ردلبحا يح سدبحفةادحعلاتيحا نتالعحع .حا ددبحاادتسدبح
علاتيحاستط تتد حف تتيحا اتاسم تتدبحا س تتددفع،حالا تتدح ح رفةت ت حا كدا تتمحخ تتة حا اتاسم تتعحا لا ر تتعحقا اتاسم تتعح
ا دتس تتعح مضتتلحات ت حا رالتتةحا اان تتيح ا اتا ت حا رستتدددب.حق ض تتدحرض تتقتحا اتات ت حا رستتدددبح رخت تتاا ح
ا لتيخ تتعحا تتيح ستتدملاحمرتت.ح مضتتةلحرالاتتهحا اانتتيحقاس ت لاةحناتتدء حا نختتبحدد تنتتمحا اتتد يح اثتتمح رتتلح

ا قسد مح لم ةحا اتتاحدند حاس ا اتتيعحا نتالع.ح ح

قدد نثتحع .حاسلقابحا سدخ حءالتجدحة ضلح ح غرخادح اثمحارللابحقمقااتمحستقليحا اتاسمتعحا تيح
تتةحا ن تدتيحع ةاتتدحستتددفد.حقدد تتد يح اال ت حاس ت ن د ح حرتتتصحا اتا ت حا رستتدددبحمرتت.حستتقليحا اتاسمتتعح
االنهحا حا رالةحا اانيحا سر ةحدند حاس ا اتتيعحا نتالع .ح
ق تتلم ةحجتتءاحالست ن د حففتتلحءالتتتبحل اتستتعح)Geiger and Rama (2006ح حرتتتدلحا اتات ح
ا رستتدددبحمرتت.حستتقليحا اتاسمتتعح اثتتمح رتتلحا مقااتتمحا اتتبثتيحفتتيحستتراعحت حا اتا ت حا رستتدددبحدنتتد ح
افتتلتيحا نتتالعحمرتت.حالست اتات.حالاتتدحءالتتتح حجتتءاحا ستتقليح رفت حمنتتلادح التتق حاال ت حا اتاسمتتعحا تتء ح
ةن ست ت حع تتهحا اتات ت حا رس تتدددبح ل تتهحنت تتاكعح قح ر تتلحف تتتقبحاالد ت ت حا اتاسم تتعحا كخ تتت حا مد ا تتع.Big4ح
ق كتتلبحمرتت.حء ت حل اتستتعح)Tagesson and Ohman(2015حرةتتوحتال تةبحمرتت.حالتتتد يحا اتا ت ح
ا رستتدددبحالدرتتلحمقااتتمح رفة ت حستتقليحا اتاسمتتع،حقاس ت ن سبح حاتتلتيحا اتا ت حا رستتدددبحمرتت.حا رالتتةح
ا ستتر ةحمرتت.ح فة ت ةحا لاتيحدنتتد حاس ت ا اتتيعحا ن تتالعحة تتدثتحعةسددتتدحدالتد تته،حق تتةلالحجتتءاحا كتتتد يحمنتتلادح
ةن س حاتاا حا رسدددبح اال حاتاسمعح ل هحنتاكعحا ح رلحاالد حا اتاسمعحا كخت حا مد ا عح.Big4ح
ق فتلح قصتربحل اتستعحح)Svanberg and Ohman(2014ح تنتسحا ن ةستع،حق تةح ختيتتحجتءاحا ن ةستعح
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د تتد حاالد ت ت حا اتاسم تتعحا كخ تتت حا مد ا تتعح تتلةادحا ملة تتلحات ت حا ما تتر حقلحة ن تتق حفف تتلحا ما تتر حق س تتدتيح
اس مد ،ح ء ح لةاةحا ستيحا كدف عحا يح االناةحا حعخلا حا ت حا سر ةحدند حاس ا اتتيعحا نتالع .ح
قا ت حا ستتلةتحدد تتءالتح ح

تتتحففتتلحاس متتد حس تقا ح كدنتتبح متتد حمار تتعحا اتاسمتتعح رف تقا ةحا اد تتعح

ا دتي تتعح قحح متتد ح تتلادبح تتت حغةتتتحا اتاسمتتعح فتتلاادحا اال ت ح تتنتسحا ماةتتمحاتتلحةتتبثتحستترددحمرتت.ح
رالت تتةحا اتات ت ت حا رس ت تتدددبحدن ت تتد حاست ت ت ا اتتيعحا نت ت تتالع.حق ك ت تتلبحمر ت تت.حء ت ت ت حل اتست ت ت يح)Habib(2013ح
ق)Ratzinger-Sakel(2013حرةوحا ضلحاناادح ح

تحففلحاس مد حةةلالحفيحاالد حا اتاسمعح

ا ص ةتي،حقلح رلوحغد ددحفيحاالد حا اتاسمعحا كخت .ح ح
ق دس ستتدحمر تت.حاتتدحس تتخ حة ضتتلح م تتللحا مقااتتمحا تتيح ستتدملحمر تت.ح تتلم ةحا رال تتةحا اان تتيح ا اتات ت ح
اتيعحق ملح غرخادحمقاامح رفة حسقليحا اتاسمع.حق رلح جةحجءاحا مقااتمحة اثتمح
ا رسدددبحدند حالس اتح
فتتيحالن ستتد ح اال ت حاتاسمتتعح اثتتمح رتتلحاالد ت حا اتاسمتتعحا كختتت حا مد ا تتع.حقء ت ح متتةةحات حا ن ةستتعح
ا يح ةحا قصمحع ةادحسددفدحمنلح رلةلحافدة سحسقليحا اتاسمع .ح
ق ندت ح جا تتعحت حا اتات حا رستتدددبحمت حاتتل حاتتلتيحا نتتالعحمرتت.حالست اتاتحات حنثتتيحا است ثاتي ح
اتءاحا تتت حالامرقاتتعحاتةتليحقاتتبثتيحفتتيح ستتمةتحاسستاة.حق متتدثةحجتتءاحا تد تتليحمنتلادحةت ةحعصتتلاتح فتيتتتح

ا اتاسمتعحاختمح قامتدبحا ستققح).(O'Reilly, 2009حقاست ن سبحل اتست يح)Dong, et al.,(2015ح
ق)Kausar, et al.,(2017ح ح ستمدتحاسستاةح تن ت

حدنتليحدمتلحعصتلاتح فتيتتحا اتات حا رستدددبح

ا راندتحف هحع .حقسقلحنالق حسقجتيعحالح بل حع .حملةحالتيحا نتالعحمر.حالس اتات،حق دصتعحمنتلادح
التتق حجتتءاحا فتيتتتحغةتتتحا قا ت حا ت حاختتمحا اس ت ثاتي .حالاتتدح حجتتءاحا تتت حجتتدةحدد نستتدعح رتتلا نة ،حفرفتتلح

قضتربحل اتستعح)Feldman and Read(2013ح حعصتلاتحا اتات حا رستدددبح فتيتتح نتةتحف تهح
ع .حقسقلحنالق حسقجتيعحدند حاس ا اتتيعحا نتالعحةبثتحدد سر حمرت.حا صتنة حال اتدنيح رنتتالعحات ح
اخمحقالدلبحا صنة حال ادني .ح
ق ر دكة تتلحمر تت.ح جا تتعحت حا اتات ت حا رس تتدددبحدن تتد حالست ت ا اتتيعحفالا تتدحاقض تترندحس تتددفدح حام تتدتح
ا اتاسمتتعحا تتلق يحتاتتةح210حدنتتد حاساتتقتحا ت ستتعح راتاسمتتعحام ختتتحا ن ت حفتتيحاس ت ا اتتيعحا ن تتالعحا ت ح
اساقتحا ت سعح راتاسمعحقا يحةند يحءالتجدحفتيح فتيتتحا اتاسمتع.ح تء حةند تيحمرت.حا اتات حا رستدددبح
ا رتصحلا ادحمر.حسراعحت هحفيحال حالتيحا نتالعحمر.حالس اتات،حس حا

دحفيحجءاحا ت حةبثتح

سرددحمر.حا سققحفتإءاحالدنتبحا نتتالعحاتدلتيحمرت.حالست اتاتحقاتدةحا اتات حا رستدددبحدد نتدتيحفتيح فتيتتاح
ع .ح نادحغةتحادلتيحمرت.حالست اتاتحفتإ حء ت حةتبثتحسترددحمرت.حان تتد
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الس ثادتحقال اتد حا ا مرفتعحخاتد،حااتدحاتلحةتبل حفمر تدحع ت.حمتلةحاتلت ادحمرت.حالست اتاتحفتيحا است فخمح
ق ر حمر.حجءاحا

دح ا

دحا حا نقبحاسق )Type 1 errorح).(Mayer, et al., 2014

ادحعءاحالدنبحا نتالعحغةتحاتدلتيحمرت.حالست اتاتحق تةح نتتحا اتات حا رستدددبحفتيح فتيتتاحمت حء ت ،ح
فإ حجءاحاساتحةبثتحسرددحمر.حا اتتابحا اس ثاتي ،حات حرةتوحا تدااةحددل

تدتحا مالستيحدستخ حنفتصح

ا امرقاتدبح تلةاةحااتدحةتبثتحدد ستتر حمرت.حستققحاسقتاقحا اد تع،حقجتءاحا تتدحر رت حمر تهح ا
ا نتقبحا ثتدنيح)Type 2 errorح) (Mayer, et al., 2014حقاتلحة سنت حا اتات حا رستدددبح رت ح
تدحات ح

ااس

د حدرتصهحمر.حسقليحا اتاسمع.ححح ح

 3/6ححمياال العالقا بااين جااودة المراجعا وسااالم أر م ارقااب الحسا ب ت بشااأن قاادرة
الشرك عمى االسحمرار واشحق ق فرض البحث.

ا ضلحا حاساستدةحا ستددفعح حا اتلبحاسسدستيح ا اتات حا رستدددبحجتقحعختلا حت حفنتيحاردةتلحفتيح
اتتل حصتتلقحقملا تتعحا ف تقا ةحا اد تتعحا ت ح رفة ت حستتقليحا اتاسمتتع.حقا ضتتلح ضتتدح حامثتتةحا ل اتستتدبح
اسكدل ا عحا تيح ندق تبحاقضتقبحستقليحا اتاسمتعحتالتةبحمرت.حمنصتتي حجاتدضحا تةاةحا اتات حا رستدددبح
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

ا نتالعحمر.حالس اتات.ح ء ح قستمبحاست ق دبحا اتات حا رستدددبحقنتاربحا رفت حات حاتل حستراعح
فة ةحا لاتيح تتض عحالس اتاتحقء ح دمدح ام دتح021حا لق يحقا اصت حدند حالس اتات .ح
قات ت حل اتس تتعحق ررة تتمحا م تتل ربحا رلةث تتعحا تتيح ا تتبحمر تت.حام تتدةةتحا اتاسم تتعحا لق تتعحا ض تتلح ح

عحاتاا حا رسدددبحدند حفتض عحالست اتاتح تةح ةتت.حق كت حالتد حفتيحا ستدخ ح
اس ق عحا لاتيحقاس ق ح
اخ تتمح م تتلةمحام تتدةةتحا اتاسم تتعحا لق تتعحقا تتيحالدن تتبح ن تتددهحع تت.حر تتلحا

تتدخ حات ت حام تتدةةتحا اتاسم تتعح

ا اصتيع،حلحر ر حا حاتاا حا رسدددبح رقفد حخاءاحا اس ق عح لا حعس ات ابحاتاسمعحعضدف عح ر رف ح
ا حال حالتيحا نتالعحمر.حالس اتاتحعلحفيحرد عحقسقلحابنتابح بل حع .حنتالق حسقجتيتعحفتيحاتلتيح
ا نتتالعحمرتت.حالست اتات،حقجتتءاحجتتيحا رد تتعحا قرةتتليحا تتيحالتتد ح نتتةتحفةاتتدحا اتات حا رستتدددبحفتتيح فتيتتاح

م حاس ا اتتيعحا نتالع .ح
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ق ك حا حعصلاتحا مل ربحمر.حامدةةتحا اتاسمعحا لق عحقالادح ةحا ندتيحع ةادحستددفدحفتإ حا اتات ح
ا رس تتدددبحة تتءالتحصت تتارعحف تتيح فتيت تتاحاست ت ق عحا لاتيحقاست ت ق عحا اتات ت حا رس تتدددبحدن تتد حاست ت ا اتتيعح

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

قجتتءاح منتتيح حا اتا ت حا رستتدددبحلح فتتقةحدتتد رف حا ت حستتراعحفتض ت عحالس ت اتاتحففتتهحفتتيحرد تتعح
قستقلحنتالق حسقجتيتتعح تبل حع تت.حا نت حفتيحافتتلتيحا نتتالعحمرتت.حالست اتات،حق كت حست فقةحخاتءاحا رفت ح
لا اتتدحفتتيحالتتمحمار تتعحاتاسمتتعحقس صتتدلحستتة اح سدس ت دحا ت حعس ت ات ابحا اتاسمتتع.ح تتء حس ستتم.حا اتا ت ح
ا رسدددبحلا ادح رقفد حخاءاحا اس ق عحا ح ر ح رف فهح سقليحا اتاسمع .ح
قا ت ت حا ست تتلةتحدد ت تتءالتح حمنت تتلادحاا ت تت حاسرت تتسحامت تتدةةتحا اتاسمت تتعحا ت تتلق يحقا دكةت تتلح)(IAASBح
ا مل ربحا اندتحع ةادحسددفدحفيح فتيتحاتاا حا رسدددبحتفض ادحا ملةلحا حا ساتدبحرةتوح قضتربح
لتاسعحمتفعحقارةسي )3102ح حجءاحا مل ربح تةحةت ةح دةةتلجدحات حساتدبحملةتليح دصتعحا اادتستة ح
راانتتع،حرةتتوح ختتلبحاننتتديح)(KPMGح راتاسمتتعحارفاتتدحا ت حقستتقلحمدتتدتابحقاضتترعحفتتيح فتيتتتحا اتا ت ح

ا رستتدددبحدنتتد حاتتل حار اتتعحاس ت لاةحا لاتيح تتض ت عحالس ت اتات،حرةتتوحاتتلحةتتبل حء ت حا ت حقساتتعح
نثتجتدحع ت.حستتق حفاتة،حالاتتدح حقستقلحجتءاحا تفتتيحةتبل حع تت.ح قست حن تدقحاست ق دبحا اتات حا رستتدددبح
دادحة مل حال ات ه.ح ح
ق تت حا ددرثتتعح نتهحداتتدح حقستتقلحجتءاحا مدتتدتابح صتدلح اتتاحقاامتتد،حرةتوح تتةح تمةتمحا متتل ربحمرتت.ح

ا امدةةتحا لق عحانءحمدةح3106حفإنهحلحةند يحا دروحم حال حسلق حقسقلح ر حا مددتابحفتيح فتيتتح
ا اتا ت ت حا رست تتدددبحا ت ت حمت تتلااد،حق ك ت ت حاسفضت تتمحجت تتقحا درت تتوحم ت ت حال ت ت تتعحقفت تتد حا اتا ت ت حا رست تتدددبح
دد اس ق دبحا يحاض تبحمر هحدند ح فة ةحفتض عحالس اتات .ح
الادح ت حا ددرثعح حقسقلحاثمحجتءاحا مدتدتابحس ضتة حا اتعح كختتح فتيتتحا اتات حا رستدددبحرةتوح
ستتةةيلحار تقااحا امرقاتتد ي،حالاتتدح اال ت حاس ت لااادحالابنتتتح ستتقليحا اتاسمتتع.حقفتتيحنتتتسحا س ت دقحففتتلح
قضتربحل اتستعح)Carson, et al., (2013ح حستراعحت حا اتات حا رستدددبحدنتد حاتلتيحا نتتالعح

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
رلوح رنتالعحفيحا اس فخمحا فتي .حقطء حفإ حا فلتيحمر.حعخلا حا ت حا سر ةحدند حاس ا اتتيعحا نتالعح

الح اثمح رلحابنتابحسقليحا اتاسمع.حق ضدحلح اال حعخلا حجءاحا ت حعلحخ رف حسقليحا اتاسمع،ح ح
حا مراعحخةناادح ددل ع .ح
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ق سم.حا دروحع .حا رف حا ح حاتاا حا رسدددبحعءاحرتصحمرت.حستقليحا اتاسمتعحف التق حاتدلتاح
مر.ح فة ةحفتض عحالس اتاتح رنتالعحدنالمحصر ل .ح
قفيحجءاحا س دقحا ضلحسددفدح ح غرخ عحفتقحا اتاسمعحا ان سدعح االد حا اتاسمتعحا كختت حا مد ا تعح
Big4ح رتصق حمر.ح رفة حسقليحا اتاسمع.حقدد د يح اال حام ددتحء حابنتاح سقليحا اتاسمع،حالاتدح
اس ن سبحلتاسعح)Payne (2002ح حاالد حا اتاسمعحا كخت ح لةادحا ردفةح خنيحا امدةةتحا ات د تعح
خستتقليحا اتاسمتتع.حقء ت ح ررتتتدلحمرتت.حستتام اة،حق االةتتناةحات حا رصتتق حمرتت.ح متتد حات تمتتع،حالاتتدح ح
ا رتتتدلحمرتت.حستتقليحا اتاسمتتعحة ت ت

حا ت حمتتللحا تتلمدق حا فضتتد عحا ار اتتمح حة متتت ح اتتدحاال ت ح

ا اتاسمتتع.حق فتتلحلماتتبحل اتستتعح)Myers, et al.,(2014حجتتءاحالس ت ن د حفدقضتتربح حاتااختتيح

ا رسدددبحا ان سخة ح االد حا اتاسمعحا كخت حBig4ح كثتحلاعحفيح فة ةحفتض عحالس اتاتح مار جتة،ح
قان ت ت

حدد نس تتدعح ا تتةحا

تتدحا ت حا ن تتقبحاسق حقا ث تتدنيحدنتتد حا فتي تتتحمتت حا تتل حاتتلتيحا نت تتالعحمر تت.ح

الس اتات .ح
قدتتد نثتح خة تتعحا اادتستتعحا اان تتعحفتتيحاصتتتحة ضتتلح حامتتدةةتحا اتاسمتتعحا اص تتيعح تتةحةت ةح متتلةرادح
ستتقيحدد متتل ربحا ردلثتتعحفتتيحامتتدةةتحا اتاسمتتعحا لق تتع،حقطتتء حفتتإ حاس ت ق عحا اتا ت حا رستتدددبحفتتيح
اصتحالادحالدنبحمر هحفيحا سدخ حاخمح ملةمحامدةةتحا اتاسمعحا لق ع.حقدد د يحفإ حاتاا حا رستدددبح
فيحاصتحة رف حا حال حسراعح فة ةحعلاتيحا نتالعح تتض عحالس اتاتحقال حار ا هح ملالحا فقا ةح
ا اد ع،حا ح لا حعس ات ابحعضدف عح ر رف حا حال حالتيحا نتالعحمرت.حالست اتاتحففتهحفتيحرد تعحقستقلح

ابنتابح بل حع .حنالق حسقجتيعحدند حافلتيحا نتالعحمر.حالس اتات .ح
قد تتد نثتحع تت.حس تتقليحا اتاسم تتعحف تتيحخة تتعحا اادتس تتعحا اان تتعحف تتيحاص تتتحة ض تتلحان ت تتد

حستتتقليح

ا اتاسم تتع،حرة تتوح قض تتربحل اتس تتعحم س تت)3111 .ح حجن تتد حض تتم حف تتيحاص تتلاا عح فتي تتتحا اتات ت ح
ا رسدددبحم حا فقا ةحا اد عح رنتالدبحفيحا فصد حم حاادتسدبحعلاتيحاستطد .حقيتس حجءاحا ضم ح

ع تت.حان تتتد

حستتقليحا اتاسمتتعحفتتيحاالد ت حا اتاسمتتعحا اص تتيع.حالاتتدح تتن ت

حستتقليحا اتاسم تعحدستتخ ح

تتق حاتتليحا اتاسمتتعحا ت حنتتتسحا اال ت ،حقمتتلةحالتد تتعح دجةتتمحا اتا ت حا رستتدددب،حدد ضتتدفعحع تت.حمتتلةح
اس فر هحا كتدفي.حق فتلح د ختبحل اتستعحا خ تدت )3100حخ رستة حستقليحا اتاسمتعحفتيحاالد ت حا اتاسمتعح
ا اصتيعح دصعحفيحثمح اةةتلحاادتستدبحعلاتيحالتطتد حات حدمت
ت

ح مدخادحاادح فرمحا حسقليحا اتاسمع .ح
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ق فتتلحاداتتبحل اتستتعحمتفتتعحقارةستتيح )3102حدتتدا ات حاساقمتتعحا ت حا مقااتتمحا تتيحا ت حا ااال ت ح ح
رس حسقليحا اتاسمعحفيحخة عحا اادتسعحا اان عحفيحاصت،حقا حجءاحا مقااتمح تلم ةحاست فر حا اتات ح

ا رستتدددب،حال تةاةحدد تتلقيتحالسدتتدت ح ا اتاختتيحا رستتدددب،حقان ت حاالد ت حا اتاسمتتعحا تتيح تتلةادحنستتدعح

الخةتيحا حسققحا مامحات ح لا ح تلادبح تت ح ماةتمحا اتاسمتع.حالاتدح تةحاا ت ات ح رستة حنتتدف عحمار تعح
ا اتاسمعحا حرةوحالفصد حم حالسةحا ن صيح نتي حا اتاسمتع،حقاس متد حا ا رصتمحمرةاتد.حالاتدح
تتةحاا تت ات حدم ت

حا م تتل ربحمرتت.حامتتدةةتحا اتاسمتتعحا اص تتيعحقاناتتدحامتتدةةتحا اتاسمتتعحدنتتد ح فتيتتتح

ا اتاسمع،ح دصعحعضدفعحمددتابحفيحجءاحا فتيتحم حال حار اعحفتض عحالس اتاتح رماةتمحقدمت

ح

ا م تتل ربحاس تتت ،حاا تتدح ن تتالمح رس تتةندحف تتيحن تتالمحقار تتق ح فتي تتتحا اتات ت حا رس تتدددب،حقء ت ت ح س تتقيح
دد مل ربحا يح ابحمر.حامدةةتحا اتاسمعحا لق عحقا يح ةح فدخرادح عح مل ربحفيحامدةةتحا اتسمتعح
ا اصتيع .ح
قااتتدحستتخ ح اال ت حا نثتتتح مراتتعحت حا اتا ت حا رستتدددبحدنتتد حاس ت ا اتتيعحا نتتتالعحمرتت.ح نتتهح رتتلح

ابنتابحسقليحا اتاسمع،ح ح حا اتاسمعح رس حسقل ادحعءاحالد حا اتات حا رستدددبحاتدلتاحمرت.حعختلا ح
ا تتت حا ستتر ةحدنتتد حاس ت ا اتتيعحا ن تتالع.حالاتتدح اال ت حا نثتتتحع تت.حستتراعحت حا اتا ت حا رستتدددبحدنتتد ح
اس ا اتتيعحا نتالعحلح رف حعلحخ رف حسقليحا اتاسمع،ح ح ناادحقساد ح نتسحا ني .حق م فلحا ددرثعح
حقساعحا نثتحا ثدن عح اق ،ح ء ح سم.حا دروح ثددبحجءاحا مراع .ح
قدد تغةحا ح جا عحسقليحا اتاسمعحقجا عحستراعحا تت حدنتد حاست ا اتتيعحا نتتالعحعلح نتهحفتيحا قاات ح
ا ماري،حقفيحثمحثتقبحا ماتمحستقا حفتيحاصتتح قحلق حا متد ةحاس تت ،ح فتمحار اد تعحعنتدتيحا اتات ح
ا رستدددبحفتيح فتيتتاحع ت.حا نت حفتيحاست اتاتحا نتتالع.حق كتلبحمرت.حء ت حل اتستعح Ittonen, et al.,
)(2017حرةوح ثاتبح حنسدعح فدتيتحا اتاسمعحا يح نتدتبحع ت.حا نت حفتيحاست اتاتحا نتتالعح متدل ح
نسدعح%1حففهحا حردلبحا فرسحا ا قامعح رنتالدب .ح
قدد تد يحفتإ حا اتات حا رستتدددبحلح اةتمحع ت.حا نتتدتيحفتيح فتيتتاحع ت.حا نت حفتيحاست ا اتتيعحا نتتالع.ح
ق االت حعتستتدبحء ت حع تت.حارفتتهحات حففتتلحا ماةتتم،ح قحات حاآلثتتدتحا ستترخ عحا تتيحاتتلح رتلوح رماةتتمحعءاحالتتد ح
ا ت حغةتحسر ة،حقدد د يح مسمحا حعفرسحا نتالعح قحارفهحا حان تد

حسقليحا اتاسمع .ح

قماقاتدحعءاح رففتبحستقليحا اتاسمتعحففتتلح تنمالسحعةسددتدحمرت.حلاتتعحماتمحا اتات حا رستدددبحقدد تتد يح

سراعحت هحم حالتيحا نتالعحمر.حالس اتات،حقطء ح اال حان فدقحفت حا دروحالادحةري :ح
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فرض البحاث حاؤثر جاودة المراجعا إيج با عماى ساالم أر مراقاب الحسا ب ت بشاأن قادرة الشارك

عمى االسحمرار.

 4/6الدراس الحطب ق
اس البحا دروحلتاسعحقا ددتحا مراتعحختة حستقليحا اتاسمتعحقستراعحت حا اتات حا رستدددبحدنتد ح
التيحا نتالعحمر.حالس اتات،حق رفة حجءاحا اتلبح تةحا ف تدةحدد ل اتستعحا

خ ف تعحل دتدتحفتت حا درتوح

ا تتء ح تتةحانت فداهحات حا ل اتستتعحا نثتيتتع،ح تتء حستتن ندق حف اتتدحةرتتي:ح جتتلابحا ل اتستتعحا

خ ف تتع،ح قصتتة ح

قا تتدسحا ة تتابحا ل اتستتع،حاس ا ت حقمةنتتعحا ل اتستتع،ح لقابحقاس ت ات ابحا ل اتستتع،حثتتةحا ررةتتمحا رصتتد يح

قن د سه .ح

 1/4/6أهداف الدراس الحطب ق ح
اتتلبحا ل اتستتعحا

خ ف تتعحع تت.حا دتتدتحفتتت حا درتتوح امتفتتعحا مراتتعحختتة حستتقليحا اتاسمتتعحقستتراعح

ت حا اتا ت حا رستتدددبحدنتتد حالس ت ا اتتيع،حقستتة ةحا دتتدتحجتتءاحا مراتتعحمرتت.حا ن تتالدبحا استتسرعحفتتيح
ا خقتصتعحا اصتتيع،حق تةحا

تدتحخة تعحا اادتستعحا اان تعحفتيحاصتتحدستخ حاتدح مدن تهحات حان تتد

حفتتيح

سقليحا اتاسمع،حقاردق عحاةسدلحا قسد مح لمةحسقليحا اتاسمعحفيحاالد حا اتاسمعحا اصتيع.ح ح

 2/4/6حوصيف وق س مح يرات الدراس

اال ح رلةلحا ا ةتحا دد حقا اس فمحا حفت حا دروحا سدخ حءالتاحالادحةري :ح

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

ق ك ح اال حعساد ادحقانمالدسادحفيحاف دسحقارلحقجقح ح الق حاال حا اتاسمعحنتتيالدحات ح رتلحاالد ت ح
ا اتاسمتعحا كختت حا مد ا تعحBig4حقء ت حا دستدحمرت(Palmrose (2000); Payne (2002); :.

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

(2014); Tagesson and Ohman (2015)).
ثن

المح ير الح بع

متتلحسااالم أر مراقااب الحس ا ب ت بشااأن قاادرة الشاارك عمااى االسااحمرارحا ا ةتتتحا تتدد ح ردرتتو،ح

قستتة ةحا تتدسحجتتءاحا ا ةتتتحمرتت.حاتتترر ة ضحاسق تت.ح اثتتمحفتتيح رلةتتلحاتتل حا نتتدتيحفتتيح فتيتتتحا اتا ت ح
ا رستتدددبح رنتتالق حا سقجتي تتعحا تتيح تتبثتحمر تت.حاست ت ا اتتيعحا نت تتالع،حقء ت ت حاتت ح تتر حفرتتصح ف تتدتيتح
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ا اتاسمتتعح رنتتتالدبحا استتسرعحدد خقتص تتعحا اصت تتيع،حقء ت حا دس تتدحمرتت.ح)(2015

.Khaddafiح ا تتدح

ا اتررتتعحا ثدن تتعحفإناتتدح خرتتقتحفتتيح رلةتتلحاتتل حستتراعحت حا اتات حا رستتدددبحدنتتد حفتضت عحالست ا اتت.ح

قء ت حا ت ح تتر ح رلةتتلحا ن تتالدبحا تتيحاتتلح متتدنيحا ت حانتتالربحاد تتعحق تتلةادحابن تتابحاد تتعحستترخ عح
قدد تتد يح تتلةادحن تتالق حسقجتي تتعحف تتيحا تتلت ادحمر تت.حالست ت اتات،حقات ت حث تتةحا تتل حا تتدةحا اتات ت حا رس تتدددبح
دد ندتيحع .حء حفيح فتيتا،حقء حا دسدحمر.Wardayati, et al., (2017).حح ح

 3/4/6مجحمع وعين الدراس

ة اثمحاس ا حا لتاسعحفيحالمحا نتالدبحا اسسرعحفتيحا خقتصتعحا اصتتيع.ح اتدحمةنتعحا ل اتستعح اثتمح

فيحسر حمةنعحا حا نتالدبحا اسسرعحفيحا خقتصعحا اصتيعحقا يح تلةادح ةاتدبحاد تعحاتلح تبل حع ت.ح

ا ن حفيحاس ا اتتي ادحفيحا اس فخمحا انثقت.حق رفة ح غ ات

حا دروحسة ةحسر حمةنعحا حا نتتالدبح

ا يح مدنيحا ح رلحا مقاامحا اسخدعح ةادبحا اد عحقا يحا تفبحمرةادحا ملةتلحات حا ل اتستدبحا ستددفعح
قاناد (Parker, et al., (2005); Kncchel and Vanstraeleen (2007); Kim and Lee
(2016); Foster and Shastri (2016)).حق اثمحجءاحا مقاامحفتيحتسحا اتد حا مداتمحا ستد ،ح
ا لففدبحا نفل عحا سد دع،حاستطد حا ار سةيحا سد دعح ا سد تحا ا تاكاع)،حقصدفيحا سد تحا ن ةر ع .ح
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 تمتتمحقات حثتتةحامتفتتعحنتتقبحت حا اتات حا رستتدددبحا تتء حرصتتربحمر تتهح رت حا نتتالدبح
رستتن عحا ستتددفعح متتر حا فتترس.حق ك ت حدستتخ حمتتلةحقستتقلحادمتتليحخ دنتتدبحم ت حافتترسحا ن تتالدبحفتتيح

اصت،حفإنهحسة ةحسر حمةنعحا دروحا ح ر ح رلةتلحا فتلتيحا اد تعح رنتتالدبحا استسرعحفتيحا خقتصتعح
ا اص تتيعحخقاس ت عح رتتلحناتتدء حا نختتبحدتتد مثتحا اتتد يح قحا فتترس،حق م اتتلحجتتءاحا ناتتدء حمرتت.ح ستترق ح
عرصتد يحر رت حمر تتهحا ررةتمحا اةةتة ،حق فتتلحءالتتبحل اتستتعحناتتي )3114ح حجتءاحا ررةتتمحةنفستةحع تت.ح
نقمة ضحاسق حة اثمحفيحا ررةمحا اةةة ح ردل حا ا ةتحUnivariateحقجةحق نتاتحجتءاحا ناتدء حجتقح

ناتتقء حBeaverحق م اتتلحج تتءاحا ناتتقء حمرتت.حا نخ تتبحد تتد فرسحاتت ح تتر حنستتدعحا تتلف حا نفتتل حع تت.ح
عساد يحا صقة.حقي اةةحجءاحا ناقء حدد ساق عحفيحا

خة ،حق ك ح مد حمر تهح نتهح م اتلحمرت.حنستدعح

اد عحقارليح ف سح دص عحقارليحا ح صد صحا نتالعحقاغتد حددايحا صد ص .ح
ادحا نتقبحا ثتدنيحفإنتهحا ررةتمحا اةةتة حا متللحا ا ةتتابحMultivariateحق متلحناتقء حAltman-
Z.scoreح ج تتةحج تتءاحا نا تتدء حق ن تتاتجدحق كثتج تتدحاست ت لاادحف تتيحا نخ تتبحخ تتإفرسحا نت تتالدب.ح تتء حس تتة ةح
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الم ادلحمر.حجءاحا ناقء ح رلةتلحاتل ح مثتتحا نتتالدبحن ةستعحا تنتمحا اتد ي،حقدد تد يحار اد تعحمتلةح
الت ادحمر.حالس اتات،حقا يح اثمحمةنعحا لتاسع،حقء حا دسدحمر.ح) .Wardayati, et al.,(2017ح
ق فتتلح تقتحAltmanحجتتءاحا ناتتقء حمتتدةح0961حق ستتت حمر تتهحدم ت

حا متتل ربحانتتءحء ت حا تتدتيخح

ر .حمدةح،3104حقي اةةحجءاحا ناقء حدد لاعحرةوح قضربحل اتستعح)Wardayati, et al.,(2017ح
حجءاحا ناقء حاس دبح حة نددحخنسدعح%13حا حا نتتالدبحا ار اتمحعفرستاد.حقي كتق حجتءاحا ناتقء ح
ات حاساقمتتعحات حا نست حا اد تتعحقا تتيح االت حا ت حا نختتبحختتإفرسحا نتتالدبحق ثاتتتحء ت حا ناتتقء حفتتيح
ا امدل عحا د عح دمدح) :Altman(1968ح

ححححZ.score=1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+0.99X5

حيث أن

X1حتسحا اد حا مدامح/حعساد يحاسصق ح
X2حاستطد حا ار سةيح/حعساد يحاسصق ح
ضت ح/حعساد يحاسصق ح
X3حاستطد حاخمحا تقا لحقا حا

X4حا ف اعحا سقا عح رفققحا ارك ع/حعساد يحال ةاادب ح
X5حا اخ مدبح/حعساد يحاسصق ح ح

قا ن ةستتعحاسسدست عح اتتءاحا ناتتقء ح قضتتلح حلتستتعحZحعءاحالدنتتبح مرتت.حا ت ح3.99حفامنتت.حء ت ح ح
ا نتالعح ا حددلس فتاتحا اد يحقلحةقسلح عحار اد ح مثتجدحاد د،حقدد د يح اال حا رالةحمرت.حا نتتالعح
ناتتدحاتتدلتيحمرتت.حالس ت اتات.ح اتتدحعءاحالدنتتبحا اتتعحZح اتتمحا ت ح0.10حفةتتل حء ت حمرتت.ح حا ن تتالعح تتلةادح
انالربحاد عحق مثتتحاتد يحقجنتد حار اتد حالخةتتح متلةحاتلت ادحمرت.حالست اتات.ح اتدحعءاحالدنتبحا اتعحZح
تتاق حختتة ح0.10حقح3.99ح ف صتتم حعم تتد حا ت اتتاحردستتادحدتتد حا ن تتالعح متتت ح انتتالربحق مثتتتح

اد ي،حق منيحء ح حاساتح ر د ح اةيلحا حا لتاسدبحقا دروحق ر دندحا رالةحا ن صيح امتفتعحاتل ح

التيحا نتالعحمر.حالس اتات4.ح ح

قدد تغةحا ح حجءاحا ناقء ح ملحا ح فضمحا نادء حق ناتجدحاس لاادحفيحا قاتبحا ردضتتح ر نختبح

دد تنمحا اتد يح رنتتالع،حعلح حات حمةقدتهح خ فتهحمرت.حا نتتالدبحا صتندم عحففتهحالاتدح صتم ح خ فتهح
4حات حا ستتلةتحدد تتءالتح حا اتتعحZحعءاحالدنتتبح تتاق حختتة ح3.99حقح3.2حفتتإ حقضت حا نتتالعح ت سح

ةتتا،ح اتتدحعءاحالدنتتبحا اتتعحZح اتتمحات ح

3.2حق كختحا ح0.10ح فإ حقض حا نتالعحافرفمحقلخلحا ح ق يحا رءتحا حاخمحعلاتيحا نتالعح سن حا تنمحا اد ي،حق ك حجند حنتالدبح
ملةليحاس اتبحقالدنبحا اعحZحفيحجءاحا ال  .ح
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مر.حا نتالدبحغةتحا التسعحدد خقتصعحرةوح صم حعةستدلحا ف اتعحا ستقا عح رفتققحا ارك تع0ح رنتتالدبح
غةتحا التسع .ح
ق دس سدحمر.حاتدحستخ حفتإ حناتدء حا نختبحدد تنتمحا اتد يحاتلح االت حات ح رلةتلحاتل حاتلتيحا نتتالدبح
مرتت.حالس ت اتاتحقء ت حس ح جتتةحابنتتتحا ت حابن تتابحاس ت اتاتحا ن تتالعحجتتيحا ابن تتابحا اد تتع،حق اثتتمح
يحقساتبح
ناقء حBeaverحقناقء حAltman-Z.scoreحا ح جةحجءاحا نادء .حقدسخ ح قسهحا نفلحا ر
ناتتقء حBeaverحف صتتم حاس ت لااهحفتتيحا نختتبحداتتل حاتتلتيحا ن تتالدبحمرتت.حالس ت اتات.ح تتء حستتة ةح

الم اتتدلحمرتت.حناتتقء حAltman-Z.scoreح ر نختتبحدد تنتتمحا اتتد يح رنتتالدبحا اصتتيعحقات حثتتةح رلةتتلح
ال حالت ادحمر.حالست اتات.حقس حجتءاحا ناتقء ح خت حففتهحمرت.حا نتتالدبحا صتندم عح تء حس ف صتتح
مةنتتعحا ل اتستتعحمرتت.حا ن تتالدبحا صتتندم عحالاتتدحس ف صتتتحمرتت.حا ن تتالدبحا استتسرعحدد خقتصتتعحا اص تتيعح

ر .ح سامحعةسدلحا ف اعحا سقا عح رفققحا ارك عح رنتالدب.

 4/4/6أدوات واجراءات الدراس ح

سة ةحعس ات حا دروحمر.حثروحاتارمحا دسدحمر.ح) Wardayati, et al.,(2017حالادحةري :ح

المرحم األولاى حةت ةح رلةتلحمةنتعحا درتوحات ح تر حناتقء حAltmanح ر نختبحدد تنتمحا اتد يح رنتتالدبح
ا صندم عحا اسسرعحدد خقتصعحا اصتيعحقا يح متدنيحات ح رتلحا مقااتمحا استخدعح ةاتدبحا اد تعحقا تيح
اثتتمحفتتيحتسحا اتتد حا مداتتمحا ستتد ،حا تتلففدبحا نفل تعحا ستتد دع،حاستطتتد حا ار ستةيحا ستتد دعح ا ستتد تح

ا ا تاكاتتع)،حقص تتدفيحا ستتد تحا نت ت ةر ع.حرة تتوحةتت ةحا

تتدتحا نت تتالدبحا تتيح تتلةادحا اتتعحZح ا تتمحات ت ح

،0.10حقسة ةحام ددتحجءاحا نتالدبحءابحا د تحاد عحقاالليحدد فرسحقدد د يحالح كق حغةتحادلتيح
مر.حالس اتات،حقجءاحا نتالدبح اثمحمةنعحا درو .ح
قسغ ت ات

حلاتتعحا ن تتد حستتة ةحعس ت ات حناتتقء ح)(Z.scoreحثتتروحا تتابحرةتتوحة ت ةحعس تتاباحددس ت لاةح

ا ف اتعحا ستقا عح رفتققحا ارك تعحفتيح تدتيخحعمتلالحا فتقا ةحا اد تعحال ررةتمحاسدستيح تتت حا درتو،حثتةحةت ةح
عس تتاباحددس ت لاةحا ف اتتعحا ستتقا عح رفتتققحا ارك تتعحفتتيح تتدتيخحلر ت ح فتيتتتحا اتا ت حا رستتدددب،حق ضتتدح

عستاباحددس لاةحا ف اعحا سقا عح رفققحا ارك عحدملح دتيخحعملالحا فقا ةحا اد عحخثرثعح نات .ح

0حات حا ستلةتحدد تءالتح حAltmanحاتدةحمتتدةح0922حخ تقيتحناتقء حZETATMح،حقجتقحا سةتتمحا ثتدنيح ناتقء حZ.scoreحقا تء ح صتترلح
رنتالدبحغةتحا اسسرعحفيحا خقتصع،حقجقحنتسحا ناقء حاسصريحا حاس خلا حنسدعحا ف اعحا سقا عح رفققحا ارك عحخنسدعحا ف اعحا لف تيعح

رفققحا ارك ع،حا حدفد حا نس حاس ت حالادحجيحا ح ةةتحامداربحجءاحا نس  (Altman, et al., 1977 .ح
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حةت ةحفرتصح فتيتتحا اتات حا رستدددبح رنتتالدبحا تيح تةح رلةتلجدحفتيحا اتررتعحاسق ت،.ح

قات حثتتةح رلةتتلحت حا اتات حا رستتدددبحا تتء حرصتتربحمر تتهحا ن تتالعحدنتتد حاس ت ا اتتي اد،حقدد تتد يح فة ت ةح

ال حسراعحء حا ت  .ح
المرحم ا الث لث ا حفتتيحجتتءاحا اتررتتعحة ت ةحعل تتد حا ةتتتحستتقليحا اتاسمتتعحا ت ح تتر ح رلةتتلحنتتقبحاال ت ح
ا اتاسمعحا ء حادةحدد اتاسمعح رنتتالدبحا تيح تةح رلةتلجدحفتيحا اتررتعحاسق ت،.حقء ت حات حرةتوحنتتاكعح

اال حا اتاسمعحا ح رلحاالد حا اتاسمعحا كخت حا مد ا عح .Big4ح
قا ح ر حعس ات حانرلاتح

يحدس هحة ةح رلةلحا مراعحختة حستقليحا اتاسمتعحقستراعحت حا اتات ح

عءاحقستتلبحنتتالق حسقجتيتتعح
ا رستتدددبحدنتتد حالست ا اتتيع.حف دمتتدح ام تتدتحا اتاسمتتعحا اصتتت حتاتتةح211ح ر
بل حع .حملةحالتيحا نتالعحمر.حالس اتات،حق فصربحا نتالعحمت حء ت حفتإ حا اتات حا رستدددبحةرتتبح

الن دداحا حعخلا حت دحنث تتد،ح اتدحعءاح تةح تصتلحا نتتالعحمت حء ت حفإنتهح دمتدح ررالتةحا اانتيح را اتست حففتلح
رةختتل حت تتدحا رتثتتدح قحامدكستتد.حات حاررثتتعح حمتتلةحا تتدةحا اتات حا رستتدددبحخرتتتبحالن دتتداح قح متتلةمح
ت هحدسخ حا ن حفيحاس اتاتحا نتالع،حدد تغةحا حقسقلحابنتابح ل حمر.حء حفإ حاتاا حا رسدددبح
فت حفتتيحا

تتدحات حا نتتقبحا ثتتدني.حقدد تتد يحمنتتلح رلةتتلحنتتقبحاال ت حا اتاسمتتعحا تتء حةن ست حع تتهحا اتات ح

ا رسدددبحا ء حقا حفيحجءاحا

د،حفتإءاحالتد حا اتات حا رستدددبحغةتتحان ست حسرتلحاالد ت حا اتاسمتعح

ا كخت حا مد ا عحفإنهحةت ةحاختق حفتت حا درتو،ح اتدحعءاحالتد حةن ست حسرتلح رت حا االد ت حفإنتهحةت ةحتفت
فت حا درو.ححح ح
قسغ ت ات

ح

حلاتتعحا ن تتد حا تتيحةت ةحا رصتتق حمرةاتتدحا ت حا ررةتتمحا ستتدخ حستتة ةحعس ت ات ح ررةتتمحعضتتدفيح

ضدهحا مراعحخة حا ا ةتحا دد حقا ا ةتحا اس فمحقء حا ح ر حعل د حا ةتابحتاددتعحا اثرتعحفتيح
رسةحنتالعحا ماةمحقلتسعح حتالةحا ارك عح نتالعحا ماةم،حق رلةلحا مراعحخة ح ر حا ا ةتابحة ةحعست ات ح
انرلاتح

يحا ملل.ح

 5/4/6الححميل اإلحص ئي األس سي ح

ةت ةحا دتتدتحا مراتتعحختتة حستتقليحا اتاسمتتعحقستتراعحت حا اتا ت حا رستتدددبحدنتتد حاتتلتيحا ن تتالعحمرتت.ح

الس اتاتحات ح تر ح ررةتمحالنرتلاتحا

ا دد حقا ا ةتحا اس فمحالادحةري :ح

تيحا دست هحخختنتدا حSPSS6حق ثاتتحا مراتعحختة حا ا ةتتح

6ح ةحالم ادلحمر.حختندا حSPSS.23
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AO= β0 + β1AQ+ ϵ
حيث أن
 :AOح
 :βح

 Auditor Opinionا ا ةتتتحا تتدد )حت حا اتا ت حا رستتدددبحدنتتد حاتتلتيحا ن تتالعحمرتت.ح
الس اتات.

 :AQح

Constantحا اعحا ثدخبحفيحامدل عحالنرلات .ح

 ϵح :ح

ح Audit Qualityا ا ةتحا اس فم)حسقليحا اتاسمع .ح
دحا منقا ي .ح

ا

ق ثاتحن د ح ررةمحالنرلاتحفيحا سلاق حا د ع :ح
Model Summary
Adjusted R
Square
.072

Std. Error of
the Estimate
.47738

R Square

R

Model

.079

.281a

1

a. Predictors: (Constant), AQ

ANOVAa
Sig.
.001b

F
11.263

Sig.

t

.000
.001

11.236
3.356

Mean Square
2.567
.228

Model
Sum of Squares
Regression
2.567
1
Residual
29.854
Total
32.421

DF
1
131
132

a. Dependent Variable: AO
b. Predictors: (Constant), AQ

Coefficientsa
Standardized
Coefficients
Beta
.281

Unstandardized
Coefficients
β
Std. Error
.514
.046
.361
.108

Model
)(Constant
AQ

1

a. Dependent Variable: AO
ح

قا حا سلاق حا سددفعح اال ح رلةلحامدل عحالنرلاتحالادحةريح ح
AO = 0.514 + 0.361 AQ + ϵ
قي ضتتلحا ت حجتتءاحا امدل تتعح حا مراتتعحختتة حستتقليحا اتاسمتتعحقستتراعحت حا اتا ت حا رستتدددبحدنتتد ح
اتلتيحا نتتالعحمرتت.حالست اتاتحعةسدخ تتع.حالاتدحة ضتلح حامداتتمحا رلةتلحR²ح ستتدق ح1,129حقجتءاح منتتيح
ح%2,9حا حا ةتحفيحت حاتاا حا رسدددبحدنتد حاتلتيحا نتتالعحمرت.حالست اتاتح تستتاحا ةتتحفتيح
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ستتقليحا اتاسمتتع.حالاتتدح حجتتءاحا مراتتعحامنق تتعحس حP-valueحح ستتدق ح1.110ح ح اتتمحا ت ح1.10ح
اس ت ق حا امنق تتعح اتتة ،3111،حصح.)006حق اال ت ح قض ت لحا مراتتعحختتة حا ا ةتتتحا تتدد حقا ا ةتتتح
ا اس فمحا ح ر ح هحالنرلاتحفيحا نالمحا د ي :ح

ح

ح

قي ضتتلحا ت حا ررةتتمحا رصتتد يحا ستتدخ حمتضتتهحقا نتتالمحا ستتدخ ح تتهحالنرتتلاتح حا مراتتعحختتة ح
س تتقليحا اتاسم تتعحقس تتراعحت حا اتات ت حا رس تتدددبحدن تتد حا تتلتيحا نت تتالعحمر تت.حالست ت اتاتحف تتيحا نت تتالدبح
ا صندم عحا اسسرعحدد خقتصعحا اصتيعحمراعحعةسدخ ع.ح ح حستقليحا اتاسمتعح تبل حع ت.حستراعحت ح
ا اتات حا رستتدددبحدنتتد حاتتلتيحا نتتالعحمرت.حالست اتات،حقجتتءاحةتتبل حع تت.حقبااوف فاارض البحااث.حق قافت ح
جتتءاحا ن ةستتعحا ت حن تتد حا ل اتستتدبح )Geiger and Rama (2006ح;

Kncchel and

Vanstraelen (2007ح; )Khaddafi (2015حرةتوح قصتبح رت حا ل اتستدبحع ت.ح حا مراتعحختة ح
ستتقليحا اتاسمتتعحقستتراعحا تتت حدنتتد حالس ت ا اتتيعحمراتتعحعةسدخ تتع.حق ك ت حلح قاف ت حجتتءاحا ن ةستتعحا ت ح

لتاسعح)Payne(2002حرةوحاس ن سبح حسقليحا اتاسمتعح ت سح اتدح تدثةتاحسقجتيتدحمرت.حا تت حدنتد ح
الس اتات .ح
ق تتت حا ددرثتتعح حا ل اتستتدبحا تتيح قضتتربح حا مراتتعحعةسدخ تتعحفإناتتدحل اتستتدبحرلةثتتعحنستتخ دحم ت ح
ا ل اتستتدبحا تتيحتفضتتبحجتتءاحا مراتتعحقء ت ح مالتتسح جا تتعحستتقليحا اتاسمتتعحق دثةتجتتدحمرتت.حستتراعحت ح

اتاا حا رسدددبحدند حالس ا اتتيعحفيحا قابحا ردضت .ح
ح
حح
41

د/نعمة حرب مشابط

أثر جودة المراجعة الخارجية على سالمة رأى مراقب الحسابات.........

ح 6/4/6الححميل اإلحص ئي اإلض في ح

ض تتدهحا مرا تتعحخ تتة حا ا ة تتتحا تتدد حقا ا ة تتتحا است ت فمحا س تتدخ حءالتجا تتدحف تتيحا ررة تتمحالرص تتد يح

اسسدسيحة ةحعل د حا ةتابح رتاددع،حقجءاحا ا ةتابح اثمحدم

حا مقاامحا ابثتيحمر.حا ا ةتحا تدد ح

ق كنادح ت حم حن دقحا لتاسعحقجءاحا ا ةتابح اثمحفي :ح

 حرستةحنتتالعحا ماةتم:حقيت ةحا دستتهحدد رقغتدتي ةحا خ متتيح ساتد يح صتتق حا نتتالعحارتمحا اتاسمتتعحفتتيحناد عحا سنعحا اد ع،حا دسدحمر.ح).Fernando, et al., (2010
 ح لتسعح تالةةحا ارك عح نتالعحا ماةم:حقي ةحا دسهحخنسدعحاسستاةحا تيح ا ركاتدح كختتحا استدجاة حقا تيحخر تبح%0ح قح كثتتحع ت.حعساتد يحمتللحاسستاةحا مدل تعحا اصتلتيحقا ا لاق تع،حا دستدحمرت.Gul, et .
)al.,(2010

قطإل د حا ةتابحا تاددعحمر.حناقء حالنرلاتحاسسدسيح ثاتحناقء حالنرلاتحالادحةري :ح
AO= β0 + β1AQ+ β2 size + β3 Conc + ϵ
حيث أن
 :AOح
 :βح
 :AQح

 :Sizeح

 Auditor Opinionا ا ة تتتحا تتدد )حت حا اتات ت حا رس تتدددبحدن تتد حا تتلتيحا نت تتالعحمر تت.ح
الس اتات.
Constantحا اعحا ثدخبحفيحامدل عحالنرلات .ح

ح Audit Qualityا ا ةتحا اس فم)حسقليحا اتاسمع .ح

 :Concح  Company sizeرسةحنتالعحا ماةم .ح
 Concentration of ownershipلتسعح تالةةحا ارك عح نتالعحا ماةم .ح

 ϵح :ح
ا

دحا منقا ي .ح

قي ةحا ددتحا مراتعحا ستددفعحات ح تر ح ررةتمحالنرتلاتحا

تيحا ا متللحخختنتدا حSPSSحق ثاتتح

ن د ح ررةمحالنرلاتحفيحا سلاق حا د ع :ح
Model Summary
Std. Error of
the Estimate
.37302

Adjusted R
Square
.433

R Square

R

Model

.446

.668a

1

a. Predictors: (Constant), Conc, AQ, Size
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ANOVAa
Sig.

F

.000b

34.666

Mean
Square
4.824
.139

Sum of
Squares
14.471
17.950
32.421

df
3
129
132

Model
Regression
Residual
Total

1

a. Dependent Variable: AO
b. Predictors: (Constant), Conc, AQ, Size

Coefficientsa
Sig.
.000
.001
.000
.015

Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
t
β
Std. Error
Beta
-2.571.364
-7.072.288
.085
.224
3.401
.146
.019
.538
7.864
.334
.136
.169
2.464

Model
)(Constant
AQ
Size
Conc

1

a. Dependent Variable: AO

ح
قا حا سلاق حا سددفعح اال ح رلةلحامدل عحالنرلاتحا

يحا ا مللحالادحةريح ح

AO = -2.571+ 0.288 AQ + 0.146 Size + 0.334 Conc + ϵ
قي ض تتلحات ت حا امدل تتعحا س تتددفعح حا مرا تتعحخ تتة حا ا ة تتتحا است ت فمحا ا اث تتمحف تتيحس تتقليحا اتاسم تتعح

قا ة تتابحا تاددتتعحا اثرتتعحفتتيحرستتةحن تتالعحا ماةتتمحق تالتتةحا ارك تتع،حقا ا ةتتتحا تتدد حا اتتثرحفتتيحستتراعح
ت حا اتا ت حا رس تتدددبحدن تتد حا تتلتيحا نت تتالعحمر تت.حالستت اتاتحمرا تتعحعةسدخ تتع.حالا تتدحة ض تتلح حامدا تتمح
ا رلةلحR²ح سدق ح1,446حقجءاح منيح ح%44,6حا حا ةتحفتيحت حا اتات حا رستدددبحدنتد حاتلتيح
تستاحا ةتحفيحسقليحا اتاسمعحخقستقلحا ةتتابحا تاددتع.حالاتدح حجتءاحا مراتعح
ا نتالعحمر.حالس اتاتح ح

امنق تتعحس حP-valueح كتتمحا ا ةتتابح اتتمحات ح،1,10حقدد تتد يحفتتإ حا ةتتابحا تاددتتعح تتةح تتبثتحمرتت.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
ا حا ررةمحاسسدسي،حقيبيلحاخق حفت حا درو .ح

 5/6نح ئج البحث والحوص ت ومج الت البحث المقحرح
دس سدحمر.حادح فتلةحات حا ل اتستعحا نثتيتعحقا

قاسدلبحا دروحا اف ترعحالادحةري :ح

خ ف تعح االت حاست رصحن تد حا ل اتستعحقا قصت دبح

ح
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 1/5/6نح ئج البحث

قصتتربحا ددرثتتعح متتليحن تتد حا ت حا ل اتستتعحا نثتيتتعحقا

خ ف تتعحا تتيح ندق تتبحا مراتتعحختتة حستتقليح

ا اتاسمعحقسراعحت حاتاا حا رسدددبحدند حالتيحا نتالعحمر.حالس اتاتحق خرقتح ر حا ن د حفي :ح
 عاالدن تعحا نثتتح ستقليحا اتاسمتتعحات حانثتقتح ناتتدح رتلحا قستد مح ضتةة حفستتقيحا قامتدب،حقطتء حفتتإ حسقليحا اتاسمعح اثمحفيحا ف دةحدد اتاسمعحا ح ر حاتاا حرسدددبحار ةةحدد امتدةةتحا اان تعحدرةتوح
رفت ت حا اتاسم تتعحار دس تتدبحاست ت لايحا فت تقا ةحا اد تتعحات ت حرة تتوح فةت ت ةحا تتل حا تتلتيحا نت تتالعحمر تت.ح
الس اتات.ح
 متتللبحا مقااتتمحا اتتبثتيحمرتت.حستتقليحا اتاسمتتعحق قصتتربحا ل اتستتعحع تت.ح حا مقااتتمحا ات د تتعحدتتي ت حا اتاسمعح كثتح جا عحا حا مقاامحا ات د عحداال حا اتاسمعحقدماةمحا اتاسمع.

 مللبحق نقمبحا افدة سحا يح اثتمحابنتتابح ستقليحا اتاسمتع،حق قصتربحا ل اتستعحع ت.ح ح جتةح رت حا ابن تتابحجتتيح ح التتق حاال ت حا اتاسمتتعح رتتلحاالد ت حا اتاسمتتعحا كختتت حا مد ا تتعحBig4ح،ح قح ل تتهح
ن تتاكعحات ت حجتتءاحا االد ت ،حقء ت ت حس حجتتءاحا ابنتتتح رفت ت حالتتمحا مقااتتمحا ا تتبثتيحعةسددتتدحمرتت.حستتقليح
ا اتاسمع.

 خرتتقتبحاس ت ق عحا اتا ت حا رستتدددبحم ت ح فة ت ةحفتض ت عحالس ت اتاتحا نددمتتعحا ت حامتتدةةتحا اتاسمتتعحفتتيحا رصتتق حمرتت.ح ل تتعحالدف تتعحقار اتتعح اال ت حا ت حا رف ت حا ت حاتتل حار اتتعحاس ت لاةحا لاتيح تتض ت عح
الس اتاتحمنتلحعمتلالحا ف حتقا ةحا اد تع.حق قصتربحا ل اتستعحع ت.ح حجتءاحا است ق عح تقتبحدمتلحصتلقتح
ا متتل ربحمرتت.حامتتدةةتحا اتاسمتتعحا لق تتعح دصتتعحام تتدتحا اتاسمتتعحا تتلق يح021حدنتتد حالس ت ا اتتيعح

قا يحالدنبحن ةسعح مل ربحسقجتيعحفيحامدةةتحا اتاسمعحا لق عحدند ح فتيتحاتاا حا رسدددب.

 قفد حاتاا حا رسدددبحخ ر حا اس ق عحةند يحاررثعحا ابنتابحا يحاتلح تبل حع ت.ح كانتدبحسترخ عحبثتحمر.حالتيحا نتالعحمر.حالس اتاتحقا حثةحا ف دةحخإس ات ابحا اتاسمعحا اندسدعح ر رف حا حء .
 نقمبحق مللحا ابنتابحا يح اال ح ح ررثادحاتاا حا رسدددبحق م اتلحمرةاتدحفتيحجتءاحا نتد حعلححا لتاس عح قصربحع .ح حا تنمحا اد يح رنتالعحق مثتجدح اثمح جةحجءاحا ابنتاب.

 ات حا ل اتستتعحا نثتيتتعح تتةحاست ن د ح ح رفةت حا اتات حا رستتدددبح ستتقليحا اتاسمتتعح تتلمةحرالاتتهحا اانتتيحدند ح فة ةحاف تاضدبحا لاتيحدند حاس ا اتتيعحا نتالع.ح
 -ةحالس ن د حا حا لتاسعحا

خ ف عحا تيح تةح خ فاتدحمرت.ح21حنتتالعحصتندم عحاستسرعحفتيحا خقتصتعح

ا اص تتيعحقا تتيح متتدنيحا ت ح رتتلحا مقااتتمحا استتخدعح رتنتتمحا اتتد يحا ت حا ت تتيح3102حع تت.ح3102ح ح

001حانتتدجلي،حق تتةحعس ت ات حناتتقء حAltman-Z.scoreحمرتتةاة،ح حجنتتد ح022حانتتدجليحرصتتربح
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مرتت.حا اتتعحZح اتتمحا ت ح0.10ح ح ناتتدح متتدنيحا ت حا تنتتمحا اتتد يحقمرتت.حقنت حا فتترسحقدد تتد يحاتتلح
كق حغةتحادلتيحمر.حالس اتات.

 -خ ررةمحا ار ق ح فتيتحاتاا حا رسدددبح رنتالدبحا يح ةح رلةلجدحالمةنعح رلتاسعحا

خ ف ع،حا ضلح

حات ح022ح فتيتتتحة تتصحا ن تتالدبحا تتيح متتدنيحا ت حا تنتتمحا اتتد ي،ح ضتتا ح34ح فتيتتتحففتتهحمرتت.ح
ففتيح تبحالن دداحدسخ حا ن حفيحاتلتيحا ن حتتالعحمرت.حالست اتات،ح حخنستدعح%01ح فتيدتد.حق متلحء ت ح
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
التيحنتالعحا ماةمحمر.حالس ا اتت.

 تةحاست ن د حات تتدبحستقليحا اتاسمتعحفتيحاالد ت حا اتاسمتعحا كختت حا مد ا تعح Big4ا مدارتعحفتيحاصتتحم ت حا االد ت حاس تتت ،حقء ت حس ح30ح فتي تتاحا ت ح فتتدتيتحا اتاسمتتعحا تتيح ضتتانبحمرتت.حفف تتيح تتتبح
الن دداحدسخ حا ن حفيحالتيحا نتالعحمر.حالس اتاتحالد حا ح ر حاالد ح لةادحنتاكعحات حاالد ت ح

ا اتاسمعحا كخت حا مد ا عحBig4

حخنسدعح.%12.0حقء حةلمةحا ن ةسعحا يح ةحا قصمحع ةادحات ح

ا لتاسعحا نثتيعحقجيحات تتدبحستقليحا اتاسمتعحفتيحاالد ت حا اتاسمتعحا كختت حا مد ا تعح،Big4حق حجتءاح
ملحا ح فضمحا ابنتابح سقليحا اتاسمع.
 -ةحا قصمحا حا لتاسعحا

خ ف عحع .ح حا مراعحخة حسقليحا اتاسمعحقسراعحت حاتاا حا رسدددبح

دند حالتيحا نتالعحمر.حالس اتاتحمراعحعةسدخ ع.حاادحةلمةحاخق حفت حا درو.

 -ةحا قصمحع .حنتسحا ن ةسعحا ةسدخ عحا تيح تةحا رصتق حمرةاتدحات حا ل اتستعحا

خ ف تعحا تيحارستيتبح

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

 2/5/6حوص ت البحث

ان رادحا حانالرعحا دروحقاتقتاحدد لتاسعحا نثتيعحقا

خ ف عحققصقلح ن د حا دروحنقصيحدادحةري :ح

 اج اتتدةحا ساتتدبحا امن تتعحخ تتقيتحاانتتعحا اردستتدعحقا اتاسمتتعحفتتيحاصتتتحخستتقليحا اتاسمتتعحقسمراتتدحات حجةح ق ق د ادحقء ح لم ةحق رسة حسقليحا اتاسمعحفيحاصت.
-

قيتحامدةةتحا اتاسمعحا اصتيعح سقيحدد مل ربحا يح تبحمرت.حامتدةةتحا اتاسمتعحا لق تعحقء ت ح
دادحة قاك حا حا اس سلابحا ردلثعحفيحا قابحا ردضت.
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 ةي تتدليحاج ا تتدةحاالد ت ت حا اتاسم تتعحا اصت تتيعحخس تتقليحا اتاسم تتعحات ت ح تتر حا مرت ت ةحا است ت اتح ان س تتخيحا االد ت حقمفتلحلقتابح لتيخ تعح تلم ةحق رستة حستقليحا اتاسمتع.حدد ضتدفعحع ت.حعصتلاتح فتيتتحستتنق ح
م حسقليحا اتاسمعح قح فتيتحنتدف عحة ضلحف هحعس ات ابحتاددعحا سقلي.ح

 اج اتدةحاالد ت حا اتاسمتعحا اصتتيعحختاددتعحستتقليحا اال ت حقء ت حات ح تتر حقضت حا س دستتدبحقاآل تتدبحا يح رف حا سقلي.
 تتلم ةحق مةيتتةحا ساتتقلحا اخءق تتعحا ت حاختتمحاالد ت حا اتاسمتتعحا اص تتيعحدنتتد ح فة ت ةحاس ت ا اتتيعحا ماةتتمحقالم ادلحمر.حا ابنتابحا تمد عحا يح ضا حسراعحجءاحا فة ةح.

 قفةتحا رقافةحقا نس حلنلاد حاالد حا اتاسمعحا ص ةتيحفيحاصتحق كتقي حاالد ت حاتاسمتعحالخةتتيحءابحالتابحاد عحقالقالتحدنتيعحءابح ختيحاادح رف حسقليحا اتاسمعحفيحجءاحا االد .

 3/5/6مج الت البحث المقحرح

حا درقوحا يح تاجدحا ددرثعحاااعحاس فدرحقاناد :ح

ا حن د حق قص دبحا دروح اال حا ندتيحع .حدم

 ثتحا رت حا اردسخيحفيحا فتقا ةحا اد تعحمرت.حستقليحا اتاسمتع،حات حادد خقتصعحا اصتيع.

 -ثتح مد حا اتاسمعحمر.حسقليحا اتاسمع،حا حا

خةت حمرت.حا نتتالدبحا ستسرعح

خة حفيحخة عحا اادتسعحا اان عحفيحاصت.

 -ثتح لقيتحاال حا اتاسمعحمر.حسقليحا اتاسمع،حا حا

اادتسعحا اان عحفيحاصت.
خة حفيحخة عحا ح

 ثتحعصلاتحام دتحا اتاسمعحا لق يحتاةح210حدند حاساقتحا ت سعح راتاسمعحمرت.حستقليحا اتاسمتع،حح

ا حا

خة حفيحخة عحا اادتسعحا اان عحفيحاصت.
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العرب

ا خ دت ،حجندةحفدتقق.ح .)3100ح ثتح مد حا اتاسمعحا دتس عحمر.حسقليح تطتد حاننتآبحاسماتد :ح

ل اتستتعح خ ف تتعحمرتت.حن تتالدبحا استتدجاعحا اص تتيع.حا اسرتتعحا مرا تتعحا ستتدتيحقا اقيتتمح-ح

سدامعح ن د،ح ،)3ح .020-90ح

ا للجا تتع،حس تتر اد حاصت ت تي.ح .)3103حاست ت ق حا تتلتيحاتاسم تتيحا رس تتدددبحا اادتس تتة حف تتيحا اارك تتعح

ا متط تعحا ستمقل عحمرتت.حاك نتدبحابنتتابحا نت حفتتيحاست ا اتتيعحا نتتالدبحا اسرتعحا مرا تتعح
ردرقوحقا لتاسدبحا سدتيع،ح ،)0ح12ح–ح .023ح

ا نتتد ت ،حا اتتد ،حقا منفتتت ،حرستتدة.ح .)3116حان تتتد

حاست ق حا متتد حا اتاسمتتعحقآثتتدتاحمرتت.حستتقليح

اسلا حا اان تتي:حل اتستتعحاةلان تتعحمرتت.حاالد تت حا اتاسمتتعحفتتيحا ااركتتعحا متط تتعحا ستتمقل ع.ح

اسرعحسدامعحا ار حمخلا مةية:حالا صدلحقا لاتي31،ح ،)0ح .062-92ح

ا نتتتادق ،حانتتيحرست ح ختتقحا امتتد ي.ح .)3103ححل اتستتعح ررةر تتعحسثتتتحPCAOBحقحام تتدتحا اتاسمتتعح

ا لق يحتاةح0حمرت.حستقليحمار تعحا اتاسمتعح رفةت حا اتاسمتعحا ا كدارتع.ححا اسرتعحا مرا تعح
را صدلحقا سدتي،ح ،)4ح .0202-0310ح

ا م ةخ تتي،حس تتد ةحخت ت حمخ تتل .ح .)3119حس تتقليحا ا اتست ت حالدر تتلحلم تتد ةحآ تتدبحا رقالا تتع.حاسر تتعحا تال تتتح
ا اردسخي،ح،)3 02ح000ح–ح .019ح

ا كدسل،حنقت حدمحمحسد ة.ح .)3100حا مقاامحا ابثتيحمر.حسقليحا اتاسمعحات حقساتعحنثتتحا اتتاسمة :ح

ل اتستتعح خ ف تتعحمرتت.حاالد ت حا اتاسمتتعحفتتيحالةنتتعح تتاخرس.حاسرتتعحالا صتتدلحقا ستتدتيح-ح

الر عحالا صدلحقا مرقةحا س دس عحسدامعحا ةي قنع،ح ،)2ح019ح–ح .021ح

ا اة تتعحا مداتتعح رتاددتتعحا اد تتع.ححام تتدتحا اتاسمتتعحا اصتتت ح:331حاتاادتتعحا ستتقليحمرتت.حمار تتدبحاتاسمتتعح
ا امرقادبحا اد عحا دتي ع.حا ح ر :ح https://www.fra.gov.egح
ا اة ت ت تتعحا مدا ت ت تتعح رتادد ت ت تتعحا اد ت ت تتع.حام ت ت تتدتحا اتاسم ت ت تتعحا اص ت ت تتت ح:021حالست ت ت ت ا اتتيع.حات ت ت ت ح ت ت تتر :ح
 https://www.fra.gov.egح
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اة ،ح سداعحتط .ح .)3111حا ررةمحا رصد يح را ةتابحا ا ملليحددس لاةحختندا ح.SPSSحالر عح
ا سدتيح–حسدامعحا انقف ع .ح

رست ،حستتةلحمختتلحا ت تتد حصتتد ل.ح .)0991حابنتتابحالست لل حمرتت.حستتقليحا اتاسمتتع:حاتتل محاف تتت .ح
ا اسرعحا مرا عح را صدلحقا سدتي,ح )2ح,ح312ح–ح .366ح

راقلي،حا اال حمخلا مث ةحا اال .ح .)3104حا مقاامحا ابثتيحمر.حاس ق حسقليح لادبحا اتاسمع:ح

لتاسعحاةلان عحا حقساعحنثتحا اتاسمة حا دتسةة .حاسرعحا مرقةحالا صدل عحقا س دست عح

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

سداي،حاسل حدمحم.ح .)3100ح ثتحاست ات ةس عحا اتاسمتعحمرت.حستقليحمار تعحا اتاسمتع.حا اسرتعحا مرا تعح
ا سدتيحقا اقيمح-حسدامعح ن د)3 ،ح،ح0ح-ح .32ح

متف تتع،حنص تتتح تتهحرست ت ،حارةس تتي،حاست تتل حارةس تتيحمخ تتلا رال ة.ح .)3102حل اتس تتعح ررةر تتعحاةلان تتعح

اف تردبح تقيتحستقليحا اتاسمتعحقاقات حا خة تعحا اصتتيعحاناتد.حا اسرتعحا مرا تعحا ستدتيح

قا اقيمح-حسدامعح ن د،ح )0ح631ح–ح .060ح
مر تتي،حص تتد لحردا تتلحدمحم.ح .)3100حل اتس تتعح ررةر تتعح تتدم

حا ا ةت تتابحا ا تتبثتيحف تتيحس تتقليحا اتاسم تتعح

ا دتس عحدد سقلا :حلتاسعحاةلان ع.حاسرعحا مرقةحا لاتيعح ردرقوحا مرا عح-حالر تعحا مرتقةح

ا لاتيعحخسدامعح ةحلتاد حا سرا ع،ح ،)3ح .033-29ح

م س تت،.حس تتاةتحالدا تتمحدمحم.ح .)3111ح ث تتتحس تتقليحا اتاسم تتعحمر تت.حمار تتدبحعلاتيحاستط تتد حات ت حل اتس تتعح
خ ف ع.حاسرعحا درقوحا مرا عح–حالر عحا سدتيحسدامعحالسالنلتيع،ح،)3 40ح .42-0ح

فقلي،حنقايحا سةل.ح .)0992حال ح دثةتحمدامحا ختيحفيحاادةحا اتاسمتعحمرت.ح رستة حستقليحا رالتةح

ا اانيح راتاس :حلتاسعحنثتيعحق خ ف ع.حا اسرتعحا اصتتيعح رل اتستدبحا سدتيتعح-حسدامتعح

ا انصقتي،ح ،)4ح .416-202ح

الستتد ،ح دستتتحا ستتةل.ح .)3100ح ثتتتحصتتلقتحل رتتعحرقالاتتعحا ن تتالدبحفتتيحا ااركتتعحا متط تتعحا ستتمقل عح

مر.حسقليحمار عحا اتاسمع:حل اتستعحنثتيتعحقاةلان تع.حا اسرتعحا مرا تعحا ستدتيحقا اقيتمح-ح

سدامعح ن د،ح ،)0ح-22ح .031ح
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اراقل،حرس حنرفداي.ح .)3102حلتاسعح ررةر عحسلقابحلمةحالتد يحا رالةحا اانيح اتاا حا رستدددبح
دند ح فة ةحاس ا اتتيعحا انندي.حاسرعحا درقوحا لاتيع،ح،)3 02ح2ح–ح .036ح

ناتا،حغد حنصتحاص ت..ح .)3114حال حاس ق عحا ا اتست حمت ح فةت ةحفتت حالست ا اتتيع.حا اسرتعح
ا مرا عح را صدلحقا سدتي,ح ,)3ح00ح–ح .96ح

ةتتقنس،حةيت ،حم ستت،.حةيت .ح .)3106حا تتد تحاانتتعحا اتاسمتتعحمرتت.حستتقليحا اتاسمتتع:حل اتستتعح ررةر تتعح

آل ات حمةنتعحات حا اتتاسمة حا تتدتسةة حفتيحا س اة تت.حاسرتتعحتب حاا صتدل عح–حالر تعحا مرتتقةح

الا صدل عحقا سدتيعحقمرقةحا سةتحسدامعحا قال ،)00 ،ح .210-260ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
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مالحق البحث

ممحق رقم ( )1أسم ء الشرك ت المسحخدم في عين الدراس
ح

م
1

4

7

11

13

16

19

اسم الشركة ورمزها
في البورصة المصرية
مدمىعح اخىاء نهصىاعاخ
انغذائُح  -مصز
()AJWA
انشزكح انعزتُح نمىرداخ
األنثان "آراب دَزي -
تاوذا" ()ADPC
انشزق االوسط نصىاعح
انشخاج
)(MEGM
شزكح مصز إلوراج
األسمذج (مىتكى)
()MFPC
شزكح اإلسكىذرَح ألسمىد
تىرذالوذ
()ALEX
شزكح مصز نهشَىخ
وانصاتىن
()MOSC
شزكح مصز اورزكىورىىرال
نصىاعح اندزاوُد وانزخاو
(اَدٍ سرىن)
()MISR

م
2

5

8

11

14

17

21

22

شزكح انعزتُح نألسمىد
()ARCC

23

25

شزكح انقاهزج نهشَىخ
وانصاتىن
()COSG

26

28

شزكح انىصز نهمالتس
وانمىسىخاخ (كاتى)
()KABO

29

اسم الشركة ورمزها في
البورصة المصرية
انشزكح انعامح نصىاعح
انىرق (راكرا)
()RAKT
انشزكح انمصزَح نصىاعح
انىشا واندهىكىس
()ESGI
شزكح انقاهزج نهذواخه
()POUL
انشزكح انعزتُح وتىنفارا
نهغشل وانىسُح (َىوُزاب)
()APSW
شزكح وادٌ كىو امثى
السرصالذ االراضٍ
()WKOL
شزكح ممفُس نالدوَح
وانصىاعاخ انكُماوَح
()MPCI
شزكح االسماعُهُح مصز
نهذواخه
()ISMA
شمال انصعُذ نهرىمُح
واالوراج انشراعً (وُىداب)
()NEDA
مدمىعح خً إو سً
نالسرثماراخ انصىاعُح
وانردارَح وانمانُح
()GMCI
شزكح االسكىذرَح نهغشل و
انىسُح (سثىُا نكس)
()SPIN
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3

شزكح داَس نهمالتس
انداهشج
()DSCW

6

شزكح نُسُكى – مصز
()LCSW

9

شزكح اسُك نهرعذَه
()ASCM

12

شزكح انعثىاخ انطثُح
()MEPA

15

18

شزكح انىُم نحهُح
االقطان
()NCGC
انشزكح انمصزَح
نهذواخه (اَدُكى)
()EPCO

21

شزكح انشَىخ
انمسرخهصح ومىرداذها
()ZEOT

24

شزكح انعش انذخُهح
نهصهة  -االسكىذرَح
()IRAX

27

31

شزكح انشزقُح اَسرزن
كىمثاوٍ
()EAST
شزكح انثذر نهثالسرُك
()EBDP

د/نعمة حرب مشابط

أثر جودة المراجعة الخارجية على سالمة رأى مراقب الحسابات.........
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